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Časopis Římskokatolické farnosti Ostrava–Třebovice

Adventní duchovní obnova
V pátek 2. prosince – Mons. Josef Gazda

V sobotu 3. prosince – P. Vítězslav Řehulka

Foto na titulní straně:
Soška nad křtitelnicí v kapli (Svátek Křtu Páně připadá na 8. ledna)

Poděkování k žehnání fary 3. prosince 2016
Ten den byla plná fara i kostel. Škoda,
že nemám dar bilokace, abych se podíval, jak jste prožívali bohoslužbu s otcem biskupem „na dálku“. Doslechlo se
mi, že ke konci mše svaté byl trochu
problém se zvukem, proto bych rád připomněl všechna slova díků, která jsem
onu sobotu na konci mše svaté vyjádřil.
Komu všemu poděkovat?
1. Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu,
který dává sílu do života! Děkovali jsme
při adoraci a touto mší svatou.
2. Dále patří velké díky Vám, otče biskupe, za Vaši přítomnost mezi námi. Protože myslím, že když vzkvétá farnost,
raduje se celá diecéze, a Vy jste její zástupce. My jsme pro Vás na pastorační
radě vymysleli takový zajímavý dárek rozhodli jsme se, že v roce 2017 budeme
každý 1. pátek v měsíci obětovat mši
svatou za Vás a za Vaši službu a prosit
o přímluvu sv. Josefa. A tady to máte na
památku černé na bílém. Díky!
3. Jsem moc rád, že dnes přišel i pan
starosta František Šichnárek a někteří
zastupitelé. Možná víte, že jsme dostali
od obce dar ve výši 560 tisíc dohromady
za 1. i 2. fázi. Díky za podporu!
4. Rád bych poděkoval i stavební firmě
Ricka a jménem jejího šéfa Karla Ricky
i všem řemeslníkům, kteří tady pracovali. Jsem moc rád, že to byly menší
nervy než minulý rok! ☺ Díky!
5. Jedním dechem děkuji i stavbyvedoucímu panu Weissovi, se kterým jsem
nejvíce komunikoval.
6. Díky patří stavebnímu dozoru paní
Štěrbové za dohled a cenné nápady.
Dnes se omlouvá za nepřítomnost z rodinných důvodů.

7. Velké díky patří designérce paní
Vavrečkové. I díky ní je fara tak krásná!
9. Poděkovat bych chtěl i stolařům
chráněné dílny Charity sv. Alexandra
v zastoupení panem Kamasem. Oni
nám ze starých schodů udělali úplný
zázrak a ještě se těšíme, protože se bude
dodělávat ještě nějaký nábytek.
10. Vy v kostele vidíte z fary pouze kapli. Moc chci poděkovat manželům Svatošovým za nádherně umělecky ztvárněný obětní stůl, svatostánek, sochu sv.
Josefa s podstavcem, za plátno a gravírování dveří a světlíku. Prostě, díky
Bohu za vaše nadání!
11. Na této faře snad není věc, která by
neprošla rukama Petra Kociána. Díky za
obrovské nasazení, za spoustu času
stráveného na faře a za dar manuální
šikovnosti!
12. Neméně bych chtěl poděkovat i Radimu Prokopovi, který na průběh stavby dohlíží jménem farnosti, a jsem za to
moc vděčný, protože já se ve stavebních
věcech tolik nevyznám. Ale už v semináři nám říkali - dělej poctivě jako kněz
co máš, a Bůh ti pošle lidi, kteří ti pomůžou s věcmi, kterým nerozumíš.
A poslal. Díky moc!
13. A ještě patří poděkování týkající se
dnešní liturgie. Lukášovi Kubenkovi a
malému sboru za nádherné chorální
zpěvy. A Vítkovi Sommerovi za přípravu liturgie a nácvik ministrantů.
14. Chtěl bych na tomto místě poděkovat i panu Františku Kociánovi, protože ten byl vůbec první, který mě po
mém nástupu do Třebovic povzbudil,
abych se nebál do tak rozsáhlé rekonstrukce fary jít. Díky za inspiraci!
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Prostě obecně, velké díky všem, kteří se
jakkoliv zapojili při vyklízení fary i při
závěrečných úklidech. Díky Vám, co jste
se modlili, a díky i všem dárcům, kteří
se tak poslední dobou rozrostli. Protože
církev žije z darů.
Asi Vás zajímá i finanční stránka. Ještě
jsme se totiž nedomlouvali s panem
Rickou na konkrétní podobě poslední

