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BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem

Mimořádné vydání k Noci kostelů

„Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou
na znamení časů, dnů a let.“ (Gn 1,14)

To je, milí přátelé, vybraný citát letošní Noci kostelů. Přenáší nás na úplný
počátek dějin světa i člověka a jejich stvoření. Když čteme biblický text,
který vypráví o jednotlivých dnech, ve kterých vznikal svět, nechává nás
pomyslně nahlížet pod ruce Stvořiteli a dovoluje nám, abychom poznávali
a objevovali Boží úmysly. Neprobouzí jen naši zvědavost, ale upřímnou
touhu poznat smysl života. Je zajímavé sledovat, jak je tato touha v nás
stále přítomná a nemění se s časem. Neztrácí na své intenzitě, a to ani
v době, která se chlubí svou vyspělostí.

Přeji vám, milí návštěvníci, aby mnozí z vás objevili Světlo, které
nově zasvítí do života, osvětlí vaši cestu, po které jdete. Abychom upro-
střed nepřehlednosti doby, ve které žijeme, dokázali oddělit dobré od

toho neužitečného, tak jako je den oddělen od noci. A přeji vám také to, aby dny, které
přijdou a léta vašeho života byla poznamenána znamením Boží blízkosti a požehnáním.

P. Pavel Porochnavec

Noc kostelů jako předávání světla
Pro Noc kostelů bývá zvolen jako motto biblický verš, který obsahuje slovo „noc“. Tento-
krát je to 14. verš z 1. kapitoly starozákonní knihy Genesis neboli První Knihy Mojžíšovy
(Gn 1, 14): „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na
znamení časů, dnů a let.“ Inspirace pro práci na vymýšlení obsahu tedy působila na první
pohled poněkud astronomicky. Přitom jedno zadání už tu bylo – Rok rodin, který vyhlásili
na rok 2014 naši biskupové (jako připomínku 20. výročí Roku rodiny, který v roce 1994
vyhlásila OSN). Jde to dohromady? Nebeská tělesa jako znamení časů, dnů a let a výročí
Roku rodiny? Zkusme to…

Světla na nebeské klenbě oddělují den a noc, které se stále střídají – týden co týden,
každý „měsíc“, rok co rok, desetiletí za desetiletím, po staletí, po tisíce let… Soukolí
nebeských těles, tento závratný časoměrný stroj, se otáčí a člověk ho s bázní a chvěním
sleduje od počátku věků; ostatně kalendáře odvodil právě z vypozorovaných pravidelností,
s nimiž se vesmírná tělesa čili „nebeská světla“ pohybují.

A jak míjejí roky, generace střídá generaci. Prarodiče předávají paměť a moudrost
vnoučatům, otcové a matky učí své děti dovednostem, sdělují jim své zkušenosti. Ti, co tu
byli před námi, zanechávají budoucím pokolením svá díla – domy, města, krajinu, výsledky
bádání, umělecká díla, ale také poklad víry, společenství církve, obce, národa, dějiny, …
Právě v rodině se předává dědictví generací – to hmotné, i ono nehmotné.
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Jak jen člověk potřebuje ta světla na nebesích a na zemi zas světla ducha: lásky, rozumu,
víry. Jsou to světla v temnotách, záchytné body nad dvěma strašlivými propastmi smrti –
nad propastí vesmíru a nad propastí času.

„Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk,
že na něho pamatuješ?“ vyzpívává žalmista svou závrať z noční oblohy.

Co je člověk, že na něho pamatuješ, když jsi stvořil tak ohromné věci? Ježíš Kristus,
Boží Syn, řekl nakonec svým učedníkům, že je už nenazývá služebníky, ale přáteli (srov.
Jan 15, 12–15). A Pán všech světel nám nakonec dává i „světlo světel“ – svého Božího
Ducha.

