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Časopis římskokatolické farnosti Ostrava–Třebovice

Putování k „živému betlému“ 27. prosince 2015

Foto na titulní straně:
Kristus trpící (socha z našeho kostela)

Bilance roku 2015

Je dobré tu a tam se zastavit a podívat
se zpět na uplynulý rok. Za vše dobré
poděkovat, z chyb se poučit a ptát se
Hospodina, kudy dál. Přináším zde tedy
bilanci, která byla čtena letos na Silvestra.
V naší farnosti bylo za rok 2015:
●
●
●
●
●
●

17 pokřtěných – z toho 4 dospělí na
Bílou sobotu a 13 dětí
11 dospělých přistoupilo k 1. sv. přijímání – z toho 10 na Bílou sobotu a
jedna paní před Vánocemi
44 lidí bylo biřmováno 17. května
6 sňatků – z toho jedna sanace čili
zplatnění civilního sňatku
133 lidí přistoupilo ke svátosti nemocných – z toho 116 v kostele a 17
lidí ve svých domácnostech
33 pohřbů

Nejde jen o to přistupovat ke svátostem, ale ze síly svátostí žít. K tomu pomáhají duchovní obnovy, které bývají
hojně navštěvovány. V postě k nám zavítal o. Josef Červenka z Lidečka a v adventu o. Petr Smolek z Rychvaldu, se
kterým jsme začali Svatý rok milosrdenství. Jsem rád i za speciální duchovní obnovy pro mládež a biřmovance.
Loni se odehrávaly o víkendu v Zátoru,
den před svatodušními svátky na půdě
kostela, v říjnu o víkendu v Hati a před
adventem cestou do Hrabyně.
Křížová cesta ulicemi Třebovic, mše sv.
na Třebovickém koláči či příměstský
tábor se myslím staly už běžnou součástí života farnosti. Je to způsob, jak
vyjít ven a oslovit i lidi, kteří do kostela
nechodí.
Dále bych chtěl poděkovat i za „kavárny

na staré faře“, vždy jednou za měsíc

jsou hezkými „rodinnými“ chvílemi,
kdy může člověk posedět, zastavit se,
popovídat... Zváni jsou opravdu všichni.
Čím dál více společenství se zapojuje
do jejích přípravy.
Dalšími hezkými chvílemi, kdy se jako
farnost potkáváme, je Třebovická pouť,
na kterou byl letos pozván novokněz
(paradoxně můj spolužák) o. Pavel Macura, a dále adventní setkání „Farnost
sobě“ nebo Živý betlém, kterého se letos zúčastnila spousta lidí všech generací.
Myslím, že jsme si zvykli na sjednocení
času mší sv. během roku na 17.30 h a na
prázdninový režim mší sv.
Z výhledů a výzev roku 2014 se podařila
jak první fáze rekonstrukce (exteriér),
tak i ustanovení dvou nových akolytů –
Rosťi Šolce a Pavla Táborského. Díky za
jejich službu.
Jsem vděčný i za vznik skupiny Modlitby otců, která se schází většinou první
středu v měsíci a kde vnímám velkou
sílu, kdy se navzájem přimlouváme za
své rodiny a za své starosti.
V naší farnosti se rozvíjí pastorace dětí,
aby byla víra živá i v budoucí generaci.
Náboženství v letošním roce navštěvuje
přes 50 dětí. Pravidelně se uskutečňují
tábory pro děti. Na jaře a na podzim to
jsou tzv. „mikrochaloupky“, letní chaloupka pro starší děti a tábor pro předškoláky a mladší školáky. Každé z těchto akcí se účastní kolem padesáti dětí a
mládeže. Dokonce na příměstský tábor
jsme dostali finanční podporu z biskupství, jelikož byl tento projekt vybrán. Díky za hmotnou podporu, mod3

