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Připomenutí jak vypadá sníh ☺

Adventní duchovní obnova otce Petra Smolka – třebovický Altán – 5. prosince
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Sbírka, která prodlužuje vánočníradost!
Ano, jedná se o  tříkrálovou sbírku.
Všichni tušíme, že pro mnoho lidí končí
Vánoce (v  tom lepším případě) 24. pro-
since po „půlnoční“. My křesťané ovšem
víme, že tím Vánoce ani ještě pořádně
nezačaly. Proto jsem rád, že v  naší
farnosti se tolik lidí zapojuje do tříkrá-
lové sbírky, která má připomenout
dnešní společnosti, že Vánoce pokračují
dál. Díky za všechny koledníky, kteří
přináší i  po Novém roce, kdy mnoho li-
dí upadne zpátky do rutiny a stereo-
typu, trochu vánoční nálady a radosti.
Vánoční doba trvá až do neděle Křtu
Páně (letos připadá na 10. ledna), ale my
přece můžeme slavit Vánoce neustále.
Jestliže budeme vnímaví na Krista
v  každém člověku, tak každý člověk se
stane „betlémskou stájí“. A  třebas o  tom
ani nemusí vědět. Můžeme se potom

stát pastýři, třemi mudrci nebo ja-
kýmkoli poutníkem, který přichází
k  člověku, aby nahlédl dovnitř a uviděl
Krista v  jeho nitru. Prodlužujme vá-
noční radost!
A  ještě jedna maličkost. I   v  našem nitru
se Kristus narodil. Proto nezapomínej-
me, prosím, nahlížet i  do svého nit-
ra  s  láskou. Někdy totiž dokážeme vidět
Krista ve svém bližním, ale v  sobě ho
vidět neumíme, nedokážeme, nebo ne-
chceme. Není správné, když ubližujeme
sami sobě (nadávkami, pohrdáním, ne-
láskou…). Je to stejný hřích, jako když
ubližujeme druhým.
Chtěl bych vám všem popřát požeh-
naný celý nový rok, ať jsme otevřeni
pro všechno, co má pro nás Hospodin
připraveno!
K  tomu žehná o. Lukáš
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

1 . ledna – pátek Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNYMARIE
2. ledna – sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

biskupů a učitelů církve
3. ledna – neděle 2. neděle po Narození Páně
6. ledna – středa Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
10. ledna – neděle Svátek Křtu Páně
17. ledna – neděle 2. neděle v  mezidobí
18. ledna – pondělí Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
21 . ledna – čtvrtek Památka sv. Anežky, panny a mučednice
24. ledna – neděle 3. neděle v  mezidobí
25. ledna – pondělí Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
26. ledna – úterý Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28. ledna – čtvrtek Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31 . ledna – neděle 4. neděle v mezidobí

▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI

1 . 1 . Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek. Mše sv. jako v  neděli
v  7.30 h a 9.30 h

3. 1 . Pingpongový turnaj – od 14.30 h v  orlovně
6. 1 . Slavnost Zjevení Páně – mše sv. v  1 7.30 h, při ní bude žehnána voda, kadidlo

a křída.
7. 1 . Příprava dospělých ke svátostem

8.–9. 1 . Tříkrálová sbírka -   „Sbírka, která prodlužuje vánoční radost...“
V  pátek 8. 1 . v  Porubě (5. obvod) a 9. 1 . v  Třebovicích. Otevřete svá srdce!

10. 1 . Svátek Křtu Páně – přijměte pozvání na mši sv. v  9.30 h pro všechny, kteří
byli   pokřtěni v uplynulém roce.  
Po velké mši sv. schůzka rodičů dětí, které v tomto školním roce poprvé
přistoupí k  1 . sv. přijímání.

1 1 . 1 . (pravděpodobně) mše sv. za ty, kteří se starají o úklid fary a kostela (bude
ještě upřesněno).

14. 1 . 18.30 h katecheze dospělých – skutky milosrdenství
17. 1 . Kavárna na staronové faře spojená se sbírkou na 2. fázi rekonstrukce
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Při mši sv. budou celé farno-

sti představeny děti, které přistoupí k  1 . sv. přijímání.
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Pastoračníplán (dá-li Bůh) třebovické
farnosti pro rok 2016

zapište si, prosím, do svých kalendářů

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

3.
6.

8.–9.
10.

14.
17.

2.

6.
10.
1 1 .
20.

24.–27.

4.–5.
10.
12.
20.
24.
25.
26.
27.

3.
21 .

8.
14.
15.
19.
?
26.
29.

Pingpongový turnaj
Slavnost Zjevení Páně – žehnání vody, kadidla, křídy i  tříkrá-
lovým koledníkům
Tříkrálová sbírka
Svátek Křtu Páně – mše sv. za pokřtěné v  uplynulém roce
Po mši sv. setkání rodičů dětí, které letos přistoupí ke svátostem
Katecheze dospělých – Ve škole Ježíšově
Sbírka na rekonstrukci fary  s  pozváním do farní kavárny

Hromnice – mše sv. v  1 7.30 h - představení dětí, které přistoupí ke
svátostem
Odměna pro koledníky Tříkrálové sbírky – Divadlo loutek a bruslení
Popeleční středa – mše sv. v  1 7.30 h
Katecheze dospělých – Ve škole Ježíšově
Postní duchovní obnova
Jarní mikrochaloupka v  Zátoru

24 hodin pro Pána - adorace
Katecheze dospělých – Ve škole Ježíšově
Diecézní setkání mládeže – Český Těšín
Květná neděle – zpovídání před Velikonocemi
Zelený čtvrtek – Missa chrismatis v  katedrále
Velký pátek – křížová cesta ulicemi Třebovic a velkopáteční obřady
Bílá sobota - Křest dospělých
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - křest dětí

Neděle Božího milosrdenství – odpoledne první svátost smíření dětí
Katecheze dospělých – Ve škole Ježíšově

Den matek
Vigilie Seslání Ducha svatého – 20.00 h
Slavnost Seslání Ducha svatého - smažení vaječiny
Katecheze dospělých – Ve škole Ježíšově
Pěší pouť na Svatý Hostýn
Slavnost Těla a Krve Páně - 1 . sv. přijímání dospělých
První svaté přijímání dětí
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Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

1 .
4.

