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Bohušov: Svatomartinská mše svatá

Svatomartinská husa

Foto na titulní straně:
…a přede dveřmi Štědrý den

Rok milosrdenství

Je to veliké znamení doby, že papež
František zahájí 8. prosince 2015 mimořádný Svatý rok, jehož tématem je milosrdenství.
Papež také vysvětluje, proč zvolil jako
den zahájení tohoto Svatého roku právě
8. prosinec:

„Otevřu totiž Svatou bránu v den padesátého výročí zakončení Druhého vatikánského ekumenického koncilu. Církev cítí,
že je třeba onu událost mít v živé paměti.
Tehdy začala nová etapa jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu pocítili silně
a jako opravdové vanutí Ducha požadavek
mluvit k lidem své doby o Bohu srozumitelněji. Byly zbořeny hradby, které bohužel
příliš dlouhou dobu uzavíraly církev
v privilegované pevnosti, a nadešel čas
zvěstovat evangelium nově. Nová etapa
neustálé evangelizace. Nový závazek pro
všechny křesťany, aby s větším nadšením a
přesvědčením dosvědčovali svoji víru.
Církev pocítila odpovědnost, že má být ve
světě živým znamením Otcovy lásky.
Vybavují se mi významná slova svatého
Jana XXIII. při zahájení koncilu, kterými
ukázal, kudy je třeba jít: »Kristova nevěsta chce nyní raději podat lék milosrdenství než sahat po těžkých zbraních...
Katolická církev pozvedající tímto ekumenickým koncilem pochodeň katolické
pravdy se chce ukázat jako nejlaskavější
matka všech, dobrotivá, trpělivá, pohnutá
milosrdenstvím a dobrotou vůči těm dětem, které jsou od ní odloučeny«. Ke
stejnému horizontu odkázal také blahoslavený papež Pavel VI., který při zakončení koncilu řekl: »Chceme podotknout, že
vyznáním našeho koncilu byla především
láska (caritas)… Starobylý příběh Samari-

tána byl paradigmatem spirituality
tohoto koncilu… Modernímu světu se od
koncilu dostalo proudu sympatií a úžasu.
Ano, poukázalo se na omyly, protože si to
žádá láska neméně než pravda, ale lidem
se dostalo povzbuzení, úcty a lásky. Koncil
vyslal soudobému světu namísto deprimujících diagnóz povzbuzující pomoc a
namísto neblahých předpovědí poselství
důvěry.“

Přáním papeže Františka spojeným s tímto rokem je posílení víry každého věřícího, aby zakusil blízkost Bo-

ha Otce a prožil okamžik pravého
setkání s jeho milosrdenstvím.

A tady je myslím kámen úrazu. Církev
nám skrze papeže Františka nabízí setkat se s Bohem jako s milosrdným Otcem, který má i obrovsky něžné mateřské rysy. A my se možná ptáme, jestli
takovéto setkání máme vůbec zapotřebí…
Rád bych mluvil o dvou extrémech:
1. Existují totiž lidé, kteří nedovolí sami
sobě, aby Boží milosrdenství zakusili a
přijali. V pozadí může stát velice přísná

výchova, kterou si člověk prošel. Díky
této výchově (ať už ze strany rodičů,
kněží, učitelů, společnosti…) má člověk
v sobě skryté poselství, že „nesmí udělat chybu“. Takový člověk má velké nároky na sebe, touhu po bezchybnosti,
strach z vlastního selhání. Každou chybu takový člověk považuje za hřích a
ohromně ji zveličí. A po sebemenší
chybě přijde hořkost ze sebe sama, odsuzování sebe či potřeba odpykat vinu
(v extrémních případech je to i sebetrestání či sebepoškozování). Takovéto
„já“ bouchá do sebe a pomocí nejrůz3

nějších pokání a trestání sebe chce
nabýt „ztracenou bezchybnost“.
Pro takového člověka je i zpověď spíše
něco jako forma trestu, který musí vykonat za to, co špatného udělal, než setkání s milujícím a milosrdným Bohem.
A dále takovýto člověk těžko odpouští
sám sobě, proto mu vnitřně nepomáhá
až tolik přijetí Božího odpuštění. Stejně
onomu odpuštění až tak do hloubky nevěří. Že by Bůh byl schopen i takový
hřích odpustit! A tak se může stát, že
chodí ke zpovědi velmi často, protože
přece „zaslouží dostat duchovně na zadek“, a nebo chodí ke zpovědi málo,
protože si myslí, že prostě na Boží odpuštění nemá nárok.
Falešné a přehnané pocity viny a úzkost
z vlastních pochybení brání člověku,
aby přijal Boží milosrdenství… Toto je
první extrém.
2. Na druhou stranu totiž existuje v naší
přirozenosti zvláštní mechanismus,
který slouží k tomu, aby v nás udržoval
dobrý obraz o sobě. Tento mechanismus v nás má tendenci minimalizovat
vlastní chyby. V běžné mluvě říkáme,
že to „špatné prostě zapomínáme a pamatujeme si to jen to dobré“. A to nejen
ze strany druhých. Takto má člověk
tendenci „zapomínat“ i své vlastní hříchy. Častokráte slýchávám, jak někdo
říká, že vlastně žádné hříchy nemá.
A když už nějaký hřích nedokáže zapomenout, tak má aspoň spoustu „vysvětlení“, proč to či ono udělal.
Každá svátost smíření je najednou pro
takového člověka ohrožující, protože „je
nucen“ přiznat si své hříchy a dostat je
ze sebe ven. A člověku je to nepříjemné,
protože před někým musí relativizovat
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tento dobrý obraz o sobě. Svátost smíření najednou popírá iluzi o své vlastní
dokonalosti, a tudíž každá svátost smíření ohromně „deptá“. Zvláště, když
člověk zjistí, že stejně nakonec padá do
stejných hříchů a u zpovědi říká stále to
samé.
A tak se nám může stát, že prožíváme
svátost smíření jaksi bez Boha. Jsem tady pouze „já se svou osobní touhou po
dokonalosti“ či svým „osobním image
dokonalého“ a ta hrozná chvíle u zpytování svědomí a pak hlavně u vyznání
hříchů, kdy musím někomu říct, že až
tak dokonalý nejsem. Bez víry v Boha a
lásky k Bohu má člověk spoustu obranných mechanismů, které ho vybízejí,
aby ke zpovědi nechodil.
Když mám ale Boha opravdu rád, je mi
najednou líto, že jsem ho svým jednáním zarmoutil a urazil. Najednou začnu „potřebovat“ jeho milosrdenství.
Už nejde tak úplně o mě a můj image,
ale jde o to, že to tady na zemi Bohu
svým hříchem kazím. A tady už mi není
líto mě, anebo toho, že někdo přišel na
můj hřích, ale je mi líto Boha, který měl
se mnou jiné plány.
Nemylme se, my lidé jsme schopni
opravdu všech hříchů! S nadsázkou řečeno, to, že jsme nějaký neudělali, je
dáno tím, že jsme na to ještě neměli čas
nebo příležitost, nebo nás ochránila
Boží milost a něčí přímluvné modlitby.
Člověk někdy říká: „to se mi nikdy nemůže stát“, a za chvíli zjistí, že nakonec
stejně dělá to, co odsuzoval. Možná v jiné podobě a možná ještě hůř…
Jde o to skoncovat s iluzí o vlastní
dokonalosti, abychom našli pokoru a
smíření. Svatí budeme, protože přijme-