litby a vstřícný krok TJ Orel, která
umožnila využít prostorů orlovny během příměstského tábora a výuky náboženství v období rekonstrukce fary.
Jsem vděčný i za děti ze škol a školek
z okolí farnosti, které navštívily náš
kostel před Nocí kostelů (250 dětí) a kolem Vánoc (330 dětí).
Díky vám všem i za modlitby za lidi,
které doprovázím během terapeutické
činnosti, která probíhá na faře v pondělky, středy dopoledne i některé pátky. Mám 10 klientů týdně, což je asi
maximum, které jsem schopen v Třebovicích zvládnout. Dále díky za modlitby za speciální pastoraci, která se týká osob s homosexuální orientací, i za
hendikepované, se kterými pořádáme
letní duchovní obnovu s provokativním názvem „Vstaň a choď“ (myšleno
v duchovním smyslu) a několik víkendů
během roku.
Vnímám to jako významné propojení
různých údů jednoho těla církve.
Vím, že ne všechno se povedlo, a proto
prosím o prominutí, jestli jsem někoho
zranil, pohoršil, něco nedotáhl, nebo
jsem nebyl více přítomen na různých
farních setkáních. Ještě jednou bych
rád poděkoval všem, kteří pomáhají.

Výhledy a výzvy pro rok 2016 (dá-li Bůh):
Nejdůležitější je asi událost vyhlášena
papežem Františkem, a to Svatý rok milosrdenství. Je to možnost revidovat
svůj přístup ke svátosti smíření. Rád
bych, abychom si této svátosti vážili a
dali na ni v tomto roce ve svém duchovním životě důraz. U Svíce milosrdenství se může sejít celá rodina a
společně se modlit.
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Protože naše diecéze slaví letos dvacet
let trvání, mohli bychom jet v září na
diecézní pouť do Říma.
Po rekonstrukci exteriéru fary přichází
rekonstrukce interiéru. Už během
února by mělo být na průčelí fary instalováno dílo prof. Ovčáčka – kříž a jedenáctislovná báseň. Stěžejní práce budou probíhat nejspíš během prázdnin,
aby se nenarušil chod farnosti.
Mám touhu uskutečnit setkání všech,
kterým jde o budoucnost farnosti.
Každý má možnost se vyjádřit k tomu,
o co nám vlastně ve farnosti jde a jak
k tomu využít kostel, faru i zahradu.
Letos nás čeká ve farnosti velká událost, kdy větší množství dětí a dospělých přistoupí k 1. svatému přijímání.
Prosím o modlitbu za rodiče, ať dobře
na tuto událost své děti připraví.
Další výzva se týká liturgického zpěvu.
Díky všem, kteří jste loni zpívali při
větších akcích ve farním sboru. Díky
i varhaníkům, schole a scholičce za
pravidelnou službu. Zpěv je totiž jedna
z možností, jak být aktivní při mši sv.
Rád bych, abychom se opravdu všichni
zapojili a naučili se nové skladby či ordinária. K tomu by měly sloužit nácviky
před nedělní mší sv.
Dále bych byl rád, kdybychom se před
každou mší sv. modlili růženec, který
by zavčas začal, aby už pět minut před
mší sv. bylo v kostele posvátné ticho a
mohli jsme rozjímat a soustředit se. Taky moc prosím na závěr růžence připojit alespoň krátkou modlitbu za všechny
zasvěcené osoby, za hendikepované a za
osoby s homosexuální orientací. Moc
prosím, abyste tak v tom úkolu byli
i tímto způsobem se mnou…

Během měsíce září či října by byla mše
sv. na poděkování za úrodu (i když nemáme všichni zahrádku). Je to vyjádření, že nevnímáme jako samozřejmost,
že máme co jíst. A potom je to možnost,
jak více probudit ekologické cítění, jak
nás k tomu vede papež František.
Mohli bychom ve farnosti povzbudit
charitativní cítění. Papež František vyzývá ke skutkům tělesného a duchovního milosrdenství. Rád bych, abychom
opět pomáhali sbírkami lidem v nouzi a
uměli jim dát i svou přítomnost. Např.

15. dubna bude možnost účastnit se mše
sv. pro lidi bez domova v Charitním
domě sv. Benedikta Labreho v OstravěVítkovicích.
Nebojme se mluvit s lidmi o křesťanských hodnotách. Nemáme se za co
stydět. A tak pozvi svého souseda na
nějakou farní akci (i když do kostela
nepřijde, ale mohl by přijít jinam)!
A kdo ví, co vše má pro nás Hospodin
ještě připraveno… ☺
A tak přeji požehnaný celý rok 2016.
o. Lukáš

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. února – úterý
5. února – pátek
6. února – sobota
7. února – neděle
10. února – středa
14. února – neděle
21. února – neděle
22. února – pondělí
28. února – neděle

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
5. neděle v mezidobí
POPELEČNÍ STŘEDA
1. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
Svátek Stolce svatého apoštola Petra
3. NEDĚLE POSTNÍí
▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI
2. Hromnice – mše sv. v 17.30 h - představení dětí, které přistoupí ke svátostem.
3. Po mši sv. v 17.00 h bude „Svatoblažejské požehnání“, od 18.00 h pak
Modlitby otců.
6. Odměna pro koledníky Tříkrálové sbírky – divadlo loutek a bruslení
Večer ples v orlovně
10. Popeleční středa – mše sv. v 17.30 h
11. Katecheze dospělých – Ve škole Ježíšově
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14.
20.