6.–12.
10.
1 1 .
1 2.
16.
24.
29.

1 .
?

20.–31 .

14.
22.
?

7.
1 1 .
18.

25.–1 .   10.

8.
16.

26.–29.
30.

1 .–2.
12.
26.

?
1 1 .
18.
21 .
24.
25.
27.

Den dětí
Pouť děkanátu Ostrava do Frýdku – spojená  s  farním výletem
Dny víry v  Ostravě
Noc kostelů
Fotbalový turnaj
Slezská Lilie
Katecheze dospělých – Ve škole Ježíšově
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – 10 let kněžství
Slavnost sv. Petra a Pavla – mše sv. na poděkování za školní
rok  s  vysvědčením

Diecézní pouť dětí na Prašivé
Chaloupka a tábor pro nejmenší
Světové dny mládeže v  Krakově

Třebovická pouť
Pouť maminek k  Panně Marii ve Spálově
Příměstský tábor

Mše sv. na zahájení školního roku  s  žehnáním aktovek
Mše sv.   s   poděkováním za úrodu (?)
Třebovický koláč, mše sv. v  třebovickém parku
Národní pouť do Říma u  příležitosti Svatého roku milosrdenství

Diecézní ministrantská pouť
Misijní neděle
Podzimní mikrochaloupka
Výročí posvěcení kostela

Slavnost všech svatých a vzpomínka na zemřelé
Pouť sv. Martina v  Bohušově (?)
Adventní vigilie a svěcení adventních věnců

Roráty – úterý, středa a sobota
Adventní duchovní obnova
Farnost sobě – scénky a poděkování
Předvánoční zpovídání – více zpovědníků
Poslední roráty
Rozdávání Betlémského světla
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Jana – žehnání vína
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SVATÝ MĚSÍCE

Františka Salesie (Leonie) Aviatiová
Pocházela z  francouzské Champagne,
kde se narodila 16. září roku 1844.
V  městě Troyes absolvovala školu sv.
Františka Saleského. Ja-
ko dívka viděla Leonie
Aviatiová, jak se pů-
vodně jmenovala, v  ja-
kých nedůstojných pod-
mínkách musí pracovat
ženy a dívky v  továrně
na brýle. Znepokojovala
ji i  situace mladých děv-
čat, která přicházela
z  vesnic do textilní
továrny ve městě a byla ohrožována
v  prostředí uvolněných mravů. Roz-
hodla se, že pomůže. Musela však po-
čkat, až bude plnoletá. Ve věku 22 let
poznala otce Aloisie Brissona, který se
staral o  pracující dívky, a začala mu po-
máhat. Otec Brissoni v  Leonii našel
horlivou spolupracovnici  s   duchovním
povoláním. Byla nejvhodnější adeptkou
k  vedení jím otevřeného Domu sv.
Františka Saleského. Za dva roky zalo-
žili Leonie a otec Brissoni kongregaci
„Oblátek svatého Františka Saleského“.
Kongregace zakládala domovy, školy a
internáty pro tovární dělnice. Po dal-

ších třech letech, v  roce 1871 , složila Le-
onie věčné sliby a přijala po Františku
Saleském řeholní jméno — Františka

Salesie. V  následujícím
roce byla zvolena před-
stavenou kongregace,
v  níž vedla své spoluse-
stry v  odevzdanosti Bo-
hu a k  plnému nasazení
pro misijní dílo zamě-
řené na pomoc dělnické
mládeži přicházející do
měst z  venkova. Její se-
stry působily v  různých

sociálních vrstvách zaměřujíce se na
vzdělávání mládeže. Kongregace zaklá-
dala školy ve farnostech, v  Paříži
otevřela penzionát pro dívky. Její pů-
sobnost se brzy rozrostla i  na jih Afriky
a do Ekvádoru. V  průběhu let se oblátky
rozšířily do poloviny světa.
V  roce 1903 prožila ve Francii i  tato
kongregace náboženské pronásledo-
vání. Mateřský klášter musel přesídlit
do italské Perugie a tam dožila i  sestra
Františka. Svým sestrám zanechala
výzvu: „Úplně zapomeňte na sebe! Vše
čiňte, jak nejlíp umíte, pokud druzí ne-
budou šťastní!“

Prosinec 30.
31 .

Svátek Sv. Rodiny  s  obnovou manželských slibů
Sv. Silvestra – mše sv. na poděkování za uplynulý rok, půlnoč-
ní adorace

Změna některých termínů vyhrazena! Sledujte, prosím, aktuální pořad bohoslužeb a farní
web.
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Blaze těm, kdo mají čisté
srdce, neboť oni uzří Bo-
ha.

Matouš 5, 8

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a
naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Matouš 7, 7

Jak byste chtěli, aby lidé jednali  s   vámi,
tak vy ve všem jednejte  s   nimi; v  tom je
celý Zákon i  Proroci.

