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Čas plyne a nezastavíme ho. Pro mnohé z vás budou Vánoce
2021 jen jedněmi z mnoha Vánoc, které jste prožili. Pak se najde
malá skupinka těch, kteří v tomto roce oslavili několikáté výročí
manželství nebo kulaté jubileum svých narozenin, a proto tento
rok byl pro ně výjimečným. Pro nás premonstráty jsou Vánoce 2021
zázrakem. Přes všechny problémy, selhání i těžkosti v Želivě stále
působíme a k Velkému jubileu se tak můžeme s radostí přihlásit.
Nicméně vám všem chceme říct, že také vy jste pro nás vzácní. A to
všichni bez rozdílu. Vy, co jste křesťané, i vy, kteří jimi nejste nebo
teprve hledáte. Přejeme vám všem požehnané Vánoce. Ať pokoj
pronikne až do morku vašich kostí a ať víte, že jste darem, podobně
jako byl před více než dvěma tisíci lety Ježíš Kristus. Krásné Vánoce
přejí všichni z kláštera.
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Drazí čtenáři, farníci, terciáři a všichni přátelé Želivského kláštera,
zasáhla nás další vlna pandemie a přes všechna negativa chci upozornit
na jeden dar, který jsme my, křesťané, od Pána Boha v Kristu Ježíši
dostali, a to je vítězství nad zlem. Máme naději, že i situace, do které se
naše země i naše obce a farnosti dostaly, nejsou definitivním koncem
a Hospodin ze zla, kterým procházíme, vytěží maximální dobro.
Možná si letos ještě více můžeme uvědomit, co pro nás Pán Ježíš
znamená jako světlo. O Vánocích před dvěma tisíci lety přišel do
konkrétní situace lidí izraelské společnosti, do konkrétních problémů,
kultury, do jasné nesvobody, kterou prožíval vyvolený národ pod
útlakem Římanů, do života mnoha nemocných a do života bezradných
či zmatených. Křesťanské katolické bohoslužby nejsou opakováním
každoročních slavností a svátků, a tedy ani opakováním Vánoc. Jsou
zpřítomněním tajemství naší spásy, tedy toho, co Pán Ježíš pro nás
udělal. A tak když slavíme Vánoce, zpřítomňujeme si tuto slavnost do
naší doby. Slavíme to, že Pán Ježíš se rodí také do naší aktuální situace,
do našeho národa, do naší rodiny a do našich problémů.
Zkrátka tyto Vánoce se Ježíš chce narodit v tom, co právě žijeme
jak našich osobních vztazích, tak i ve společnosti nebo v církvi....
Chce přijít mezi lidi aktuálně žijící své životy: mezi lidi o rok starší,
nedávno narozené, mezi lidi připoutané na invalidní vozík, nemocné
s Covidem, vyčerpané zdravotní sestry a lékaře, mezi lidi očkované
i neočkované, zmatené a nedůvěrou zasažené, mezi nás premonstráty,
kteří budeme na Boží hod slavit 900 let od svého založení, do církve,
která čelí problémům zneužívání, prostě mezi všechny kamkoli.
Nejsme pány sami sobě, to ukazuje celá pandemie. Pro nás křesťany
to platilo i před pandemií. Snad si to teď můžeme ještě více uvědomit.
Pánem je totiž pouze jeden, Ježíš Kristus, vítěz nad smrtí.
Museli jsme se letos vzdát mnoha věcí, na které jsme byli zvyklí, změnit
plány, které byly původně jiné. Ale pamatujme, Pán kráčí s námi.
Možná máme opět další možnost připravit se na Vánoce jinak. Zvykli
jsme si na určitou „romantiku“ Vánoc. Ale ty první Vánoce Josefa
a Marie byly přece tak problematické. Avšak s Ježíšem nakonec přišla
radost přes všechny těžkosti. Přejeme vám novou návštěvu Krista, nové
narození Krista ve vašich srdcích a vašich rodinách. Ať nás Ježíš ještě
více sjednotí a naplní svou Láskou a svým Pokojem.
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P. Tadeáš Róbert Spišák, O.Praem., převor

želivský rok 2021: místo, kde to žije
Rádi bychom zde zmínili alespoň několik událostí, jejichž součástí jsme v uplynulém roce byli.
Rozhodně neuvedeme všechno a je možné, že na něco zapomeneme, nicméně nabízíme malou
rekapitulaci toho, čím jsme žili.
8. 1. 2021 byl celý Želiv pokrytý sněhem a u nás se objevila redakce Křesťanského magazínu
České televize, která natočila pořad: Kláštery Kostelní Vydří a Želiv. Reportáž je možné
shlédnout v archivu ČT.