Sbírka na rekonstrukci fary s pozváním do Kavárny na staronové faře
Postní duchovní obnova – účast přislíbil známý redemptorista, který už
v Třebovicích vedl lidové misie – P. Jiří Šindelář, působící toho času ve
Vídni.

SVATÝ MĚSÍCE

Kateřina de' Ricci — řeholnice, mystička
Narodila se 23. dubna 1522 ve Florencii.
Pocházela z přední florentské rodiny
Ricci, která se aktivně
účastnila na veřejném a
politickém životě svého
města. Byla vychovaná
u benediktinek v Monticelli u Florencie, kde byla
abatyší její teta. Už tam
projevovala Alexandrina
de Ricci, jak se Kateřina
jmenovala před svým
vstupem do řádu, velkou
úctu k utrpení Ježíše Krista, která se stala později
jedním z příznačných znaků její duchovní podoby.
18. května 1535 vstoupila do kláštera dominikánských mnišek u sv. Vincence
v Pratu. Ve své rodině se nesetkala
s velkým pochopením především proto,
že klášter sv. Vincence byl chudý. Podařilo se to jen s pomocí jejího strýce,
dominikána Timoteje Ricci.
Již v době řeholní formace se u ní začala objevovat mystická vytržení, která
však její spolusestry chápaly jako roztržitost a dokonce se rozhodovalo o jejím
propuštění z kláštera. Jen na velké
prosby jí bylo dovoleno zůstat. V klášte6

ře žila v přísném pokání. Od února 1542
začala prožívat v extazích utrpení Páně
a byla obdarována viditelnými stigmaty. Tyto
extaze, spojené s prožíváním Kristova utrpení,
se opakovaly každý týden
po celých dvanáct let.
Společně s utrpením žila
i láskou – bez lásky by
totiž jakékoli utrpení bylo
bezcenné.
Přestože v jejím životě dominovaly mystické prožitky, byla Kateřina ženou
velmi praktickou. V roce 1547 byla zvolena za podpřevorku a v roce 1560 za
převorku. V tomto úřadu zůstala až do
smrti. Celý život všem sloužila. Také usilovala o přísnou kázeň v klášteře. Sestrám vládla více příkladem, než slovem.
Nejraději rozjímala o utrpení Ježíše Krista. Toužila po tom, aby mohla z lásky
k němu mnoho trpět.
Psala si s mnoha významnými osobnostmi, například s Filipem Neri, Karlem Boromejským a Piem V. Některé
její dopisy jsou dosud zachovány a podávají obraz církve v 16. století. Zabývala se potřebou církevní reformy.

Uctívala památku Girolama Savonaroly,
který otevřeně kritizoval papeže Alexandra VI. za jeho neřestný život.
S pomocí dobrodince Filipa Salviatiho
dala vystavět nový, velký klášterní
kostel. Do kláštera přicházelo mnoho
hostů, kteří toužili po duchovním vedení sv. Kateřiny. Byla rádkyní mnoha
lidí, mezi nimi i tří kardinálů, kteří se
postupně stali papeži. Obětovala svůj
život za odčinění hříchů světa a za
obnovu církve, především za dobrý vý-

Zrníčka z Bible

Toto praví Hospodin zástupů, Bůh
Izraele: „Napravte své cesty a své
skutky a nechám vás přebývat na
tomto místě.“
(Jeremjáš 7, 3)

