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Úvodní slovo P. Jiřího Heblta 

Máme nové jáhny! 

V sobotu 16. 10. 2021 vysvětil náš biskup Jan v katedrále dvanáct ženatých 
mužů k jáhenské službě. O jáhnech čteme už v Novém Zákoně. Jsou po boku 
apoštolů a jejich nástupců, aby sloužili v církvi. Ranná apoštolská tradice je řadí 
také vedle kněží. Někdy se mluví o tom, že každý biskup má dvě ruce, kněze 
a jáhny. Zastávají různé služby, především pečují o chudé. S rostoucí hierarchizací 
církve se jáhenská služba však stává pouhou přestupní stanicí ke kněžství. Teprve 
poslední všeobecný koncil obnovuje jáhenství jako samostatný stupeň svěcení 
a rozhoduje, že tuto službu mohou přijmout i ženatí muži. Otvírá se tak nový obzor 
v životě církve. Kandidáti diakonátu nejsou svěceni ke kněžství, nýbrž ke službě, 
a ta je trojího typu. Jáhen se věnuje charitě, vyučování a kázání a také liturgické 
službě. Jeho záběr je široký a může být i velmi specifický. Přijal svátostnou milost, 
aby svým životem a službou posvěcoval široké oblasti rodinného, církevního, 
společenského i profesního života. Mezi jáhny jsou lékaři, učitelé, pracovníci charit 
i ti, kdo slouží ve farnostech. Při liturgii buď přisluhuje knězi nebo slouží 
samostatně. Pak může mít bohoslužbu slova s kázáním, donášet svaté přijímání 
nemocným, křtít, oddávat nebo pohřbívat, avšak neslouží mši, nezpovídá 
a neuděluje svátost nemocných. Naše společenství je nyní obdarováno a posíleno 
skrze vysvěcení našeho bratra Ondřeje. Věřím, že jeho služba mezi námi se bude 
rozvíjet k prospěchu nás všech. Přeji mu radost z přijatého poslání i sílu k jeho 
naplnění. 
 
P. Jiří Heblt 
 

Rozhovor s Ondřejem Ruskem 
 
Ondro, můžeš nejprve stručně představit sebe a svou rodinu? 

Jmenuji se Ondřej Rusek, bydlím s rodinou v Malé ulici na Pouchově od roku 2009. 
Přestěhovali jsme se na Pouchov z Šimkovy ulice, z franosti u katedrály. Bydlíme v 
rodinném domku, který jsme nechali postavit na pozemku rodičů manželky. Moje 
žena, Lenka Rusková, rozená Voláková pochází z Pouchova a její dívčí příjmení 
není nijak ojedinělé mezi Pouchovskými farníky. Svatbu jsme měli v roce 1990 a 
oddával nás otec Pavel Seidl. Máme tři děti – nejstaší Johanka dokončuje v 
letošním roce studium architektury na UMPRUM v Praze, Jakub nastoupil po 
bakalářském studiu fyzioterapie do fakultní nemocnice na rehabilitační kliniku 
FNHK a nejmladší Dominika studuje druhým rokem bakalářské studium na ekono-
mické škole v Praze…. a ještě je s námi v našem domečku kocour Ferda.  
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30. neděle v mezidobí 
24. října LP 2021 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila 
nás radost. 

 



 

 
 
Já jsem od roku 1993 zaměstnán na Gymnáziu Boženy Němcové, učím Informatiku 
a vykonávám funkci zástupce ředietel pro provozní záležitosti školy. Po studiu na 
pouchovském gymnáziu (ano, zde na Pouchově začala historie dnešního 
Gymnázia Boženy Němcové) jsem vystudoval stavební fakultu na ČVUT, obor ASŘ 
ve stavebnictví.  
 
Co nejvíc určovalo a formovalo tvou křesťanskou cestu od dětství až ke 
svěcení? 

Moje cesta ke křesťanské víře a k jáhenskému svěcení byla dlouhá a celkem 
klikatá. Mé první oslovení Bohem bylo na pohřbu mé tety v roce 1984, která 
zemřela poměrně v mladém věku a pohřbíval ji otec Václav Vacek v kostele na 
Chlumu. Jeho řeč nad rakví mé tety mě silně zasáhla a začal jsem pak za ním 
jezdit na faru do Hněvčevsi. Silněji mě pak Pán oslovil skrze můj úraz. Bylo to v 
době mých studií na vysoké škole, kdy jsem byl unešen horelezctvím a trávil jsem 
veškterý volný čas venku někde na skalách. A tak se to stalo. Noha po jednom 
pádu nevydržela a skoro jsem o ni přišel, ale naštěstí to spravili dva roky chození o 
berlích. Nespravilo se to úplně, ale noha zůstala a chodit na ní do dnešního dne je 
možné. Pokřtěný a biřmovaný jsem byl ve dvaceti letech, v době mého léčení 
poraněné nohy. Křtil mě otec Ladislav Kubíček ve Vysokém nad Jizerou a na křest 
mě připravoval otec Jiří Škoda - „Děda“.  Jeslti mě někdo silně oslovil svým 
životem, tak to byl právě otec Škoda a jistě i otec Ladislav ačkoli těch setkání s ním 
nebylo mnoho. Další z kněží, kteří mi pomáhal na mé cestě za Kristem byli selesián 
otec Jaroslav Mikeš otec Pavel Seidl.   