15. 1. 2021 se kvůli přísným epidemiologickým opatřením otevřel alespoň okénkový prodej Klášterní
restaurace, pivovaru a Návštěvnického centra. Všechny mše svaté běžely online.
20. 1. 2021 došlo konečně k elektrifikaci kostelních zvonů, které můžete slyšet zvonit podle
pravidelného harmonogramu: každý den v 8:00 hod., ve 12:00 hod. a ve 20:00 hod. V pátek navíc
zvony zvoní v 15:00 hod., tedy v hodinu, kdy Ježíš Kristus zemřel na kříži.
2. 2. 2021 Na Den zasvěceného života, což je den řeholníků a řeholnic, se v našem klášteře měli
objevit všichni členové různých řádů žijících v naší Královéhradecké diecézi. Slavnosti měl
předsedat náš diecézní biskup Jan Vokál. Bohužel, vše bylo zrušeno kvůli pandemii.
13. 2. 2021 Kvůli pandemii byl zrušen Farní ples.
27. 2. 2021 Začala příprava snoubenců na manželství. Bohužel první setkání pouze online přes
internet.
23. 2. 2021 Spouštíme stránku www.farnostzeliv.cz zaměřenou na duchovní aktivity.
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2., 3., 4. březen 2021– V každém z těchto dní byl v našem opatském kostele pohřeb. Pohřbili
jsme 4 lidi, kteří zemřeli na Covid. Byl to již šestý pohřeb během dvou měsíců hned po
Vánocích, což se zatím nikdy nestalo. V jednom případě šlo o maminku se synem.
1. 4. 2021 Začali jsme slavit velikonoční triduum. Kvůli opatřením až doposud vysíláme vše online
pro ty, kteří z různých důvodů nemohou do kostela. Kněží se nemohou dostavit do královéhradecké
katedrály na setkání s biskupem, které se mělo konat na Zelený čtvrtek dopoledne.
2. 4. 2021 Generální opat Jos Wouters zveřejňuje a rozesílá Velikonoční poselství k Velikonocům
slaveným v Jubilejním roce.
11. 4. 2021 Po návštěvě farnosti Lukavec k nám zavítal českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.
13. 4. 2021 Připomínáme si 71. výročí Akce K. Ke konci dubna máme za sebou v naší obci již 15
církevních pohřbů, ve většině případů se jedná o lidi, kteří zemřeli na Covid.
6. 5. 2021 V Želivě se ve spolupráci s dobrovolníky z Havlíčkova Brodu otevřela pěší stezka pro
rodiny s dětmi.
8. 5. 2021 V čele s panem opatem Jáchymem jsme se zúčastnili smírčí akce u příležitosti
400. výročí bitvy na Bílé Hoře. Za účasti katolických a protestantských duchovních v čele
s biskupem Radkovským a předsedou Ekumenické rady církví došlo k vzájemnému odpuštění
a smíření mezi katolíky a protestanty přímo na Bílé hoře v Praze.

14. 5. 2021 Premonstráti si společným setkáním připomněli 30 let od návratu do Želivského
kláštera po revoluci.
22. 5. 2021 Již po několikáté proběhla Vigilie slavnosti seslání Ducha Svatého, tentokrát za
účasti některých bratří a sester z jiných církví.