Bůh stvořil nebeská světla a nakonec člověka. Skutečnost, že jsme stvořeni, je podstatou
naší identity. A člověk je stvořen jako „muž a žena“, jak uvádí ona „Kniha Stvoření“ na
začátku Bible (Gn 1,27). V jejich vzájemném sebedarování v lásce se otevírá moc a služba
předávat dar života. I v této souvislosti se nabízí obraz zažínání jedné svíce od druhé –
světlo toho, kdo rozdává, se šíří, ale plamen toho, kdo svítí jen sám sobě, dohoří a zhasne
bez užitku. Platí to o předávání života, o dědictví generací, do kterého patří i víra. A tak
dělejme vše proto, abychom nezmařili světlo, které jsme dostali.

Ona věta z Genesis a pojem rodiny tedy tvoří dva sloupy, na nichž spočívá téma letoš-
ního programu Noci kostelů: předávání dědictví víry a kulturního dědictví z generace
na generaci. Zhmotněním obojího je náš kostel, dům Boží přítomnosti, otevřený a zářící
do temné noci, která opanovala svět.

Na tuto zdvojenou nit se pokusíme se sv. Zdislavou, patronkou rodin, navlékat jednotlivé
drahokamy a perly z našeho cenného dědictví, aby rozzářily tuto noc. Kéž prosvítí temnoty
v lidských srdcích, kam se je pokusíme zasévat. A platí to i o našich srdcích.

Ondřej Prokop Vaněček

Farnost a farář jako rodina s otcem?
Proč se vlastně farářovi říká „otec“ a farnost se často označuje za rodinu? Na to jsme
se zeptali našeho otce – P. Pavla Porochnavce:

Kněžím v církvi říkáme „otcové“, což znamená, že jsou to „duchovní otcové“. Věřícím
se tu poukazuje na roli otce v židovské rodině (otec byl tím, který zprostředkoval kromě
výchovy i víru). Tím, že z pověření Kristova udělují křest, stojí u zrodu „dětí“, církve.
Tím, že je vyučují, stávají se duchovními otci v pravém slova smyslu. Osobně si myslím,
že ono označení „otec“ pro duchovního je nejvýstižnější (a je také biblické). Nejhůře
je na tom naše české slovo „kněz“ které zavání spíše světským kastovnictvím („kněz“
a „kníže“ má lingvisticky stejný původ). Jiný biblický termín „presbyteros“ tedy „starší“
zase ve spojení „pětadvacetiletý starší“, také není zrovna ideální. A to ještě úmyslně
pomíjím všechny „důstojné a velebné pány“. Takže teď babo raď! Právě dnes, v dnešní
době, která zažívá onu krizi „otcovství“ a kdy se role otce z mnoha rodin zcela vytratila,
bychom se tohoto označení neměli tak lehce vzdávat. Vzpomenu zde jeden zajímavý citát
jednoho protestantského duchovního z ekumenického setkání: „My někdy katolické církvi
vyčítáme, že si váží svatých, že nazývá papeže Svatým otcem. Ale říkám vám já, luterán,
na adresu Jana Pavla II.: Jen víc takových otců, jen víc takových svatých.“
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A proč se říká farnosti rodina? Tady bych vzpomněl na text Matoušova evangelia:
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11, 28).
Náš život je často namáhavým. Práce až úmorná, hledání práce také. Avšak největší tíži
působí v životě nedostatek lásky. Nedostat úsměv, nedojít přijetí, to vše způsobuje těžkost.
Je mlčení, které tíží, někdy i v rodině, mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci.
I námaha je bez lásky mnohem tíživější. Myslím tady i na opuštěné staré lidi, na rodiny
které se souží, protože se jim nedostává starostlivost. „Pojďte ke mně všichni…“ Pán zná
naše těžkosti, zná tíži života i pro to nás sjednocuje ve farní rodině, zde nacházíme zázemí,
povzbuzení, zde se naše radost naplňuje. Pochopitelně tak jako i rodinou projde bouře,
výměna názorů a podobně, toho není ušetřeno ani naše farní společenství ale v podstatných
otázkách a cestě společenství jsme zajedno, i ve sdílení radostí, starostí i potřeb, a takto
tvoříme onu „farní rodinu“.