Toto praví Hospodin: „Ať se moudrý
nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr
nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se
boháč nechlubí svým bohatstvím.
Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že
je prozíravý a zná mne; neboť já Hospo-

sledek Tridentského koncilu a za uvedení jeho ustanovení do života církve.
Velké množství lidí přicházelo prosit
Kateřinu o radu a o modlitbu, ale jiní
v ní viděli jen blouznivku a pokryteckou osobu. Její náboženské prožitky
vzbuzovaly mnoho diskusí. Přesto patřila k nejobdivovanějším postavám církve své doby.
Kateřina zemřela po dlouhé nemoci
v Pratu 2. února roku 1590. Svatořečena
byla v roce 1746.
▲ podle internetu zpracovala M. Dostálová
din prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok
Hospodinův.“
(Jeremjáš 9, 22—23)

Tak splním přísahu, jíž jsem se zapřisáhl vašim otcům, že jim dám zemi
oplývající mlékem a medem, jak je tomu dnes.“ Odpověděl jsem a řekl: „Zajisté, Hospodine.“
(Jeremjáš 11, 5)

STŘÍPKY

Setkání s Ježíšem jako s naším přítelem (část 14.)

Záznam z exercicií, které vedl v Národním centru Fatimského apoštolátu v ČM Fatimě
v Koclířově u Svitav Fr. Elias Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty
Přímluvy slouží k tomu, aby se dal prů- mlouval. Mohl bych použít příklad
chod Božímu plánu, který je už roz- matky, která jde na trh a má plný košík
hodnut. Děje se i to, že mnoho zázraků hraček pro svou malou holčičku. Ale
a uzdravení zůstává v Ježíšových rukou, když maminka vezme jednu z těch hraprotože není nikdo, kdo by se za ně při- ček a položí ji mezi ostatní hračky té
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holčičky, tak ta si toho ani nevšimne.
Takže matka čeká na správný čas. Ten
správný čas přichází, když ta holčička
začne plakat a volat: Mami, já chci tu
novou hračku. A maminka řekne: Jakou
hračku bys chtěla, máš jich už tolik.
A přitom už ty hračky má nachystané
v košíku. A to děvče pláče dál a maminka říká: Dobře, když budeš hodná,
donesu ti ji. A matka vidí, že nyní přichází ten pravý čas, a tehdy řekne: Dobře, tady máš hračku. A ta malá holčička
tančí a objímá hračku. Toto jsou vlastně
přímluvy. Dovolujeme Bohu, aby učinil s námi to, co už má s námi dávno
v plánu. Takže se přimlouvejte a buďte
trpěliví, čekejte na Boží příhodný čas.
Ale vždy si pamatujte, že Bůh vám chce
dát to nejlepší. Takže pokud žádáte, co
není to nejlepší, tak Bůh vám to nedá.
Ne protože by vám Bůh nenaslouchal,
ale protože to pro vás není to nejlepší.
A Bůh vám dá možná něco jiného, čeho
si možná nevšimnete, ale je to tady.
Tak si myslím, že je nutné si u těch
přímluv pamatovat určité postupy. Být
eucharistickým člověkem znamená být
přímluvcem. A my jsme povoláni k tomu, abychom byli přímluvci. Abychom
se přimlouvali za naše kněze, za naše
farnosti, rodiny a abychom se přimlou-

Živý betlém

I když je již únor a Popeleční středa je
za dveřmi, nejde mi nevzpomenout na
akci, která proběhla 27. 12. 2015. Mnozí
z nás jsme se jí zúčastnili. Ano, máte
pravdu, šli jsme do betléma. Naše putování začalo u kostela v 16.00 hodin.
Vedli nás dva pastýři a jeden anděl. Cel8

vali zvláště za ty, kteří opustili Boha.
A při přimlouvání si musíte pamatovat
jednu věc; když mi Bůh něco dá, tak je
to vždycky dar. To znamená, že mě
nikdy nenutí, abych to přijal. On mi ten
dar dává svobodně a já ho svobodně
musím přijmout. Častokrát si například
říkáme: proč, když se tolik modlím za
svého syna, aby se obrátil, on se neobrací. Bůh tedy neslyší moji modlitbu?
Ty důvody mohou být dva:
Za prvé, že ten jeho čas ještě nepřišel.
A nebo za druhé to může být proto, že
váš syn je tomu daru ještě uzavřený.
Díky té přímluvě Bůh klepe na dveře.
Ale pokud syn ty dveře neotevře, tak
mu Bůh ten dar nemůže dát. A my si
říkáme, že Bůh to může udělat! Je to,
jako bychom říkali, že Bůh může ty
dveře vyrazit! Ale tohle Bůh nikdy nedělá. Je to ďábel, který vyráží dveře, je
to ďábel, kdo vstupuje násilím, ne Bůh,
On pouze klepe. Má ten dar ve svých
rukou, ale pokud ten, kdo je uvnitř, neotevře, tak On nebude vyrážet dveře.
Samozřejmě, matka se musí dál za svého syna modlit. Může to být tak, že Boží
načasování je jiné než to naše, ale může
to být naneštěstí tak, že člověk, za kterého se modlíte, odmítá otevřít ty dveře.
▲ připravil Radim Prokop
kově se sešlo kolem sta lidí. Byli malí,
velcí, staří, mladí, rodiny s kočárky
i bez nich, také přijela Kačka na svém
invalidním vozíku s doprovodem. Cesta
ubíhala velmi pozvolna, v příjemném
zimním počasí a nebyla nijak náročná.
Přispěly k tomu i krátké zastávky