4

28. 5. 2021 Proběhla noc kostelů.
4. 6. 2021 V Želivě se otevřela poutní stezka
pro pěší, kde je možnost poučit se na několika
stanovištích o životě sv. Norberta.
5. 6. 2021 Českobudějovický biskup Vlastimil
Kročil sloužil v opatském kostele mši svatou
z vigilie Slavnosti sv. Norberta, zakladatele
našeho řádu.
6. 6. 2021 Papež František píše všem
premonstrátům na celém světě u příležitosti
Slavnosti sv. Norberta. Zároveň začíná výstava
dobových kostýmů v prostorách kláštera.
7. 6. 2021 Došlo k tak trochu historickému
okamžiku. Po 30 letech se Klášter Želiv vypořádal
s obcí ohledně vlastnictví nádvoří před kostelem.
Došlo ke směně některých pozemků a klášter
se opět stal vlastníkem nádvoří, které plánuje
rekonstruovat.
18. 6. 2021 umírá Jana Doležalová – Franková,
manželka básníka a spisovatele Miloše Doležala.
V našem kostele byli kdysi oddáni. Vedla
Dismanův dětský rozhlasový soubor a několikrát
recitovala „Křížovou cestu s Josefem Toufarem“
na Velký Pátek v našem klášteře.
3. 7. 2021 Začínají hrané prohlídky kláštera.
4. 7. 2021 Pod vedením PhDr. Oppeltové
z Olomouce pokračuje katalogizace
klášterní knihovny zničené za dob
komunismu.
10. 7. 2021 Začal další ročník
Želivského kulturního léta.
20. 7. 2021 Začal další ročník
Letní školy liturgiky ve spolupráci
s Teologickou fakultou Univerzity
Karlovy.
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7. 8. 2021 Slavíme Velké Jubileum
s arcibiskupem Graubnerem.
8. 8. 2021 Pouť smíření vedl generální
vikář královéhradecké diecéze Jan
Paseka. Odpoledne klášter zaplnily
desítky dětí a mladých lidí, celkem
cca. 120, a začal dlouho připravovaný
Želivský letní tábor. Všem organizátorům
velké díky.
15. 8. 2021 V zahradě Mariánka byla
otevřena malá výstava Bod zlomu od
autorky Dominiky Kunzové. Začínají
duchovní cvičení s Karlem Satoriou.
Fotbalový zápas s Černovicemi sice Želiv
prohrál o dvě branky, ale náš Filip Michal
Šimko alespoň jednu protivníkovi střelil. Takže
Bohu díky.
17. 8. 2021 Od tohoto data hodinový stroj, který
nám darovala obec Želiv, v kostelních věžích
odbíjí přesný čas podle rádiového signálu.
Hodiny byly elektrifikovány.
20. 8. 2021 Naši Okurkovou monstranci - tedy
monstranci z plechovek od okurek, zhotovenou
kněžími v internačním táboře v Želivě, veze
na památky specializovaná firma z Prahy
do Magdeburgu v Německu, kde bude až do
Slavnosti křtu Páně 9.1. na výstavě věnované
našemu řádu pod názvem Bible und Spaten.
22. 8. 2021 Zavítali k nám bratři z našeho
dceřiného kláštera v Gerasu. Byli to právě
želivští premonstráti, kteří založili klášter
v Gerasu v Rakousku. A poprvé od revoluce
u nás měli naši rakouští bratři duchovní
cvičení, které vedl emeritní generální opat
Thomas Handgrätinger. V Želivě jste tedy
mohli potkat premonstráty v hábitech mluvící německy včetně nejstaršího, který měl 90 let
a pravidelně každý den chodil na vycházky do širokého okolí. A protože skoro všichni mají fary
kousek od českých hranic, byli schopni prohodit pár vět i česky.
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5. 9. 2021 Děkovali jsme Pánu Bohu za letošní úrodu.
10. 9. 2021 Začíná poutní víkend. Želivská pouť proběhla téměř beze změn, až na jeden fakt,
a sice ten, že před kostelem již nebyly zábavné atrakce. Ne všichni z toho byli nadšeni, ale chtěli
jsme okolí kostela trochu ztišit, aby si poutník kromě zábavy našel čas na modlitbu a tolik
potřebné ticho. Pěšky do kostela opět doputovali poutníci z Lukavce, Mladé Vožice, z Chvojnova
a z Humpolce.
14. 9. 2021 O svátku Povýšení svatého kříže jsme slavili mši svatou na Želivské kalvárii.
18. 9. 2021 Po prázdninách se uskutečnilo první setkání mladých animátorů.
25. 9. 2021 V opatském kostele zazněl koncert k poctě sv. Václava v podání Petra Žáka a Petra Havlína.
28. 9. 2021 Na Slavnost
sv. Václava se v našem
klášteře uskutečnilo první
Svatováclavské vinobraní. Zájem
o víno byl obrovský a dorazilo
velké množství návštěvníků.
Pán Bůh nám požehnal krásným
počasím. Chystáme se zachovat
tradici a sejít se zde opět za rok.
29. 9. 2021 V kapli na Želivské
kalvárii se uskutečnila mše
svatá u příležitosti Svátku sv.
archandělů: Michaela, Gabriela
a Rafaela.
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1. 10. 2021 Navštívili nás premonstráti
z Maďarska z kláštera Czorna, kteří
přicestovali autobusem spolu se svými farníky.
Milé setkání se stalo nezapomenutelným díky
srdečnosti všech těchto návštěvníků.
2. 10. 2021 Na prvosobotní duchovní obnovu
k nám zavítal Max Kašparů a přednášel
o mezigeneračních vztazích.
8. 10. 2021 Uskutečnila se podzimní
víkendovka pro děti.
15. 10. 2021 Začala další duchovní obnova
Otcovo srdce.
17. 10. 2021 V Hradci Králové se otevřela
Synoda o synodalitě na diecézní úrovni.
20. 10. 2021 Uskutečnila se Kapitula kanonie,
tedy setkání členů našeho kláštera.

přiletět z Británie i přes pandemickou
situaci.
12. 11. 2021 Po dvouleté přestávce se
nakonec podařilo, přes zvyšující se počty
nakažených na Covid, zorganizovat další
ročník Svatomartinského průvodu. Tentokrát
s ohňovou show a stánkaři, u kterých
bylo možné pořídit mimo jiné i tradiční
svatomartinské víno. Svatý Martin opět
dorazil, dokonce na skutečném bílém
koni, ale pranostika, která se k tomuto dni
vztahuje, se nesplnila. Chladno sice bylo, ale
nesněžilo. Děkujeme dětem a Petře Žákové
za přípravu divadla ze života sv. Martina.
Taktéž děkujeme všem dobrovolníkům, Katce
Převorové a našim zaměstnancům za zdárný
průběh celé akce. Nesmíme zapomenout ani
na příslušníky Policie ČR, kteří se postarali
o naši bezpečnost.
19. 11. 2021 Poslední duchovní obnovu vedla
Katka Lachmanová, psycholožka a teoložka.
21. 11. 2021 Na Slavnost Krista Krále se
konala adorace za farnost.

