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Když se člověk staví na místo Boží... 
 

 Leckdo z nás za sebou máme těžké 
období, kdy někdo z našich příbuzných 
nebo známých onemocněl, nebo do-
konce zemřel. Člověk má v takovém 
případě možnost si na vlastní kůži vy-
zkoušet, jak silná je jeho vlastní víra 
a důvěra v to, že Bůh má vše ve svých 
rukou. Navíc musí někdy pokorně 
uznat, že ne člověk, ale Bůh je Pánem 
života a smrti a má výsostné právo člo-
věka povolat k sobě.  
 Stojíme opět téměř na začátku doby 
postní. Je to doba vážná, má nás vést 
k zamyšlení, zda ve svém životě počí-
táme s Bohem a Jeho vůlí s námi. 
Nicméně uznání Boží vlády nad námi 
osvobozuje. Pokud se totiž člověk ve 
svém životě staví na Boží místo, musí 
zároveň přebrat i veškerou zodpověd-
nost. To jsou dvě strany mince. A při-

znejme si, na to skutečně nemáme. Je 
mnohem lepší dát vládu Tomu, které-
mu patří, a On také přebírá zmíněnou 
zodpovědnost. To je osvobozující. Vý-
sledkem postního snažení a zamyšlení 
by tedy měla být radost a ulehčení, že 
opravdu na nás tento svět nestojí. Ten, 
který nás postavil do této zmatené do-
by, dobře ví, co dělá. Je to pro nás 
přesně ta správná doba, abychom našli 
a naplnili svůj úkol v Božím plánu, pře-
vzali svůj malý podíl zodpovědnosti 
a dorostli do svatosti. 
 Modleme se za sebe navzájem, aby 
naše důvěra rostla. A o Velikonocích to 
vše společně oslavíme! I toto přání ať 
je znamením naděje – že se letos 
opravdu společně sejdeme při slavnosti 
Zmrtvýchvstání našeho Pána. 

Sr. Bernarda  

Foto Pavel Toepfer 



ZPRÁVY Z FARNOSTI 

2  2/2021 

I letos budou chaloupky! 
 

 Drazí rodiče, během února už budou 
k dispozici přihlášky na letní cha-
loupky, letos opět dvoje, pro mladší dě-
ti (minimálně ukončena 1. třída ZŠ) 
a starší děti. Upozorňujeme, že přihla-

šování bude ukončeno po naplnění ka-
pacity, nejpozději 23. května. Termín 
chaloupek bude od neděle 1. srpna do 
soboty 14. srpna, obě se uskuteční 
v Rokytnici nad Jizerou.  P. Jiří Korda 

 
 

Udílení svátosti pomazání nemocných 
 

 Svátost pomazání nemocných se le-
tos nebude s ohledem na situaci udílet 
hromadně. Ale stále platí, že všem 
vážně nemocným a chřadnoucím vě-
kem se udílí na požádání kdykoliv. Při-

pomínám, že o svátost nemocných 
můžete požádat i pro své blízké doma, 
v sociálním zařízení či v nemocnici!  

P. Jiří Korda 

 
 

Kasičky u betléma 
 

 Tyto Vánoce jste do obou kasiček 
dali 27 952 Kč.  
 Byly rozděleny následovně:  
● 9 999 Kč dar pro jídelnu a centrum 
pro děti v ekvádorském Ventanasu 
a San José de Raranga;  
● 7 000 Kč české obecně prospěšné 
společnosti SIRIRI, která se snaží po-

máhat středoafričanům postavit se na 
vlastní nohy; 
● 6 053 Kč pro CMŠ Studánka; 
● 4 900 Kč pro „na dálku adoptované-
ho“ indického chlapce; informace o in-
dickém chlapci najdete na straně 6.  
 Velmi děkujeme! 

P. Jiří Korda 
 
 

 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na 
https://centrumlhotka.cz. V prosinci 2020 se na všech účtech 
na stavbu vybralo 257 393 Kč. Všem dárcům děkujeme. Kaž-
dou první neděli v měsíci je mše sv. v 10 h obětována za pod-
porovatele projektu.  

 
 

K R Á T C E 
 

 

● Křest přijali Jana Klára B., Pavel Ř. 
● Rozloučili jsme se s Anežkou Ště-
pánovou a Annou Martinkovou, man-
želkou našeho bývalého jáhna. 

● Tříkrálová sbírka sice v naší farnos-
ti opět proběhla s omezeními, ale 
s nemalým úsilím koledníků. Výsledky 
uveřejníme později. 
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Patris corde 
Apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za 
Ochránce všeobecné církve. (Druhá část.) 
 