Po svatbě, když jsme žili v Šimkově ulici, tak jsem ministroval v katedrále a tehdy 
mě oslovil otec Franišek Hladký, zda bych nechtěl studovat teologii. Určitě to by 
jeden z prvních impulsů, který mě pomohl věnovat se víře více. Studia na 
teologické fakultě UK v Praze jsem ukončil v roce 2001. V mé cestě k jáhenství mi 
silně pomohl otec Jaroslav Brožek – jeho přátelství, společně strávené hodiny na 
kole, v bazénu a jeho bezprostřední postoj k jáhenské službě a jáhnům. Tím 
posledním impulsem, díky kterému jsem pak i podal přihlášku do formačního kurzu 
pro jáhny bylo oslovení otcem Miloslavem a Veronikou Horejšovou na jednom ze 
zasedání farní rady.  
 
Jak to přišlo, že ses rozhodl nastoupit cestu formace k trvalému jáhenství? 

Asi jsem částečně už odpověděl v předchozí otázce. Rozhodnutí přišlo postupně. 
Jsem člověk, který musí bojovat s pochybnostmi o sobě a o svých rozhodnutích a 
často si nejsem jistý. Po nastoupení do formace – kdy je stále dost času „utéct“ – 
jsem ale poznal spoustu nových přátel a výtečných lidí a tak nějak mi to nějak 
„sedlo“. Pochopil jsem, že jáhenství je cestou v bratrském společenství a že toto 
podstatným znakem této svátosti svěcení. Naše formační společenství mi vždy 
dodalo sílu a rozptýlilo mé pochybnosti, zda jsem tam, kde mám být. 
 

V čem spočívala příprava, co ti přinesla? 

Přinesla nové přátele, nový pohled na služu jáhna, o které jsem popravdě na 
začátku moc nevěděl. Nejde ale jen o praktickou stránku této služby v církvi – co 
může a nemůže jáhen dělat, ale i o to, kdo je jáhen z pohledu teologie. Pochopení,  
že jáhen není „lépe oblečený ministrant“, „čaroděj nižší kategorie“, ale, že se jedná 
o svébytnou službu v církvi, na kterou se trochu pozapomnělo a v současné době ji 
do určité míry znovu objevujeme. 
 



 

 

Jak jsi prožil svěcení a „první kroky v dalmatice“? 

Před svěcením trávila naše skupina kandidátů týden na exerciciích v klášteře „Naší 
Paní nad Vltavou“ v Poličanech u sester trapistek. Největší vnitřní bouře jsem prožil 
zde. Ty obavy a nejistoty byly ale zkroceny jakousi „jistotou“ a posilou od Pána, že 
jsem se začal i na svěcení těšit. Nejsem úplně člověk, který by vyhledával být 
středem zájmu, okukován spousotut lidí, fotit se před biskupstvím…. Nicméně 
chápu, že tato služba určité „vyvlastnění“ a „zveřejnění“ s sebou přináší a prostě se 
tomu musím naučit. Při svěcení jsem hluboce prožil, že nejsem sám, že jsem ve 
společenství bratří sester spolešně s naším Pánem. Velice silně jsem prožíval 
přijetí od ostatních jáhnů, symbolicky projevené vzájemným objetím a oblečením 
štoly a dalmatiky. Nezapomenutelný moment pro mě byly litanie, kdy jsme leželi na 
zemi a kdy jsem poslouchal tu nekončící řadu jmen světců – oni všichni tam také 
byli a doplňovali to veliké společenství církve putující a vítězné. 
 
Jakou máš vizi pro svou službu, na co by ses chtěl nejvíc zaměřit? 

Já bohužel na ty vize moc nejsem. To je problém, který jsem vnímal během 
formace. Oproti ostatním kandidátům, kteří byli nějak zřetelněji angažovaní v 
nějaké konkrétní službě, jsem já nikde takto zakotvený nebyl.  Chtěl nabídnout čas 
a svoji službu v naší farnosti – jednak v rámci nedělní liturgie, ale případně i v 
týdnu. Jáhen je mimo jiné i služebník u oltáře a v tomto mám rezervy. Díky 
skautingu a díky svému zaměstnání učitele se pohybuji mezi dětmi a mládeží, tak 
očekávám, že služba jáhna v mém případě bude i v tomto prostředí. Konkrétně 
jsem začal vyučovat náboženství na naší škole – mám zatím malou skupinku, ale 
uvidíme. Úvahy jsou také směrem k nemocničnímu kaplanství – nemocnice je pro-
středí, kde jsem díky otci Škodovi jako akolyta začínal. Musím tomu dát čas. Jsem 
spíš takový buldozer na aktivity a měl bych se učit, že mám „jít za Pánem“ a ne 
vnucovat svoje představy. 
 