faktury… Ale mám velkou naději, že celá rekonstrukce nepřesáhne 7 mil. korun. A nejspíše nám zůstane malý dluh,
který budeme muset ještě splatit. Tak
prosím vytrvejte ve ctnosti štědrosti! ☺
Tak jak jsem říkal na začátku: „Ať je
tento pozemský domov, tento Farní
dům, symbolem domova nebeského…!“
o. Lukáš Engelmann

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. ledna – neděle
2. ledna – pondělí
6. ledna – pátek
8. ledna – neděle
15. ledna – neděle
17. ledna – úterý
18. ledna – středa
21. ledna – sobota
22. ledna – neděle
24. ledna – úterý
25. ledna – středa
26. ledna – čtvrtek
28. ledna – sobota
29. ledna – neděle
31. ledna – úterý

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Svátek Křtu Páně
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Památka sv. Anežky, panny a mučednice
3. neděle v mezidobí
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
4. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Boska, kněze
▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI
1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie – zahájení občanského roku 2017

v 7.30 a v 9.30 hodin mše svaté

5. 1. návštěva nemocných
6. 1. Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů

v 17.30 h mše svatá se žehnáním vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů

4

7.–8. Tříkrálová sbírka - Je to podpora projektů Charity a osobní přání dobra

vám všem do nového roku od našich nejmenších koledníků!
v sobotu dopoledne Třebovice, v neděli odpoledne Poruba 4. a 5. obvod

8. 1. Svátek Křtu Ježíše Krista

9. 1.
11. 1.
12. 1.
15. 1.

v 7.30 h – mše svatá
v 9.30 h – mše svatá za všechny pokřtěné v roce 2016 – liturgii doprovází
chrámový sbor Cantores Domini z Místku
v 10.30 h – Tříkrálový koncert chrámového sboru Cantores Domini z Místku
Mše sv. na poděkování za všechny, kteří uklízejí kostel a faru, následuje
pohoštění na faře u zvěřinového guláše.
První výuka náboženství v tomto roce
v 19.00 h – setkání katechumenů a dospělých prvokomunikantů
při mších svatých sbírka na dluh po rekonstrukci fary
v 15.00 h – povídání a promítání fotek manželů Pazdziorových ze svatojakubské poutní cesty do Santiaga de Compostela.

Biblická hodina „Ve škole Ježíšově“ v lednu nebude, bude až v únoru, a to dvakrát.

Pravidla nové fary

Přejeme nám všem, abychom se na naší faře cítili hezky, proto prosíme:
1. Pokud se chce někdo na faře s někým
ho po sobě umyjeme, utřeme a schosejít mimo pravidelné ohlášené akce,
váme zpátky na své místo.
zeptá se pana faráře, zda může (platí 9. Na záchodě splachujeme a používáto i pro ty, co mají klíče).
me záchodovou štětku.
2. V 1. patře je soukromí, tam nechodí- 10. Po vytření vyléváme kýble do výme (do kaple jedině po konzultalevky, a ne do dřezu či umyvadel!
ci s knězem), stejně tak i do sklepa.
11. Při odchodu z místnosti zhasínáme
3. Při vstupu pozdravíme a pozdravíme
(WC zhasíná samo).
každého, kdo přijde nový.
12. Pokud otevřeme okno, při odchodu
4. Při hodinách náboženství a při spolez místnosti okno zase zavřeme.
čenstvích se přezouváme (botník bu- 13. Každé dítě, než odejde z fary nebo
de při vstupu).
její zahrady, to oznámí vždy vedou5. Na celé faře nekřičíme, nepoužíváme
címu nebo katechetovi.
kolečkové brusle, koloběžky apod.
14. Každé společenství (třída) zanechá po
6. Jízdní kola a koloběžky necháváme
sobě místnost uklizenou, zhasnutou a
venku (časem v kolárně).
se zavřenými okny (za to zodpovídá
7. Skříně mohou otvírat jen pověřené
vedoucí nebo katecheta).
osoby (vedoucí) – když si nějakou věc
půjčí, vrátí ji zpět na určené místo.
Díky, že dodržením těchto pravidel pomáháte,
8. Když si půjčíme nějaké nádobí, vždy aby nám nová fara dlouho vydržela. o. Lukáš
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SVATÝ MĚSÍCE