Matouš 7, 12

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám
odpočinout.

Matouš 11, 28

Zrníčka z Bible

STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším přítelem (část 13. )
Záznam z  exercicií, které vedl v  Národním centru Fatimského apoštolátu v  ČM Fatimě
v  Koclířově u   Svitav Fr. El ias Vel la, O.F.M. Conv., exorcista z  Malty
Chci vám teď objasnit něco, co je velmi
důležité, a doufám, že to pochopíte. A  ta
otázka zní: Změní má modlitba Boží
smýšlení? Odpověď je ne. Ale modlitba
může změnit mě. Zkusme si to trošku
objasnit na konkrétním případě. Boha
nelze změnit. Kdo jsem já, abych měnil
Boží smýšlení? A  ani Bůh sám nemůže
změnit své rozhodnutí. Pokud si myslí-
me, že v  Bohu jsou nějaké změny, pak
do něj vkládáme minulost, přítomnost a
budoucnost. Ale v  Bohu není žádná mi-
nulost ani budoucnost, ale pouze příto-
mnost. Takže nikdo nemůže změnit
smýšlení Boha. Protože to, jak se Bůh
rozhodl, to už je to nejlepší. Takže kdy-
by šlo změnit jeho smýšlení, tak by to
znamenalo změnit ho k  horšímu, pro-

tože o  čem se on rozhodl, je už pro mě
to nejlepší. Můžete se potom ptát: proč
se mám potom modlit a přimlouvat,
když už Bůh ví, co má dělat, tak proč
bych se měl modlit?
Modlitba přímluv je důležitá a nutná,
protože Bůh často čeká na tuto naši
modlitbu, aby mohl začít vykonávat to,
k  čemu už se rozhodl. Dám vám příklad.
Představte si, že se Bůh rozhodl, že
uzdraví nějakou osobu. Bůh se rozhodl,
že ta osoba bude uzdravena tak, aby byl
Bůh oslaven, a zároveň, aby to byl
duchovní impuls jak pro toho člověka,
tak pro ty, kteří jsou okolo něj. Ale kdy-
by on to uzdravení dal bez přímluvy,
bez modlitby, tak by nikdo nevěděl, že
to je Bůh, kdo uzdravuje. Takže účel

Mezi blahoslavené byla přijata v  roce
1992 papežem Janem Pavlem II. a 25. 1 1 .

2001 byla kanonizována.
▲ podle internetu a knihy Rok se

svatými připravila Majka Dostálová
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Farnost sobě 2015

toho uzdravení by se minul  s   cílem.
Nikdo by pak nevzdával chválu Bohu a
to uzdravení by neposloužilo nikomu
pro jeho duchovní cestu, protože by
proběhlo a nikdo by si ho nevšiml. Bůh
čeká na naše přímluvy, aby mohl to
uzdravení jakoby „vypustit“. Jakmile
k  tomu uzdravení dojde po mé
přímluvě, vidím, že to dělá Bůh. A  teď
mohu vyznávat, že Bůh je skvělý. A  ten
člověk, který přijímá toto uzdravení, se
může duchovně obnovit.
Vzpomeňme si na Ježíše, jak uzdravuje
slepého muže u  Jericha. Mohlo by to
proběhnout tak, že ten člověk by tam
seděl a žádal o  almužny. Ježíš by šel

okolo a pouhým aktem vůle by ho mohl
uzdravit. A  ten člověk by byl velmi
šťastný, že znovu vidí, ale nepřipisoval
by tento zázrak Bohu a neměl by mu za
co děkovat. Prostě se to stalo. A  nená-
sledoval by kvůli tomu Ježíše. Zatímco
on čekal, až tento muž bude křičet před
ostatními: Ježíši, synu Davidův, uzdrav
mě. Nyní je ten správný čas, i  když Bůh
byl již dříve rozhodnut, že ho uzdraví,
ale čekal na tuto zvláštní chvíli. A  teď
ten slepec ví, že je to Ježíš, kdo ho
uzdravil. I   všichni lidé okolo už věděli,
že Ježíš ho uzdravil. A  ten slepec řekl
Ježíšovi: Budu tě následovat. Takže ten
záměr toho zázraku se naplňuje.

Kalendář ukazoval prosinec a ještě ke všemu třináctého. Někteří pověrčiví by to
možná vzdali, ale ne naše farnost! Opět jsme se potkali v  třebovické orlovně a opět
to bylo inspirativní, krásné, někdy i  něžné a jindy k  pláči či smíchu. No prostě pa-
ráda!! ! Uvažovala jsem, jak tu krásu zachytit do myšlenek, ať mají něco z  toho i  ti,
co nemohli nebo nechtěli přijít. A  tu přišla myšlenka - každé společenství si svůj
program představí při krátkém rozhovoru. To bude báječné a identické. Posuďte
sami, jestli a jak se to povedlo ☺

▲ připravil Radim Prokop

OTÁZKY (kladené jednotl ivým lídrům společenství):
1 . Název vašeho programu, vystoupení
2. Popište třemi, čtyřmi větami děj, či o  co ve vašem programu jde. Obsah, hlavní

myšlenka … atd.
3. Odkud jste čerpali inspiraci?

DĚTI PŘEDŠKOLNÍ A  MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK: Lenka Volná
1 . Půjdem spolu do Betléma
2. Josef hledá v  přeplněném Betlémě klidné místo pro svou ženu. Na scénu při-

cházejí postavy různých povahových rysů. Na první pohled dětské představení,
při hlubším pohledu si myslím, že se každý v  nějaké postavě najde.