me Boží milosrdenství a usmíření, a ne
proto, že jsme si svatost zasloužili nějakou svou bezchybností!
Člověk hřeší, ale problém je v tom,
když s tím hříchem zůstává sám a nepouští do něj Boží milosrdenství! Kéž je

tento Svatý rok příležitostí znovu se
podívat i na to, jak praktikuji svátost
smíření a proč tomu tak je.
Požehnaný vstup do Svatého roku milosrdenství přeje o. Lukáš

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
3. prosince – čtvrtek
6. prosince – neděle
7. prosince – pondělí
8. prosince – úterý
13. prosince – neděle
14. prosince – pondělí
20. prosince – neděle
25. prosince – pátek
26. prosince – sobota
27. prosince – neděle
28. prosince – pondělí
29. prosince – úterý
30. prosince – středa
31. prosince – čtvrtek

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Pátý den v oktávu Narození Páně
Šestý den v oktávu Narození Páně
Sedmý den v oktávu Narození Páně (sv. Silvestra I., papeže)
▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI
Doba adventní – příprava na Vánoce:

Od 1. 12. Roráty (mše sv. ke cti Panny Marie s programem pro děti) budou bývat
stejně jako v předcházejících letech v úterý v 6.30 h, ve středu v 17.00 h
a v sobotu v 7.00 h.
Po mši sv. jsou rodiče a děti zváni na faru na snídani (respektive ve
středu na večeři).
2. 12. 18.00 h – Modlitby otců
3. 12. 19.00 h – Příprava dospělých ke svátostem
4. 12. První pátek – návštěva nemocných
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5. 12. Adventní duchovní obnova – „Buďte milosrdní jako Otec“. Obnovu povede
P. Petr Smolek, který vystudoval katechetiku v Římě. Od 9.00 h v Altánu
v Třebovickém parku. Režijní náklady 150,- Kč (studenti 100,- Kč), pokud
nebudete chtít oběd v restauraci, tak 50,- Kč). Mše sv. nebude ráno
v 7.00 h, ale až v 16.00 h.
6. 12. Sbírka na obnovenou katedrálu
16.00 h – Adventní benefiční koncert pedagogů ZUŠ Heleny Salichové a
pěveckého sboru Cantate Domino
8. 12. 17.30 h - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu,
začátek Svatého roku milosrdenství
Ranní mše sv. nebude.
10. 12. 18.30 h – Katecheze dospělých – tyto katecheze (v minulosti nazvány
Biblické hodiny či „Ve škole Ježíšově“ ) budou bývat jedenkrát za měsíc.
Využijte tuto možnost vzdělávat se ve víře.
13. 12. 16.00 h v Orlovně – společenský večer pro všechny s názvem „Farnost
sobě“
Pojďme společně jako farnost prožít jeden adventní večer…
20. 12. Sbírka na rekonstrukci fary s pozváním do Vánoční kavárny na staronové
faře (po velké mši sv.)
14.00—17.00 h v kostele možnost smířit se s Bohem při vánoční svátosti
smíření (budou k dispozici tři zpovědníci)
23. 12. 17.00 h – Poslední rorátní mše sv.
Bohoslužby během vánočních svátků:
24. 12. Štědrý den

v 15.00 h – bohoslužba slova s předáváním Betlémského světla
v 21.30 h – příprava na „půlnoční mši sv.“ - slovo a varhanní hudba
v 22.00 h – „Půlnoční mše svatá“ s možností navštívit po mši sv. betlém v kostele
Možnost návštěvy třebovického betlému bude i ve dnech 25. 12. a 26. 12. od 10.30 do

18.00 h (vyjma přestávky od 12.00 do 13.00 h).
25. 12. Slavnost Narození Ježíše Krista

v 7.30 a v 9.30 h mše svaté
26. 12. Svátek sv. Štěpána

v 7.30 a v 9.30 h mše svaté
27. 12. Svátek Svaté Rodiny

v 7.30 a v 9.30 h mše svaté. Po každé mši sv. bude následovat žehnání rodinám!
v 16.00 h – „živý betlém“ – sraz před kostelem
6

31. 12. Památka sv. Silvestra – ukončení občanského roku 2015

v 16.00 h mše svatá na poděkování za uplynulý rok
ve 23.00 – 00.00 h adorace v kostele s prosbou o požehnání do nového roku
1. 1. 2016 Slavnost Matky Boží Panny Marie – zahájení občanského roku 2016

v 7.30 a v 9.30 h mše svaté

6. 1. Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů

v 17.30 h slavnostní mše svatá

Prosím o Vaši štědrost i při Tříkrálové sbírce!