Julián Maunoir – misionář TJ
Jezuitský lidový misionář používající na
svou dobu moderní pedagogické prostředky, např. divadlo, nástěnné obrazy,
průvody apod. Jako jezuita se stal
lidovým misionářem v Bretani.
Narodil se 1. 10. 1606 v St-Gorgesde-Reintembaultu v severozápadní části Francie. Vyrůstal
v rolnické rodině a základní vzdělání mu poskytli jezuité. Studoval filozofii. Příklad spolužáka,
který se připravoval na
misie, a zprávy z indických a
japonských misií přispěly k tomu, že se
rozhodl vstoupit v devatenácti letech
do řádu k jezuitům, aby se mohl stát
misionářem. Svými nadřízenými byl
poslán do Bretaně, kde působil nejdříve
jako katecheta mezi dětmi, po kněžském svěcení jako lidový misionář.
Jezuité mu vybrali za pomocníka o 20
let staršího spolubratra, který bretonštinu neovládal. Spolu obcházeli chudý
kraj, který byl zapletený do praktik
černé magie a satanismu. Misie probí-

Zrníčka z Bible

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu
a obětovali mu přinesené dary – zlato,
kadidlo a myrhu.

Matouš 2, 11

haly po jednotlivých farnostech, vždy
asi po měsíci. K evangelizaci mezi prostým lidem používal průkopnické názorné metody. Julian vymýšlel originální symbolické obrazy, lehce
zapamatovatelné zpívané verše
i hraná divadla, aby oslovil své
posluchače. Byl oblíbeným
kazatelem i proto, že se rychle
naučil kvůli lidem jejich
rodnou bretoňskou řeč. Působil tak celých třicet let.
Jeho výuku převzal velký
počet mladých jezuitů. Vychoval
mnoho nových misionářů. Měl až kolem tisíce kněží se zájmem o spolupráci.
V Quimperu pro ně zřídil exerciční
dům.
Ač měl 76 let, nepolevoval v misijní
práci a v lednu roku 1673 pokračoval ve
farnosti Plévin. Tam se k vyčerpání
přidala nemoc a zemřel. Papež Pius XII.
ho 20. 5. 1951 prohlásil za blahoslaveného.
▲ podle internetu a knihy Rok sesvatými
zpracovala Majka Dostálová
To je ten, o němž je řečeno
ústy proroka Izaiáše: 'Hlas
volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!'

Matouš 3, 3

Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost
Boží byla s ním.
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,
Lukáš 2, 40 protože navštívil a vykoupil svůj lid a
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vzbudil nám mocného spasitele z rodu ústy svatých proroků od pradávna.
Davida, svého služebníka, jak mluvil
Lukáš 1, 68—70

STŘÍPKY

Dary Ducha

(katecheze papeže Františka při generálních audiencích od dubna 2014 – část 1)

1. O moudrosti

Dobrý den, drazí bratři a sestry,
Dnes začínáme cyklus katechezí o Darech Ducha svatého . Víte, že Duch svatý
tvoří duši, životní mízu církve i každého jednotlivého křesťana. Je Boží láskou, která z našeho srdce činí Svůj příbytek a vstupuje s námi do společenství. Duch svatý je stále s námi, vždycky
v nás, v našem srdci. Duch samotný je
povýtce „Božím darem“ (srov. Jan 4,10).
Je to dar Boží a uděluje tomu, kdo jej
přijímá, rozmanité duchovní dary.
Církev jich vypočítává sedm. Toto číslo
symbolicky vyjadřuje plnost, úplnost.
Jsou to ty dary, které se probírají při
přípravě na svátost biřmování a o něž
prosíme ve starobylé modlitbě zvané
„Svatodušní sekvence“. Dary Ducha
svatého jsou: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží.