s přečtenými myšlenkami, které nám
připomněly problémy tohoto světa. Po
hodině putování jsme dorazili do betléma, kde nás čekal Ježíšek v jesličkách,
Marie, Josef a živá ovečka. A ještě jedno
překvapení — pro děti teplý čaj a pro

dospělé svařené víno. Tolik moje
ohlédnutí za úspěšnou prosincovou akcí. Ještě jednou velké DĚKUJI manželům
Jíchovým za skvělou procházku a organizaci.
▲ Janka Šolcová

O čem, Maminko, jsi s Ním mluvila?

S Ním, jehož nebesa nemohou obsáhnout.
Jistě ne o hříších lidí.
Vždyť proto přišel na svět.
Ani o jejich vadách a šlápnutích mimo.

Hází kameny potměšilí?
Šíří domněnky nevidoucí?
Křičí hluší, slepí a kulhaví?
Vztahují ruce potřební?

O čem jsi, Maminko, s Ježíšem mluvila?
S pravým Bohem a člověkem?
S vtělenou Láskou a Moudrostí!
O čempak jen, o čem?

Milovaný Synu,
modli se a pomáhej.
Jdi a neohlížej se.
Hlásej a uzdravuj.
Ty jsi Ten, který spasí svět!
Ano, tak se staň! Amen!

Přece zas jen o Lásce,
v průzračném vánku.
Jak krásný je svět,
Otcem stvořený.

▲ Margareta Špoková

Návštěva třebovického kostela
Sešel se rok s rokem a Dětský rehabilitační
stacionář v Ostravě—Porubě se již tradičně
dne 7. 1. 2016 vydal do třebovického kostela,
aby si děti mohly prohlédnout betlém.
Děti do kostela doprovodil nejen personál, ale
také někteří rodiče. Nejmladšímu návštěvníkovi nebyl ještě ani měsíc. František byl v tu
chvíli zázrakem zrození i křehkosti.
V kostele se nám opět dostalo vlídného přijetí.
Děti si se zájmem poslechly příběh o narozeném děťátku v městě Betlémě. Povídání příběhu bylo zpestřeno černým šátkem (symbol
tmy v srdcích) a na něm třpytivé kamínky (lidé, kteří zářili štěstím) i modrým šátkem
(symbol naděje-Panna Maria). Během chvilič-
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ky byla před dětmi celá Svatá rodina,
jako v Betlémě, i s hořící svící.
Dary, které dostal Ježíšek od Tří králů,
nám pan farář donesl ukázat, aby si je
děti mohly zblízka prohlédnout, nebo
k nim přivonět (kadidlo, myrha, zlato).
Zpívali jsme společně koledy i vánoční
písně, děti hrály na Orffovy nástroje a
pan farář na bongo. Na závěr všichni

dostali od pana faráře požehnání a dárek s podpisem v podobě vánočního
přání. Myslím, že nejen děti, ale i dospělí odcházeli s pocitem klidu a Světla
v duši, které je symbolem nejen o Vánocích.
S pozdravem Vlasta Chmelová, Dětský
rehabilitační stacionář Ostrava—Poruba

Pár myšlenek z úvodníku Katolického kalendáře pro rok 2016
(vydavatel Petr Sypták)