 Milovaný otec 
 Velikost svatého Josefa spočívá 
v tom, že byl Mariiným snoubencem 
a Ježíšovým otcem. Stal se tak „slu-
žebníkem všeobecného záměru spá-
sy“, jak říká sv. Jan Zlatoústý. 
 Svatý Pavel VI. podotýká, že jeho 
otcovství se konkrétně vyjadřovalo tím, 
že „učinil ze svého života službu, obě-
toval ho mysteriu vtělení a související-
mu vykupitelskému poslání, použil 
moc, která mu patřila podle Zákona ve 
Svaté Rodině, aby cele odevzdal sebe, 
svůj život a svoji práci, přetvořil svoje 
lidské povolání k rodinné lásce v nad-
lidskou oběť sebe, svého srdce 
a všech schopností, v lásku danou do 
služeb Mesiáše, vyrůstajícímu v jeho 
domě“. 
 Vzhledem k této roli v dějinách spásy 
je sv. Josef otcem, jehož křesťanský lid 
vždycky miloval, o čemž svědčí fakt, že 
je mu na celém světě zasvěceno mno-
ho kostelů; četné řeholní instituty, bra-
trstva a církevní uskupení se jím inspi-
rují a nosí jeho jméno, že se od věků 
k  jeho cti slouží různé pobožnosti. 
Mnoho svatých bylo jeho horoucími cti-
teli, mezi nimiž sv. Terezie z Avily, kte-
rá si jej zvolila za svého přímluvce 
a prostředníka, často mu svěřovala se-
be a dostávala všechny milosti, o něž 
prosila, a na základě svojí zkušenosti 
pak k této pobožnosti vybízela druhé. 
 V každé knížce pobožností lze nalézt 
nějakou modlitbu ke sv. Josefovi. 
Zvláště výzvu, která je mu adresována 
každou středu, a po celý měsíc březen, 
který je mu tradičně zasvěcen. 

 Důvěru lidu ke sv. Josefovi shrnuje 
výraz: „Ite ad Ioseph, který spadá do 
doby hladu v Egyptě, kdy lidé žádali 
chléb od faraóna, který jim odpověděl: 
»Jděte k Josefovi. Co on řekne, udělej-
te« (Gn 41,55). Jednalo se o Josefa, 
Jakubova syna, kterého bratři ze žárli-
vosti prodali (srov. Gn 37,11-28) a kte-
rý se podle biblického příběhu stal 
správcem Egypta (srov. Gn 41,41-44). 
Jako potomek Davidův (srov. Mt 1,16-
20), z jehož rodu se měl narodit Ježíš, 
podle příslibu daného Davidovi skrze 
proroka Nátana (srov. 2 Sam 7), a jako 
snoubenec Marie z Nazaretu je svatý 
Josef spojnicí mezi Starým a Novým 
zákonem. 
 
 Citlivý otec 
 Josef viděl, jak Ježíš den ze dne 
prospíval »moudrostí, věkem a oblibou 
u Boha i u lidí« (Lk 2,52). Stejně jako 
jednal Pán s Izraelem, také on jej »učil 
chodit, bral na svá ramena, byl otcem, 
který zdvíhá dítě ke svým tvářím, 
a skláněl se k němu, aby mu dal najíst« 
(Oz 11,3-4). 
 Ježíš v Josefovi cítil Boží něhu: »ja-
ko se smilovává otec nad syny, tak se 
smilovává Hospodin nad těmi, kdo se 
ho bojí« (Žl 103,13). 
 Josef zajisté slyšel, jak v synagoze 
během modlitby znějí slova žalmů 
o tom, že Bůh Izraele je Bohem slitov-
ným, dobrým vůči všem a »soucit má 
se všemi svými tvory« (Žl 145,9). 
 Dějiny spásy se naplňují „v naději, 
bez naděje“ (srov. Řím 4,18) a navzdo-
ry našim slabostem. Příliš často si mys-
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líme, že Bůh staví pouze na tom, co je 
v nás dobré a vítězné, zatímco značná 
většina Jeho plánů se uskutečňuje 
přes naše slabosti a mimo ně. Pavel ří-
ká: »Abych se pro vznešenost těch 
zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla os-
ten, posel to satanův, aby mě bil do 
tváře. To proto, aby se mě nezmocňo-
vala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát pro-
sil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi 
řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla 
se tím zřejměji projeví ve slabosti“« 
(2 Kor 12,7-9). 
 Pokud je perspektiva ekonomie spá-
sy taková, 
musíme se 
naučit akcep-
tovat svoji 
slabost hlu-
bokým jem-
nocitem. 
 Zlý způso-
buje, že svoji 
křehkost po-
suzujeme 
negativně, 
zatímco 
Duch ji sli-
tovně vynáší 
na denní 
světlo. Toho, 
co je v nás 
křehké, je nejlépe se dotýkat něžně.  
Ukazování prstem a soud, který vyná-
šíme nad druhými, jsou velmi často 
znamením naší neschopnosti akcepto-
vat vlastní slabost a křehkost. Pouze 
něha nás ochrání před vlivem žalobní-
ka (srov. Zj 12,10). Proto je důležité se-
tkání s Božím milosrdenstvím, zejména 
ve svátosti smíření, zkušeností pravdy 
a laskavosti. Paradoxně nám může po-
vědět pravdu i Zlý, ale činí tak, aby nás 
zavrhnul. Víme však, že Pravda, která 