Stal ses služebníkem církve, přijal jsi na sebe závazky vůči církvi. Jistě církev 
zřetelně vnímáš. Můžeš udělat malou soukromou SWOT analýzu katolické 
církve?  
Pozn.: SWOT je zkratka: S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé 
stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). 
 
Už stručně. S = paří našemu Pánu, On ji vede dějinami do Božího království, On 
jde před námi, tvoří z nás své tělo – setkávání člověka s Bohem, nemůže to 
dopadnout špatně - „pekelné brány ji nepřemohou“; W = to jsme my – naše 
slabosti, hříchy, selhání, nevěrohodnost, naše vyjadřování, kterému naše okolí 
někdy nerozumí; O = obrovské – když se nám bude dařit znovu objevovat, 
posilovat a akcentovat S a zeslabovat W; T = když to bude opačně než v případě O 
 

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření 

bude ve farním kostele v neděli 31. 10., v pondělí 1. 11. od 16 do 18 hod a v úterý 
2. 11. od 15:00 do 16:30 hod. Svátost smíření je důležitá pro to, abychom v těchto 
dnech mohli získat odpustky pro duše v očistci. 
 



 
 

 

Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti HK – Pouchov 

ze dne 20. října 2021 
______________________________________________________________________________ 

Přítomni: Marie Bártová, Matěj Havel, Jiří Heblt, Libuše Hovorková, Jan Mádlík, Marie 
Mádlíková, Rudolf Pastuszek, Marie Podzimková, Lukáš Vízek, Stanislav Verner, 
Jaroslava Vojáčková, Ondřej Rusek. 

Program: 

  Setkání jsme zahájili společnou modlitbou vedenou Jiřím Hebltem. 

Rudolfovi Pastuszkovi jsme poděkovali za jeho obětavou kostelnickou službu a popřáli 
vše dobré k narozeninám. 

Vývěska na Rožberku již visí, a to díky Stanislavovi Vernerovi. 

Na Pouchově byl opraven zvon Anežka, byl vyvážen. 

Lukáš Vízek bude koordinovat Synodální proces v naší pouchovské farnosti. 

Na dušičky v úterý 2. listopadu 2021 bude na Pouchově v 8 hodin mše s katedrální 
kapitulou a v 18 hodin farní mše, po obou mších pobožnost za zemřelé na hřbitově, 
na Rožberku bude bohoslužba v 17 hodin. Na Pouchově bude otevřen kostel od neděle 
31. října 2021 do úterý 2. 11., přitom možnost přistoupit ke svátosti smíření. V neděli 
a v pondělí od 16 do 18 hodin a v úterý od 15 do 16:30 hodin. 

V sobotu 11. prosince 2021 dopoledne proběhne duchovní obnova s Martinem 
Sedloněm OMI. Podrobnosti budou oznámeny. 

Předpokládáme, že v katolickém domě bude připraveno tradiční adventní setkání pro děti 
v neděli 12. prosince 2021. 

V adventu budou roráty na Pouchově v pondělky od 7 hodin ráno, tj. 29. listopadu, 6., 
13. a 20. prosince. V sobotu 18. prosince budou roráty a po nich snídaně na faře. 
Ohlásíme předem. 

P. Heblt navrhl k diskuzi změnit časy bohoslužeb ve farnosti: 

  Pouchov     Rožberk            Lochenice 

po 7:30      17     - 

út -       -     - 

st 18       asi 8, zeptáme se   - 

čt senioři 1. za měsíc mše svatá   17     - 

pá od 18 do 19 hod                              od 16 adorace, od 17 mše        8 
             adorace a příležitost ke svátosti 
             smíření, Františkáni 1 x za měsíc  
             mše svatá 

so 18       17     - 

Nedělní bohoslužby zatím beze změny 

Začneme uvažovat o opravě (nátěru) střechy věže. Bylo jednáno s paní Yvettou 
Šléglovou z biskupství. 

Ve středu 8. prosince bude při mši svaté v 17 hodin žehnání opraveného zvonu 
na Rožberku. 

Bude třeba ošetřit proti červotoči sousoší Svaté Trojice na Pouchově. 

Farní zpravodaj bude pravidelně tištěn na jeden list s tradičním obsahem první 
a poslední strany. Podle možností budou příležitostně připraveny další strany. 

Ve Věkoších na pozemku budoucího farního domova byly dokončeny demoliční práce 
díky Stanislavovi Vernerovi. Byla omítnuta a taškami pokryta zeď.                                                                                 

zapsal Lukáš Vízek 
 


