
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM  
Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; středa 18:00;  čtvrtek 8:30; 

pátek 18:00 hod.  
Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý 18:00 hod. 
Svémyslice - sv. Prokopa neděle 14:30 hod. 
Zápy - sv. Jakuba St.  1. neděle v měsíci 11:30 hod. 
Mratín - sv. Michaela, Archanděla  2. sobota v měsíci 16:15 hod. 
Sluhy - sv. Vojtěcha 3. sobota v měsíci 16:15 hod.  

R.D. Mgr. Josef Hurt, administrátor 
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; padre@josefhurt.cz 

 326 902 779; 603 235 022; www.farnostbrandys.cz   
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV 
 

Farní a poutní kostel  neděle 9:00; pondělí 9:00; úterý 18:00;  
- Nanebevzetí Panny Marie středa 9:00; pátek18:00; sobota 9:00 

hod. 
Farní kostel – basilika sv. Václava neděle 18:00 hod.  
Všetaty - sv. Petra a Pavla neděle   8:30 hod. 
Skorkov - sv. Jana Křtitele  neděle 10:30 hod.  
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele neděle 15:00 hod. (od neděle 27.03.) 
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.) sobota 15:00 hod. - s nedělní platností 
Kozly - Všech svatých 1. a 3. sobota v měsíci 16:30 hod. 

s nedělní platností (5.+19.3.// 2.+16.4. 2016) 

 
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář, kanovník 

Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;  
226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com  

mailto:padre@josefhurt.cz
http://www.farnostbrandys.cz/
mailto:crossmen@volny.cz
http://www.staraboleslav.com/


MODLITBA NÁS PROMĚŇUJE 
Ježíš vystoupil na horu, aby se pomodlil. 
Když se modlil, výraz tváře se mu změnil 

a jeho šat oslnivě zbělel  
                                    (srov. Lk 9,28-29) 

 
Ježíš se vydal na horu, aby byl se svým Otcem.  A jeho tvář při modlitbě 

zářila. To, že vstoupil do Boží přítomnosti, se projevilo i na jeho těle. Také nás 
Bůh zve, abychom se s ním v modlitbě setkávali. Třeba jen na chvíli si udělali čas 
a upřímně vstoupili před Pána. Pokud dovolíme, on prozáří naše myšlenky, 
vnímání, i to, co mluvíme a děláme. Promění zoufalství v naději, náš smutek a 
ponížení v novou důstojnost. Můžeme věřit, že přebývání s ním nás proměňuje. 

 
SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE 

 
V pražské arcidiecézi se Světový den mládeže koná před Květnou nedělí, 

v pátek 18. března od 20
00

 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na 
Vinohradech a v sobotu 19. března od 9

00
 hodin v Salesiánském středisku 

mládeže v Kobylisích. Mottem letošního setkání jsou slova vybraná papežem 
Františkem: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“  

(srov. Mt 5,7).           www.adcm.cz 
 
Vikariátní autobus (díky farnosti Nymburk) pojede 19. března 2016 po 

této trase: Nymburk 7.00 hod., Lysá nad Labem 7.15 hod., Čelákovice 7.45 hod., 
Stará Boleslav 8.00 hod., Brandýs nad Labem 8.10 hod. a příjezd Praha - 
Kobyliské náměstí 8.45 hod. Setkání začíná v 9 hod. To samé zpátky jenom 
obráceně místa na výstup.  

Pokud MLÁDEŽI máte zájem CESTOVAT TÍMTO AUTOBUSEM 
přihlaste se u svých kněží do středy 2/3. Příspěvek na autobus je 50,-Kč 

  
 

POSTNÍ TAMMÍM 
 
Už počtvrté pořádají seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze od 4. 

do 6. března postní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let, 
tentokrát zaměřenou na postavu svatého Josefa. Účastníci mají příležitost prožít 
víkend v blízkosti Boha, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je pro 
hloubení víry a hledání další životní cesty. Více na www.arcs.cuni.cz 

 
 

Liturgický kalendář 
 

04.03. „Translace - Přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do 
svatovítské rotundy na Pražském hradě“ – mše sv. v tento den nebude jako 
obvykle včetně adorace a rozjímání křížové cesty v kostele Nanebevzetí Panny 

http://www.adcm.cz/
http://www.arcs.cuni.cz/


Marie, ale od 17
00

 hod. Eucharistický tichý výstav v basilice sv. Václava; 17
30

 hod. 
Adorační křížové zamyšlení s požehnáním a mše sv. v 18

00
 hod.   