31. 10. 2021 Po dvouleté nechtěné přestávce se
uskutečnil dvanáctý ročník Svatohubertské
mše. Děkujeme Mysliveckému spolku
Želivka, Trubačům z Liščího vršku a všem
dobrovolníkům za povedenou slavnost.
4. 11. 2021 Začal duchovní seminář Otcovo
srdce pod vedením manželů Roberta a Vicki
Hoxarových z Británie. Konečně se jim povedlo
8

Jak doposud probíhalo slavení Velkého Jubilea 900 let našeho řádu
Měl to být významný rok premonstrátů a premonstrátek plný akcí. A skutečně byl, byť je pravda, že
se některé věci nemohly zrealizovat kvůli pandemii.
Takto se před rokem v sobotu o vigilii 1. neděle adventní ve Strahovském klášteře sešli premonstráti
a premonstrátky z naší republiky. Podle plánu chtěli dorazit i opati z Německa, Rakouska
a Slovenska. Zahraniční hosté se však nakonec kvůli pandemickým opatřením nemohli zúčastnit.
Kardinál Duka vedl slavností nešpory, tedy večerní modlitbu, při které požehnal nové zvony
strahovské baziliky. Na druhý den, v neděli, se na Strahově sloužila slavnostní mše svatá (29. 11.
2021), kterou celebroval apoštolský nuncius v České republice, a při které zazněly krásné rorátní
zpěvy, zahrány a zazpívány tak, jako v době barokní. Řeknete si, že to v baroku nebylo možná nic
moc. Ale právě naopak. Pod vedením skvělých strahovských premonstrátů, z nichž mnozí mají
vystudovanou hudbu, a tak narozdíl od nás zpívají mnohem více a lépe, zazněly opravdu radostné
roráty. Vždyť advent je radostné očekávání! Takto byl Jubilejní rok zahájen a každý klášter pak
ve slavení pokračoval u sebe doma podle předem domluvených termínů. Smyslem bylo, aby se
premonstráti a premonstrátky žijící v samostatných a nezávislých klášterech, více setkávali
a navštěvovali. A to se kupodivu povedlo. A jak to probíhalo?

První oslava – Klášter premonstrátů na
Strahově (1. květen)
Samotná slavnost ve Strahovském klášteře
proběhla na Svátek přenesení ostatků sv.
Norberta. Na Strahov se sjeli premonstráti
a premonstrátky z celé země. Mši svatou
v 10:00 hod. celebroval litoměřický biskup
Jan Baxant, který mimo jiné mluvil o smyslu
člověka pro krásu. Jak důležité je vytvářet
a zachovávat krásné věci navenek i vevnitř,
jak to činil třeba právě i náš zakladatel sv.
Norbert. Po mši svaté proběhlo občerstvení
v prostorách strahovského refektáře.
Je třeba zmínit, že po celý jubilejní rok
bylo možné prohlédnout si a uctít ostatky
sv. Norberta, zakladatele premonstrátů,
které byly vystaveny blízko obětního stolu.
Ostatky byly na Strahov přeneseny v první
polovině 17. století z Magdeburgu.
Strahovský klášter v době pandemie
zprovoznil speciální kanál na Youtube pod
názvem: „Klášter premonstrátů na Strahově.“
Jsou tam k vidění všechna videa z oslav
a taktéž každý den klášter v živém přenosu

vysílá mši svatou a modlitby nešpor.
Můžete se také podívat na zajímavosti,
jako například přivezení nových zvonů
do strahovské baziliky, samotné pověšení
zvonů, otevření relikviáře sv. Norberta
a přesun jeho ostatků do presbytáře
kostela.
Klášteru se rovněž povedlo vydat několik
knih o životě sv. Norberta nebo o historii
našeho řádu. Tyto knihy lze koupit
i v našem klášterním obchůdku.
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Druhá oslava – Klášter premonstrátů v Nové
Říši (29. 5. 2021)
Určitě víte, že klášter v Nové Říši je od
Želiva vzdálen asi tak hodinu cesty a s naším
klášterem má hodně společného. Nachází
se totiž také v kraji Vysočina, a tak se náš
kraj může pochlubit tím, že na svém území
má hned dvě premonstrátské komunity.
Dále nás spojuje i méně radostná událost,
a to je monstrproces Machalka a spol.,
v němž komunisté kromě jiných řeholních
představených odsoudili novoříšského opata
Augustina Antonína Machalku a našeho opata
Víta Bohumila Tajovského.
Oslava premonstrátského jubilea v Nové Říši
proběhla 29. května 2021, tedy v den, kdy
v roce 1942 byli nacistickými vojsky bratři
z kláštera odvedeni. Pět z nich bylo umučeno
v Osvětimi. Slavnostní mši svatou celebroval
olomoucký arcibiskup Jan Graubner v 10:00
hod. Mši svatou vysílala živě Česká televize
a najdete ji taktéž v archivu. Předseda České
biskupské konference mluvil o odvaze sv.
Norberta žít evangelium a zároveň ho přenést
do zbytku společnosti.

Doporučujeme navštívit klášter v Nové Říši
a podívat se na novou výstavní expozici
včetně klášterní klenotnice, která byla
zpřístupněna v roce 2020. Pokud se chcete
o klášteře dozvědět víc, klikněte na dokument
televize Noe a v archivu si vyhledejte pořad
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„Za obzorem: 900 let premonstrátů“ nebo
v archivu TV NOVA pořad „Loskuták na
výletě“ a díl „Klášter Nová Říše zaujme nejen
zachovalou knihovnou! Jakou má historii?“.

