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Milí čtenáři,
vstupujeme do dalšího církevního roku. Před pár dny jsme vyrobili, nebo zakoupili nezbyt-
nou součást první části liturgického roku ― adventní věnec. Pro nás již neodmyslitelná 
součást předvánočního času nás má zavést k hlubšímu smyslu právě začínajícího období. 
Ano, je to období přípravy na příchod Krista. Nejedná se však pouze o přípravu domovů, 
napečení nezbytného počtu kilogramů cukroví, nákupu dárků pod vánoční strom či hledání 
toho nejkrásnějšího stromečku nebo nejlépe živeného kapra. Adventní věnec a postup-
ně zapálené svíce nás zvou, abychom se na Kristův příchod připravili především ve svém 
vlastním nitru. Vánoce budou i bez všeobecných příprav, ale budou Vánoce v nás? Ježíšek 
nechce přijít jen pod krásně nazdobený vánoční strom, ale chce přijít k nám, do našich 
domovů. Chce přijít se svou láskou a požehnáním.
A právě na tuto lásku chce v tomto novém církevním roce upozornit i Svatý otec František. 
Na slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 8. prosince, otevře papež 
Svatou bránu v basilice sv. Petra ve Vatikánu a symbolicky tak zahájí milostivý jubilejní 
rok, který bude trvat až do slavnosti Krista Krále příštího roku. Jubilejní rok, který papež 
vyhlásil, je rokem BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, které se vylévá na každého člověka. „Jak 
toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc 
každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“ Tato slova Svatého otce 
doléhají i k nám na začátku adventu. Kristus, který přichází o Vánocích v podobě Betlém-
ského Dítěte, na což se v adventu připravujeme, „je tváří Otcova milosrdenství“. On nám 
dává najevo, jak má Bůh člověka neskonale rád, On nám dává pocítit Boží milující dlaň, 
On nám ukazuje, že „Bůh bude navždy v dějinách lidstva tím, který je přítomný, blízký, 
prozíravý, svatý a milosrdný“.
Každý člověk pociťuje ve svém životě Boží milosrdnou lásku, jak to vyzpívává svatopisec 
v 103. žalmu: „On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje tvůj 
život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním“ (Ž 103,3-4).
Kdo je obdarován velkou láskou, nemůže zůstat netečný, tato láska ho pudí, aby lásku dál 
rozdával. Jubilejní rok milosrdenství má vést i nás, abychom kolem sebe tuto Boží lásku 
nejen zvěstovali, ale také abychom ji dávali druhým pocítit, abychom my sami měli milé 
srdce k lidem. A to nejen o Vánocích či pouze v tomto církevním roce, ale každý den. Kéž 
zapalování svící na adventním věnci není pouze symbolem blížících se svátků narození 
Krista, ale je také znamením Boží lásky v tomto světě, která proudí skrze naše milé srdce.
To vám všem přeje a spolu s vámi se snaží uskutečňovat o. Jakub



Sv. Jan Didak
Narodil se kolem roku 1474 v osadě Cuautitlan, 
20 km od Mexico City. Původně byl pojmenován 
Cuauhtlatoatzin ― Mluvící orel, ("ten který hovoří řečí 
orla"). Při jeho výchově bylo dbáno aztécké zásady 
zaměřené na sebeovládání a přípravě na boj. V roce 
1524, když v kraji začali působit první františkáni, 
docházel za nimi do dvě míle vzdálené Tenochtitlan 
a přijal křesťanské učení o Bohu. S manželkou se 