1. První dar podle tohoto seznamu je tedy moudrost. Nejde však o pouhý lidský
důvtip, který je plodem poznání a zkušenosti. Bible podává, že Šalomoun ve
chvíli své korunovace na izraelského
krále prosil o dar moudrosti (srov.
1 Král 3,9). Moudrost je milost dívat se
na každou věc Božíma očima . Je zkrátka
viděním světa, viděním situací, okolností, problémů a všeho Božíma očima.

To je moudrost. Někdy hledíme na věci
podle svého zalíbení či podle stavu svého srdce, tedy s láskou či nenávistí, se
závistí… To však není Boží vidění.
Moudrost v nás působí Duch svatý,
abychom viděli všechny věci Božíma
očima. To je dar moudrosti.
2. Vyplývá to samozřejmě z důvěrnosti s Bohem , z niterného vztahu
k Bohu, ze vztahu dětí s Otcem. Mámeli tento vztah, Duch svatý nás obdarovává moudrostí. Jsme-li ve společenství s Pánem, Duch svatý jako by
proměňoval naše srdce a dával mu vnímat veškerou svoji vřelost a náklonnost.
3. Duch svatý tedy činí křesťana
„moudrým“. Nikoli však v tom smyslu,
že má odpověď na všechno, ví všechno,
ale v tom smyslu, že »zná« Boha, ví, jak
jedná Bůh, pozná, co je Boží a co nikoli,
má moudrost, kterou dává našim srdcím Bůh. V tomto smyslu má srdce
moudrého člověka chuť a příchuť Boží. Je
velice důležité, aby v našich společenstvích byli takovíto křesťané. Všechno
v nich mluví o Bohu a stává se krásným
a živým znamením Jeho přítomnosti a
Jeho lásky. A to je něco, co si nelze vytvořit a co si nemůžeme opatřit sami ze
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sebe. Je to dar, který Bůh dává těm, kteří se poddávají Duchu svatému. Máme
v sobě, ve svém srdci Ducha svatého;
můžeme Mu naslouchat a můžeme Mu
nenaslouchat. Nasloucháme-li Duchu
svatému, učí nás této cestě moudrosti,
obdarovává nás moudrostí, která je viděním Božíma očima, slyšením sluchem
Božím, milováním srdcem Boha, souzením věcí Božím soudem. Toto je
moudrost, kterou nám dává Duch svatý
a všichni ji můžeme mít. Jenom o ni
musíme prosit Ducha svatého. Pomyslete na maminku, která je doma s dětmi. Když dělá jednu věc, už myslí na
druhou, jde od jedné věci ke druhé a řeší problémy s dětmi. Když se maminky
unaví a křičí na děti, je to moudrost? Je
moudré - ptám se vás - křičet na děti?
Co říkáte, je moudrost nebo ne? Ne!
Když však maminka vezme dítě a něžně
mu něco vytkne slovy: »To se nedělá,
proto a proto…« a trpělivě mu vysvětlu-

Farnost sobě 2016
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je, je toto moudrost? Ano! A to nám
v životě dává Duch svatý. Potom např.
v manželství, když se manželé hádají,
potom se na sebe ani nepodívají nebo se
dívají jen úkosem. Je to moudrost Boží?
Ne! Když však řeknou: »Dobře, bouře
přešla, udobřeme se« a vykročí dál
v pokoji. Je toto moudrost? Ano! Toto je
dar moudrosti. Kéž přijde do našich
domovů, kéž přijde k nám všem! A toto
se nedá naučit. Je to dar Ducha svatého.
Proto máme prosit Pána, aby nám daroval Ducha svatého a dal nám dar
moudrosti, oné moudrosti Boží, která nás
učí dívat se Božíma očima, vnímat srdcem Božím, mluvit Božími slovy.
A s touto moudrostí pojďme vpřed,
tvořme rodinu, církev a všichni se posvěcujme. Prosme nyní o milost moudrosti. A prosme o tento dar Matku Boží,
která je Trůnem moudrosti. Kéž nám dá
Ona tuto milost.
(pokračování příště)