Procitněme
Nereptej proti osudu, nestěžuj si, že jenom ti druzí jsou špatní a ubližují ti. Nemysli si, že
jen ty chceš pro druhé dobro a oni nevidí ani neslyší tvé rady a nemají pro tebe pochopení.
Tato cesta nikam nevede. Oni si možná myslí opak. Nikdo z nás není bez chyb, ani není
Bohem, aby dokázal žít bez hříchu. Proto je důležité usilovat o nápravu svých chyb. Není
to jednoduchá cesta. Je k tomu třeba velké dávky trpělivosti, sebekázně a víry. Můžeš
být lepší a svým dobrým příkladem změnit i ty druhé. Ta snazší cesta naříkání na druhé
a snaha změnit ostatní a – nedej Bůh, v žádném případě ne sebe, většinou daleko nevede.

Pán Bůh ti dal, co považoval pro tebe za nejlepší. Když nebudeš spokojen s tím, co
máš, co ti dal, dá ti to, co chceš a po čem toužíš. Ale za čas zjistíš, že tvé přání nebylo
tak správné. Ale co pak s tím? Cestu životem ani žádné rozhodnutí nelze vrátit zpět. Proto
ti Pán Bůh dal svobodnou vůli, aby ses rozhodl pro dobré či špatné, ale sklízet ovoce
a následky musíš sám. Můžeš napravit i špatné a přivést je na dobrou cestu, budeš-li chtít.
Pán chtěl, abychom viděli v každém svého bratra. Kdyby to každý dokázal, nebylo by tolik
bolesti, zla, závisti, nepřejícnosti, utrpení a válek.

I v těch nejtěžších chvílích jsem prosila Pána Boha o sílu, abych to vše vydržela
a překonala. Možná si někdo říká, jak je lehké a snadné poslouchat ten druhý (vnitřní) hlas
našeptávače, že vše, co děláš, je dobré. Myslet si, že když se spleteš, na jednom slově či
skutku svět nestojí. A ani nevíš, jak zeď se staví, vznikne hradba mezi tebou a druhými.
Říká se: „Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ani ty jim.“ Zlé slovo bolí druhé stejně
jak tebe. Když to budeš chtít napravit, omluv se a popros o odpuštění. Jinak si přestaneš
vážit nejen druhých, ale i sám sebe. Následky jsou hrozné.

Pán Bůh nám dal desatero přikázání, které z velké části nedodržujeme. On nám je
dal, abychom byli šťastní. A když je porušujeme, s chutí potom reptáme: „Proč Sodoma,
Gomora, potopa, války?“ My už nemusíme čekat na konec světa, tímto si ho děláme sami.
Ničíme jeden druhého navzájem. Pokud nevidíme jeden v druhém svého nejmilejšího
bratra nebo alespoň přítele, těžko dokážeme v našich vztazích něco zlepšit. Láska, víra
a naděje ať vás při tom provází. S Pánem v srdci a Pannou Marií po boku překonáte všechno
zlo. To vám ze srdce přeje Hana Lompartová
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Farní rada
Letos v polovině února byla v našem společenství jmenována Farní rada (funkční období
je 5 let). Členy Pastorační rady jsou P. Pavel Porochnavec, za Lysou nad Labem Arnošt
Burian, Robert Čovan, Karel Plechl, Marie Mikušková, Pavel Schrötter, Petr Urban, Alois
Zoubek, za Milovice pak Zuzana Carvová, Jana Hrdličková, Drahomíra Zikánová a za
Kostomlaty nad Labem Miroslava Zajanová.

Členové Ekonomické rady jsou P. Pavel Porochnavec, za Lysou nad Labem Kamil Ga-
luščák, Milan Horvát, Petr Urban a za Milovice Miroslav Radoch.