●

●

Radujme se z kněží, kteří nemají zapotřebí se za každou cenu přizpůsobovat tomuto světu. Vždyť přesně
před tím nás varuje sv. apoštol Pavel
(Řím 12,2).
Nepřátelé Kristovy Nevěsty se v ní
snaží šířit mnoho gnostických, protikřesťanských a heretických myšlenek. Je pro nás velkým zklamáním
i utrpením, že i někteří duchovní
těmto myšlenkám naslouchají nebo
je dokonce šíří. Co má obyčejný věří-

●

cí v takové situaci dělat? Má brát
vážně kázání i tehdy, když odporuje
Desateru Božích přikázání a Tradici?
Změnil se snad Bůh? Změnil se náš
Pán Ježíš Kristus?
Církev nás vždy vedla k tomu, abychom se orientovali na jediného Vykupitele a Pána světa, na život
s apoštolskou Tradicí, s jejími dogmaty, nesmrtelným misálem a katechismem, modlitbu a pokání nevyjímaje.

Slova Kardinála Roberta Saraha – prefekta Kongregace pro
bohoslužbu a svátosti
(uvedeno rovněž ve výše zmíněném kalendáři)

●
●
●
●
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Naší povinností je jít proti proudu,
proti módě, proti době, proti tomu,
co říká svět.
Základní problém spočívá ve víře.
Ani při křtu se při otázce, co žádá dítě od Církve, neklade důraz na víru.
V hodinách katechismu děti malují
obrázky, ale ničemu se nenaučí a
nejdou ani na mši.
Pokud si někdo myslí, že nauka Církve je nedosažitelný, neuskutečni-

●

telný ideál a je tedy třeba snížit
laťku, aby byla pro dnešní společnost dosažitelná, pak si musíme
nutně vysvětlit, zda je evangelium
ještě pro člověka „dobrou novinou“,
nebo neužitečným a neúnosným
břemenem. Bohatství katolické víry
není možno redukovat na jakýsi
pragmatismus a společný cit.
Pramálo pomůže odvolávat se na
milosrdenství a nedbat na to, co toto

●

slovo znamená. Pán nám odpouští ● Problém není v tom, že je kněží
hříchy, ale jen pokud děláme pokání.
málo, jako spíše v tom, zda jsou to
Pokud Církev přestane hlásat evanskutečně kněží Kristovi.
gelium, tak je s ní konec. Může to
dělat dnešním způsobem, ale s pevností a rozhodností.
▲ z webu Il Foglio z 24. 5. 2015

Hymna života

Bylo časně ráno, prosinec. Všude tma, Život je láska — potěš se s ní.
chladno. Budík nemilosrdně zvonil a Život je záhada — pronikni jí.
budil moje JÁ do práce. Pomalým Život je slib — splň ho.
krokem jsem se sunula do obýváku. Život je smutek — překonej ho.
V jedné ruce talíř se snídaní, ve druhé Život je hymna — zpívej ji.
teplý čaj. Už jsem chtěla sáhnout po Život je boj — přijmi ho.
ovladači od televize a zapnout ČTf24, ať Život je štěstí — zasluž si ho.
vím, co je nového ve světě. Tu mne za- Život je život — žij ho!
brzdil pohled na papír, který ležel na
stole. Vím, že večer tam nebyl. Manžel To, co jste právě dočetli, je HYMNA
měl odpolední …že by nějaký vzkaz? ŽIVOTA a autorem je Matka Tereza.
Vzala jsem jej do ruky a začetla se:
Domů ji opravdu přinesl manžel v ten
Život je krása — obdivuj ji.
pozdní večer z práce. Poslala mu ji Sára,
Život je blaženost — užívej ji.
naše dcera. Takové věci se učí na BIGY
Život je sen — uskutečni ho.
(biskupském gymnáziu) v Ostravě v obŽivot je výzva — přijmi ji.
čanské nauce. Jsem ráda, že se tam
Život je povinnost — naplň ji.
vzdělává pro svůj další život a pomalu
Život je hra — hraj ji.
poznává jeho tajemství ☺.
Život je bohatství — ochraňuj ho.
▲ Janka Šolcová

Hnutí modliteb matek

srdečně zve všechny maminky a babičky na diecézní setkání MODLITEB MATEK.
Kdy: 27. 2. 2016
Kde: Kostel sv. Ducha v Ostravě Zábřehu
V kolik: 15 hodin
Program: mše svatá, společná modlitba matek, svědectví, občerstvení
Maminky a babičky,
přijďte prožít odpoledne modlitbou za naše děti a vnoučata a společně se radovat
z mateřství.
▲ za hnutí modliteb matek Jitka Táborská
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MODLITBA
Duchu Svatý, darovaný Otcem skrze jeho Syna Ježíše Krista, přebývej v nás,
otevírej naše srdce a pomáhej nám,
abychom dokázali naslouchat tvému
hlasu.
Duchu Svatý, Boží lásko a prameni
jednoty a svatosti, ukaž nám Otcovu
lásku.
Duchu Svatý, plameni lásky, očisti nás a
odstraň veškeré rozdělení z našeho srdce, našich společenství i z celého světa,
abychom mohli být jedno v Ježíšově
jménu.