▲ přeložil P. Milan Glaser SJ
Za okny typické podzimní počasí — nečas,
sychravo, vítr, vlezlá
zima. V kalendáři neděle 11. prosince 2016,
den pro setkání naší
farnosti v nedaleké orlovně. Kdo byl v ten čas
uvnitř této historické
budovy tak jako já,
mohl potkat více nebo
méně členů různých
společenství. Také dobrou náladu, humor,
scénky, koledy, upřím-

né děkuji a mnohem, mnohem více.
Stačilo se jenom rozhlédnout, zaposlouchat a nechat se unášet příběhy… Těm,
kdo se na jejich realizaci podíleli, děkuji
mockrát, byli jste skvělí!!! Rovněž bych
chtěla poděkovat moderátorské dvojici
Kačce Mikolajkové a Tomáši Matušincovi, kteří svoji premiéru v této roli

Chvála vytrvalosti

zvládli výborně. Nemůžu zapomenout
na manžele Máří a Vaška Jíchovy, kteří
si vzali za své organizaci této akce; moc
děkuji a nejen za sebe!!! Odpoledne
uteklo jako voda, a až se rok s rokem
sejde, potkáme se, věřím, opět v hojném počtu a dobré náladě.
▲ Janka Šolcová

Poněkud zvláštní název tohoto maličkého příspěvku. Co je vlastně tak
chvályhodné na vytrvalosti? Jsou přece
jiné ctnosti a vlastnosti lidské, které
vzbuzují nadšení a okamžitou odměnu
a jásot. Tato nepatrná proti nim nemá
prakticky žádnou šanci. A přece, zrovna
ona je tou podstatnou součástí Božího
plánu. Znala jej Maria, Josef, Ježíš a
všichni učedníci?
Písmem svatým vstupujeme do hlubin
tohoto velkého tajemství. Je mnoho posměvačů, kteří se dokážou vysmívat tomu podivínství, když nejen čteš, rozjímáš, ale hlavně žiješ Boží slovo. Jak
podivně působí postarší žena, která
shrbená koná dobrodiní pro své blízké,
děti, vnuky, manžela a vlastně i pro
všechny potřebné. Jak v mnohých očích
hloupě vypadá muž, který se snaží

uživit svou rodinu. Mohli přece to trápení už mnohokrát ukončit. Mohli to už
tolikrát vzdát a jít za lepší vidinou, své
partnery vyměnit za mnohem atraktivnější protějšky, mohli odejít od zodpovědnosti. Kolik nemocí, zátěží a
vlastností toho druhého museli snášet.

Milovaní bratři a sestry,
jistě jste se také setkali s nevěřícími.
Chtěl bych se s vámi podělit o svou zkušenost, kterou jsem získal po rozhovorech s takovými lidmi. Všiml jsem si, že
tito lidé mají spoustu důvodů, proč nevěří:

Například jeden z mých známých tvrdí,
že on nemůže věřit, protože vidí v rodině své ženy, že něco vyznávají a jinak
žijí. Jako příklad uvedl, že tato svatá rodina (u výrazu svatá rodina použil velice pohrdlivý tón), která se modlí,
pravidelně chodí do kostela na mši

„Ejhle člověk“.

Lidé slavící svá životní jubilea, svatbu
po 40., 50. a více letech jsou naplnění
moudrostí, o které později narozený
nemá ani tušení. Smát se těmto lidem
dokáže pouze ten, kdo nežije s Bohem.
Proč? Protože v této vytrvalosti je shovívavost k nedostatkům druhých mírnost slova, pokora mysli a srdce, a rozdávající se láska.
Vytrvalost je rozpoznatelná pouze časem.
▲ Markéta Špoková
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a propaguje svátosti; například svátost
manželství, ale jaksi pomíjí, že jedna
z jejích dcer žije s mužem, aniž by byli
oddáni. Také prohlásil, že církev je
vlastně nejstarší politickou stranou na
světě a on že nechce s politickými stranami mít nic společného.
Další známý prohlásil, že on přestal
chodit do kostela, protože ho to tam
přestalo bavit. Jako důvod toho uvedl,
že nemohl snést, když po skončení mše
svaté venku před kostelem staré babky
nedokážou nic jiného, než pomlouvat a
nadávat na všechno a na všechny. Měl
také výhrady k chování a jednání jejich
kněze.
A další argumenty, které tito lidé používají, jsou:
Inkviziční soudy, které poslaly na smrt
stovky a snad i tisíce nevinných lidí.
Genocidy domorodců v obou amerických kontinentech ve jménu církve.
Nenávist k jiným křesťanským nekatolickým církvím (tady zapomínají dodat,
že tato nenávist byla i z druhé strany).
A vůbec neberou na vědomí snahy Svatých otců o smír s těmito církvemi.
A takových různých důvodů jsem slyšel
mnoho. Je zajímavé, jak tito lidé vkláda-