Třetí oslava – Klášter premonstrátů v Jasově
na Slovensku (26. 6. 2021)
Devítisté výročí si jasovští premonstráti ze
Slovenska připomněli 26. června, dva dny po
svátku Narození sv. Jana Křtitele, kterému
je premonstrátský kostel zasvěcen podobně
jako některé první premonstrátské kostely.
Mši svatou v jediném slovenském opatství
celebroval strahovský opat Daniel Peter
Janáček. Záznam této slavnostní události je
možné sledovat v archivu slovenské katolické
televize Lux, která přenos živě vysílala. Po
mši svaté jasovský opat Ambróz provedl hosty
areálem kláštera a po slavnostním obědě se

premonstráti a premonstrátky přesunuli
do Východoslovenské galerie v Košicích
na Hlavní ulici, kde je kurátorka výstavy
Katarína Nádaská (mimochodem pochází
z rodné farnosti P. Tadeáše) provedla
s odborným komentářem celou výstavou,
která vznikla právě kvůli devítistému výročí
premonstrátů.
Věděli jste, že jasovské opatství je jediným
dnes existujícím opatstvím na Slovensku?
Mnohé byly zrušeny za vlády císaře Josefa II.
Kromě dalších zajímavostí, jako je největší
sbírka knih na Slovensku, má tato kanonie
barokně rozvrženy zahrady a architekturu,
čímž se inspirují mnozí památkáři, kteří
se podílejí na nějaké renovaci barokních
klášterů, třeba i toho našeho. Víc informací
najdete na: www.opatstvojasov.sk
Čtvrtá oslava – Klášter premonstrátů
v Teplé (14. 7. 2021)

kláštera. Mši svatou celebroval emeritní
plzeňský biskup František Radkovský. Jestli jste
v tepelském klášteře ještě nebyli, neváhejte.
Nachází se tam naštěstí zachovalá starobylá
knihovna s mnoha nejstaršími spisy. Vaši
podporu rozhodně tento klášter potřebuje,
protože se nachází v oblasti, která byla po II.
světové válce hodně vysídlena a tamní věřící
jsou opravdu solí kraje. Tepelští premonstráti
se snaží skrze četné kulturní a společenské
aktivity oživit toto místo. Mimochodem,
trapistický klášter v Novém dvoře, který je
nedaleko, mohl být postaven jen proto, že
premonstráti trapistům darovali pozemek.
A pokud jde o tepelskou štědrost, o té mohou
svědčit i věřící Pravoslavné církve, která
ještě dávno před ekumenickými snahami
dostala od zdejších premonstrátů pozemky
ke svému rozvoji. Víc informací se dočtete na
stránkách: www.klastertepla.cz
Pátá oslava – Želivský klášter (7. 8. 2021)

A nyní jsme se v našem mapování
premonstrátského jubilea octli v Západních
Čechách, kde se nachází Kanonie
premonstrátů v Teplé. Velký areál (jehož
necelá polovina, poničená za komunismu
zde sídlícím vojskem, byla nedávno opravena
díky velkým investicím ze zdrojů Evropské
unie) uvítal hosty, kteří slavili Velké jubileum
v den památky blahoslaveného Hroznaty,
zakladatele, mučedníka a prvního opata

Náš klášter se rozhodl slavit jubileum kolem
13. srpna, kdy si připomínáme Pouť smíření
u nás za komunismu vězněných kněží. Jelikož
o víkendu slavila strahovská kanonie pouť
u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie,
rozhodli jsme se slavit v sobotu o týden dřív.
A podobně jako do kláštera v Nové Říši, i k nám
dorazil olomoucký arcibiskup Jan Graubner,
který se Bohu díky zotavil z těžkého stavu
způsobeného covidovým virem. Olomouckého
arcibiskupa jsme pozvali právě proto, že jeho
dávný předchůdce, biskup Jindřich Zdík, náš
klášter ve dvanáctém století založil. Opatský
kostel byl zcela zaplněn a měli jsme radost
z toho, že k nám dorazilo tolik krásných lidí
z celého širokého okolí. Liturgii doprovázel
opět bravurně náš varhaník Petr Žák.
Arcibiskup promluvil o důležitosti naslouchání
v mezilidských vztazích a o schopnosti
podívat se na problémy, které nás mnohdy
rozdělují, očima té druhé strany, aby mezi nás
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nevstoupila nenávist a rozdělení. Reportáž
z jubilea uvedla po letních prázdninách
Česká televize v Křesťanském magazínu
a můžete se na ni podívat v archivu ČT. Po
mši svaté byli všichni pozváni na oběd.
Premonstráti a premonstrátky, kteří nás
navštívili, byli po již páté společné oslavě,
konané vždy v jednom z premonstrátských
klášterů, nadšeni z toho, že jako nezávislé
kláštery měli možnost podívat se, jak
každý z nich funguje v dnešním světě a ve
svém kraji. Rádi bychom touto cestou moc
poděkovali želivským animátorům pod
vedením P. Davida za to, že po mši svaté
připravili a zrealizovali mnoho aktivit
pro děti v naší konventní zahradě. A všem
členům Želivského společenství Alfy
chceme poděkovat za to, že nám pomohli
s občerstvením všech návštěvníků, kteří
byli pozváni na konventní zahradu. Nebeský
Otec nám požehnal krásným počasím a byl
to vskutku zázrak, protože ještě večer
před oslavou pršelo a večer v den oslavy
začalo pršet znovu. Avšak my jsme měli
sluníčko a mohli jsme si lebedit na zahradě
za doprovodu pozvané kapely. Poděkování
patří také všem, kteří podpořili organizaci
Mary´s meals, která prodejem výrobků od
dobrovolníků sbírá peníze na jídlo pro
chudé ve třetích zemích. Podpořit tento
nezištný projekt můžete na stránkách: www.
marysmeals.cz

