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Občasník ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem

Noc kostelů, která letos probíhá už po desáté, připadá na pátek 25. května.
Během ní se otevře na více než 1 100 kostelů a modliteben po celé České
republice. Protože u nás se bude v té době konat dvoudenní festival Lysá
žije, otevře se kostel sv. Jana Křtitele hned dvakrát. Během Noci kostelů
můžete nahlédnout do chrámu od 18.00 alespoň přes mříž a od 21.00
zde proběhne Večer chval. Během celé soboty pak můžete náš kostel
navštívit i uvnitř.

Vedle fotografické výstavy Danky Ehrhardtové ze života farnosti mů-
žete vyslechnout například komentovanou prohlídku varhan, které jsou
kulturní památkou, zapsanou ve Státním seznamu movitých památek
z dílny Albrechtického varhanáře Josefa Predigera. Bohužel aby mohly
i nadále sloužit, je potřeba poměrně nákladná oprava. Cena rekonstrukce
se odhaduje na 6 000 000 Kč. Občanské sdružení Kotva, které opravu za-
štiťuje, vítá jakékoliv dary na opravu. Více se dozvíte během prohlídky
osobně, anebo na webu farnosti.

Za pozornost stojí prohlídka Otevřené zahrady Christina Mirabilis
v sobotu 26. 5. od 14.00 do 14.30 (nachází se v prostorách farní zahrady), na které už
druhou sezónu pracují především absolventi lyské speciální školy. Od minulého roku se jim
podařilo rozšířit záhony, vybudovat senzorický chodník blahoslavené Christiny Mirabilis.
Ta byla ve své době považována za bláznivou. Obyčejná pasačka hus, která by prý nic
jiného nedokázala. Přesto právě ona měla velmi blízko k Bohu. Blíž než kdokoli z těch
silných, slavných, úspěšných… I to je motivace pro znevýhodněné lidi, kteří se mohou
pro svět jevit jako blázni. Jim ale právě práce v přírodě dává radost a smysl. Více najdete
na facebooku @Zahrada.CH.Mirabillis.

Navštívit můžete také stánek Domácího hospice Nablízku, který doprovodil už desítky
umírajících klientů a nabízí podporu i jejich rodinám. Služba není hrazená pojišťovnou a je
závislá na finančních darech. Pod pokličku jejich aktivit můžete nahlédnout právě v rámci
festivalu Lysá žije (více také na www.hospic-lysa.cz).

V Milovicích letos nebude otevřený kostel, ale v Kostomlatech čeká návštěvníky
místního kostela sv. Bartoloměje bohatý program, kde si mezi 17.00 a 19.00 můžete
prohlédnout zvonici. Je zde zavěšen jeden z nejstarších dochovaných zvonů v Čechách
z roku 1359. Čeká vás také doprovodný hudební program.

V tomto speciálním čísle jsme se ale zaměřili hlavně na to, abychom představili našeho
pana faráře, P. Pavla Porochnavce. Možná budete překvapeni, kolik toho o něm nevíte.
Tedy – můžete se začíst v následujících řádcích. (kš)
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„Co si dědeček s Pánem Bohem v sakristii ukuchtili?“
Rozhovor s P. Pavlem Porochnavcem

Je náš, ale přitom toho o něm mnoho nevíme. Možná ani to, že jezdí na různá místa
republiky, aby doprovázel vážně nemocné lidi, zpovídá vězně, že v zimě na faře topí
uhlím, nebo že ví, jak zastřelit jelena. Že je hodně citlivý a emocionální. Proto vznikla
idea představit našeho pana faráře, P. Pavla Porochnavce. Nápad přijal se smíchem.
Představujeme ho po čtrnácti letech, co zde v Lysé působí.

Za tu dobu, co zde působíte, se do Lysé přistěhovalo hodně nových rodin.

Je to otázka asi posledních devíti let. Ze začátku to byla komunita místních lyských farníků,
ale postupně jste začali přicházet vy, mladé rodiny. Dneska tvoříme úplně jinou komunitu,
výrazně větší, než byla před těmi čtrnácti lety, kdy jsem sem přišel.

Jsem tady ale hlavně proto, abych se ptala na Vás. Kde jste působil, než jste přišel
do Lysé?