 
06.03. 4. NEDĚLE POSTNÍ – SBÍRKA na Světové dny mládeže 2016 Krakov 

Téměř 600 tisíc poutníků se už předběžně přihlásilo na Světový den mládeže, 
který se uskuteční mezi 25. a 31. červencem v Krakově. Z České republiky by podle 
očekávání mohlo dorazit až šest tisíc mladých lidí. Účastníci musí zaplatit registrační 
poplatek. V neděli 6. března se bude v kostelích po celé republice konat sbírka určená na 
podporu mladých lidí, kteří pojedou na setkání do Krakova. 

 
13.03. 5. NEDĚLE POSTNÍ – Výroční den zvolení papeže Františka 
          - SBÍRKA na charitní činnost v arcidiecézi 
 
19.03. Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 
 
20.03. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

- je poslední (6.) neděle postní a je počátkem Svatého týdne, zasvěceného 
památce Kristova utrpení, které začíná jeho mesiášským vjezdem do 
Jeruzaléma, proto se na začátku mše koná žehnání ratolestí a koná se průvod do 
kostela, kde se slaví mše. V kraji Jeruzaléma rostou palmy, které bylo zvykem 
světit. V našich krajích palmy zastoupily nejčastěji větvičky jívy – kočičky, ale 
světily se také košťata z břízových větví, 
jedlové chvojí, lýkovec, klokočí, jalovec, 
narašené pruty vrby, lípy, hlohu, z nichž se 
vytvořil svazek a ovázal se červenou stuhou. 

 
 
24.03. ZELENÝ ČTVRTEK 

9:30 hod. - Missa Chrismatis - mše sv. v 

katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha - při níž 
bude otec kardinál Dominik Duka hlavním 
celebrantem eucharistické slavnosti, v níž obnoví 
kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení a 
budou posvěceny oleje k udílení svátostí. Pokud 
máte možnost, srdečně zveme k účasti.  

 
 
 
„Zelený čtvrtek je mimo jiné svátkem svátostného kněžství, proto se kněží 

setkávají ve všech katedrálách se svými biskupy. 
Jako křesťané se setkáváme s Kristem ve svatostánku, v Božím slově a v 

eucharistii, ale i ve společenství církve, které ji slaví. Zvláštním způsobem je však 
přítomen také v celebrantovi, který v jeho jménu říká při proměňování: „Toto je mé tělo, 
které se za vás vydává." Je v nás kněžích, když říkáme: „Toto je kalich mé krve, která se 
prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů." On v nás a my v něm, on je já a já jsem 
on - bytostné připodobnění ke Kristu je základem naší kněžské služby pro druhé. Často 
říkáme ve zpovědi: „Uděluji ti rozhřešení." Člověk sám o sobě ale nemá takovou moc. To 
říká Kristus ústy kněze. V každém odpuštění jsme svědky duchovních zázraků a 
uzdravení duší. Svatý farář arský kdysi zvolal v úžasu: „Kdyby člověk pochopil, čím je kněz 
na zemi, nezemřel by hrůzou, ale láskou... Kněžství je láska Ježíšova srdce." 

Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz 

 

http://www.kna.cz/


VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
 

24.03. ZELENÝ ČTVRTEK – VEČERNÍ MŠE NA PAMÁTKU 
VEČEŘE PÁNĚ se slaví na památku Ježíšovy poslední večeře, ve které 
zanechal vrcholný odkaz své lásky, svatou Eucharistii. 
 

Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla 18:00 hod. 
Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie 18:00 hod. 