je od Boha, nás nezavrhuje, nýbrž ak-
ceptuje, objímá, podpírá a odpouští 
nám. Pravda se nám vždycky ukazuje 
jako milosrdný Otec z podobenství 
(Lk 15,11-32): vychází nám vstříc, vrací 
důstojnost, staví znovu na nohy a strojí 
nám hostinu s odůvodněním: »tento 
můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztra-
cen, a je zas nalezen« (v. 24). 
 Rovněž Josefovým nepokojem pro-
stupuje Boží vůle, dějiny a plán. Takto 
nás Josef učí, že mít víru v Boha zna-
mená také věřit, že Bůh může působit 
 i přes naše obavy, naše chyby a naše 

slabosti. Učí 
nás také, že 
uprostřed ži-
votních bouří 

nemusíme 
mít strach 

svěřovat 
kormidlo naší 

lodi Bohu. 
Někdy by-

chom chtěli 
mít všechno 
pod kontro-

lou, avšak 
Bůh má 

vždycky širší 
rozhled. 

 
 Poslušný otec 
 Analogicky k tomu, jak Bůh jednal 
s Marií, když jí zjevil Svůj plán spásy, 
zjevil také Josefovi Svoje plány; a učinil 
tak prostřednictvím snů, které jsou 
v Bibli, jakož i u všech starobylých ná-
rodů považovány za prostředky, který-
mi vyjevuje Bůh svoji vůli. 
 Josefa velice trápí nepochopitelné 
Mariino těhotenství: nechce ji »vydat 
pohaně« a rozhodne se »tajně se s ní 
rozejít« (Mt 1,19). V prvním snu mu 

Spící sv. Josef s andělem, freska z chrámu Svaté 
rodiny v Nazaretě.                       Foto Jan Šilhavý 
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anděl pomáhá vyřešit jeho obrovské di-
lema: »Neboj se k sobě vzít svou man-
želku Marii. Vždyť dítě, které počala, je 
z Ducha svatého. Porodí syna a dáš 
mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid 
od hříchů« (Mt 1,20-21). Jeho odpověď 
byla okamžitá: »Když se probudil ze 
spánku, udělal, jak mu anděl Páně při-
kázal« (Mt 1,24). Poslušností svoje 
drama překonal a zachránil Marii. 
 V druhém snu anděl Josefovi přika-
zuje: »Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, 
uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti 
neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti 
pátrat, aby ho zahubil« (Mt 2,13). Josef 
neváhal a poslechl, nekladl si otázky 
stran těžkostí, ve kterých se ocitl: 
»Vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, 
odebral se do Egypta a byl tam až do 
Herodovy smrti« (Mt 2,14-15). 
 V Egyptě Josef s důvěrou a trpěli-
vostí čekal na andělem slíbenou po-
bídku k návratu do vlasti. Jakmile jej 
božský posel ve třetím snu informoval 
o smrti těch, kteří usilovali dítěti o život, 
a vybídl jej, aby vstal, vzal dítě i jeho 
matku a vrátil se do izraelské země 
(srov. Mt 2,19-20). Znovu bez váhání 
poslechne: »Vstal, vzal dítě i jeho mat-
ku a odebral se od izraelské země« 
(Mt 2,21). 
 Avšak během zpáteční cesty, »když 
uslyšel, že je v Judsku místo svého ot-
ce Heroda králem Archelaus, bál se 
tam jít a podle pokynu ve snu se ode-
bral na území galilejské. Šel tedy 