Z činnosti občanského sdružení Kotva
Letos se o. s. Kotva zaměřilo na prostory kolem kostela a na
zadní část farní zahrady. Pokračuje se v terénních úpravách, které započaly loni na podzim.
Po dokončení úprav bude zbudováno fotbalové hřiště. Pokud se podaří, tak se již letos na
podzim uskuteční první fotbalový zápas pro ministranty z vikariátu.

Během května tohoto roku budou pořízeny dvě ovce, které budou spásat trávu na farní
zahradě. Zároveň to bude zpestření pro rodiny s dětmi, které budou chodit v létě na farní
zahradu do bazénu.

Tábor pro děti
O. s. Kotva, spolu s farností Milovice, zve na letní tábor pro děti od osmi let nazvaný „Pu-
tování časem“ v Hradčanech u Mimoně. Více informací a přihlášky (do konce května) na
www.milovice.farnost.cz nebo milovice@farnost.cz nebo tel. Dája Zikánová 733 385 546.

Občanské sdružení Kotva vzniklo při římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele v Lysé nad
Labem. Klade si za cíl především podporovat bohatý společenský život farnosti a podílet se
na jeho organizaci; také ale udržovat a dále rozvíjet dědictví našich předků. Dlouhodobě
pak chceme pomáhat při údržbě, opravě a ochraně farního kostela i přilehlého areálu
(fara, farní zahrada a hospodářské budovy). Rádi bychom přispěli k vzniku společenského,
kulturního i duchovního střediska, přístupného nejenom farníkům, ale všem občanům
našeho města. Více najdete na www.kotva.wz.cz.

Modlitby matek, modlitby otců
Společenství Modlitby matek bylo založeno v Anglii, aby pomohlo
a poskytlo podporu matkám, které se chtějí společně modlit za své
děti. I v naší farnosti se scházíme po domácnostech a zveme další
maminky, aby k nám se připojily. Při našich setkáních se sjednocu-
jeme navzájem v modlitbě a během setkání ukládáme jména našich dětí do košíku pod
křížem, abychom je nabídly do Ježíšovy péče.

Na webu farnosti http://www.rkflysa.wz.cz/mmatek.php se lze prostřednictvím for-
muláře přihlásit do e-mailového fóra maminek, kde se domlouvají aktuální data a místa
setkání.
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Pozvání chrámového sboru
Chrámový sbor u svatého Jana Křtitele Lysá nad Labem hledá zpěváky. Uplatnění najdou
všechny hlasy, především rádi uvítáme bas. Zpíváme různé hudební žánry, zkoušky máme
každé pondělí od 19 do 21 hodin. Pro více informací volejte 776 715 042 (Jaroslav Hora)
nebo piště na info@chramovysborlysa.cz.

Chystaná vystoupení
24. 5. v 17 hodin „2 + 1“ – první přátelské setkání chrámových sborů, kostel sv. Anny,
Jablonec nad Nisou

25. 5. v 9.30 – zpívání při mši v kostele Nejsvětější srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

20. 9. odpoledne se uskuteční v Kostelci nad Labem Koncert Muzikálové a filmové doteky

28. 9. ve 13 hodin – poutní mše sv. v Byšičkách

11. 10. – zpívání při mši v Loretě, Praha (podrobnosti budou upřesněny)

Případné změny v programu a upřesnění času a přesného místa našeho vystoupení budou
vždy zveřejněny na našich webových stránkách www.chramovysborlysa.cz.

Pozvánka do Lysé
První svaté přijímání dětí bude v neděli 1. června při dopolední mši svaté.

První pátek v měsíci (6. června, 4. července a 1. srpna) bude od 16 hodin možnost
přistoupit ke svátosti smíření a od 17 hodin mše svatá s krátkou adorací.

Poslední dětská mše svatá v tomto školním roce bude ve středu 11. června od 17 hodin.