 
 "Můj Pán odkládá svůj oděv, opásává se zástěrou, nalévá vodu do 
džbánu a umývá svým učedníkům nohy. I nám chce umýt nohy. Přijď, Pane 
Ježíši, … a umyj nám nejen nohy, ale i hlavu. Chci odložit všechno smetí své 
lidské ubohosti. Jak veliké je toto tvé tajemství! Jako služebník umýváš nohy 
svým sluhům. Také já chci umývat nohy svým bratřím, a tak naplnit přikázání 
Páně. On mi přikázal, abych se nestyděl a nerozpakoval dělat to, co on vykonal 
dříve než já. Mou nadějí je tajemství pokory: když umývám druhé, očišťuji své 
vlastní poskvrny."                                                                                   Sv. Ambrož 
 

„Při poslední večeři Ježíš ukazuje, že se ve své lásce až do krajnosti vydává i 
chybujícím. Ba co víc: on jim dává i sám sebe za pokrm, dá jim úplně všanc sám sebe. 
Nebere jim svobodu, ale silou své lásky je mění a získává je. Tak se staví i ke každému 
z nás.“ 

Po mši se přenáší Eucharistie na vyzdobené místo (Getsemanská zahrada), kde 
se uloží. Alegorie v tom vidí odchod Ježíšův z večeřadla do Getseman – adorace, má 
připomenout Ježíšovu úzkost a povzbudit věřící, aby i oni splnili Ježíšovu žádost: „Bděte a 
modlete se mnou“.  

Po skončení večerní mše se obnaží oltář, zahalí či odnesou se kříže a z kropenek 
u vchodů se odstraní svěcená voda a nalije se teprve z křestního pramene při slavení 
velikonoční vigilie – alegorie v tom spatřuje znázornění, že této noci byl Kristus zrazen, 
opuštěn od svých přátel a nakonec zbaven svobody. 

 
„Slavnostní atmosféra ustanovení eucharistie je tak spojena s bolestí. A přesto, 

právě díky eucharistii v nás roste naděje na slavné vzkříšení, díky eucharistii dovedeme i 
ve svém životě vidět dopředu. Kéž dokážeme věřit ve vzkříšení i tehdy, až bude potřeba 
vstoupit do Getseman.“ 

*** 

 
25.03. VELKÝ PÁTEK – den přísného postu – SBÍRKA NA SVATOU ZEMI 
- není dnem smutku, ale vítězného utrpení Kristova. V žádné liturgii se dnes 
neslaví eucharistická oběť (mše), avšak prastará a působivá  liturgie, o utrpení a 
smrti Páně. Je to slavnost Pána, vyvýšeného na kříž. 
 

Křížová cesta:  
Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie 15:00 hod. 

 
 Velkopáteční obřady: 
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla 18:00 hod. 
Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie 18:00 hod. 



 Hora Kalvárie je horou milujících. Každá láska, která nepochází z 
hořkého utrpení a smrti Vykupitelovy, je lehkomyslná a nebezpečná. 
Neblahá je smrt bez smrti Vykupitelovy; neblahá je i láska bez smrti Vykupitelovy. 
Láska a smrt jsou v utrpení našeho Pána tak smíšeny, že člověk nemůže nosit v 
srdci jednu bez druhé. Na Kalvárii nemůže mít život bez lásky, ani lásku bez 
smrti. Ostatně všechno je buď věčná smrt anebo věčná láska. Celá křesťanská 
moudrost spočívá v tom, abychom si mezi oběma dobře zvolili." 
                                                                                               Sv. František Saleský 

 
26.03. BÍLÁ SOBOTA 
 
*8:00 hod. Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi modlitba 
Ranních chval z Denní modlitby církve. 

 
"Živote, jak můžeš zemřít? Umírám, abych zničil moc smrti a 

zemřelé vyvedl z pekla. Všechno mlčí. Velký souboj je u konce a ten, kdo 
rozděluje, je přemožen. Pod zemí, v hlubinách naší duše se vznítila jiskřička 
ohně. Předvečer velikonoc. Všechno mlčí, naplněno nadějí. Nový Adam podává 
ruku prvnímu Adamovi, Matka Boží osušuje slzy Evě. Kolem hrobové jeskyně 
vykvetla zahrada ráje."                                                                       Bartoloměj I. 

 
 
26.03. VELIKONOČNÍ VIGILIE Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 
– slavená během oné svaté noci, v níž Pán vstal z mrtvých, se pokládá za „matku 
všech posvátných vigilií“. Optimálním začátkem není ta hodina, která nám 
vyhovuje; ale která optimálně vyhovuje rázu bohoslužebného dění: je to noční 
slavnost, „svátostné“ zpřítomnění Velké noci, v níž s Kristem jdeme ze tmy do 
svítání.  

Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla       19:00 hod. 
Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie 20:30 hod. 