a usadil se v městě, které se jmenuje 
Nazaret« (Mt 2,22-23). 
 Evangelista Lukáš zdůraznil zvláště 
fakt, že Ježíšovi rodiče dbali na všech-
ny předpisy Zákona: obřad Ježíšovy 
obřízky, Mariina očišťování po porodu 
a zasvěcení prvorozeného Pánu (srov. 
Lk 2,21-24). 
 V každé okolnosti svého života 
dokázal Josef vyslovit svoje „fiat – staň 
se“, jako Maria při Zvěstování a Ježíš 
v Getsemanech. 
 Josef jako hlava rodiny učil Ježíše 
být poslušný rodičům (srov. Lk 2,51) 
podle Božího přikázání (srov. Ex 
20,12). 
 Ve skrytu Nazareta, v Josefově škole 
se Ježíš učil plnit Otcovu vůli. Tato vůle 
se mu stala každodenním pokrmem 
(srov. Jan 4,34). I v té nejtěžší chvíli 
svého života v Getsemanech raději pl-
nil Otcovu vůli, nikoli svou vlastní 
a »stal se poslušným až k smrti [...] 
k smrti na kříži« (Flp 2,8). Proto autor 
listu Židům vyvozuje, že se Ježíš »na-
učil svým utrpením poslušnosti« 
(Žid 5,8). 
 Ze všech těchto událostí plyne, že 
„Bůh povolal svatého Josefa, aby pří-
mo sloužil osobě i poslání Ježíše vyko-
náváním svého otcovství: právě tímto 
způsobem Josef spolupracoval v plnos-
ti času na velkém tajemství vykoupení 
a byl vpravdě služebníkem spásy.“ 
 

(Pokračování příště) 
 

www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=3203 
 
 

VÝZVA REDAKCE VĚSTNÍKU FARNÍKŮM 
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o roz-
sahu maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo 
předávejte osobně v sakristii.                      (red.) 
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Jak si vede Prabhu A. 
Jako každoročně přinášíme zprávy o indickém chlapci Prabhu A., kterého 
naše farnost podporuje ve studiu.  
 

 Z výroční zprávy se lze dočíst, že se 
mu daří dobře. Už je mu dvacet let, je-
ho rodina si vede vcelku dobře, tatínek 
je stále řidičem náklaďáku a maminka 
se stará o domácnost. V současné si-
tuaci ohledně covidu-19 jsou zatím 
v bezpečí. Jeho nejoblíbenějším před-
mětem je manažerský informační sys-
tém. Přál by si být obchodníkem. 

 Studenti letos postoupili do dalšího 
ročníku na základě výsledků u semest-
rálních zkoušek. Většina škol a kolejí 
udržuje děti v činnosti online a offline 
výukou a úkoly. Otiskujeme dopis, kte-
rý jsme od něj dostali před Vánoci. 

Věnceslava Svobodová 

 
Dopis 

 Vážení, znovu je mi potěšením za-
slat vám dopis, protože začíná nová 
sezona u nás i u vás. 
Věřím, že minulé léto 
bylo brilantní, pokud se 
týká teplého počasí 
a  jasného slunečního 
svitu. Covid-19 a mon-
zun byly opravdu vysilu-
jící. Doufali jsme, že 
ochlazení atmosféry při 
monzunech nám přine-
se radost. Ale silné 
srážky a povodně nám 
přinesly spoustu obtíží. 
Karnataku postihly v po-
sledních třech letech 
ohromné záplavy a ty 
poslední byly příliš veliké. Lidé se ještě 
nestihli zotavit z minulých ztrát. Byly 
poškozeny silnice, mosty, dopravní 
prostředky a mnozí přišli o život. Bylo 
pro nás velmi bolestné vidět jejich utr-
pení. 
 Lituji, že nemohu poslat žádné potě-
šující zprávy o mém studiu. Prosím, 
promiňte mi, že mám stále k opravě pět 
předmětů z předchozích semestrů. Če-

kal jsem, až se objeví závěrečné 
zkoušky ze 4. semestru po ukončení 
lockdownu. Později bylo rozhodnuto, 

že studenti, kteří čekají 
na opravu zkoušek 
4. semestru budou au-
tomaticky převedeni do 
dalšího vyššího semest-
ru. Nyní jsem tedy 
v 5. semestru. Nesplně-
né zkoušky budu opra-
vovat spolu se zkouš-
kami z 5. semestru. 
 V říjnu jsem se rád 
zúčastnil jednodenního 
campu. Byla to pro mne 
skvělá změna a táboro-
vé aktivity mě velmi těši-
ly. Hráli jsme hodně her, 

zpívali a hráli. Měli jsme přednášku lé-
kaře z neuropsychiatrie z nemocnice 
v Shimoga. Doporučil nám zdravou 
stravu a pravidelná cvičení, poučil nás 
o osobní hygieně. Rád jsem se dozvě-
děl spoustu užitečných informací. 
 Závěrem dopisu vám zasílám srdeč-
né pozdravy k Vánocům a k novému 
roku 2021. Přeji vám radost a dobré 
zdraví. Váš          Prabhu A. 
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Stanovisko ČBK k očkování proti covid-19 
Mnozí se mnou hovoříte nebo mi píšete o očkování proti covid-19, toto téma 
vás nenechává chladnými. Děkuji vám všem, zvláště pak odborníkům z řad 
lékařů, lékárníků a dalších souvisejících profesí za informace a názory, 
i když někdy vzájemně se lišící. Protože v církvi je oficiální autoritou biskup, 
zveřejňuji zde oficiální stanovisko našich biskupů. Kdo si otevře tento text  
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201222stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-ockovani-proti-covid-19 
na internetu, najde pod ním a pod poznámkovým aparátem další dokumenty 
církve k problematice očkování. Pater Jiří Korda 
 