V neděli 15. června od 18 hodin proběhne na faře setkání společenství mládeže s P. J. Kraj-
lem. Srdečně zveme mladé od 12 do 25 let.

Slavnost těla a krve Páně (Boží Tělo) se slavnostním průvodem bude 19. června.

Modlitby v duchu Taizé se uskuteční v pátek 20. června v 19 hodin, přes prázdniny
modlitby Taizé nebudou.

V neděli 22. června jsou všichni srdečně zváni na slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
Poutní mši sv. v 9.30 doprovodí schola od 3A z Liberce, která odpoledne od 14.30 předvede
také samostatné vystoupení.

V neděli 6. července v 9.30 se bude u příležitosti 15. let od úmrtí, sloužit děkovná mše
svatá za P. Milana Martináska, vikáře a kanovníka staroboleslavského, který působil
jako farář v naší Lyské farnosti.

Žehnání aktovek prvňáčkům proběhne při nedělní mši 31. srpna.

Výuka náboženství
Poslední středeční hodina náboženství (předškoláci, první třída a příprava na 1. svaté
přijímání) v tomto školním roce bude 4. června od 16 hodin na farní zahradě. Budou
spojeny obě skupiny. Zváni jsou sourozenci, rodiče a další dobrodinci s něčím malým na
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zub. Přihlášky na náboženství na příští školní rok budou k dispozici koncem prázdnin.
Podrobnosti budou zveřejněny v ohláškách a na webu farnosti.

Pozvánka do Milovic
V neděli 15. června od 14 hodin se uskuteční Farní odpoledne. Zveme všechny farníky
z Lysé, Kostomlat i Milovic na farní zahradu v Milovicích. Hry, zpěv, sportovní utkání
a hlavně sdílená radost. Odpoledne bude zakončené táborákem od 18 hodin. Něco na
opečení je možno si přinést s sebou. Více informací na webu milovické farnosti.

Pár rad pro manžele…
Zkoumejte a objevujte svět společně, vždycky v něm najdete něco nového, co můžete
obdivovat.
Požádej o to, co chceš, tvůj muž neumí číst tvé myšlenky.
Pochval svou ženu v přítomnosti ostatních, veřejná pochvala vydrží dlouho dobu.
Jemně se dotýkej své ženy, doteky jsou jiným vyjádřením slov „mám tě rád“.
Buďte romantičtí, nikdy se nepřestávejte dvořit jeden druhému..
Říkejte se „mám tě rád“, je radost poslouchat tato tři krátká slůvka.
Vždycky se snažte vypadat co nejlépe, oba si to zasloužíte.
Bojujte spolu slušně, žádné hrozby, obžaloby, žádné nadávky.
Buďte ochotní se omluvit, milovat znamená být schopen říct „promiň“.
Riskujte, že budete zraněni, láska se nemůže prohlubovat bez rizika.
Zasmějte a bavte se spolu, smích může překlenout velké rozdíly.
Plačte spolu, sdílené slzy spojují vaše srdce.
Sdílejte své sny, zítřek je očekáván v důvěrné blízkosti.
Překvapujte jeden druhého, neočekávané překvapení pohne srdcem.
Respektuje rodinu toho druhého, jste teď její součástí.
Hledejte lásku, je tam, i když ji „necítíte“.
Připomínejte si minulost, vaše minulost vytváří přítomnost i budoucnost.
Modlete se, děkujte Bohu za svůj společný život.
Mějte trpělivost jeden s druhým, do manželství vstupujte znovu a znovu.

Z knihy Jak pečovat o dobré manželství, Kass Perry Dotterweich, Doron, 2006

Veškeré informace o aktivitách farnosti jsou pravidelně vyvěšovány na webových stránkách
www.rkflysa.wz.cz, kde je také možnost přihlásit se do e-mailového fóra farnosti.

Farní zpravodaj je k dispozici rovněž v elektronické verzi na webových stránkách farnosti.
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