  
„My dnes používáme malou křtitelnici a křtěncům lijeme vodu na hlavu. V 

prvotních dobách se často používaly křtitelnice, připomínající bazén, do něhož se 
sestupovalo po schůdkách. Katechumen na jedné straně odložil své šaty a před svědky se 
zřekl hříchu i všeho, co je s ním spojeno, zřekl se dosavadního způsobu života. Pak 
sestoupil do křestního pramene, aby se do něj třikrát ponořil: třikrát, protože Ježíš byl v 
hrobě tři dny. Tím symbolicky umřel s Kristem, „utopil se". 

Pak křtěnec vystoupil na druhý břeh, kde vyznal svou víru. Nyní bude žít novým 
životem, s Kristem a pro Krista. Je mrtvý pro hřích a chce žít v milosti. Zůstane-li v živém 
spojení s Kristem, pak mu tělesná smrt neublíží. To je příčina křesťanovy naděje, odtud 
pramení jeho klid, s nímž je ochoten ve světě i leccos ztratit. „Nikdo a nic jej přece nemůže 
odloučit od Boží lásky, projevené v Kristu Ježíši. Kdo s Kristem umřel, bude s Kristem i 
žít." 

Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz 
                                        
27.03. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
 
  Kozly - Všech svatých      8:00 hod. 

Všetaty - sv. Petra a Pavla                 8:30 hod. 
  Brandýs nad Labem – Obrácení sv. Pavla   8:30 hod. 

http://www.kna.cz/


Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie 10:00 hod. 
  Lázně Toušeň - sv. Floriána   10:15 hod. 
  Skorkov - sv. Jana Křtitele   10:30 hod. 
  Svémyslice - sv. Prokopa   14:30 hod.  
  Kostelec nad Labem - sv. Víta   15:00 hod. 
  Dřísy – sv. Jana Křtitele    15:00 hod. 
  Stará Boleslav - sv. Václava   18:00 hod. 
  

"Že tvůj duch vstal plně spolu s Kristem, budeš schopen poznat podle toho, že 
dokážeš s naprostým přesvědčením prohlásit: „Stačí mi jediné – že Kristus žije.“  Žije-li on, 
žiji také já, protože moje duše je s ním spojena, ba co více: on sám je mým životem a 
vším, co potřebuji. Co mi může scházet, jestliže Kristus žije? I kdyby mi chybělo všechno 
ostatní, mě to nezajímá, hlavně když Ježíš žije… Nechá-li se srdce člověka obejmout 
Kristovou láskou tak dokonale, že zapomene na sebe a vnímá jedině Ježíše Krista a to, co 
se týká Ježíše Krista, pak je jeho láska přivedena k dokonalosti."                  Guerric z Igny 

 

28.03. Pondělí velikonoční 
  Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie  9:00 hod. 
 
 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2016 
 

1. Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha 
člověka v jeho celistvosti.  

2. Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým 
přispívají k životu církve. 

3. Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist. 

 

Oznámení 
 
* Duchovní obnova ve Staré Boleslavi „Jako rozlámaný chléb“ – pokračování ve 
čtvrtek 3. + 10. + 17. března 2016 v jídelně Charitního domova od 19

00
 hod. 

* Vikariátní konference v Brandýse nad Labem se koná v úterý 15.03. 2016 – 
mše sv. od 9

00
 hod. 

* Den modliteb za národ – sobota (!) 19.03. 2016 – mše sv. v 9
15

 hod. 

 
 

Okénko faráře P. Josefa Hurta / farnosti z Brandýsa 
 

* Přeji hojné ovoce postní doby. Každý už máme většinou nějakou 
strategii, která nám pomáhá užitečně prožít tento čas. Osvědčeným 
prostředkem jsou duchovní obnovy nebo exercicie. V únoru jsme 
prožili velmi hezkou obnovu s jezuitou Josefem Čunkem, který tak 

trocha přišel do svého. Kdysi dávno působili jezuité ve Staré Boleslavi a okolí. 



Josef Čunek na krásných ikonách kaple Redemptoris mater pozval k obnově 
pohledu na dějiny spásy světa i naše konkrétní.  

Zároveň zvu mládež na 5. března na tradiční duchovní obnovu, tentokrát 
se sestrou Romanou ze Staré Boleslavi. Další pozvání pro mládež je na 19. 
března na diecézní setkání mládeže v Kobylisích. Mezi hosty by se měl objevit 
nově jmenovaný plzeňský biskup Tomáš Holub a Marek Orko Vácha. A do třetice 
všeho dobrého by tu byla ještě jedna pozvánka pro studenty na vysokoškolský 
Velehrad v dubnu. 