 Vědci celého světa se v tomto roce 
spojili v nevídaném úsilí, aby vyvinuli 
pokud možno účinnou a bezpečnou 
vakcínu proti nemoci covid-19. Sou-
časně se však šíří pochybnosti o etice 
vývoje a výroby některých očkovacích 
látek, které jsou 
(domněle či sku-
tečně) spojeny 
s použitím tkání 
pocházejících 
z potracených 
lidských plodů. 
 Toto znepoko-
jení je oprávně-
né: „Lidský život 
je posvátný a nedotknutelný v kterém-
koliv okamžiku své existence, tedy 
i v těch počátečních momentech, které 
předcházejí jeho narození,“ napsal sva-
tý Jan Pavel II. v encyklice Evangelium 
vitae.1 Křesťanská tradice proto vždy 
odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý 
potrat jako velké mravní zlo.2 Z tohoto 
důvodu také považuje využití buněk 
získaných při umělém potratu 
k lékařským účelům za nepřípustné.3 
 Očkovací látky proti covid-19 
(i ostatním nemocem) lze vyrobit a tes-
tovat, aniž bychom nutně potřebovali 
materiál pocházející z lidských plodů. 
Na nich se na různých místech na svě-
tě usilovně pracuje. Současně ale bo-

hužel platí, že většina vakcín, která bu-
de u nás pravděpodobně během něko-
lika následujících měsíců dostupná, by-
la vyvinuta s pomocí eticky problema-
tického materiálu.4 
 V Evropské unii se aktuálně (na kon-

ci prosince 2020) 
uvažuje o nasazení 
celkem sedmi vakcín 
proti covid-19.5 
 Některé výzkumné 
týmy a farmaceutic-
ké společnosti při  
vývoji vakcíny vůbec 
nepoužily buněčné 
kultury pocházející 

z potracených lidských plodů (Cure-
Vac), jiné je naopak při vývoji a/nebo 
výrobě očkovacích látek uplatnily (As-
traZeneca, Janssen Pharmaceutica 
NV). V ostatních případech se na těch-
to buňkách jen testovala účinnost vý-
sledné vakcíny a její způsob vývoje 
a výroby byl jinak morálně nezávadný 
(BioNtech-Pfizer, Moderna, NovaVax).6 
 Ne všechny vakcíny proti covid-19 
jsou si tedy (z etického hlediska) rovny. 
 V této souvislosti je třeba připome-
nout zásadní vyjádření Papežské aka-
demie pro život z let 2005 a 2017 
a Kongregace pro nauku víry z roku 
2008.7 Tyto dokumenty jasně rozlišují 
mezi morální zodpovědností vědců 
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a producentů léčiv, kteří používají mo-
rálně problematický biologický materiál, 
a morální zodpovědností příjemců kon-
krétních vakcín. Pokud není k dispozici 
jiná vakcína a pokud existuje nebezpe-
čí závažného ohrožení zdraví, je mo-
rálně přípustné dát se očkovat nebo 
očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou 
s použitím buněk získaných morálně 
problematickým způsobem.8 Ke stej-
nému závěru dochází i nejnovější do-
kument Kongregace pro nauku víry 
z 21. prosince 2020, který dále upřes-
ňuje, že se to týká i situace „v zemích, 
kde lékařům a pacientům nejsou eticky 
bezproblémové vakcíny k dispozici, 
nebo kde je jejich distribuce obtížnější 
kvůli speciálním 
podmínkám skla-
dování a přepravy, 
nebo když jsou ve 
stejné zemi distri-
buovány různé typy 
vakcín, ale zdra-
votnické orgány 
neumožňují obča-
nům vybrat si vak-
cínu k očkování“.9 
 Aby se předešlo veřejnému pohor-
šení, musí být jasné, že příjemce tako-
vé vakcíny nijak neschvaluje způsob, 
jak byla vyrobena, a podle svých mož-
ností též usiluje o to, aby byla v bu-
doucnu dostupná morálně přijatelná al-
ternativa.10 
 Každý člověk má povinnost pečovat 
o své zdraví, protože představuje 
vzácný Boží dar, jak o tom píše i Ka-
techismus katolické církve v článku 
2288. Prevence infekčních onemocně-
ní je důležitou součástí ochrany života 
a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také 
o druhé lidi a o společné dobro.11 

