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Občasník ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem

Milí farníci,

dostává se vám do rukou zpravodaj, který navazuje na úmysl mše svaté,
sloužené 29. ledna.

Úmysl byl za kněze Františka Fišera a jeho rodinu. Opět se na ní sešli
kamarádi, trempové ale i příbuzenstvo otce Františka. Řeknu vám, když
jsem nastoupil do farnosti, zabýval jsem se její historií, kněžími, kteří
zde působili i kaplany. Ale co mne také zajímalo, byla kněžská povolání,
která vzešla z farnosti. A byla to úctyhodná řádka osobností, později
vyformovaných duchovních autorit, které mohou být povzbuzením i naší
mladé generaci. Tak se tedy začtěte do svědectví života otce Františka
Fišera a ať Pán žehná našemu dílu, a kéž si povolá do Vinice Božího díla
i další následovníky „horlivé apoštoly“. Váš o. Pavel

P. František Fišer – Rancher

P. František Fišer se narodil 4. 2. 1926 v Lysé
nad Labem v rodině obchodníka. Středoškol-
ská studia započal v tercii Salesiánského in-
ternátního ústavu ve Fryštáku-Hodoňovicích,
kam přešel ze 3. ročníku měšťanské školy
v Lysé n. L. Studia ze zdravotních důvodů pře-
rušil v kvintě a po třech letech pokračoval na
reálném gymnáziu v Nymburce, kde v roce
1948 maturoval. Jeho zbožnost ovlivňovanou
v raném dětství zejména jeho pratetou a roz-
hodnutí sloužit Bohu podpořily zvláště exerci-
cie pořádané dominikánským řádem, jichž se
účastnil v septimě. Po maturitě požádal o při-
jetí za novice řádového teologického učiliště
v Olomouci. Po roce – opět ze zdravotních
důvodů – však studia přerušuje.

Usadil se v severních Čechách, napřed poblíž Stráže p. Ralskem, kam jezdíval jako skaut
a pak v Lužických horách ve staré hájence. Pracuje jako lesní dělník. Žije však i duchovně
a začíná překládat žalmy. Hájenka na Jedlové se stává místem setkávání mnoha rodin
obdobně smýšlejících jako on. Stále však hledá přístup k poznání historie a postupně
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pracuje v Národním muzeu v Praze, v Krajském archivu v Litoměřicích, kam se na čas
přestěhoval, dále v Okresním muzeu v Lovosicích, kde byl iniciátorem a pak i realizátorem
vzniku Muzea českého granátu v Třebenicích. Po územní reorganizaci, při které byl zrušen
Lovosický okres, se stává historikem Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích. Přes
riziko ztráty zaměstnání žádá o přijetí do semináře v Litoměřicích, které je mu však
zamítnuto. Proto studuje a vzdělává se sám.

Přibližně v roce 1963 se setkává se severočeským trampingem, který jeho romantické
povaze vyhovuje, a je mu nabídnuto členství v trampské osadě. Sám v roce 1966 zakládá
s o 20 let mladšími trampy osadu RANCH 7D, které dává stanovy v duchu křesťanských
zásad starších skautů – rowerů, která na Ranchi platí dodnes. Dostává přezdívku Rancher.
Spojuje svou lásku k historii, památkám a přírodě s trampským hnutím a od jara 1967
organizuje tehdy nevídanou akci na záchranu zříceniny hradu Helfenburk u Úštěku. Práce,
kterých se o víkendech zúčastňovaly stovky trampů a které se dočkaly i podpory tehdejších
správních orgánů, ukončila až okupace v srpnu 1968.

František pak využil posledních relativně svobodných dnů a vycestoval do Vídně, kde
během několika měsíců dokončil svá teologická studia a byl tajně vysvěcen (22. 11. 1968)
na kněze. Odmítl však nabízenou možnost zůstat v cizině a vrátil se zpět. Ztratil však
zaměstnání v litoměřickém muzeu, usídlil se natrvalo na Jedlové, živil se jako pomocný
dělník, topič, hostinský. Po získání invalidního důchodu se mohl – i když omezen svou
nemocí – věnovat své oblíbené práci překladatelské a kunsthistorické.

Jeho čistá, poetická, rytmická čeština je patrná zejména v překladech starozákonních
žalmů, na kterých pracoval přes 30 let a které využil pro ekumenický překlad Bible
zpracovávaný v letech 1972–78. Jejich konečné znění František dokonce upravoval při vy-
ťukávání rytmů na kytaře. Kromě skvělé češtiny ovládá němčinu a latinu slovem i písmem.
Mimo jiné překládá Náhlíkova Průvodce Českosaským Švýcarskem.

Současně se věnoval i historickým výzkumům. Shromažďuje a zpracovává podklady o his-
torických památkách. Jeho stěžejním dílem je práce o Karlštejnu, ve které pojednává
o umění a dějinách kaplí, které Karel IV. na hradě zřídil. Objevné je zejména Františkovo
určení všech obrazů mistra Theodorika v kapli Umučení Páně (sv. Kříže), a to včetně jejich
správného umístění. Jako jediný zjistil, že toto umístění a jejich řazení odpovídá textu lita-
nií, které se tehdy v Praze zpívaly. Pro toto dílo si dokonce jako jednu z pomůcek vytvářel
slovník středověké latiny. Tuto práci se podařilo díky spolupráci kamarádů trampů, mnoha
jeho přátel a Karmelitánského nakladatelství v roce jeho nedožitých sedmdesátin vydat.