3. Rýmovaný příběh z  centra pro katechezi a pastoraci.
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SCHOLIČKA: Kačka Mikolajková
1 . Happy jak dva grepy
2. Je to mini scénka  s  písničkami a tancem.
3. Inspiraci jsme čerpaly no… Přitáhla jsem tanec a Hanička   písničku, tak jsme to

holky naučily a zkombinovaly do nějakého příběhu… ☺

STARŠÍ   MINISTRANTI: Vašek Jícha
1 . Naše vystoupení velkých ministrantů se jmenuje Sněhurka a tlupa ministrantů.
2. Především vycházíme z  klasické pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků, kterou

všichni znají. Protože jsme však chtěli být originální, z  trpaslíků jsme udělali
zbožné trpaslíky — ministranty. Hlavní postavu, Sněhurku — bílou jako sníh,
hraje všem známý Fiška. A  jak to dopadne? Každá pohádka nemusí dopadnout
dobře, ale tahle v  očích Božích určitě dobře dopadne.

3. Vedoucí velkých ministrantů (Vašek, Pól, Miky, Tom, Davka) se sešli v  místním
třebovickém zařízení a po pár hodinách byla scénka na světě. Nápady chrlil
každý z  nás a scénář nakonec sepsal Pól. Tak snad se všem scénka líbila…

SPOLEČENSTVÍ STARŠÍ GENERACE: Jarka Lasoňová
1 . Z  nebe posel přichází (mikromuzikál na pár minut)
2. Je to příběh o  pastýřích,   úsměvný a zároveň i  „naučný“ — o  hezkém vzta-

hu  k  Bohu a k  lidem a také o  milosrdenství.
3. Pro jeho sestavení nás inspirovala adventní doba a je to  také  náš příspěvek

k  vyhlášení   Svatého roku milosrdenství.

MALÍ   MINISTRANTI: Barny
1 . Příchod Cyrila a Metoděje do Třebovic
2. Proč zrovna Cyril a Metoděj? Jsou tématem ministrantského roku. Příchod

Cyrila do Třebovic, ustanovení dětských mší. Kluci se nikdy nezmění, ať už je
vede kdokoliv.

3. Inspirací byl Duch svatý☺

SPOLEČENSTVÍ RODIN: Janka Šolcová
1 . Děkujeme moc, je to výzva
2. Jde o  poděkování otci Lukášovi v  podobě přímluv. Nejen   za duchovní vedení

naší farnosti, ale i  za všechny aktivity, které se tento rok konaly. Nemohu ne-
vzpomenout i  opravu fary☺

3. V  jeden listopadový večer po modlitbě růžence, asi nějaké znamení „shora“. Celé
společenství při dobrém občerstvení chrlilo nápady jedna radost a pak se vy-
braly ty nej … . Děkovat se může pořád a za všechno a zůstali bychom možná až
do půlnoci.



1 1

SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH: Monika Táborská
1 . Lodičky
2. Ve scénce jsme ztvárnili příběh mladé dívky, která si před Vánoci přeje nové

boty. I  přesto, že už by je opravdu potřebovala, rodina na ně prostě nemá. Při
procházce venku dívka spatří sedět na lavičce mladou slečnu, která má stylové
oblečení a krásné černé lodičky. Moc by si přála být jako ona… „PROČ NEMŮŽU
BÝT JAKO ONA? CHCI BÝT JAKO ONA!“ Vyřčené přání se jí nakonec splní. Po-
stavy se promění, ale příběh nekončí. Kromě krásy a lodiček dívka totiž získává
i  vše ostatní. Invalidní vozík je toho důkazem.  NE KAŽDÉ NAŠE PŘÁNÍ JE PRO
NÁS SKUTEČNĚ TÍM NEJLEPŠÍM. UVĚDOM SI, ŽE TO, CO MÁŠ, PRO TEBE
CHTĚL BŮH.

3. Inspirovali jsme se scénkou „My shoes“ (= moje boty) z  internetového portálu
youtube. Velké díky patří všem ze SPOLČA MLADÝCH za jejich ÚSILÍ a hlavně za
OBĚTOVANÝ ČAS na zkouškách.

Překvapil i  otec Lukáš
s  úplně novým podáním
hry na téma „Co vše se
může stát při zapisování
intencí“. Manželský pár
probere bouřlivou hád-
kou svůj životní příběh
při zapisování intencí na
nejmenované faře u  nej-
menovaného faráře. Paní
málem zemře, ale nako-
nec se z  mdlob probere.
Oba manželé přijdou na
to, že se mají pořád rádi,
i  když život jim připravil různé zkouš-
ky.

Celým večerem nás provázeli Moňka a
Pavel Táborští a v  zákulisí na všechno
dohlédli Máří a Vašek Jíchovi. Společen-
ství matek napeklo výborné slané ob-
čerstvení. A  že máme hodně šikovných
hospodyněk ve farnosti, opět byly
i  sladké buchty, koláče, zákusky. Děkuji
všem za všechno. Tak jako otec Lukáš
na závěr programu poděkoval všem,

kteří pracují pro farnost — ekonomické
i  pastorační radě, kostelníkům, var-
haníkům, akolytům, katechetkám atd.
No prostě všem pilným včelkám zná-
mým i  neznámým. Doufám, že   všem
zůstala nějaká inspirace na příští rok.
A  komu ne, tak ji prosím zase za rok
najděte.

Hezký nový rok a nejen ve vánoční do-
bě rozdávejme LÁSKU SOBĚ !! !