Judák. Určitě si vzpomenete na některé
kongregační sestry, které působily ještě
nedávno v Humpolci v Domově blahoslavené
Bronislavy. Humpolecký domov je pořád ve
vlastnictví kongregačních sester a provozují jej
pod vedením místního ředitele. Pak se též se
sestrami můžete potkat na Svatém Kopečku,
kde nedávno jednu velkou budovu nabídly
městu pro práci s bezdomovci a sociálně
vyloučenými nemocnými lidmi. No a pak
sestry premonstrátky potkáte také v Trnavě na
Slovensku ve dvou komunitách a v jedné velké
komunitě v již zmiňovaném Vrbovém. Sestrám
jsme dodneška vděčni za pohostinnost, kterou
projevily, když zemřel emeritní opat Bronislav
a byl pohřben ve svém rodišti u Trnavy. A pak
jsme jim vděčni za krásné ikony sv. Norberta, sv.
Augustina a Panny Marie, které opisuje jedna
ze sester v Trnavě. Musíme dodat, že právě díky
matce představené, sestře Aurélii, se povedl
skvělý počin u příležitosti Velkého Jubilea, a to
kniha zamyšlení nad našimi řeholními sliby,
do které se zapojily všechny mužské a ženské
kláštery naší jazykové skupiny.

Šestá oslava – Kongregace sester
premonstrátek ve Vrbovém na Slovensku
(28. 8. 2021)
Sestry premonstrátky, činné ve světě, se
rozhodly slavit přímo v den Slavnosti
našeho otce sv. Augustina. Oslava proběhla
ve Vrbovém, kde dnes žije a působí nejvíc
premonstrátek na světě. Mši svatou
celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch
a kázal diecézní nitranský biskup Viliam
12

Sedmá oslava – Klášter sester premonstrátek
v Doksanech (18. 9. 2021)
Jediný ženský klášter klauzurovaných sester
premonstrátek, který vznikl souběžně se

založením mužského řádu, se nachází
v Čechách v Doksanech. Po komunismu byl
obnoven díky premonstrátům ze Strahova
a s podporou sester premonstrátek z Polska.

Dnes mají sestry nová řeholní povolání, což
je v Evropě, která trpí jejich nedostatkem,
opravdu požehnáním. Pokud máte v okolí
někoho, kdo má problémy s početím dítěte,
pak může napsat sestrám premonstrátkám do
Doksan, protože sestry již vyprosily mnoha
párům děťátko. Oslavy v Doksanech proběhly
v sobotu 18. září a mši svatou celebroval
emeritní strahovský opat Michael Josef
Pojezdný. Možná stojí za zmínku ještě jedna
věc, a to ta, že zdejší sestry vyrábějí skvělé
bylinné likéry z vlastnoručně vypěstovaných
bylinek, a navíc ještě odívají premonstráty
nejen z Čech. Jak to myslíme? Sestry
v Doksanech šijí totiž pro premonstráty
hábity přímo na míru. Víc informací: www.
klasterdoksany.cz

synodA V ŽELIVSKÉ FARNOSTI
Dobrý den sestry a bratři,
mě už asi trochu znáte. Jmenuji se Pepa Jaroš
a P. Tadeáš mě požádal o koordinaci synody
v naší Želivské farnosti.
Co je tedy synoda nebo tento synodický proces?
Mnohým to třeba vůbec nic neříká, někteří
z vás jsou naopak informovaní a vědí více.
Takže ten obyčejný překlad tohoto názvu je
PUTOVÁNÍ BOŽÍHO LIDU nebo ještě lépe
SPOLEČNÉ PUTOVÁNÍ BOŽÍHO LIDU. Zní to
zajímavě až dobrodružně. Tak tedy putování
vlastně znamená, že my všichni jsme společně
na cestě, na cestě do Božího království.
Tuto synodu jsem nevymyslel já, ale zahájil
ji náš papež František v Římě, jako pozvání
na hlubší, svobodné spoluprožívání této
cesty, kde jsou vítáni naprosto všichni, a to
v takovém duchu naslouchání a až opravdu
zakoušení nechat se vést Duchem Svatým.
Tento úmysl je vytýčen deseti tématy s dalšími