Březen je také čas knihy a tak k postní době by mohla patřit osvědčená 
kniha, autor na tento čas, který povzbudí na naší duchovní cestě. Snad ještě k 
prostředkům obnovy by patřilo zamyšlení, jak jsem na to s milosrdenství k sobě 
samému a k mým bližním. Dobrou nápovědou by mohly být přednášky P. 
Vojtěcha Kodeta na tv Noe a samozřejmě výzvy papeže Františka.  
 
*Bohoslužby na Velikonoce 
Zelený čt, Velký pá v 18 hod, Vigilie v 19 hod a neděle jako obvykle.  

 
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K LITURGII V BRANDÝSKÉ FARNOSTI 

BUDOU V OHLÁŠKÁCH – POKUD MÁTE ZÁJEM O ZASÍLÁNÍ OHLÁŠEK 
ELETRONICKY -  KONTAKTUJTE O. JOSEFA  

************* 

 
UKŘIŽOVANÝ PES V GALERII  

A MŮJ POSUN K JEŽÍŠI 
www.pastorace.cz 

 

Byl jsem zděšen. Zrůdné! 
Muzeum v Mnichově, putovní výstava moderního umění. Procházím se s jedním 
spřáteleným dominikánským mnichem halami. V jedné z vysokých světlých místností 
poznávám z dálky něco jako oltářní obraz. Triptych. Ve středu centrální malba obklopená 
dvěma křídly. Pozadí je tmavé. Přistoupil jsem blíže a pomyslel si, že to je pravděpodobně 
opět jedno z těch děl, která jsem už mnohokrát viděl. Jedno z mnoha ztvárnění umučení 
Ježíše, které člověk – jako katolík, jako kněz teprve – velmi dobře zná. 
Ale nebylo to ono. Bylo to sice ukřižování, ale ne Ježíše. To, co viselo na kříži, mě 
vyděsilo. To nebyl člověk, žádný Ježíš. Byl to pes. Zakrvácený, přibitý na kříž, s hlavou 
skloněnou. Jazyk mu vyklouzl z tlamy, visel mu přes přední pracky. Rozdrcené oko, ale 
široce otevřené, jako by mě mohl ještě pozorovat. Zadní končetiny široce roztržené od 
sebe, připevněné hřeby na příční trám, takže jsem mohl zřetelně rozpoznat varlata. Byla 
přesně na tom místě, kde je člověk zvyklý vidět visící Ježíšovu hlavu. Byla sklopena 
dopředu, padala ke straně, bezvládně, stejně jako Ježíšova hlava. Byl jsem zděšen a 
zůstal jsem tam stát s otevřenými ústy. Zrůdné, pomyslel jsem si. To je ale opovážlivost! 
Tak nechutné! Jako by se na tom psu provinil nějaký sadista, ze zábavy nad utrpením, 
s radostí nad bolestí. A především s potěšením z nechutnosti. A to tu má být sugerováno 
náboženské umění? 
Obraz ukřižovaného psa se sklopenými varlaty – to nebylo pouze odporné, to bylo rouhání 
Bohu. Něco takového se nedělá, uvažoval jsem. To je troufalost pro každého. Jak je 
možné udeřit takovýmito obrazy nenadále návštěvníky do obličeje!? 
Jako facka. Nebyl jsem schopen slova. 
 
 