▲ Janka Šolcová
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Láska
Nevýslovná.

Navzájem provázána mikrovlákny
srdce.

Radost a bolest.
Jeden pohled a vše je tak jasné.

Co? Všechno důležité.
Nezamlžené!

Je. A to stačí. Boží láska.
Vítáš, přijímáš chudou, haněnou,

poplivanou, zesměšněnou.

Ukřižovanou!
Nemá místo, kde by hlavu složila.
V  hadrech, jež jsou královský háv,

s úsměvem, který něžně obléká druhé.
Dlaň vždy otevřená.

Probodená!
Když je u tebe – víš!
Když je s  tebou – žiješ!
Když je v  tobě – jsi!

Ježíš Kristus je dárce.

Milí farníci, milí přátelé, kamarádi,
známí i  méně známí, mám v  sobě ta-
kové vnitřní pnutí, a tak se z  toho mu-
sím asi vypsat. Měl jsem dnes volné so-
botní ráno, tak jsem se pomodlil celý
růženec, otevřel Písmo k  dnešnímu dni,
četl a začaly mě napadat různé myš-
lenky. Především v  srdci nosím asi bo-
lest událostí, které se dějí ve světě, kdy
umírá nebo je týráno mnoho lidí okolo
nás, a já mám pocit, že ostatní jako by
spali, neví co  s  tím dělat, jak na to rea-
govat. Jsem tím vším nějak emocio-
nálně zasažen, a tak to potřebuji sdělit,
odevzdat. Nazval bych toto psaní jako
takový „Výkřik“ podle jednoho stejnoj-
menného obrazu, který mnozí znáte.
Děkuji předem za vaši účast, shoví-
vavost, trpělivost a naslouchání.
Prozatím probíhal let naší generace
celkem klidně, ale dnes mám pocit, že
se rozsvítilo na pokyn pilota letounu
kontrolní světélko: „zapněte si pásy“. To
mnoho z  vás zažilo, když se blížily něja-
ké turbulence nebo jiná mimořádná
událost. Pilot tak chtěl zajistit bez-

pečnost svých pasažérů. Dnes mám po-
cit, že končí klidné období letu a při-
chází mnohé změny, na které není čas
se ani připravit, a člověk musí začít
improvizovat, jelikož neměl možnost se
dříve naučit, jak jim čelit. Je čas zapnout
si bezpečnostní pás, prolétáme obdo-
bím mimořádných turbulencí.
Mnoho věcí dnes přichází z  netu a
zpráv, na základě kterých si tvoříme
vlastní úsudek, co se vlastně děje a jak
se to asi bude dále vyvíjet. Některým
z  vás zasílám sem tam i  maily k  zamyš-
lení, ať v  tom nelítám sám, prostě sdě-
lená trampota se lépe snáší. Doufám, že
to snášíte dobře, i  když je to náročné.
Nicméně dnes mám pocit, že to mám
udělat jinak. Vše, co bych vám chtěl
sdělit, odevzdávám do textu Písma.
V  každém odstavci, který si dále budete
moci přečíst, se skrývá můj vlastní vý-
křik, ale nechávám to raději na autorovi
inspirovaném Duchem svatým, pokud
by v  mém názoru bylo kus lidství a ještě
neprozřeného rozumu. Mám takovou
myšlenku: ať vám to řekne Duch svatý,

Turbulence (reflexe na dnešnídobu)

▲ Margareta Špoková
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co vlastně tím chci říci a jak by to bylo
správné říci. Budu rád za každou vaši
reflexi, která vznikne z  tohoto malého
literárního počinu. Třeba tak sám usly-
ším nové myšlenkové podněty a jak dá-
le na to, jak chápat znamení doby a pro-
letět onu kritickou zónu.
Můžeme se inspirovat dějinnými udá-
lostmi, myšlenkami a skutky svatých
nebo blahoslavených žijících v  podob-
ných událostech, co dělali a co jim vnu-
kl Bůh (např. bl. Marek z  Aviana, sv. To-
máš Akvinský, sv. Jan Damašský apod.).
Co je pojilo, byl názor a vzdor k  ne-
spravedlivému dění a násilí. Z  toho se
dá usuzovat, že křesťané nejsou předur-
čeni jen k  pasivní rezistenci, ale naopak
k  pojmenování skutků tmy a vnímání

Božího vnuknutí, jak na ty události
správně reagovat. Také Kristus, dokud
nenadešel jeho čas, se nenechal zajmout
a na Golgotě před ním Boží mocí
„couvnou a padnou“ i  jeho věznitelé
(srov. Jan 18, 6). A  i  když se nechal
dobrovolně spoutat, vedl za nás vnitřní
i  vnější duchovní boj až do posledního
dechu.
Myšlenka je hybatelem, který dává li-
dem povstat, myšlenka inspirovaná
Duchem svatým je ta, která osvobozuje.
Kéž se na nás, ale i  na ty, kteří ještě
páchají skutky tmy, projeví Boží milost,
to nemocné odejde a spočinou na nás ty
dobré Boží myšlenky a tak se naplní a
prosvětlí vnitřek celé naší osobnosti.
A  my se skutečně probudíme…

Varování před bludaři 2 Jan (1 , 7—11 )
Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás
svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš
Kristus přišel v  těle; kdo takto učí, je
svůdce a antikrist.
Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o  to,
na čem jste pracovali, ale abyste dostali
plnou odměnu.