SVATÝ MĚSÍCE

Barbora — svatá mučednice
Legenda uvádí, že Barbora žila ke konci
3. století jako krásná dcera zámožného
Dioskura v Nikodemii, dnešním Izmitu
v Turecku. Všude byla obdivována Barbořina mimořádná krása, její učenost a
její bystrý rozum. Nejbohatší mladíci města se
ucházeli o krásnou dceru
z pohanského domu, avšak
ona cítila, že v životě musí
být ještě něco jiného, co dosud nepoznala, a každého
muže odmítala.
Barbora začala odcházet ke
skupince křesťanů, kteří tehdy žili
skrytě v neustálém strachu před císařskými pronásledovateli. V dlouhých
rozhovorech se snažila pochopit víru a
učení křesťanů a stále více dospívala
k poznání, že se jí zde ukazuje její další
životní cesta.
Barbořin otec Dioskuros byl zapřisáhlým nepřítelem křesťanů. Začal pozo-

rovat změnu, která se děje s jeho dcerou, a rozhodl se bránit dívce ve
styku s křesťany. Dal u svého domu postavit věž, do níž chtěl
Barboru zavřít. Když se
vrátil z krátké cesty, viděl,
že Barbora přikázala zedníkům, aby do věže vezdili
tři okna místo naplánovaných dvou. Rozlícený Dioskuros se ptal své dcery,
co to má znamenat, a Barbora mu odpověděla, že je
to symbol Nejsvětější Trojice, v jejíž společnosti
touží žít. Také se přiznala, že tajně přijala svátost křtu. Rozzuřený Dioskuros
nechal svou dceru krutě týrat. Nechal ji
zbičovat, drásat železnými hřebeny,
mlátit… Posledním rozhodnutím bylo,
že je nutné useknout Barboře hlavu.
Znetvořenou Barboru vlekli městem
k popravišti, snad aby ostatní odradili
od víry v pravého Boha. Legenda hovo7

ří, že kata nepotřebovali, neboť sám
otec byl rozhodnut jeho práci vykonat.
Dále legenda v závěru hovoří o tom, že
když svou dceru sťal mečem, byl sám
zabit bleskem.
Císař Justinián prý přenesl ostatky sv.
Barbory v 6. stol. do Konstantinopole,

Zrníčka z Bible

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš
chránit, jásotem tě budou oslavovat ti,
kdo milují tvé jméno.

odkud se kolem roku 1000 dostaly do
dómu sv. Marka v Benátkách a r. 1009
byly přeneseny na nedaleký ostrov
Torcello. V roce 1370 nějakou část
z ostatků sv. Barbory dovezl do Prahy
pro Svatovítský chrám i Karel IV.
▲ podle knihy Rok se svatými
a internetu zpracovala M. Dostálová
Hospodine, Pane náš, jak
vznešené je tvoje jméno po
vší zemi!
Žalm 8, 10

Žalm 5, 12

Hospodine, celým svým srdcem ti
Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo vzdávám chválu, o všech divuplných
mají přímé srdce.
činech tvých chci vypravovat.
Žalm 7, 11

Žalm 9, 2

STŘÍPKY

Setkání s Ježíšem jako s naším přítelem (část 12.)

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

Teď budeme mluvit o modlitbě přímluv.
Co je to modlitba přímluv? Představte
si, že se kolem mě shlukne skupinka
asociálů a chtějí po mně peníze. A já jim
nechci nic dát. A oni se shluknou tak
těsně kolem mě, že jim něco dát musím,
jenom proto, abych se jich zbavil. A teď
se podívejme na Abraháma v první
knize Starého zákona (Gn 18, 22-33), kde
také on jakoby naléhá na Boha. A říká:
Tak Pane Bože, když bychom našli
čtyřicet spravedlivých lidí, kteří v tebe
věří, chceš ještě pořád zničit to město?
8

A Bůh říká: O.K., Abraháme, když se
najde 40 lidí, tak to město nezničím. Ale
Pane, když jich nebude 40, ale 35, tak
kvůli pěti lidem bys taky zničil to
město? Dobře, Abraháme, nezničím je,
ani když těch lidí bude 35. A když jich
nebude ani třicet pět, ale třicet, co uděláš, zničíš je? Dobře, Abraháme, nezničím je. Pane, odpusť mi, ale kdyby jich
místo třiceti bylo jenom dvacet, zničíš
to město? Abrahám pokračuje dál ve své
přímluvě. Představte si člověka, který
takovýmto způsobem pořád naléhá na

Boha. A Bůh říká: dobře, Abraháme, nezahladím je ani kvůli těm deseti.
Ale já jsem byl na ty asociály naštvaný,
zatímco Bůh byl z Abraháma šťastný.
A proč? Protože ti se nepřimlouvali, ale
chtěli ze mě něco vymáčknout pro sebe,
kdežto Abrahám se modlil a přimlouval.
A přimlouvat se znamená: ukážu ti svou
vůli, ale dávám ti svobodu, abys udělal,
co máš v plánu udělat. A Bůh je šťastný,
když se přimlouváme. On chce, abychom se přimlouvali také za ostatní.
Abychom se přimlouvali za mého syna,
za mého manžela, za svou farnost.
Přimlouvání je v Bibli velmi časté.
Vzpomeňme Mojžíše, když byla válka
mezi Židy a jedním z pouštních kmenů.
A Bůh řekl Mojžíšovi: Pokud budeš držet své ruce zvednuté, tak vyhrajete tu
válku, ale ve chvíli, kdy své ruce spustíš
dolů, tak prohraješ. A Mojžíš řekl: Přineste kameny a postavte je pod mé ruce, aby neklesly. My nevíme, jestli to má
nějaký symbolický význam nebo ne, ale
to poselství je jasné, jde o přímluvu.
Z Písma zjišťujeme, že všichni proroci