jí do svých zdůvodňování silné emoce a
víru ve svou pravdu. Někdy jsem si připadal, že se mě snaží přesvědčit o mém
špatném přesvědčení a že se mě snaží
jakoby zachránit před něčím špatným a
zlým. Postupně jsem si však uvědomil,
že nepřesvědčují mě, ale sami sebe
o správnosti svých názorů. O tom, že
jednají správně a že jinak ani jednat
nemůžou, protože oni a jen oni mají
pravdu. A kdo je opačného názoru a
hájí svou víru, ten má prostě a jasně
vymytý mozek. Je také zajímavé, že ačkoliv tito lidé v běžném životě odmítají
tzv. kolektivní vinu, jedná-li se o církev,
jsme všichni stejní!
Pro nás věřící je zde velký úkol. Modlit
se za tyto lidi, aby jim Bůh seslal Ducha
svatého a oni prohlédli a našli svou
cestu k Bohu. K Bohu, který jako milující Otec vyhlíží své marnotratné děti,
které touží ve své nekonečné lásce přivinout do své náruče a odpustit jim jejich hříchy.
Modlete se se mnou a volejte: Bože, náš
nebeský Otče, odpusť jim, neboť oni
nevědí, co činí a co mluví.
Zdravím vás všechny.
▲ Rostislav Václav Kudla

Milí farníci,
dnes začnu pohádkovým příběhem:
V jedné orientální zemi se rozhodl
stárnoucí král, že vyzkouší moudrost a
důvtip svých rádců. Svolal si je všechny
a řekl jim: „Kdo z vás mně připraví nej-

lepší jídlo na světě, stane se mým nástupcem na trůnu.“
Rádcové se ihned pustili do přípravy
nejlepšího pokrmu. Když král později
ochutnával jídla, připravená jeho rádci,
zastavil se také u stolu, na který rádce
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Nasredin položil výborně upravený
hovězí jazyk. „Proč jsi připravil právě
hovězí jazyk?“ ptal se král. „Protože
jazykem můžeš, králi, pochválit druhého člověka, vyjádřit pravdu, můžeš jím
někoho povzbudit nebo odpustit křivdu.“
Král ochutnal všechna jídla a řekl opět
svým rádcům: „Udělám ještě jednu
zkoušku. Připravte mně nejhorší pokrm
na světě!“ Nasredin šel na trh a připravil králi znovu hovězí jazyk. Král se
tentokrát opravdu velmi podivil: „Už
jednou jsi mi tento pokrm přinesl jako
nejlepší na světě. Proč mně ho nyní
dáváš jako nejhorší?“ Nasredin řekl:
„Králi, jazykem můžeš také urazit, zalhat nebo odsoudit na smrt. Proto jsem
ho nyní připravil jako nejhorší jídlo!“
Ta pohádka – zdá se – je aktuální ve

všech dobách. Možná vnímáte, že
mnoho lidí používá svého jazyka jakoby
spíše v tom druhém případě. Lež, pomluvy, aroganci, snižování cti druhého
člověka – to všechno dokáže maličký
jazyk v lidských ústech. Někdy se
člověk těžko brání proti slovům druhého člověka. Někdy se podobně sám
proviní proti druhému. Věřící člověk by
se však měl trochu odlišovat od
druhých kvalitou a kultivovaností svého projevu. A když už tak nedokáží
jednat „ti nahoře“, kteří by měli být
vzorem pro ostatní, musí se o to zřejmě
pokusit „ti dole“, kterým mnohdy zbývá
pouze víra, že pravda, dobro a poctivost
zvítězí.
Mám radost z toho, že i v naší farnosti
se o to mnozí upřímně snaží.
P. Ladislav Kozubík, farář