podotázkami. Tyto budou zveřejněny na farních
stránkách, na vývěsce, nebo budou vytištěné
a připravené k vyzvednutí u východu z kostela,
abyste si je mohli vzít, v klidu přečíst a zamyslet
se, která témata živě rezonují s vaší vírou
a životem. Na to budou pak navazovat společná
setkání, zde utvoříme skupinky, kde naše
konkrétní zkušenosti a myšlenky budeme moci
sdílet. Následně společně vypracujeme stručný
vystihující popis. Ještě bych upřesnil, že
opravdu nejde o nějaká dogmata, moralizování
či přednášky, jak by co mělo správně být, ale
spíše bych řekl, že jde o takové naše bytostné
postoje a osobní pravdivé prožitky naší víry.
Nakonec vás tedy chci všechny povzbudit
a dodat vám odvahu, abyste odhodili svoji
stydlivost, jakoukoliv váhavost a směle využili
tohoto pozvání ke společné cestě. To je na
začátek ode mne vše, děkuji za pozornost,
budu se těšit na naše setkání a přeji Vám všem
Pánem požehnanou neděli.
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JAK PROBÍHAJÍ OPRAVY NA HŘBITOVNÍM KOSTELE
Již čtvrtým rokem probíhá oprava
hřbitovního Kostela sv. Petra a Pavla. Plány
na opravu byly mnohem optimističtější,
než je realita. Jednak nám práce částečně
zbrzdila pandemie, která protáhla vyřizování
některých důležitých formalit, jednak
finanční stránka. Ceny práce i materiálů se
zvýšily a dalším faktorem je „nepříjemné
překvapení v podobě stavu trámů,“ které
se pod krytinou někdy najdou. A to se
stalo i na naší střeše, takže délka opravy se
protáhla. Pod krytinou jsme objevili shnilé
nebo dřevomorkou napadené trámy. Na
památkově nechráněné střeše jednoduše
vyměníte celý trám, ale na kulturní památce
je potřeba zachovat, co je možné, a jen to,
co se už zachránit opravdu nedá, nastavit

novým dílem, vše po domluvě s památkovou
péčí. Takže často se musí na starý trám
pracně nastavovat nová část. Tak to jen tak
v krátkosti, proč některé věci trvají déle
a jsou taktéž finančně náročnější. Doufáme,
že příští rok se povede výmalba interiéru
a vyčištění i oprava příkopu kolem kostela.
Všem dárcům jakýchkoliv finančních
příspěvků odevzdaných při mších svatých
anebo zasláním na farní účet moc děkujeme.
Taktéž děkujeme všem, kteří pomáháte svou
modlitbou, aby se celá akce zdařila a kostelík
se mohl znovu využívat.
Číslo farního účtu: 620 247 389/0800
Římskokatolická farnost Želiv, Želiv 122,
394 44 Želiv, IČO: 47224738

vtipy
Nový kaplan je velmi srdečný a laskavý
člověk, jen jeho kázání jsou jaksi slabší.
Jednoho zimního večera jde do kostela
sloužit mši. Vidí, jak po schodech namáhavě
vystupuje stařenka, a tak ji okamžitě nabídne
svou pomoc. Stařenka ho nepoznala. Nahoře
na schodech mu srdečně děkuje a ptá se:
“Kdopak bude mít dnes kázání?” “Ten nový
kaplan”, odpovídá kněz. “Jéé, tak to mi
prosím pomozte zase dolů”.
Pan farář byl na návštěvě ve velice zbožné
rodině. Při odchodu se loučí se všemi
a podává ruku i nejmladšímu synovi. Ten
však mlčí. Rodiče syna povzbuzují: “Tak co se
říká?” “Pán Bůh zaplať, že odcházíte.”
V době normalizace se konal pohřeb
místního stranického funkcionáře. Řečnil na
něm jiný funkcionář. Na konci svého proslovu
pronesl: “Vážený soudruhu Nováku…”
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a tady se zarazil. Uvědomil si, že kdyby řekl
“Na shledanou”, vypadalo by to, že věří
v posmrtný život. Říci “Sbohem” bylo zcela
nepřípustné, a tak to zakončil takto: “Vážený
soudruhu Nováku, buď zdráv!”
30 000 roků před narozením Krista. Pračlověk
si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně
říká: “To, že máš trojku z lovu, dovedu
pochopit, jsi ještě malý, ale že jsi propadl
z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je
skutečně hanba!”
Haniččina babička dostala chřipku. Maminka
varuje svou dceru, aby nevstupovala
do pokoje nemocné, protože chřipka je
nakažlivá. Před spaním přidá Hanička
k obvyklé večerní modlitbě: “Pane Bože, ať
je naše babička zase zdravá, ale nechoď k ní
moc blízko!”