se přimlouvali: Amos, Izajáš, Jeremiáš,
Pavel, Petr, to všechno byli přímluvci.
Všichni se modlili za svůj lid. V Listu
Židům (Žd 7, 25) nacházíme, že Ježíš se
stále za nás přimlouvá u Otce. A každá
přímluva se děje v Ježíšově jménu.
A bylo již zde řečeno, že každá modlitba, která jde do nebe, přijde nejdříve
k Ježíšovi, který ji „přefiltruje“ a pak ji
předá Otci. Tak, aby modlitba, kterou
říkám, byla v souladu s Ježíšovým smýšlením. A když se modlíme ke svatým,
tak ti svatí tu modlitbu přinášejí Ježíšovi. A Ježíš ji přináší Otci. Takže Ježíš
zůstává vždycky středem naší modlitby.
Lidé se mě často ptají, tak ke komu se
mám vlastně modlit, k Marii nebo
k Ježíšovi. To není otázka „buď a nebo“,
protože každá modlitba nakonec skončí
v rukou Ježíše. On je prostředník mezi
Bohem a člověkem. Takže, když vložím
svou modlitbu do rukou Marie nebo
svatého Antonína, tak ta modlitba
skončí u Ježíše. A Ježíš předkládá tuto
modlitbu Otci.
▲ připravil Radim Prokop

Mluv se svým Bohem

Hospodin dále řekl Jóbovi toto: „ Smí se člověk přít se Všemohoucím? Smí ho kárat? Ten,
kdo Boha obvinil, ať odpovídá.“ Jób na to Hospodinu odpověděl: „Co ti odpovím, když
jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku. Jednou jsem už promluvil a nevím co odpovědět, ba i podruhé, ale nemohu pokračovat.“
Jób, 40, 1—5

Nevadí, s Bohem je třeba se bavit jako
se sobě rovným, i když všichni víme, že
je mnohem více než já a mnohem více
než my. Ale odepírat si konverzaci se
svým Stvořitelem jen ze strachu a předstírané pokory je škoda a je nám k neprospěchu. Pravá rozmluva s Bohem je

jako rozmluva s nejlepším přítelem, s nejbližším člověkem, kterého
máme a kterému nic netajíme. Který
o nás ví všechno, ne protože je vševědoucí, ale protože my sami celým svým
srdcem chceme, aby o nás všechno věděl, aby s námi byl a my jsme v každém
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okamžiku s ním a víme, že nás hlídá a
že nás chrání. Jak bychom potom mohli
mít strach nebo obavy mluvit s takovým Bohem? Není snad Bohem
všech? Bohem živých i mrtvých. Bohem
silných i slabých. Bohem velkých i maličkých. Bohem významných i bezvýznamných. O to více je Bohem tobě,
v každé tvé situaci a v každém okamžiku. On je tady pro tebe, ať uděláš
cokoli, ať si myslíš o něm nebo o komkoli cokoli. On nikdy neodejde, nikdy
neuteče, nikdy tě neodmítne, nikdy tě
nezapře, nikdy nebude mít pro tebe
špatné slovo, ale vždy tě bude čekat a

vítat s otevřenou náručí a s očima
plnýma pochopení. Stejně jako otec,
který nikdy nezapře své dítě, i kdyby
udělalo cokoli. Nikdy nebude stát opodál a nečinně přihlížet, když ho potřebuješ, nikdy se „nikam nevypaří“,
protože on je vždy s tebou, nemůže tě
opustit, neopustí tě tvůj Bůh nikdy a
navěky bude s tebou. Tak se ho ptej a
rozmlouvej s ním. Protože včera bylo
pozdě začít. Uvidíš, co ti odpoví a co tě
naučí a jak tě pomalu dovede zpět k sobě a do svého království, když mu budeš naslouchat a vyslyšíš jeho slov.
▲ Aneta Cholevová

Městečko Milosrdenstvía bazilika Svaté Rodiny ve městě Branice
Při cestě na poutní slavnost sv. Martina
v Bohušově jsme v obci Úvalno u Krnova odbočili na hraniční přechod do
polských Branic. Naším cílem bylo
navštívit v Branicích „Městečko Milosrdenství“, které je spojeno s mimořádnou osobností biskupa Josefa Martina Nathana. Jeho ostatky byly z Opavy
8.11. 2014 po 70 letech přeneseny a
uloženy do nového sarkofágu v bazilice
Svaté Rodiny. Kromě sargofágu v zadní
části kostela jsme obdivovali mozaikovou výzdobu hlavního oltáře. Mozaika zobrazující Svatou Rodinu je unikátní svou velikostí v presbytáři kostela i
ojedinělou uměleckou vzácností ve
střední Evropě vůbec.
Biskup Nathan se narodil roku 1867. Jeho rodiče pocházeli z Hlučínska a žili
střídavě na obou stranách dnešní česko-polské hranice. Základní školu navštěvoval v Ludgeřovicích, gymnázium
v Hlubčicích (Głubczyce) a Ratiboři (Ra10

cibórz), kněžské svěcení obdržel roku
1891 ve Vratislavi (Wrocław) a primici
slavil v Hlučíně.
Jedním z jeho prvních působišť se staly
Branice (dnes Polsko), kde se jako kaplan podílel na stavbě kostela v přifařené
obci Vysoká (Wysoka). Zajímal se také
o sociální situaci svých farníků a zapojoval se do aktivit směřujících k pozvednutí hospodářského života obce.
Právě v Branicích již jako farář začal
uskutečňovat své životní dílo, „Městečko
Milosrdenství“.