Duchu Svatý, posiluj naši víru v Ježíše
Krista, pravého Boha a pravého člověka,
který nesl náš hřích rozdělení na kříž a
svým zmrtvýchvstáním nás vedl ke
společenství.
Otče, Synu a Duchu Svatý, přebývej
v nás a utvoř z nás společenství lásky a
svatosti.
Učiň nás jedno v tobě, který žiješ a
kraluješ na věky věků. Amen.
▲ převzato z programu Týden za
jednotů křesťanů — leden 2016

VESELÝ

Víte, co musíte udělat, když potkáte Víte, proč je měsíc bledý?
hladového medvěda v Tatrách?
(Protože celou noc svítí a nevyspí se.)
(Nemusíte dělat nic, medvěd udělá všechno za vás.)

Víte, proč Robin Hood okrádal bohaté?
(Protože chudí nic neměli.)

Když to visí na stromě, je to hruška.
Když to spadne na zem, je to jablko. Co Proč nosí koala mládě na zádech?
je to?
(S kočárkem by se jí na strom lezlo těžko.)
(Přeci zázrak!)

OKÉNKO PRO DĚTI
Hned na začátku února je velmi zajímavý den. Druhého února, na Hromnice, se do kostela nosí svíce, které se
žehnají. Říká se jim hromničky. Takto
vysvěcené svíčky se zapalovaly při
bouřkách, dávaly se do oken a lidé se
při nich modlili, aby se jim nic nestalo a
aby bouřky přežili. Také bývalo zvykem
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dát hromničku na ruku umírajícímu
člověku. Její světýlko mělo dušičce svítit do nebe. Svátkem Hromnic končí
vánoční doba. Schovává se betlém
i vánoční stromeček. Tímto dnem si
připomínáme událost, kdy Maria a Josef
přinesli Ježíška 40 dní po jeho narození
do jeruzalémského chrámu, aby ho

odevzdali Bohu. Protože je tradičně dostává, je slaven jako den řeholnic a
tento svátek spojován také s ochotou řeholníků.
zasvětit svůj život poslání, které člověk
▲ Sára Šolcová
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KNIŽNÍ OKÉNKO