Předtím jsem působil krátce ve Vídni a ještě před tím v Poříčí nad Sázavou. Byla to
zvláštní farnost. Od jara do podzimu byl kostelík plný lidí, kteří tam jezdili na chaty a od
podzimu do jara zůstávala jen malá skupina skalních farníků. Nebylo tam moc mladých.
Když jsem tam nastoupil, farnost neměla faru. Předchůdce mého předchůdce, pan biskup
Antonín Liška tam kdysi koupil domeček. Vlastně z něj zbyly jen obvodové zdi poblíž
kostela svatého Havla. Já jsem zatoužil udělat z toho domečku faru. Každých čtrnáct dní
za mnou jezdil můj kamarád ze střední školy a vlastníma rukama jsme dům opravovali.
Namaloval jsem si půdorys, navrhl, kde bude pracovna, obývák, kuchyňka, sociálka. Dole
byla místnost, kde se scházely děti, farníci, kde se konalo agapé… No a ono se nám to
nakonec povedlo!

Kde jste se to naučil?

Život mě naučil (smích). Kamarád, taky se jmenuje Pavel, mi říkal, co kde uděláme,
zateplovali jsme, pokládali jsme podlahy… Teď na té faře bydlí můj spolužák ze semináře
otec Martin Janata a on říká, že pochopil, proč jsem to tam chtěl vybudovat. Když se
člověk probudí a vidí soutok Konopišťského potoka a Sázavy, kamenný most, tu přírodní
scenérii, je to nádherná podívaná. Moje první farnost byla moje první láska, a na tu se
nezapomíná.

A když jste to postavil, tak vás přestěhovali?

(směje se a přitakává) Měl jsem nastoupit do Sedlčan. Ale spolužák ze slovenských studií
mi nabídl, jestli bych nechtěl jet do Vídně. Povedlo se to. Bydlel jsem na faře u Katedrály
svatého Štěpána, ranní mše jsem sloužil v němčině a měl jsem na starosti českou komunitu,
která sídlila asi čtvrt hodiny chůze u Redemptoristů. Bylo to těžké, ale zvykl jsem si. A než
jsem se stačil rozkoukat, pan kardinál mě povolal zpátky. Tak jsem tady. Ač se mi tam
líbilo, a rád bych tam zůstal, nabídku jít do pražské arcidiecéze jsem rád přijal. Jeden
kamarád mi vždycky říkával, že kdo se kde narodí, tam se taky nejlíp hodí.
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A kde jste se narodil?

V Praze. Tam jsem byl taky pokřtěn, ale když mi bylo půl roku, tatínek se toužil vrátit na
Slovensko. Přestěhovali jsme se tam. Ale všechny svátky, prázdniny, Velikonoce, Vánoce
jsme trávili v Čechách. Tatínek byl původem Slovák, dědeček byl podkarpatský Rusín,
babička pocházela z rakouského Hornu.

Do školy jste tedy chodil na Slovensku?

Ano, až do třetího ročníku na teologii. Tehdy jsem se rozhodl, že bych rád přestoupil do
Prahy. Bylo to dojemné. O prázdninách jsem byl v Praze. Do sluchátek jsem si pouštěl
Mou vlast, procházel jsem se na Malé straně a podél Vltavy, a najednou jsem věděl, že
musím jít do arcibiskupského paláce. Přijal mě tehdejší světící biskup pražský František
Lobkowicz a řekl, že není problém, že po prázdninách mohu ve studiu pokračovat na
pražské teologické fakultě.

Kde na Slovensku jste žili?

U českých hranic, v městečku Čadca u jablunkovského průsmyku. A trávili jsme čas také
u prarodičů, kteří bydleli kousek od Turzovky. Tam jsme pak v restitucích dostali zpátky
náš les.

Byla Turzovka jedno z míst, které vás ovlivnily?

Určitě ano. Dědeček tam byl kostelníkem. A nejen to. V padesátých letech byl jedním z lidí,
kteří tam postavili kostelík, zasvěcený Panně Marii Bolestné. Tehdy působily v Turzovce
sestry Cyrilky a staraly se o hendikepované děti. V jejich domě byla velká socha Bolestné
Panny Marie. Když v padesátých letech rušili řády a kongregace, sestry prosily, aby
někdo tu sochu zachránil. Nějakou dobu stála v domě u sestry mé babičky. A ta socha
byla podnětem, aby se pro ni začal stavět kostelík. Těm, co ho stavěli, hrozilo vězení,
ale nakonec to všechno dobře dopadlo. Dědeček, protože byl truhlář, tak udělal do toho
kostelíku oltář a působil tam potom jako kostelník. Když zemřel a byli jsme na jeho pohřbu,
pan farář se smál, že kdo ví, co si dědeček s Pánem Bohem v té sakristii ukuchtili. Měl
tím na mysli moje povolání ke kněžství.

Kdy jste to Boží volání začal cítit?

V dětství. Pak to odešlo a vrátilo se asi v osmnácti, devatenácti letech. Tehdy se po dlouhé
době obnovoval kněžský seminář v Nitře. My jsme byli druhý ročník z Nitry.