 Co se týče obav o zdravotní bezpeč-
nost vakcín, které pociťuje nemálo vě-
řících rodičů, lékařů a jiných osob, je 
možné říci toto:12 Je jistě oprávněné 
žádat zodpovědné instituce a osoby 
o objasnění často kladených otázek, 
principů fungování vakcín i mechanis-
mů kontroly jejich zdravotní neškod-
nosti. Současně je však třeba k alarmu-
jícím zprávám na sociálních sítích 
a v jiných médiích přistupovat s kritic-
kým úsudkem a ověřovat je u více ne-
závislých odborníků.13 
 Úkolem České biskupské konference 
není suplovat činnost vlády či Minister-
stva zdravotnictví v této oblasti. Je 
však na místě rozptýlit největší 

obavy řady věří-
cích a  vnést do 
problematiky ur-
čité světlo. Pro-
to chceme zopa-
kovat: nechat se 
očkovat je mo-
rálně přípustné. 
Vakcinaci je třeba 
zvažovat nejen 

s ohledem na zdraví vlastní, ale i dru-
hých lidí a na společné dobro. Při svém 
rozhodování tedy nemysleme jen na 
sebe, ale zvláště na nejzranitelnější 
spoluobčany, pro něž nakazit se ne-
mocí covid-19 znamená být ohrožen 
nejen na zdraví, ale též na životě. 
 Na druhou stranu nelze nikoho 
diskriminovat kvůli rozhodnutí ne-
nechat se očkovat. „Očkování ob-
vykle není morální povinnost, a pro-
to musí být dobrovolné.“14 V tako-
vém případě však člověk musí 
zodpovědným způsobem udělat vše 
potřebné pro to, aby případně nenaka-
zil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravot-

Ilustrace: pixabay.com 
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ních a jiných důvodů nemohou být oč-
kováni.15 
 Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti 
připomněl, že o žádné otázce týkající 
se člověka „nelze uvažovat jen v čás-
tečných perspektivách ať biologických 
[či] psychologických. [...] Je nezbytné 
brát v úvahu celého člověka a celé po-
slání, k němuž je povolán, tedy [...] též 
hlediska nadpřirozená a věčná“16. 
 My křesťané máme být pro celou 
společnost svědky naděje v moc Kris-
tova vzkříšení. Zdraví i lidský život je 
jistě velkou hodnotou – ale tou nejvyšší 
je vykoupení a věčná spása člověka. 
Proto nezapomínejme na útěchu a po-
silu plynoucí z Eucharistie, milost svá-
tosti smíření a pomazání nemocných 
a hojné Boží dary, které si můžeme vy-
prosit na přímluvu svatého Josefa bě-
hem tohoto mimořádného roku. Buďme 
připraveni kterýkoli den potkat tváří 
v tvář toho, který je Cesta, Pravda a Ži-
vot – a především největší láska naše-
ho srdce. 
 Olomouc, 22. prosince 2020 

Mons. Antonín Basler,  
biskup zodpovědný v ČBK  

za oblast bioetiky  
 

[1] Evangelium vitae, 61. 
[2] Srov. tamtéž. 
[3] Kongregace pro nauku víry, Instruk-
ce Dignitas personae, 34-35. 
[4] Při jejich vývoji či testování se pou-
žívají tzv. fetální buněčné linie označo-
vané HEK 293 a PER.C6. Ty vznikly 
odebráním buněk z těla dvou plodů 
uměle potracených v roce 1972 
a 1985. Tyto buňky se mohou množit 
donekonečna a slouží dodnes pro řadu 
vědeckých a lékařských účelů. Výroba 
očkovacích látek proti covid-19 tak ne-
byla spojena s provedením nových po-

tratů. Vakcíny samotné také neobsahu-
jí žádné buňky plodu. 
[5] Od společností: AstraZeneca, BioN-
tech-Pfizer, CureVac, Janssen Phar-
maceutica NV, Moderna, NovaVax 
a Sanofi-GSK (vývoj této poslední vak-
cíny provázejí problémy a její zavedení 
se opozdí)  
(https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/ip_20_2305) 
[6] Pro přehled viz  
https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines 