Impulsem k němu se stala jeho častá
setkání s psychicky nemocnými lidmi,
kteří mnohdy žili v nuzných podmínkách bez patřičné péče. Nathan požádal
o pomoc představenou kongregace Mariiných sester v Ratiboři a ta do Branic
poslala čtyři řeholnice, které zde zahájily činnost pečovatelského a léčebného
ústavu pro psychicky nemocné. V průběhu čtyřiceti let zde vzniklo 23 pavilo-

nů s kapacitou dvou tisíc lůžek a v době
největšího rozkvětu v něm pracovalo
devět lékařů, 130 řeholních sester a 250
osob personálu. Roku 1910 byl v lé-

kému arcibiskupovi, který ho roku 1916
jmenoval administrátorem a v roce 1924
generálním vikářem pruské části olomoucké arcidiecéze. Po podpisu Mni-

čebném komplexu zřízen domov a škola
pro mentálně postižené děti, které byly
vzdělávány pro samostatný život a po
dokončení školní docházky mohly být –
nakolik to jejich zdravotní stav dovoloval – zaměstnány v okolních statcích.
V roce 1932 zde vybudoval nemocniční
kostel po vzoru starobylých křesťanských bazilik. Výstavba celého léčebného ústavu včetně pekárny, prádelny, řemeslného dvora, kuchyně apod. se stala
příležitostí k vytvoření mnohých pracovních míst.
Organizační a pastorační schopnosti
Josefa Martina Nathana neušly olomouc-

chovské dohody v roce 1938 připadlo do
Nathanovy pastorační péče zabrané
území Sudet o velikosti 22 děkanátů, čítajících celkem 760 tisíc katolíků. Po
smrti světícího biskupa Josefa Schinzela
byl pak Nathan na jaře roku 1943
jmenován světícím biskupem olomouckým.
Poválečný vývoj ovšem Nathanův život
velmi zkomplikoval. V novém „lidovém
Polsku“ se biskupovo působení setkalo s nevolí a bylo mu přikázáno, aby
se vystěhoval do Německa. Vzhledem
k rodovým kořenům se nakonec mohl
odebrat do nedaleké Opavy, kde ho při11

jaly řeholní sestry Kongregace dcer
božské lásky ve svém klášteře. Zde také
30. ledna 1947 zemřel a byl pohřben na
místním hřbitově. Po téměř sedmdesáti
letech se jeho ostatky vrátily do Branic,
místa velké části jeho života. Překvapilo
nás, jaké obrovské dílo zde zanechal

přes složitost dobových, politických,
národnostních i ekonomických poměrů. Jeho ústav jako státní léčebné zařízení funguje dodnes.
▲ s využitím internetových
stránek a materiálu P. Larische
zpracoval Stan. Svoboda

Paulo Coelho – další z příběhů

Už mnohokrát jsme v promluvách, a nejen tam, slyšeli, „ jak důležité místo v životě každého člověka zaujímá společenství a možnost setkávání se v rámci rodiny, přátel,
farnosti apod. Námět k zamyšlení nabízí i tento příběh.

Osamělý uhlík

Juan pravidelně chodil na nedělní bohoslužby své kongregace. Časem mu
však připadalo, že kněz říká pořád totéž, a přestal do kostela docházet.
O dva měsíce později, za jednoho studeného zimního večera, k němu kněz
přišel na návštěvu.
„Asi se mě pokusí přemluvit, abych tam
zase chodil,“ pomyslel si Juan. Bylo mu
jasné, že nemůže přiznat pravý důvod
své nepřítomnosti: nicneříkající kázání.
Musel si vymyslet nějakou výmluvu, a
aby získal čas, přistrčil ke krbu dvě
židle a začal mluvit o počasí.
Kněz na to nic neříkal. Juan se chvíli
marně snažil přimět ho k řeči, a pak ta-

ké zmlkl. Tiše seděli a pozorovali oheň
skoro půl hodiny.
Potom kněz vstal a neohořelou větví odstrčil jeden žhavý uhlík daleko od ohně.
Uhlík neměl dostatečný žár k tomu, aby
žhnul dál, a tak začal vyhasínat. Juan jej
honem hodil zpátky doprostřed ohniště.
„Dobrou noc,“ řekl kněz a měl se k odchodu.
„Dobrou noc a děkuji,“ odpověděl Juan.
„Uhlík vzdálený od ohně může být sebezářivější, a přece rychle vyhasne. A člověk vzdálený od svých bližních může být
sebeinteligentnější, a přece si neuchová
svůj žár a plamen. Příští neděli se vrátím
do kostela,“ pomyslel si.
▲ E. Stařinská

VESELÝ
Na policejní stanici ve Skotsku: „Tak vy
víte, pane, kdo vám odcizil váš automobil?“ „Ano, pane inspektore. Ale nepospíchejme s tím. Počkejme, až ho přelakuje.“
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„Největšího uznání se mi dostalo od
jednoho Skota,“ prohlásil známý spisovatel. „Řekl: Váš poslední román se
mi tak líbil, že jsem si ho málem koupil.“

Volá Skot na pojišťovnu: „Haló, mohu si Skot odlepuje v bytě tapety. Soused se
u vás dát pojistit dům po telefonu?“ ho ptá: „Ale copak, sousede, budete
„Bohužel, musíte se dostavit osobně.“ nově tapetovat?“ „Ne, já se stěhuji.“
„Škoda, to teda radši zavolám hasiče.“

MODLITBA
Modlitba odevzdání se sv. Terezie z Lisieux

Pane, daruj mi otevřené srdce dítěte.
Dovol mi přijít k Tobě s důvěrou, bez
obav o Tvoji lásku.
Zbav mě přesvědčení, že jsem soběstačný, a ukaž mi, že Tě potřebuji.
Dej mi milost přiblížit se Ti.
Pane, dej mi jednoduchost dítěte a
schopnost žasnout.
Ať nikdy neochabne moje zanícení pro
Tebe.