Měl jste i nějaké jiné představy o svém povolání?

Měl. Bylo to ještě v čase nesvobody. Měl jsem přihlášku na studium historie literatury
a na teologii. Tehdy si mě soudruzi estébáci zavolali k výslechu. Ptali se mě, kam byla ta
druhá přihláška, a proč tedy nechci jít raději do Prahy na filosofickou fakultu. Řekl jsem
jim, že moje touha je stát se knězem. No a brzy na to přišel listopad 1989, tak už mi nic
nebránilo v cestě.
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Jste nejstarší z pěti dětí, takže jste se jediný narodil v Praze a vaši sourozenci se už
narodili na Slovensku?

Přesně tak. Ostatní se narodili v Čadci, ale je zajímavé, že tři z nás jsme se vrátili do Čech.
Bratr bydlí nedaleko v Milovicích, on žil 11 let ve Spojených státech. Sestra Monika, která
je z dvojčat, a je o patnáct let mladší než já, pracuje v Armádě české republiky, bydlí ve
Vlašimi a mají dvě děti. Sestry Emilka a Zdenka žijí v Čadci. Když zemřel tatínek, začali
jsme se každé léto vždycky na pár dní všichni scházet u mě na faře. Maminka už je ale
těžce nemocná a starají se o ni sestry Emilka a Zdenka. Jsem rád za mé sourozence.

Když jsem začala učit náboženství, pochopila jsem, že pro naši farnost děláte víc než
je na první pohled vidět. Například topíte uhlím, aby dětem nebylo na faře zima…

Vím, že to je těžké, ale mě to baví. Mám tu práci rád. Když dojde uhlí, zapojím „trak-
tůrek“, tak říkám svému terénnímu autíčku, a jedu do uhelných skladů pro uhlí. Jen je mi
nepříjemně, když několik dní nebo i týden na faře nemohu být a lidem, kteří tam chodí, je
zima. I proto chceme řešit vytápění. Takhle je totiž potřeba přikládat každé tři hodiny.

Vaším koníčkem jsou myslivci. Jak to vlastně začalo?

(viditelně okřeje) Už od dětství jsem trávil čas ve slovenských lesích. Strýc byl myslivec.
Mě lákaly ty lesy, příroda, spočinutí, kdy si člověk sedne a v tom tichu může rozmlouvat
s Pánem i skrze stvoření. No a když jsem působil v Posázaví, byla tam parta myslivců.
Nebyli věřící, ale byli sympatizující. Začal jsem s nimi chodit do přírody. Oni mě pobízeli,
že přece nebudu chodit jen tak, abych si udělal zkoušky. Tak jsem si je udělal, a pak ještě
zbrojní průkaz. Pak jsme začali organizovat Svatohubertské mše a zavedli jejich tradici do
Čech. Jsem moc rád, že u nás v Lysé vznikl kroužek mladých myslivců a ochránců přírody.
Našel se mladý muž, spolupracovník, který společně se mnou vede děti, chodíme do pří-
rody, poznáváme ji spolu s dětmi. Účastníme se nejrůznějších soutěží i Svatohubertských
slavností doma i v zahraničí. A pochopitelně k myslivosti patří i lovy.

Co lovíte?

Lovím srnčí, černou – tedy divočáka lončáka. Mám to štěstí, že mě moji myslivečtí
kamarádi zvou zde po okolí ale i na Slovensko, kde vždycky na vrchol sezóny, po svatém
Václavu, koncem září, kdy započíná říje, lovíme jelena evropského. A to je zážitek! Ale
na to mi nezbývá moc času.

Ono to má asi svoje pravidla, člověk si nemůže lovit, co se mu zachce, že?

V žádném případě. V první řadě je ochrana přírody, ale pak je i odlov. To se děje proto,
aby se zušlechtil lov v dané lokalitě, honitbě. Jsou tam věkové skupiny a ti chovatelé
určují, jakou věkovou skupinu budete moct lovit. Ta problematika je zajímavá, té bychom
se mohli věnovat ještě obšírněji.
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Já si vždycky představuju, že lov probíhá na koni…

To bylo kdysi dávno. Zrovna tady, v Polabí, zavedl tyto parforzní hony hrabě František
Antonín Špork. Byly typické pro Polabí a pro toto panství. Ty ale v současné době už
neprobíhají.

Jak tedy chodíte na hon? Se psy?

Ano. Ale já mám jezevčici a ta je spíš vhodná na lišku. Tady v Polabí je potřeba používat
větší psy, například münsterlandský ohař je vhodný na drobnou zvěř, bažanty, zajíce,
kachny, které jsou v téhle lokalitě. Bohužel loni ani letos jsme nelovili, protože poslední
roky té drobné hodně ubylo. Je to tím, že zemědělci dávají do půdy hodně pesticidů.