Kdo zachází dál a nezůstává v  učení
Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v  je-
ho učení, má i  Otce i  Syna.
Přijde-li někdo k  vám a nepřináší toto
učení, nepřijímejte ho do domu a neví-
tejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho
zlých skutcích.

▲ Radim Prokop

Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček bude
jednoho dne chodit po vodě?
Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček za-
chrání naše syny a dcery?
Věděla jsi, že tvůj chlapeček přišel, aby
tě zachránil?
Toto dítě, které jsi porodila, tě brzy
osvobodí.
Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček bude
vracet zrak slepým?
Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček bude

tišit bouři svou rukou?
Věděla jsi, že tvůj chlapeček chodil tam,
kde chodí andělé?
A  že když jsi líbala svého malého chla-
pečka, líbala jsi Boží tvář?
Slepý uvidí.
Hluchý uslyší.
Mrtví budou žít znovu.
Chromý bude skákat.
Němý bude chodit
a děkovat Beránku.

Marie, věděla jsi…
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Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček je
Pánem všeho stvoření?
Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček bude
jednoho dne vládnout národům?

Věděla jsi, že tvůj chlapeček je nebeský
dokonalý Beránek?
Spící dítě, které držíš, je „ten, kdo je.“

▲ převzato z internetu

Na slavnost Krista Krále v  neděli 22. lis-
topadu byla po roku oprav znovu
otevřena naše katedrála v  srdci Ost-
ravy. Poprvé ji otevřeli už v  roce 1889 a
naši předkové ji zasvětili Božskému
Spasiteli. Právě slavnost Krista Krále je
hlavní slavností tohoto chrámu. Nově
v  něm nalezneme na bočním oltáři
ostatky papeže sv. Jana Pavla II. Také je
zde nová adorační kaple. Nachází se po
pravé straně oltáře a při mši svaté byl
posvěcen nový svatostánek, který je
v  ní umístěn. U  hlavního vchodu ka-

tedrály nás vítá recepce. Poslední
novinkou jsou transparentní displeje,
které nahrazují vitráže v  zadních
oknech katedrály. Po spuštění progra-
mu se zobrazí na oknech obrazy. Pokud
jsou okna ''mimo provoz'', ničeho si ne-
všimnete, jsou to klasická průhledná
okna. Někteří naši farníci se přímo zú-
častnili této slavnosti a ti, kteří ne-
mohli, mají důvod udělat si výlet nebo
pouť do tohoto majestátního stánku
Božího.

▲ Janka Šolcová

Katedrála v novém

Rodiče se dělí na dvě části: matku a ot-
ce.
Matka se ještě rozděluje na ženu
v  domácnosti a v  zaměstnání. Doma se
potom ještě skládá z  manželky, matky,
kuchařky, uklízečky, pradleny, záso-
bovačky, účetní, vychovatelky… Ostatní
si nepamatuji, ale máma toho umí vy-
jmenovat víc, jako např. služka, otrok a
jiné.
Matka se vyznačuje tím, že se zázračně
nachází na více místech najednou, umí
v  jedné chvíli myslet na sto věcí, při-
čemž deset věcí dělá současně. Vidím na
vlastní oči, jak po návratu z  práce dá
vařit vodu na sporák, zatímco zadělá na
buchty. Přitom jí běží pračka, do které
chodí vyměňovat prádlo, mně vymýšlí

věty oznamovací, tázací a rozkazovací a
naší Olinku zkouší z  velké násobilky. Ve
volném čase stačí i  vyžehlit. Že potom
přebalí malého Karlíka a udělá mu
Sunar  s  krupicí, si ani nevšimnu. Dvě
oči mi na to nestačí. Když potom za-
sedneme k  večeři, všechno je připra-
vené na stole, já mám na teplákách za-
šité nové díry , Olina má umyté vlasy a
prádlo visí na balkoně.
Potají si mámu prohlížím. Máma má
opravdu jen dvě ruce a přece, když při-
jde domů z  práce, má v  jedné velkou a
malou kabelku, v  druhé dvě síťov-
ky  s  nákupem a v  třetí… ne, vždyť jsem
už povídal, že má jen dvě ruce, ale nese
i  Karlíka ve fusaku.

Slohová práce žáka ZŠ na téma: Moji rodiče
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VESELÝ

▲ Majka Dostálová

Otec se neskládá ani nerozděluje. Na-
chází se v zaměstnání a doma, ale doma
ho najdete málokdy. Kromě snídání a
večeření, když sedí u stolu, vyskytuje se
obyčejně v křesle nebo na gauči a bývá
zakrytý novinami. Zanechává po sobě
vždy totožné stopy: rozevřené a převrá-
cené noviny a cigaretový popel, někdy i
v popelníku. Na rozdíl od mámy, i když
má taky dvě ruce, přichází domu s
rukama prázdnýma. Jestli umí náso-
bilku nevím, ale psát asi neumí, protože
mi ještě žákovskou knížku nikdy ne-
podepsal. A ani není prozkoumané,

proč patří do skupiny rodičů, když na
rodičovské sdružení vůbec nechodí. Jak
umýt auto ještě nezkoušel.

Pan učitel povídal, abychom se při
psaní tohoto úkolu zamysleli nad prací
svých rodičů. Ve škole přidělují žáka,
který řádně nepracuje a neučí se,
dobrému a snaživému žákovi, aby se od
něj něco naučil. Tak si myslím, že při
svatbě přidělují muže ženám, aby je že-
ny něčemu dobrému naučily a měly na
ně dobrý vliv. Mojí mámě se to zatím
bohužel nepodařilo.