Dej, ať spěchám hovořit s Tebou v důvěrnosti modlitby.
Dej mi moudrost uvědomit si, že žádná
maličkost v mém životě není tak malá,
aby ses o ni nezajímal.
Pomoz mi pochopit Tvou slávu v bezmocnosti Kříže.
Synu Boží, který ses kvůli mě stal dítětem, pomoz mi pochopit, že Otcovu milost mám kdykoliv na dosah.
Amen

OKÉNKO
PRO DĚTI
Ve škole jsem si jednou vzala kalendář a lita vařícím olejem, ale ten jí neublížil.
dívala se, kdo všechno má v prosinci
svátek. To byste nevěřili, kolik úžasných lidí má svátek v tomto měsíci.
Třeba taková svatá Barbora — slaví
4. prosince. Když si na Barborku dáte do
vázy několik větviček z ovocných stromů, do Božího hodu by měly vykvést.
Mikuláše snad znáte všichni. To, že máte 6. prosince balíčky za okny, není jen
tak. On totiž ten Mikuláš se staral o lidi,
kteří se ocitli v nějaké nouzi. Jednou zachránil před smrtí tři nevinně odsouzené muže. Poté daroval dívkám měšec
zlata. A svatá Lucie? Jelikož řekla, že jejím ženichem je Ježíš, byla nejdříve po-

Poté byl vydán příkaz, aby ji na místě

sťali mečem. Její svátek si připomínáme
13. prosince. Ve Švédsku se svátek slaví
tak, že nejstarší dívka z rodiny má na
hlavě věnec z hořících svíček a postupně probouzí rodiče a sourozence.
Připomíná tak světlo, které s Ježíšem
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přišlo o Vánocích na svět. Buďme i my cie. Hlavně nezapomeňme lidem s těběhem doby adventní k ostatním lidem mito jmény v tento měsíc popřát! ☺
štědří jako Mikuláš a odvážní jako Lu▲ Sára Šolcová

KNIŽNÍ OKÉNKO

Oběť zpovědního tajemství – Josef Spillmann TJ
Mí fanoušci určitě zaplesají, že jsem
opět zde ☺. Tentokráte jsem (nejen pro
ně) vybral knihu, abych s její pomocí
v době adventní tak trochu inspiroval
všechny ty, kdo váhají se smířením
se s Pánem. Je to příběh o tom, kterak
kněží nevyzradí tajemství zpovědi nikdy a za žádných okolností, i kdyby měl
za to trpět jak zvíře. Platí totiž zásada
vyřčená v jedné kriminálce, která je sice poněkud (možná spíše dosti) neotřelá a drsná, a sice že vyzradit zpovědní
tajemství je větší hřích než znásilnit
papeže.
Příběh je to veskrze jednoduchý —
kostelník Loser zavraždí starou Blanchardovou poté, co převzala od svého
faráře ze St. Victore abbého Františka
Montmoulina značný peněžní obnos na
stavbu nového špitálu. Učiní tak v noci
v chodbách fary — bývalého kláštera,
načež se v hrůze ze svého činu utíká vyznat o. Františkovi. Poté zmizí.
Nemusím ani psát, že podezření padne
na nebohého kněze, a protože všechny
indicie vedou k němu, je zatčen. Ve
svém svědomí řeší, co vše může sdělit —
má jasno, že přes zpovědní tajemství
nejede vlak. Hlavní problém jeho rozjímání spočívá v tom, zda může prozradit
aspoň to, že se mu Loser zpovídal.
Dojde k závěru, že nikoliv, ježto by tím
14

de facto ukázal na vraha, o kterém si
všichni mysleli, že byl v dané době fuč.
Bylo by to také prozrazení zpovědi, říká
si. Přijímá tím kříž, uvalí na sebe hanbu
a trest.
Samozřejmě, že se věci chopí liberální
kruhy, které dští síru na vše církevní, a
tato causa jim jde náramně vhod. Kurie
jaksi vytuší, co o. František podstupuje,
protože ani představeným nemůže pochopitelně nic naznačit. Stojí za ním.
Přestože se jí najatý právník snaží, seč
může, je to marné a abbé Montmoulin
je shledán vinným a poslán na galeje do
Nové Kaledonie. I tam trpí mezi rabiáty
rozličného druhu z důvodu svého
kněžství a zdá se, že na galejích najde
smrt.
Co se však nestane — po pár letech se
u jeho někdejšího právníka objeví muž,
který se představí jako Loser a který
vypráví svůj příběh. S prachama získanýma od zavražděné vzal roha do
Jižní Ameriky, kde se solidně vyšvihl a
stal se úspěšným podnikatelem – řekli
bychom dnes. Dostihlo jej však svědomí
— dozvěděl se o případu ze St. Victore,
kde byl odsouzen kněz za loupežnou
vraždu. To mu nedalo spát, až se rozhodl dát věci do pořádku. Odpluje do
Francie, kde se přizná ke svému činu
i před soudem. „Byly to výčitky svě-

domí a hlavně hrdinná věrnost duchovního a vykonání povinnosti, jenž
se za mne dal raději nevinně odsoudit,
než by jen z daleka tajemství zpovědního porušil,“ uvádí důvody svého náhlého rozhodnutí, aby se pak právě u
abbého Montmoulina po drahných letech vyzpovídal a nasedl na loď odvážející ho na galeje do Nové Kaledonie.
Ta kniha vyšla nedávno zase, já četl vydání z roku 1906, což se podepsalo na
celkovém vyznění. Není to rozhodně
pravidlem (stačí si přečíst takového Ja-

kuba Demla), nicméně ten jazyk je zbytečně přeslazený, načančaný. Mám za
to, že v novém vydání se této kýčovité
sladkosti překladatel vyhnul. Je to totiž
silně na škodu příběhu, který je solidně
vystaven, ač je tak trochu předvídatelný. Ta předvídatelnost ale nevadí,
nakonec i na to vyjadřování si čelavjek
zvykne, jakkoli by uvítal trochu odstup
od postav i problému. Nicméně doporučit to ke čtení můžu, už jen pro to
posílení ve vědomí velikosti a slávy
Církve svaté.
▲ Libor Rösner