Vánoční dílny
Druhou adventní neděli uspořádalo naše společenství střední generace vánoční dílny. Na programu bylo zdobení
svící ornamenty vystřiženými z barevných voskových plátů nebo ubrouskovou technikou a vyrábění papírových
vystřihovánek s vánočními motivy. Program však tentokrát začal netradičním
způsobem, jinak, než předcházející vánoční či velikonoční dílny, které naše
„spolčo“ již v minulosti pořádalo.
Shromáždili jsme se ve velké místnosti
na faře, která byla spoře osvětlena jen
řadou blikajících svíček. K tajemné atmosféře přispělo i šero za okny, které se
v tuto odpolední hodinu začalo pomalu
ale jistě vkrádat do všech koutů. Když

jsme se všichni usadili a utišili, začalo
se vyprávěním pohádkového příběhu
o svíci a jejím světle, který byl jako ušitý právě pro tuto dobu – dobu adventní.
Poslední věty příběhu byly umocněny
tím, že se objevil „opravdový“ princ a
závěrečnou scénu spolu s vyprávěným
příběhem zahrál…
Po této „nedělní chvilce poezie“ se už
naplno rozjely práce dětí i dospělých se
svíčkami a vystřihovánkami. Pro nejmenší děti byly v místnosti farní
knihovny připraveny hračky, stavebnice a velké papíry na malování. Ti, kterým při práci vyhládlo, si mohli zajít do
kuchyně na buchtu, čaj nebo kávu.
Závěr vánočních dílen byl v režii otce
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Ladislava. Jeho žehnací pobožnost byla plně prožitým nedělním odpolednem.
krásnou a působivou tečkou za smysluZ. a D. Vitáskovi

PTALI JSME SE DĚTÍ…
Sárinka Šolcová: „Nejvíce se mi líbilo lepení andělíčků na svíčku. Tu svíci jsem zanesla do školky a druhou jsem ozdobila vánoční stůl doma.“
Renátka Toporčáková: „Pěkné bylo celé to vyrábění a hlavně pohádka s princem.
Svíčku dám babičce pod stromeček.“
Terezka Nováková: „Vyráběla jsem svíce s voskem podle šablonky andílka a svíčky.
Mám ji pro maminku. Moc se mi tam líbilo.“
Honzík Kocián: „Byla to švanda. Lepil jsem vosk na svíčku, dám ji asi babičce. Chtěl
bych na faře častěji něco vyrábět, vždycky bych s maminkou přišel.“

MODLITBA
Bože, Tvůj jednorozený

Syn, Tobě všeho, co nám brání žít v trvalé radosti
rovný ve věčné slávě, se stal člověkem a ze spojení s Tebou. Prosíme o to skrze
narodil se z Panny Marie; upevni v nás Krista, našeho Pána. Amen.
tuto víru, kterou vyznáváme, a zbav nás

VESELÝ

Uvnitř mě dřímá génius, ale ten mizera se prostě nechce probudit!
Skleróza je nemoc inteligentů, protože blbec si nemá co pamatovat!
Měla jsem pocit, že bych měla uklidit…, tak jsem si nalila dvě decinky bílého
a pocity zmizely ☺.
Nelíbí se ti tvoje váha? Tak si uvědom, že člověk ze zlata, se železnými nervy
a povahou z ocele nemůže být přece lehký!

KNIŽNÍ OKÉNKO

Vojtěch Kodet: Přežít nebo prožít mši svatou?

Knížečka je rozdělena na kapitoly, které světluje jejich význam a napomáhá
popisují jednotlivé části mše svaté, vy- k jejich prožití.
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Volá nás k oživení vztahu s Kristem, bez
něj nejsme schopni pochopit, natož
prožít, oč vlastně při mši svaté jde.
Avšak bude-li naše slavení eucharistie
neseno láskou k Němu, naše uši budou
ochotně naslouchat Božímu slovu, oči
budou chtít hledět na jeho tvář a srdce
bude toužit zpívat mu chválu. Potom už
nebudeme při mši svaté jen diváky a
pasivními účastníky, ale těmi, kdo jsou
do děje vtaženi a plně uchvácení tím, co
se odehrává. Mše svatá pro nás ztratí
ráz pouhé povinnosti, stane se životodárnou součástí našeho života, potřebou a touhou srdce.
Svatý Julián Ezmard nad eucharistií nepřestával žasnout, když hlásal, že:

„Všechny zázraky převyšuje svým obsahem, nad všechny vyniká délkou
svého trvání. Je to neustále trvající vtělení, ustavičně se obnovující Ježíšova
oběť; je to hořící keř, který neustále
plane na oltáři; je to mana, pravý chléb
života, který denně sestupuje z nebe“.
Jen postupně člověku dochází, o jak zázračnou skutečnost se jedná. Je dobré
živit v sobě úžas nad tímto tajemstvím,
aby nám svátost lásky nezevšedněla. Je
totiž nevyčerpatelná, stále v ní můžeme
objevovat nové a nové „zlaté žíly“.
Kéž by i tato knížečka napomohla tomu,
abychom hlouběji poznali "svátost Ježíšova srdce" a její životodárnou moc.
(vybráno z autorova úvodu)

Promluvy sv. Jana Marie Vianneeye

Reedice textů vydaných pět let po smrti sv. faráře arského
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi.
ré Vianneyovy zaI tak kázal Vianney – dalších devět kázá- strašující a někdy až
ní svatého faráře arského.
pohádkově vypadaTak kázal Vianney – deset kázání svatého jící výroky mohou
faráře arského.
zdát zastaralé a pro
Z myšlenek sv. Jana Marie Vianneye.
dnešní dobu už
Tyto knížečky na mně udělaly veliký přežité, přesto jsou
dojem. Třebaže jsou tato kázání z po- to myšlenky světce
hledu dnešního člověka někdy příliš a zároveň i autendrsná a úhel jeho pohledu se mnohým tický záznam toho,
z nás může zdát nepřijatelný, musíme si jak předával svým posluchačům pravdy
uvědomit, v jaké době vznikla (svatý Jan víry. A také jeho vášnivá touha po záMaria Vianney žil v letech 1786–1859). chraně všech duší pro život věčný.
Dnešnímu člověku hrozí v prožívání víry druhý opak než úzkostlivost, totiž Při čtení těchto knížek vám všem přeji
laxnost svědomí. Ti, kdo mají „široké“ hluboký duchovní zážitek a inspiraci
svědomí, jsou ve Vianneyových kázá- k životu s Bohem.
ních konfrontováni s tématy, které je
mohou vést k zamyšlení a přehodnocení některých postojů. I když se někte▲ s pozdravem Rostislav Václav Kudla
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RECEPTÁŘ

Klobásková kolečka – minijednohubky
Těsto:
350 g hladké mouky
250 g Hery
250 ml smetany 33%
sůl – dle chuti
6 kusů Opavských klobás – nakrájet na
tenká kolečka + 2 vejce – rozšlehat vidličkou + 150jjg nastrouhaného sýra Eidam, Gouda, Čedar… atd.

desce a vykrajuji
kolečka velké jako
kolečka klobásy.
Následně skládám
jednohubky: kolečko těsta potřu vajíčkem – položím kolečko klobásy –
opět potřu vajíčkem – přikryju kolečkem těsta – potřu vajíčkem – posypu
strouhaným sýrem – kladu na plech
s pečícím papírem a peču na 175jj° C asi
Pracovní postup:
30 minut, až jsou kolečka krásně zlaté
Udělám těsto a na 12 hodin nechám od- barvy. Výborné jsou teplé, ale i za stupočívat v lednici – může být i déle. dena mají své kouzlo. Z jedné dávky
Těsto vyválím na pomoučené pracovní vyjde asi 40–50 kusů
▲ Janka Šolcová

Redakce Many prˇeje vsˇem nasˇim
farni´ku˚m a jejich rodina´m pozˇehnany´
a milostiplny´ novy´ rok 2017!
MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,

V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.farnosttrebovice.cz, http://www.facebook.com/trebovicka.farnost
Evidenční číslo: MK ČR E 16325

Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 10 Kč, uzávěrka příštího čísla je 15. 1. 2017
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Mše svatá a žehnání kaple sv. Josefa v nově zrekonstruované faře o. biskupem Františkem
Václavem Lobkowiczem

Průběh slavnosti mohli ostatní účastníci sledovat v kostele na plátně

Na závěr slavnosti si mohli zájemci prohlédnout zrekonstruovanou faru i novou kapli
a poté se občerstvit u malého rautu