▲ převzato z internetu

Je 7. května 2015 — svátek má Stanislav.
Můj manžel kromě svátku slaví i  naro-
zeniny. Ani kulaté, ani půlkulaté.
Již od rána zvonily telefony, aby mu po-
přála nejen rodina, ale i  bývalí spolu-
pracovníci a lidé z  branže, ve které se
pohyboval.
V  poledne, kdy si manžel po obědě
dával „svých 20“, zazvonila pošťačka.
Donesla dopis  s   barevným pruhem a
vyžadovala, že dopis nemohu převzít já,
i  když předložím občanský průkaz
manžela, ale pouze manžel. Vzbudila
jsem manžela a ten si tedy dopis pře-
vzal.

Byl od Magistrátu města Ostravy –
Úřadu městského obvodu… Podivil se,
že by mu také poslali blahopřání – ale
nemá přece žádné kulatiny. Se zvě-
davostí dopis otevřel a začal číst. Vyva-
lil oči a začal se hrozně smát. Podal mi
dopis, abych si ho také přečetla.
V  dopise bylo uvedeno: Věc: připomínka

– zaplacení hrobového místa.

I   já jsem se začala smát.
Je opravdu obdivuhodné, jak úředníci
potěší člověka a k  narozeninám a svát-
ku ho písemně upozorní, aby i  při
oslavách myslel na poslední věci člo-
věka.

„Nejkrásnější“ blahopřání

▲ Jana Svobodová

„Michale, co jsi koupil babičce pod stro-
meček?“
„Fotbalový míč.“

„Fotbalový míč? Vždyť babička nehraje
fotbal.“
„Právě proto. Ona mi koupila knížky.“
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MODLITBA

„Tatínku, a odkud k  nám chodí Ježíšek?“
„Pokud můžu soudit podle původu dár-
ků — tak asi z  Číny.“

„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl
Ježíšek?“ ptá se Pepík táty.
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?“

„No, že celej den stojí nějakej chlápek
u  domovních dveří a chce třetí splátku.“

Dva chlapi se baví o  tom, co dostali
k  Vánocům. „Vidíš tam to modré
BMW?“ „No, je moc pěkné.“ „Tak přesně
v  takové barvě jsem dostal tepláky…“

Pro tebe jsem ateista. Ale pro Boha jsem
poctivý soupeř.

Adam měl asi dost problémů sehnat dá-
rek pro tatínka k  svátku. Co taky kupo-
vat někomu, kdo má všechno?

Bůh  s  námi má své plány. Proč je ale
někde nevyvěsí?

Když Ježíš vstal z  mrtvých, zjevil se
nejprve ženám – aby se zpráva rozšířila
co nejrychleji.

V  dobách Kaina a Ábela představovali
padesát procent mládeže násilníci a
vrazi.

Nikdy neodpustím Noemovi, že vzal do
archy i  párek komárů.

Říkejte si o  deseti přikázáních co chce-
te, ale nakonec je příjemné, že je jich
jen deset.

Svatí jsou lidé, kteří udělali kariéru až
po smrti.

Bůh stvořil světlo. Účty ale platíme my!

Ježíš okouzluje dav obvyklými zázraky.
Všichni mu tleskají a vyvolávají ho.
V  jednu chvíli přistoupí k  jednomu
chudákovi, položí mu ruku na hlavu a
praví: „Ty, člověče,… vstaň a choď!“
A  on nic. „Bratře, říkám ti, vstaň a
choď!“ Ale muž se nehýbe. Petr nená-
padně přistoupí k  Mistrovi a upozorní
ho: „Vždyť není chromý, ale hluchý!“

▲ knihy Diega Gosa Farářské vtipy

…silvestrovský

Nebeský Otče, děkujeme Ti za dar živo-
ta a za to, že jsi nás stvořil ke svému ob-
razu.
Ty jsi Bůh živý a pravdivý a přicházíš
v  celém svém jasu, abys nás zalil svým
nebeským světlem.
Děkujeme Ti za zázrak stvoření a za to,
že nás obklopuješ tak velikou krásou.

Jsme poctěni tím, že jsi nám dovolil po-
dílet se na Tvém stvořitelském díle.
Nic se nevyrovná Tvé štědrosti k  nám,
Tvým synům.
Naplň nás radostí v  tomto čase modlit-
by, abychom Tě chválili a uctívali za Tvé
veliké požehnání. Amen.

▲ z  materiálů hnutí Modlitby otců
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OKÉNKO PRO DĚTI

V  lednu si připomínáme jeden svátek.
A  to svátek Tří Králů. Je spojován se
slavností Zjevení Páně a slavíme jej 6.
ledna.   Tři králové představují mudrce
Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se
vypravili do Betléma uctít právě naro-
zeného Ježíše. Přinesli mu dary - zlato,
kadidlo a myrhu.   Bible nám neříká, ko-
lik bylo u  lůžka Ježíše mudrců, ani jejich
jména, ta jim byla přidána dle středo-
věké legendy. K  tomuto svátku již tra-
dičně patří tzv. Tříkrálová sbírka. Bě-

hem té chodí děti po domech a vybírají
peníze na charitu. Minulý rok jsme ve
farnosti vybrali úžasných 70i i i603  Kč.
A  víte, proč se na dveře píše K+M+B?
Písmena neznamenají Kašpar, Melichar,
Baltazar, ale abyste při odchodu z  domu
nezapomněli klíče, mobil a brýle ☺. Ale
vážně - tento nápis na dveřích pochází
z  latinské věty: Christus mansionem

bendictat   — ať Kristus žehná tomuto
příbytku po celý rok.