(stav k 14. 12. 2020). U preparátu 
Sanofi-GSK potřebné informace zatím 
chybí. 
[7] Papežská akademie pro život, Mo-
rální úvahy ohledně vakcín připrave-
ných z buněk získaných z potracených 
lidských plodů (5. 6. 2005) a Komentář 
k používání vakcín (31. 7. 2017); Kon-
gregace pro nauku víry, Instrukce Dig-
nitas personae (8. 9. 2008), 35. Český 
překlad těchto dokumentů je v Příloze. 
[8] To samé platí například i pro vakcí-
nu proti zarděnkám, kde neexistuje mo-
rálně bezproblémová náhrada. 
[9] Kongregace pro nauku víry, Vysvět-
lující poznámka ohledně morálnosti 
používání některých vakcín proti covid-
19 (21. 12. 2020), 2. Český překlad do-
kumentu je v Příloze. 
[10] Srov. tamtéž, 3 a 4. 
[11] Srov. tamtéž, 5. 
[12] Výše zmiňovaný dokument správ-
ně poznamenává, že hodnocení bez-
pečnosti a účinnosti vakcín je „eticky 
relevantní a nezbytné“, ale že „je od-
povědností vědců v biomedicíně a lé-
kových agentur“ (tamtéž, úvodní část). 
[13] Příkladem takové nepravdivé in-
formace je domněnka, že vakcína proti 
covid-19 může u žen způsobovat ne-
plodnost. 
[14] Srov. tamtéž, 5. 
[15] Srov. tamtéž. 
[16] Humanae vitae, 7. 
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Pouť ke sv. Valentinu trochu jinak 
Pouť ke sv. Valentinu v rámci Národního týdne manželství se uskuteční 
13. února v Praze na Vyšehradě, vzhledem k současné epidemiologické si-
tuaci proběhne trochu jinak, než jak tomu bylo v minulých letech.  
 

 Připravili jsme netradiční individuální 
putování po Vyšehradě spojené se za-
staveními pro zamilované – snoubence 
i manžele. 
 Vstoupíte společně vstupní branou, 
projdete se po hradbách, podíváte se 
na hřbitov, najdete romantické místo… 
Celkem vás bude čekat sedm míst, kde 
si budete moci udělat památeční foto-
grafii a získáte podněty k partnerskému 
rozhovoru. Na závěr putování budete 
moci navštívit baziliku sv. Petra a Pav-
la, kde se uchovávají ostatky sv. Valen-
tina.  

 Je potřeba se přihlásit na 
https://pastorace.apha.cz a tam vyhle-
dat Pouť ke sv. Valentinu – přihláška 
(https://pastorace.apha.cz/pastoracni-stredisko/formulare/pout-ke-sv-valentinu-prihlaska), 
abychom vám mohli včas poslat po-
drobný itinerář k putování. Jak ho vyu-
žijete, už bude na vás. Vyšehradská 
bazilika bude otevřená od 10 do 17 
hodin. 
 Máme naději, že se i letošní pouť ke 
sv. Valentinu může stát pěkným spo-
lečným prožitkem a posilou pro váš 
partnerský vztah. 

Jana Šilhavá 
 
 

 
 

Relikvie svatého biskupa Valentina vystavená v bazilice na Vyšehradě 
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Nejen historka pro návštěvy 
Manželé Jiří s Karličkou technicky vzato už léta našimi klienty nejsou. Jiří 
měl před dvaceti lety lehčí mrtvičku a v rekonvalescenci chvilku využíval 
naše služby. Od té doby se s manželi přátelím. 
 

 O Vánocích mi telefonovali 
a prosili mě, abych se u nich 
stavila ochutnat cukroví. Jiří 
má cukrovku a Karlička se 

ho snaží držet zkrátka, proto má před 
ním cukroví schované. Manželé mě 
usadili ke stolu, uvařili čaj a Karlička 
pyšně přinesla na míse cukroví. Než 
jsem stihla začít chválit, Jiří už měl pl-
nou pusu a sápal se po dalším kousku. 
Karlička ho plácala přes ruku a napo-
mínala, že má dietu 
a jak se to před ná-
vštěvou chová. Oni 
se ti dva moc rádi 
špičkují. Snažila 
jsem se odvést ho-
vor na bezpečnější 
téma. Zeptala jsem 
se tedy Karly na re-
cepty? Ta mi obra-
tem začala vyprávět, 
jakým martýriem si 
musela při výrobě cukroví projít. 
 Karlička je zkušená hospodyně. Celý 
život používá váhu po své babičce. 
Starou, se závažím, těžkou, hospodyně 
jí mívají nahoře na kredenci. Co Karlič-
ku znám, na váhu si stěžuje, že je těž-
ká, špatně váží, vždycky se ztratí zrov-
na to těžítko, které potřebuje. Jiří už to 
nemohl v prosinci poslouchat, a tak šel 
do nejbližších domácích potřeb, kde 
koupil novou elektrickou váhu. 
 Jiří koupil jednoduchou placatou vá-
hu, na kterou postavíte prakticky ja-
koukoli nádobu a postupně potom do-
važujete všechny suroviny, které jsou 