http://www.pastorace.cz/


Poprvé v životě jsem si skutečně ošklivil obraz ukřižování 
V těchto okamžicích před obrazem se najednou proměnilo mé opovržení uměleckým 
dílem v opovržení sebou samým, protože jsem si uvědomil, že jsem si vůbec poprvé 
v životě skutečně ošklivil obraz ukřižování. 
Člověk si to musí představit. Stal jsem se knězem, složil jsem své sliby Ježíši, každý den 
jsem se k němu modlil, slíbil jsem brát na sebe svůj kříž, následovat ho, a nikdy, nikdy 
jsem skutečně neviděl kříž a Ukřižovaného. Nikdy předtím mě nebilo do očí pokoření a 
brutalita, ponížení a ta nepřirozenost na kříži jako u tohoto obrazu. 
Můj obraz Ježíše býval vždy umytý a opláchnutý 
Bylo mi jasné, jak umytý a opláchnutý byl můj obraz Ježíše. Příliš měkký, příliš bledý, než 
abych mohl s čistým svědomím odůvodnit, proč jsem na tom postavil více než polovinu 
svého života. 
A přitom jsem s obrazy ukřižování vyrostl. Všude ve vesnici byly nějaké k vidění. 
V kostele, na okrajích cest, v našem domě, dokonce i v mém pokoji na mě shlížel Kristus 
s probodenýma rukama. 
S tímto obrazem jsem vyrostl, ale byl to obraz pěkného Ukřižovaného, pokud to tak 
můžeme říct – obraz statného muže, jehož tělo mělo ještě tvářnost, u něj člověk neviděl 
krev, a také mu z úst nevisel jazyk. Ne, byl čistý, pohledný, někdy ze dřeva, vyřezaný 
v Oberammergau, dárek k biřmování. Před takovéto hezké kříže se často dávaly čerstvé 
květiny, které příjemně voněly. Někdy také svíčka. A na takové kříže byl člověk hrdý. 
Platily za cenné. 
Ukřižovaný pes mě šokoval víc než ukřižovaný člověk 
Nevím, jak dlouho jsem v tom muzeu stál před obrazem. Ten pocit odporu mě neopouštěl. 
Že mě ukřižovaný pes šokoval víc než ukřižovaný člověk! To pochopitelně nehovořilo příliš 
v můj prospěch. 
Kříž je znamením mé víry – a já začínám brečet, když na něm místo Krista visí pes! 
Kdesi hluboko v sobě jsem cítil nepokoj, tušení, že něco nesedí – před obrazem jsem ještě 
neuměl vyslovit, co to bylo, ale zřetelně jsem vnímal: Má víra, můj pohled na Ježíšův kříž – 
vůbec na Ježíše – s tím není něco v pořádku. 
Vytušil  jsem nedostatek v mém vztahu k Ježíši 
Ježíš byl pro mě dobrým pastýřem, který pase své ovce na zelených pastvinách a vodí je 
na klidná místa u vod. Svou holí a prutem vede stádo, provází ho také temnými propastmi 
a ochraňuje je, když se k nim přiblíží vlk. 
Ježíš byl pro mě lékařem, který pečoval o zavržené, o chromé. Aby se s ním setkali, 
sundali střechu a nemocný byl k němu spuštěn seshora. 
Ježíš byl pro mě potulným kazatelem, který chodil se svými učedníky přes hory a doly, 
kázal jim o ptácích na nebi a o liliích na poli a o tom, že si člověk nemá dělat zbytečné 
starosti. Ježíš byl pro mě zvláštním mužem, protože byl ke všem dobrý a protože byl 
Božím Synem, ale byl také trochu hippie, a na kříži byl dokonce čistým výrazem lásky a 
pro mě vždy někým, kdo byl zachráněn a vzkříšen. 
Nemůžu vůbec říct, že tento okamžik v muzeu, tato surová scéna ve mně vyvolala hluboký 
náboženský zážitek. To ne – vyrostl jsem na statku. Viděl jsem běhat přes dvůr dost slepic 
bez hlavy. Být šokován není zásadní náboženský pocit. 
Nebyla to skutečnost, že se mi tehdy konečně jednou dostalo brutálně před oči mučení. 
Ne. 
Ale měkká skutečnost, kterou se mi Ježíš stal – ten jemný nedotknutelný „Estetický“ a „Na 
cestě“, to se mi před obrazem vyjevilo určitým způsobem naze. Udělalo to ze mě na 
okamžik idiota. 
Možná byl ten obraz tehdy spouštěčem, že jsem vytušil jakýsi nedostatek ve vztahu 
k Ježíši. Až když jsem uviděl zhanobeného psa, pocítil jsem znechucení nad tím, co může 
člověk způsobit nějaké bytosti. Teprve tady jsem se zděsil nad tím, co jsme my lidé udělali 
s Bohem a co si Bůh nechal se sebou učinit. 
  

Se svolením zpracováno podle knihy Heiner Wilmer, To jsi můj Bůh? I kněz vystavuje svou víru otázkám, kterou vydalo nakladatelství Paulínky. Redakčně upraveno.  
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