Máte oblíbeného světce, osobnost, která vás inspiruje?

Určitě je to svatý apoštol Pavel, podle kterého mám jméno. Dokonce mám doma ve své
komůrce kříž, ve kterém je ostatek apoštola Pavla. A potom je to svatý Lazar, jelikož jsem
vikářem Vojenského špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. I tam mám řadu
povinností.

Co je hlavní náplní toho řádu?

Je to charitativní činnost. Máme na starosti Dětskou psychiatrickou léčebnu v Opařanech.
Máme nemocnici v Měšicích. Působíme v hospicích. Když jsem působil v Posázaví,
tak jsme založili občanské sdružení Tři, které postavilo na zelené louce hospic Dobrého
Pastýře. Ve znaku měl – a stále má – tři ryby, protože ho založila katolická, československá
husitská a evangelická církev. I tam občas jezdím a sloužím tam jako kněz.

Taky jezdíte do vězení v Jiřicích…

(povzdechne si) Před časem se někdo z farníků divil, že to nevěděl. Když to někoho zajímá,
tak o tom povídám. V druhém roce, kdy jsem tady v Lysé působil, mě oslovil biskup Karel
Herbst, jestli bych nechtěl navštěvovat vězně. Začal jsem tam jezdit s Robertem Čovanem,
který se v současné době vypracoval na vězeňského kaplana, a já tam působím svátostnou
pastorací, uděluju svátost smíření a dokonce jsme tam měli i svátost křtu.

Jak vnímáte Vaši práci tam?

Pro mě je obohacením. Poznávám tam lidi, kteří žijí na hraně. Je důležité těm mužům
připomínat, že i kdyby je všichni lidi hodili přes palubu a odsoudili, Hospodin s nimi bude
počítat stále a dá jim novou šanci. Zažil jsem, že ti kluci z výkonu trestu založili rodiny,
zapojují se ve farních společenstvích, někteří mě sem chodí navštívit.

Oni uvěřili ve vězení, nebo už byli pokřtění?

Většinou byli pokřtění, ale nežili svátostný život. A ve vězení se to změnilo, a když si
odpykali trest, začali žít jako znovuzrození. Jsou i tací, kteří se vrátili zpátky a jsou ve
výkonu trestu někde jinde, ale třeba i tam tíhnou k duchovnu. A já budu vždycky věřit, že
i oni se mohou změnit.
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Chtěl byste říct něco důležitého, na co jsem se třeba nezeptala?

Chci zdůraznit, že jsem rád a jsem šťastný, že mohu být tady v Lysé. Že mohu být svědkem,
jak se tady rodí farní rodina. Je to něco nezvyklého, a i na pražské poměry není běžné
takové množství rodin a dětí. To je pro mě velké povzbuzení.

Za rozhovor děkuje Kateřina Šťastná

Akce farnosti
Na čtvrtek 31. 5. připadá slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo). Mše svatá se uskuteční
v 18.00. Zveme holčičky, aby se ujaly role družiček.

V neděli 3. 6. v 9.30 přistoupí šestnáct dětí z naší farnosti k Prvnímu svatému přijímání.

V neděli 10. 6. udělí pan biskup Karel Herbst některým našim farníkům svátost biřmování.

Výuka náboženství
Z organizačních důvodů uvítáme, když přihlásíte vaše děti na náboženství pro příští školní
rok už během června, abychom je mohli včas rozdělit do skupin. Přihlášky jsou k dispozici
na webu farnosti. Pro bližší informace se obracejte na Katku Šťastnou (tel. 778 273 794)
nebo Terezku Schrötterovou (777 142 373).

Ostatní
Otevřená zahrada Christiny Mirabilis uvítá výpomoc dobrovolníků pro příležitostné zalití
zahrady v létě. Kontaktní osoba: Bc. Drahomíra Zikánová, DiS., tel. 733 385 546

Pro účel veřejné sbírky na záchranu a obnovu kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad
Labem byla vyhlášená veřejná sbírka.

Za pozornost stojí audio archiv na webu naší farnosti, kde si můžete poslechnout všechny
duchovní obnovy, které se v naší farnosti za poslední roky konaly. Více najdete na
www.rkflysa.wz.cz.

Chrámový sbor od sv. Jana Křtitele se zúčastní spolu s dalšími Slavnostního koncertu
k příležitosti 100. výročí vzniku ČR ve skanzenu v Přerově nad Labem, a to 2. 6. od
14.30. Na programu jsou skladby Ludwiga van Beethovena, Antonína Stamice a Antonína
Dvořáka.
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