▲ Sára Šolcová



1 8

KN IŽN Í OKÉNKO

Hermann Bahr – Nanebevstoupení
Této knize by slušel mnohem víc jiný
formát, čímž ovšem nemyslím, že by
měla vyjít jako A4. Kdyby ji autor na-
psal jako esej, šlo by o  výtečnou věc,
takto se musí hodnotit jako celek, což jí
ubere pár bodíků.
Jde v  ní víceméně o  hledání mladého
hraběte Františka – o  hledání Boha
skrze vnitřní monology, potažmo dis-
putace  s  lidmi vůkol, zejména pak
s  moudrým kanovníkem. Jsou tam pa-
sáže zcela mimořádných kvalit se skvě-
lou obhajobou Církve a křesťanství,
s  hlubokými nosnými myšlenkami
o  Bohu, lidském nitru, umění aj.
Děj tam není vůbec podstatný, ani
Františkova konverze či jeho zrání, už
jen proto, že je příliš silně cítit sku-
tečnost, že pro Bahra bylo to vše jen
nutným zlem, jen prostředkem k  tomu,
aby skrze své postavy vyřkl to, co měl
sám na srdci. Snad si tak myslel, že to

tak bude živější, pře-
svědčivější. Dle mého soudu tím knize
uškodil. Ty postavy nepůsobí živě, dů-
věryhodně, namnoze jen deklamují ně-
jaké myšlenky bez vnitřního života. Na
druhou stranu myšlenky jako takové
jsou vážně na vysoké úrovni, stojí za to
si Nanebevstoupení přečíst, už jen pro
tu obhajobu světské moci Církve či vů-
bec její existence. „Mluví se o  svobodě,
jen ne pro Církev,“ říká kanovník, aby
na jiném místě vyčetl pochybovačům
z  povolání všech věků: „Chcete tajem-
ství, ale průhledná pro vás. Chcete zá-
zraky, ale aby se daly propočítati. Hle-
dáte pravdu nad vás, ale hledáte ji
v  sobě, vy blázni rozumu.“
Co mne se týče, určitě se k  této věcičce
v  budoucnu budu chtít vrátit, co se týče
vás, určitě to přelouskejte, zas tak tvrdý
oříšek to není.

▲ Libor Rösner

Nové knihy z  farní knihovny

LÉONARD, André: Slyší Bůh naše modlitby
Belgický biskup nabízí nejen mladým čtenářům poctivou
odpověď na otázku, kterou si klademe všichni. Jednoduchým
jazykem uvádí do hloubky pravdy o  prosebné modlitbě. Ko-
mentuje postoje biblických postav, které Ježíše o  něco prosi-
ly, vysvětluje Boží reakce. Dotýká se otázky modlitby za ze-
mřelé, prostřednictví svatých i  Ježíšova přehánění. Upozor-
ňuje na některá nebezpečí, odhaluje problematické způsoby
křesťanského uvažování. A  spolehlivě posílí vaši víru. V  Boží
slovo, jeho návrat, lásku a zázraky.
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RECEPTÁŘ

BIFFI, Giacomo: Páté evangelium
V  Pátém evangeliu, které poprvé vyšlo v  r. 1970, se tehdejší
farář a dnešní kardinál G. Biffi vyjadřuje s  neúprosnou ironií
k  bouřlivému dění v  pokoncilní církvi. Čtenáře rozhodně
nepodceňuje. Jeho postřehy a šlehy pobaví, ale také vyburcují
k  zamyšlení.

SELF, David: Encyklopedie světových náboženství
Bohatě ilustrovaný text stručně, ale výstižně představuje
hlavní světová náboženství, jejich historii, učení, bohaté tra-
dice a rituály. Po náboženství, která svůj původ odvozují od
Abraháma, se autor věnuje východním náboženským systé-
mům a posléze náboženstvím Dálného východu. Přehled
uzavírají informace o nových náboženských hnutích.

OPATRNÝ, Aleš: Pastorace svátostí
Svátosti jsou velmi podstatným projevem života církve. Jsou
rovněž zakusitelným projevem lásky Ježíše Krista. Druhý va-
tikánský koncil i teologie zdůrazňují jejich význam pro život z
víry, proto je třeba nahlížet tyto velké skutečnosti z různých
stran. K tomu má dopomoci tato knížka, opírající se zejména o
texty koncilu a Katechismu katolické církve.

Připravíme kvásek z  mléka, cukru a
droždí, smícháme obě mouky  s  cukrem,

solí a citr. kůrou, přidáme kvásek,
žloutky a olej a zpracujeme těsto, nejlé-

350 g polohrubé mouky, 150 g hladké
mouky, 2 žloutky, ¼ l mléka na kvásek, 1
kostka droždí, 1 dl oleje, 2 lžíce cukru
krupice, špetka soli, citrónová kůra

Náplň: ½ kg tvarohu, cukr, vanilkový
cukr, rozinky

Koláčky tvarohové
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Obrázek Adélky Hudcové

pe na robotu. Necháme vykynout a pak
vykrajujeme těsto o  velikosti poloviny
velké lžíce a klademe na vál, necháme
chvíli ještě vykynout a plníme náplní
z  tvarohu a zakulatíme.

Kulaté koláčky namáčíme v  rozšle-
haném vajíčku a drobence a klademe na
plech. Z  této dávky je cca 35 koláčků. Po
upečení pokapeme koláčky malou lžič-
kou rozpuštěným máslem  s  rumem.

Dobrou chuť přeje Dáša Juřenová.