Sigrid Undsetová – Kristina Vavřincová
Aby bylo jasno — první jméno značí autorku, druhé název její knihy. Její skvělé
knihy, nutno dodat. Dlouho mi ležela
v mé knihovně (kniha, ne autorka),
dlouho trvalo, než jsem si ji přečetl.
Dlouho jsem se tak okrádal o báječný
čtenářský zážitek, což nemusí být Váš
případ, pokud ji popadnete a přečtete si
ji co nejdříve. Sice je to už takové klišé,
jež opakuji prakticky v každém Knižním okénku, ale věřte, že je to vážně
parádní záležitost. Ostatně, Sigrid za ni
tehdy dostala Nobelovku…
Děj Vás zavede do Norska 14. století a
autorka na cca 1200 stranách (už to slyším — tolik? Vůbec se toho nebojte,
zblajznete to jak malinu) rozvíjí úžasnou ságu ze středověkého severu prošpikovaného křesťanstvím, které se zde
v té době již pevně usazuje a formuje
životy tehdejších lidí. Do toho vkládá
dobové zvyklosti, dobové způsoby myšlení a uvažování, pozůstatky pohanství,
každodenní život a vnímání skutečnosti
atd. A nejde přitom o nic tuctového,
Undsetové se podařilo podat běžné
vztahy a lidské osudy zase trochu jinak,
neotřele, zajímavě, jímavě.
Hlavní hrdinkou, jak jste již dozajista
pochopili, je Kristina, dcera váženého
zemana Vavřince. Postupně se z malé
žáby stává svébytnou zralou osobností,
vykreslenou se všemi možnými ženskými přednostmi a slabostmi, s jejím
vztahem k dětem, k muži, k Bohu. Tím,
že Undsetová byla žena, je Kristinin
psychologický portrét více než důvěryhodný a uvěřitelný, podařilo se jí
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dostat do nitra své protagonistky a prosáknout jím každou
stránku, čímž kniha ještě více nabývá
na kvalitě. Undsetová prostě věděla,
o čem píše, a navíc psát uměla. A jak!
Drsnost severského prostředí z řádků
knihy jen čiší, nečekejte nic sladkobolného, smrt si podává ruku s životem
na každém kroku, zrada s láskou a nenávistí, radost s bolestí. Přiblížila nám
pro nás něco tak vzdáleného, jako je
středověká norská společnost, u řady
postav si gratulujete, že se s nimi nemusíte potkat, a pak jsou zde jiné, kupř.
Šimon Darré, dnešním jazykem klaďas
jak noha, opravdu nádherná, ryzí postava, postrádající jakoukoli kýčovitost
kladných hrdinů, což je koneckonců
atributem všech aktérů tohoto díla –
pulsují životem, jejich obraz nepůsobí
násilně, příliš chtěně, jakož ani celá dějová osnova či jednotlivé její části.
Ne, nebudu Vám prozrazovat děj, je
dobré si ho prožít autenticky, se všemi
jeho zvraty a gradacemi. Na závěr ocituji její vyznání, které Undsetová složila
záhy po své konverzi, snad Vás to
navnadí k četbě anebo alespoň povzbudí ve Vaší víře:

„Já, Sigrid Undsetová, majíc před sebou
svaté evangelium, jehož se dotýkám
vlastníma rukama, jsem došla k poznání,
že nikdo nemůže být spasen mimo víru, již
vlastní, zachovává, hlásá a jíž vyučuje
svatá, katolická, apoštolská církev římská. Velmi lituji, že jsem pobloudila, když
jsem, rodíc se mimo tuto Církev, považovala za správnou a věřila v doktrínu

odporující její nauce. Osvícená Boží milostí nyní vyznávám, že věřím, že svatá, katolická církev římská je jedinou a pravou
Církví, založenou zde na zemi Ježíšem
Kristem; jí se podřizuji celým svým srdcem. Věřím všem článkům víry, které k věření předkládá; zavrhuji a odsuzuji vše, co
ona zavrhuje a odsuzuje, a jsem připrave-

na dodržovat vše, co mi přikazuje. […]
Právě proto upřímným srdcem a s opravdovou vírou zavrhuji a zříkám se každé
hereze, mylné nauky a sekt odporujících
svaté, katolické a apoštolské církvi římské. Tak mi pomáhej Bůh a Jeho svatá
evangelia, jichž se dotýkám vlastníma
rukama.“

▲ Libor Rösner

RECEPTÁŘ
Pečený čaj

Kdo má rád čaj, možná ho potěší tento
recept. V chladných zimních dnech je
ideální k zahřátí i přísunu vitamínu C.
Používám 2ff kg čerstvého nebo mraženého ovoce. Nejlépe malé druhy, jako
třeba borůvky, ostružiny, rybíz a potom
ještě jablka, hrušky, švestky či blumy.
Toto větší ovoce nakrájím na malé
kousky. Zasypu 1kg cukru krupice.Vše
smíchám a vysypu na vyšší plech. Peču
při teplotě 180ff ° C přesně jednu hodinu.
Nechám trochu vychladnout, asi 10—15
minut. Poté plním sklenice 3ff dcl, po
uzavření víčkem je otáčím dnem vzhůru jako u marmelády. Uchovávám v lednici. Pokud máte lednici malou, je třeba
čaj klasicky zavařit na 80ff ° C asi 15ff min.

Z tohoto množství ovoce vyjde asi 5—6
sklenic. Pak dám 2—3 čajové lžičky do
hrníčku a zaliju horkou vodou. Dá se
použít i studená voda a je z toho osvěžující nápoj třeba i v létě. Na podzim
peču tento čaj s kořením: kousky celé
skořice, badyán nebo hřebíček. Na léto
zase přidávám nakrájený citrón nebo
limetku pořádně umyté ☺.
Příště pošlu medový kremeš z říjnové
kavárny.
▲ Janka Šolcová
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