Bádal však i v litoměřickém graduálu a srovnával jej s obdobnými tisky v sousedních
zemích. Se skupinou bohoslovců nazpíval i vícehlasý husitský chorál z tohoto graduálu.
Shromažďoval rovněž historické podklady o hradu Bezděz, k jejich zpracování však již ne-
došlo. Současně se věnuje i své osadě a Ranch 7D se stává skutečným centrem trampského
hnutí. Každý víkend jsou na Ranchi desítky mladých trampů…

Jeho zájem o práci s mladými ocenil i biskup kardinál Trochta. Koncem roku 1974 byl
zatčen pro maření státního dozoru nad církvemi, neboť své kněžství bral vážně a státní
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souhlas nepotřeboval. Propuštěn byl na amnestii v květnu 1975. Pokračuje ve svých
bádáních a poslední redakci svého díla Karlštejn dokončuje doslova pár hodin před smrtí.

Zemřel nenadále 1. února 1983, osudově přesně rok poté, co poskytl svátost umírajících
jiné oběti normalizačních represí. Samotný jeho pohřeb se stal tichou manifestací úcty
k tomuto moudrému člověku, pokornému knězi a nepoddajnému občanovi.

Fanda – Rancher byl historikem, překladatelem, knězem řádu kazatelů, duchovním pra-
covníkem mezi mladými lidmi, stavitelem, výborným kuchařem, trampem – tím vším –
ale především člověkem – kamarádem, v jehož přítomnosti se duše a srdce plnila čímsi
velebným, co v nás zůstává i tak dlouho po jeho smrti a nutí pokračovat v jeho odkazu.

Zdeněk Fuchs, Ranch 7D, Leden 2017

Něco málo o Ranch 7D

Členové osady RANCH 7D – nejen ti pamětníci – se pravidelně setkávají v bývalé hájence
na Jedlové přestavěné podle návrhu Ranchera. Nejen se svými rodinnými příslušníky, ale
i s dalšími kamarády z širokého okolí, kteří většinou Ranchera znali.

Každoročně pořádají akce, jako například zimní „Padesátka Ještěd–Jedlová“ v lednu,
potlach k výročí osady (loňské 50. výročí bylo za účasti 200 trampů a několika kapel),
„Vzpomínkový vandr“ na místa posledního společného vandru s Rancherem v říjnu.

Zúčastňují se potlachů a vandrů pořádaných jinými trampskými osadami (lednová „Mile-
šovka“ kralupských trampů, únorový „Sranda pochod“ v Českém Švýcarsku novoborských
kamarádů, v předjaří „POLARO – POchod LAbskou ROvinou“ organizovaný trampy
z Lysé nad Labem, …)

Rancherův odkaz v nás stále žije…

Ze života farnosti

Farní veselice

Srdečně zveme na již tradiční veselici ve farním klubu, která letos proběhne v pátek
24. února od 19.30. Opět nám zahraje cimbálovka Honzy Mikuška. Vstupenky je lepší
předem rezervovat u Ondry Vaněčka na adrese ondravan@seznam.cz anebo si je zakoupit
po mši svaté 12. a 19. února. Můžete se těšit na kotlíkový guláš, tombolu (ceny: poukaz do
knihkupectví, lístky do kina pro 2 osoby, večeři u Krále Václava a další), kounické pivo,
víno dle výběru Jendy Němce a samozřejmě večer plný zábavy. Vstupné 100 Kč.

Tříkrálová sbírka

Průběh Tříkrálové sbírky v Lysé nad Labem je již tradičně spojen s živým Betlémem
u kostela. V minulých letech jsme se s malými koledníky odvážili vyjít také do ulic našeho
města a koledovat formou Tříkrálového průvodu a navštívit i několik domácností. Děti
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koledování opravdu chytlo a píseň „My tři králové jdeme k vám“ se zařadila v některých
domácnostech na několik dní k největším novoročním hitům, kdy se vstává s písní a usíná
se stejnou písní. Je zajímavé, že vždy v den, kdy máme jít koledovat, tak je snad nejhorší
počasí, ale děti statečně už každý rok chodí a užívají si to. Začínáme u kostela a jdeme
směrem k nádraží, kde se zastavíme a koledujeme dokud síly stačí.

Letos jsme ještě přidali koledování v Domově na Zámku. Spolu s dětmi z pondělní hodiny
náboženství jsme se vydali za seniory. Původně mělo jít „jen“ o zazpívání ve společenské
místnosti nebo na chodbách, ale nakonec jsme zavítali do mnoha pokojů i za těmi, kteří
ze zdravotních důvodů nemohli vyjít na chodby. Cílem nebylo ani tak koledování do
kasiček, ale spíše návštěva a potěšení obyvatel Zámku. Malí koledníci dojali ne jednu
babičku k slzám a několikrát jsme slyšeli i: „Já jsem také koledovala jako malá.“ Byl to
opravdu hezký zážitek a děti odcházely spokojené, že byly vítány a kapsy měly naplněné
spoustou bonbónů. To byla taková odměna za koledování po městě, kdy ne vždy se setkáme
s vlídným přijetím, ale i to k tomu patří, jen se to složitě dětem vysvětluje proč se ti lidi
tak mračí.

Doufám, že příští rok nás bude zase více koledovat a děkuji všem maminkám za pomoc!

Celkem bylo vybráno Farní charitou v rámci Tříkrálové sbírky 38 438 Kč, z toho v Lysé
nad Labem 26 244 Kč, v Milovicích 8 696 Kč a v Kostomlatech n. L. 3 498 Kč. Všem, kteří
přispěli patří díky!

Dětská mše svatá

V neděli 19. února se uskuteční dětská mše svatá. Pro přípravu na tuto bohoslužbu mohou
děti namalovat obrázek k Evangeliu.

Mt 5, 38–48

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ,Oko za oko a zub za zub.‘ Ale
já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář,
nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť;
a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí,
dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno:
,Miluj svého bližního‘ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své
nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského
Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým
i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak
to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to
nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“
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