NA PRAVÉM MÍSTĚ
Dobrý den v redakci farního časopisu MANA.
Posíláme informace o naší poradně pro ženy a dívky. Potěší nás, když informace
zveřejníte ve vašem zpravodaji, aby o nabídce této služby vědělo co nejvíce lidí.
Děkujeme za vstřícnost.
Za tým Centra naděje a pomoci
dr. Lázničková
Poradna pro ženy a dívky je provozová-

na organizací Centrum naděje a pomoci
(CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství postavené na křesťanských
hodnotách.
Pracovnice poradny pro ženy a dívky
nabízí klientkám a jejich partnerům
profesionální a lidský přístup, pro který je poradna oblíbená a vyhledávaná.
Poradna nabízí klientům široký záběr
v řešení různých potíží. Častými tématy
jsou problémy ve vztazích partnerských
i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce i nečekaného tě-

hotenství a zvládání vyčerpání matek
při péči o děti a domácnost. Pracovnice
poradny podporují rodiče k přijetí
všech počatých dětí, a proto také nabízí
podporu nejen v průběhu těhotenství.
Samozřejmě pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani
křesťanským rodinám.
Důležitou součástí poradny je zvládání
smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět. Manželé, kteří touží po mi15

minku, jsou často ve velkém stresu a
vlastním sebeobviňování, až se jim výsledně nedaří žít spokojený manželský
život. Proto je zde pro ně nabízená psychosociální podpora.
Výjimečností této poradny je, že nabízí
pomoc ženám po potratu, a to umělém
a i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často
ve společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této poradně je
zde naopak nabízená pomoc a přijetí.
Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především podporuje
rodičovské kompetence svých klientů,
posiluje práva žen v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich sebe-přijetí
v každodenním životě.
Co ještě stojí za zmínku, je komplexní
přístup pracovnic ke klientům. Což
znamená, že poradkyně vnímají všechny klientovy složky osobnosti. Věnují se
jak sociálním potřebám klientů, tak
i jejich biologickým, psychickým a spirituálním potřebám.
Je možné, že znáte čínskou povídku
o dvou vesnicích, jejichž obyvatelé zažívají hlad a do každé z nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesničanů o nasycení
oba rybáři se rozhodnou vesničanům
pomoci. Každý ale jiným způsobem.
První rybář každý den vesničanům vy-

loví ryby, a tak žijí obyvatelé vesnice
mnoho let v sytosti. Druhý rybář své
vesničany naučí rybařit a vesničané
každé ráno si nachytají ryby sami.
I když je to cesta náročnější, vesničané
výsledně jsou také sytí. Jednoho dne
oba rybáři zemřou. A co se stane? Výsledek je Vám jistě znám. První vesnice
opět zažívá hlad a bídu. Druhá žije
v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství je směřováno tak, aby klienti po
konzultacích byli schopni vést smysluplný život bez podpory poradny.
Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace Centrum naděje a pomoci (CENAP) mohla
klientům pomoci komplexně, nedílnou
součástí praxe je též nabídka využití
dalších programů a poradenství, které
je již nad rámec sociálního poradenství.
I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13,
není omezena jen pro obyvatele Brna.
Pro možnost emailového (cenap@cenap.cz)
a telefonického (543 254 891) spojení a
dobré dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je zde pro všechny.
Pokud vnímáte, že by služby poradny
mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda bych Vás povzbudila
v kontaktování poradny.
▲ Bc. Milada Lázničková DiS
www.cenap.cz

***

Vsˇem veˇrny´m cˇtena´rˇu˚m nasˇi´ Many
prˇejeme radostny´ vstup do doby adventni´
a va´nocˇni´ sva´tky bohateˇ prostoupene´ Bozˇi´ milosti´!
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…a blízko, blizoučko Štědrý den…
Rodina z Nazareta

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli,
že shlédl…
Tys při Zvěstování shlédl,
Boží Slovo vložil.
Co svět nemůže dát, Tys dal!
Nejkrásnější radost tají se!
A přece mnozí o Ní ví.
Láskou blahoslavenou opájí se.
Tajemstvím početí zrozenou,
Láskou ve mně — niternou.
Objímám — můžeš cítit,
chvět se radostí,

Dnes do Betléma

Nabídli jsme staré pratetičce, že ji vezmeme do kostela na vánoční mši.
Má potíže s nohou, už jenom občas slézá
z postele, navrhli jsme jí, že ji sneseme,
uložíme do auta, odvezeme…, přivezeme…
„Kdepak,“ usmála se.
Sice nám hodně děkovala, jenže odmítla.
Rázně.
Dítě se jí zeptalo, proč nechce k Ježíškovi.
Pohladila je.
„Jen jděte pěkně do kostela beze mě…,
co byste se se mnou vláčeli, já se vydám
dnes, až odjedete, do Betléma… Vydám
se tam a nebudu muset nikomu dělat
potíž, aby mě vezl a potom ještě nosil a