aktuálně pro výrobu pokrmu třeba. 
Téměř devadesátiletá Karlička však 
absolutně nebyla schopná pochopit 
systém postupného dovažování. Ne-
chápala, jak je možné, že váha začíná 
vážit vždy od nuly bez ohledu na to, ko-
lik toho do té mísy už nasypala. Navíc 
se jí váha několikrát vypnula v průběhu 
vážení a ona si samozřejmě nepama-
tovala, kolik tam toho už dala. Poctila 
prostě nový výrobek takovým označe-

ním, že by si je vý-
robce do reklamy ur-
čitě nedal. Prý ji pře-
kvapuje, že se to 
cukroví dá nakonec 
jíst! Jiří výrobek sa-
mozřejmě vášnivě 
hájil a nevybíravými 
slovy častoval svoji 
ženu. Ti dva už byli 
zase v sobě. Já pila 
čaj a nevěděla, jestli 

se mám té jejich slovní tahanici smát, 
anebo prostě prchnout. Nakonec z těch 
dvou dobráků vypadlo přiznání, jak to s 
tou váhou udělali. Spolupracovali. Kar-
lička řekla Jiřímu, jak se to cukroví dělá 
a on jí vše potřebné zvážil. Cukroví by-
lo nakonec výtečné a ti dva měli 
hezkou historku pro návštěvy. Cestou 
domů jsem si říkala, jak obdivuhodné 
mi přijde, kolik šibalství, energie, lásky 
a smyslu pro kompromis v sobě tihle 
dva lidičkové mají i po šedesáti čtyřech 
letech vztahu. 
 Přeji všem klidný únor.  

Eva Černá 
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KALENDÁŘ – ÚNOR 2021 
Kalendář nehledejte. Z důvodu pandemie nemoci covid-19 vláda České republiky 
často mění opatření proti šíření koronaviru, proto není možné plánovat farní akce 
dopředu. Aktuální programy a bohoslužby sledujte na webu a na nástěnkách.  

 
PLÁNUJEME? 

14. 3., 25. 4. – mše sv. upravená pro děti 
11. 4.     – první svaté přijímání dětí 
30. 4.–2. 5.  – víkend pro rodiny s dětmi. 
23. 5.     –  Letnice, biřmování 
28. 5.     –  Noc kostelů 
 

 
Křesťanská identita 

 Přestane-li hudba evangelia rozeznívat naše nitro, ztratíme radost pramenící ze 
soucitu, něžnou lásku rodící se z důvěry, schopnost smíření, které má svůj zdroj 
ve vědomí, že nám bylo odpuštěno a že také my máme odpouštět. 
 Přestane-li hudba evangelia znít v našich domovech, na našich veřejných pro-
stranstvích, na pracovištích, v politice a ekonomice, pak jsme vypnuli melodii, kte-
rá nás vybízela k boji za důstojnost každého muže a ženy. Jiní pijí z jiných pra-
menů, pro nás je pramenem lidské důstojnosti a bratrství evangelium Ježíše Kris-
ta. Z něho pro křesťanské myšlení a pro působení církve vzchází prvenství, jež 
zaujímá vztah, setkání s posvátným tajemstvím druhého, univerzální společenství 
s celou lidskou rodinou jako povolání určené všem. 

Papež František: Encyklika Fratelli tutti, čl. 277  

Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru. 
Adresa: Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4 – Lhotka; telefon: 725 797 561. 
E-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz; jmkorda@seznam.cz.  
Internet: http://lhoteckafarnost.cz. Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu 
farnivestnik@gmail.com, nebo je můžete nechat v sakristii. Redakce si vyhra-
zuje právo texty krátit a jazykově upravovat. 
Bankovní spojení pro finanční dary:  
1. běžný provoz farnosti č. účtu 74 32 63 29 / 0800; Specifický symbol 500 
2. rozšíření kostela a výstavba farního centra č. účtu 53 23 72 03 39 / 0800; 
Specifický symbol 100 – při platbě ze zahraničí kód IBAN: CZ08 0800 0000 
0053 2372 0339 a kód BIC: GIBACZPX 
Redakce Věstníku: P. Jiří Korda, sr. Bernarda Lacinová, Jana Šilhavá.  
Sazba: Jan Šilhavý. Tisk: Jan Macek, Jablonec n. Nisou, www.tiskem.cz.  
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Číslo vychází 29. 1. 2021. 
Uzávěrka příštího čísla je 5. února 2021. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč. 