Kostelník nevěří svým očím. Paní Majerová
klečí zbožně v lavici, před sebou modlitební
knížku a vedle ní umělý chrup. “Asi vás ruší
při modlení, že?” ptá se se zájmem. “Ale kdež,
ta protéza je mého Emila. On by mi jinak
mezitím snědl doma štrúdl!”
Při hovoru o ráji vysvětluje pan farář pojem
Boží vševědoucnosti. Aby se přesvědčil, že
tomu děti rozuměly, zeptal se: “Jak mohl
Pán Bůh vědět, že Adam a Eva jedli ovoce ze
zapovězeného stromu?” Trvalo to dlouho, až
se konečně přihlásila Mařenka a řekla: „Asi
našel ohryzek.“
Pan farář na začátku mše svaté říká do
mikrofonu: “Pán s vámi.” Pozná, že mikrofon
nefunguje a polohlasem si říká: “Ten
mikrofon je vadný, něco s ním je.” A z kostela
se ozve sborem: “I s tebou.”
Pan farář odjel v adventu do lázní a kostelník
zůstal na všechny adventní přípravy sám.
Nevěděl si rady, jak má přichystat betlém.
Poslal proto panu faráři lístek s dotazem:
“Jaký nápis mám dát nad betlém a jak velký
podstavec mám pod něj připravit?” Obratem
dostal telegram tohoto znění: “Dítě se nám
narodilo. Tři metry dlouhý a metr a půl široký.”
Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby
kněz promluvil takto: “Přeji vám všem radost
z příchodu Spasitele na svět a těm, které
tu zase celý rok neuvidím, přeju i pěkné
Velikonoce a vydařenou dovolenou.”
Do sakristie přišli mladí rodiče s malým
dítětem. “Přišli jsme dát pokřtít dítě.” “Jaké
mu dáte jméno? “Neptun.” Kněz na ně vyvalil
oči. “To nejde. Je to pohanské jméno, vyberte
si svatého patrona.” “Kde ho máme hledat?”
“Otevřete litanie ke všem svatým a vezměte
první, která se vám bude líbit.” Po krátké
poradě se rozhodli: “Dobře, bude to Kyrie
eleison.”

Přijde Pepíček ze školy a tatínek se ho ptá:
„Tak, Pepíčku, jak bylo ve škole?“ „Čtyři
jedničky a jedna pětka.“ „Opravdu?“ Tatínek
otevře žákovskou knížku a tam je napsáno:
„11.11. – matematika: 5“
Prosba o pomoc zoufalé kolegyni: Kolegyně
dostala od kámošky pěkné trojbarevné
koťátko. Je milé a přítulné, ale bohužel její
manžel je alergický na kočičí srst, a tak ho
musí dát pryč. Kdyby ho někdo chtěl, jmenuje
se Tonda, má 50 let, 175 cm a prošedivělé vlasy.
Pán Ježíš prochází mezi nemocnými
a postupně je uzdravuje. Jeden nemocný však
před ním vyděšeně utíká a křičí: „Já nechci
uzdravit, já na to mám invalidní důchod!“
Babička seděla na pláži, kde si její vnouček
ve slunečním klobouku a župánku hrál
s kyblíčkem a lopatkou a plácal bábovičky.
Najednou se objevila obrovská vlna, která
zalila pláž a když se vracela zpět do moře,
vzala vnoučka s sebou. Babička padla na
kolena a začala se modlit: „Ó, Bože, prosím,
vrať mi mého vnoučka. Je to tak nevinné
stvoření, tak sladký chlapec, tak báječné
dítko.“ Jako zázrakem se přihnala další velká
vlna a zanechala po sobě vnoučka přesně na
původním místě, v župánku a s lopatičkou
a kyblíčkem. Babička obrátila oči k nebesům,
rozhodila rukama a říká naštvaně: „Měl
klobouček...“
Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a svatý
Petr se jich ptá, co by nejraději slyšeli od
svých příbuzných na pohřbu:
První: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý
doktor a dobrý otec rodiny.“
Druhý: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl
úžasný manžel a že jsem jako policista
zachránil životy mnoha lidí.“
Třetí: „Tak to já bych chtěl slyšet: „Podívejte,
vždyť on se hýbe!“
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vánoce 2021 — 2022
24.12. 2021 (pátek) Štědrý den
16:00 hod. VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ – VIGILIE
Premiéra vánočního vystoupení: „Jednou o Vánocích“
24:00 hod. PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ – 900 LET OD ZALOŽENÍ
PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU (Při mši svaté si premonstráti obnoví své řeholní
sliby.)
25.12. 2021 (sobota) BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
10:30 hod. Vánoční mše svatá (Pokud situace dovolí, zazní Rybova Česká mše
vánoční.)
26.12. 2021 (neděle) Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
10:30 hod. Mše svatá (Při mši svaté se uskuteční obnova manželských slibů.)
27.-30.12. 2021 – mše svaté každé ráno v 8:00 hod.
31.12. 2021 (pátek) Sv. Silvestr
16:00 hod. Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
01.01. 2022 (sobota) Bohorodičky Panny Marie – Nový Rok
10:30 Mše svatá
02.01. 2022 (neděle) 2. neděle po Narození Páně
10:30 Mše svatá
06.01. 2022 (čtvrtek) Slavnost Zjevení Páně
18:00 Mše svatá
09.01. 2022 (neděle) Slavnost Křtu Páně – Zakončení Jubilejního roku
10:30 Mše svatá

Změna programu je vyhrazena!
Sledujte naše webové stránky www.zeliv.eu
Facebookový profil: Přátelé želivského kláštera

INFORMACE O VYDÁNÍ: List Siloe je vydáván několikrát v roce pro vlastní potřebu Kanonie premonstrátů v Želivě
a Římskokatolické farnosti Želiv. Vaše připomínky a příspěvky můžete posílat na: farnostzeliv@gmail.com
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