tu úžasnou novinu mám šířit.
Ten, který je, mne neopustí!
S Láskou v naději
a s vírou,
v Loretě mého života,
bydlí Josef, má jistota.
On ctí nás jak lilii bílou.
V náručí drží mne s Ním,
nic neotřese tím.
V strázních, v chudobě, v záři
je květem - plodem mým
nejdražším.
▲ Margareta Špoková
podpíral a… a vůbec… Pan farář se u mě
staví, říkal.“
Dítě se divilo.
Jak může pratetička jít do Betléma?
S tou bolavou nožičkou?
Jsou takové závěje a jí dělá obtíž přejít
i pokojíček, ve kterém leží.
A to by chtěla jít až tak daleko?
A za kolik dní se vrátí?
Hned mělo tolik otázek.
A vždyť ještě nemá ani sbalený kufr.
Pratetička se usmála.
„Když chodím do Betléma, tak nepotřebuju letenku ani lístek… prostě se
tam vydám… postojím v myšlenkách
u Ježíška, povím mu, co potřebuju, zkusím zaslechnout, co říká on mně…
někdy jako bych opravdu skoro slyšela
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dětský hlásek…, ne, nemám hlasy jako
Jana z Arku… Ale jsem stará učitelka a
slyšela jsem tolik dětských hlásků, snad
vytuším, co by mi dítě z jesliček řeklo,
snad mi anděl strážný poradí, co by mi
asi řeklo, kdybych byla… kdybych byla
v Betlémě…“
Pohlédla z okna do veliké vánice.
„Až budete v kostele, tak se za vás
všechny pomodlím a vy si vzpomeňte
zase na mě…“
Pohladila dítě.
„Vzpomeňte si, že jsem v Betlémě.“
Dítě se na pratetičku užasle dívalo.
Je kouzelná?
Umí létat…?
„Každý by se měl občas vypravit jako já
do Betléma… Dělám to už léta a letos,

Jak si užít předvánoční čas

U stromečku s dárky však ještě nejsme,
zatím zápasíme s podzimním nečasem:
jednou nás zaskočí mlha na dálnici, potom zase protivná rýma a s ní chmury
z představy, že se už brzy máme vybičovat k maratonu vánočních příprav.
To naši předkové si tenhle čas uměli
vychutnat jinak! Skončila doba nejtvrdší práce, a když se urodilo, teď
zvolnili a juchali a futrovali se na posvíceních — tedy do Martina, pak brzy
začal advent a půst.
Co si taky dát do nosu, dopřát si třeba
sádlo (máte na něj chuť, protože tělo
moc dobře ví, co teď před zimou potřebuje) a pak si udělat… řekněme malé
adventní kouzlo?
Až zas budete poklusem míjet stánky na
tržišti, přibrzděte a nadechněte se:
18

když mne trápí ta noha, tak to mohu
udělat tím spíš… každý by se měl vypravit do Betléma, aby byl blíž tomu,
komu se tak často vzdalujeme… Nechodím do Betléma jenom o Vánocích,
kdepak… snažím se každý den být
aspoň chvíli, aspoň malou chvíli v Betlémě… Schválně si to někdy zkuste,
uvidíte, jak se z té cesty do Betléma…,
i kdyby trvala jenom několik minut…,
vrátíte jiní, vrátíte se z ní… prosvícení…
tak prosvícení…“
Usmála se.
A my jsme ji už nerušili a odešli.
Proč bychom ji také měli rušit…
Čekala ji přece dlouhá cesta… Její srdce
čekala zároveň krátká cesta — Cesta do
Betléma…
▲ úryvek z knihy Ježíšek pro mě
možná vám ve vůni trdelníku připluje
vzpomínka z dětství… a vzápětí se
stánky rozzáří, blýskavé cetky se promění v poklady, a vás jako kdysi zaplaví
krásný pocit, že se právě začíná chystat
něco tajemného… Vzpomínáte? Tenkrát
jste ještě věděli, o čem jsou Vánoce.
Jenže tak je to dodnes, stačí se na celý
předvánoční mumraj podívat dětskýma
očima. Že je to těžké? Snadné, když si
včas uvědomíme, že toulat se společně s dětmi mezi stánky, zapálit spolu
první adventní svíci, jít brzy ráno ještě
za tmy na roráty a matlat cukroví dá
nám všem víc než vyblýskaná kuchyň.
Tak jste pro?
Začněte svou pouť dítěte třeba tím, že
obnovíte některé zvyky: kdy jste si naposled nechali doma rozkvést barbor-

ku? A maminka ji měla vždycky… Zajeďte tedy místo do supermarketu do třešňové aleje!
A připomeňte si i jiné obyčeje, i všechny svátky do Vánoc, vylovte z paměti
staré pranostiky, za dlouhých večerů
vyrábějte s dětmi vánoční ozdoby a těšte se na Mikuláše, pak řešte, jak vypadá
Ježíšek, zajděte spolu na roráty, přines-

te si domů betlémské světlo… a klidně
přidejte do předvánoční mozaiky nějakou inovaci starého zvyku, který teď
bude patřit jen k vaší rodině — třeba
tajné vylupování rozinek z vánočky.
Ten vlastně taky stačí jenom obnovit:
vzpomeňte si — kdo kdysi neviděl zlaté
prasátko jen kvůli voňavé rozince v puse?
▲ úryvek z knihy Jak přežít Vánoce

RECEPTÁŘ
Tento recept na jablkový závin nám před mnoha lety přinesla do zkoušky
chrámového sboru paní Milada Bartusková, která už není mezi námi, ale dobroty
podle jejího vtipného receptu nás mohou potěšit i nyní.

Je čas jablek — jablkový závin
Vezmi, milá hospodyňko,
výběrovou mouku hladkou,
špetku soli, žádný cukr,
nechceme přec buchtu sladkou.
Pak do mouky Heru vsekej,
při té práci moc nehekej.
Mléka sklenku od hořčice,
ani méně, ani více.

na vál dej bochánek bílý,
nožem rozkraj v čtyři díly.
Váleček vem pěkný, hladký,
vyválej pak čtyři plátky.
Na ně jabka nakrájej,
stoč, do trouby péci dej.

A teď hurá do práce,
už přestává legrace.
Těsto hnísti musíš pilně,
také vytlouci je silně.
Bochánek pak pohledný
vložíš v sáček průhledný.
Odpočívat dej ho dlouze,
ty se věnuj svojí touze.

Až to voní v celém bytě,
zavolej rodinu hbitě,
ať okusí štrůdle nové
z receptu paní Vodičkové.

Až je těsto odpočaté
(od půl druhé do půl páté),

22 dkg hladké výběrové mouky, 14 dkg
Hery, 1 dcl mléka, špetka soli.
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Bohušov: Svatomartinské posezení na faře