dal pokřtít od Turibia z Beneventu. Zároveň přijal nové jméno Jan Didak 
(v místní řeči Juan Diego) a jeho žena Malintzin ― Marie Lucie, ta po 
pěti letech těžce onemocněla a zemřela. Jan Didak se pak přestěhoval  
ke svému strýci Janovi Bernardinovi do Tolpetlac, odkud měl podstatně blíž 
do kostela v Tlatelolco. Každou sobotu a neděli se bosý vydával přibližně na 
tříhodinovou cestu k účasti na mši svaté. Do chladného jitra vycházel oděn 
tilmou, utkanou z vláken rostliny agáve. Bylo mu 57 let, když takto brzy 
ráno vyšel i 9. 12. 1531. Toho dne u návrší zvaného Tepeyac uslyšel lahodný, 
nezvyklý zpěv, který zprvu považoval za ptačí. Náhle ho vystřídal hlas, který 
jej volal jménem. Na návrší pak nalezl velice krásně oděnou dívku a užasl 
nad září i půvabem té, která ho oslovila v jeho nářečí. Představila se mu 
jako ustavičná Panna a Matka pravého Boha, Původce života, který všechno 
stvořil a udržuje. Řekla mu, že si toužebně přeje, aby v místě, které mu 
ukázala, byl vystavěn chrám. V něm chce prokazovat svou lásku a přízeň, 
pomoc a ochranu, protože je laskavou Matkou všech. Přislíbila, že v něm bude 
pozorně naslouchat pláči těch, kteří za ní přijdou, a v jejich nouzi jim bude 
prokazovat dobrodiní a v každé tísni přinášet úlevu. Poslala jej za biskupem 
Janem de Zumarrága. Biskup tomu zpočátku nebyl nakloněn a chtěl nějaká 
znamení. Jedním ze znamení byly květy kastilské růže a dalších rostlin, které 
Jan Didak natrhal na jednom z vrcholů hor, kde rostly jen kaktusy, a ležel 
sníh. Druhým znamením byl obraz, kterému Panna Maria dala vzniknout na 
Didakově plášti z agáve. Biskup uvěřil a dal postavit chrám na místě, které 
Matka Boží určila. Obraz dala nazvat Pannou Marií Guadalupskou. Jan Didak 
se pak o chrám staral jako kostelník až do své smrti. Jana Didaka kanonizoval 
Jan Pavel II. 31. 7. 2002.

Jeho památku si připomínáme 9. prosince.
V Mariánské kapli v kostele Svatého Ducha máme obraz Panny Marie Guada-
lupské z Mexika, jde o dar mexické malířky Laury G. Morales. MS

Nová tradice?
Podzim patří v přírodě mezi 
nejbarevnější období roku. 
Čas dušiček má kouzlo ve 
své zádumčivosti a vzpomín-
kách... V této podmanivé ná-
ladě se uskutečnil již po druhé 
"Průvod světel" z kaple v Ost-
ravě-Výškovicích k památníku 
padlých a k loni opravenému 
kříži na ulici Proskovická.

V kapli odsloužil zádušní mši  
P. Vítěslav Řehulka s kaplanem P. Jakubem Dominikem Štefíkem. Následně 
se  průvod věřících i občanů z okolních domů vydal s rozžatými červený-
mi světly k pomníku padlých první a druhé světové války. K pomníku byla 
místostarostou RNDr. Františkem Staňkem  položena kytice žlutých chry-
zantém ovázaných trikolorou a vzdán hold hrdinům položením rozžatých 
světel náměstkem primátora města Ostravy Ing. Ivo Hařovským a zastupi-
telem Ing. Karlem Pražákem. K poctě padlých zazpíval sbor místní kaple 
pod vedením varhaníka Ivana Háby tklivou píseň  "Blíž k tobě Bože můj". 

Po pietním aktu u pomní-
ku se vydal průvod ke kří-
ži, kde přítomní na první 
stupeň kříže složili svět-
la, P. Řehulka připomněl 
nutnost vzpomínek na ze-
mřelé a uchování tradic.

   Po skončení oficiální-
ho programu se účastníci 
mohli vzájemně pozdra-
vit a zahřát se připrave-
ným čajem a jinými po-
chutinami...

   Všem organizátorům i účastníkům vřelý dík!!!

 František Staněk



V průběhu obnovy byly dva velice silné momenty. Tím prvním bylo velice 
překvapivé kázání 84 letého otce Jana Rybáře, který nás doslova a do pís-
mene zaskočil svým mladistvým pohledem na to, jak bychom v církvi měli 
vystupovat. Dalším silným zážitkem bylo odvláčení našich starostí na horu. 
Za úplné tmy jsme se vydali s kameny, které představovaly naše „kříže“, 
ke kříži na relativně vzdálený kopec. Pro všechny to byl silný zážitek a pro 
některé to znamenalo obětovat málem i svůj život. Zasvěcení ví, ale jen 
díky obětavému a pohotovému jednání některých z nás jsme se všichni 
vrátili zdraví a živí zpět na základnu. 

Nejde popsat ani nijak jinak sdělit to, co jsme tam všichni prožívali. Jen 
mě osobně přišlo nádherné, že i chlapi, kteří neumí zpívat, anebo se bojí 
v kostele zpívat, tak při mších svatých na obnově zpívali. A když přes 50 
chlapů zpívá ke cti a chvále Boží – to byste to museli slyšet. 

Veliké díky patří nejen otci Víťovi a Herbertovi, kteří celou akci organi-
zovali, ale taky Honzovi a Milošovi, kteří nás celým víkendem provedli. 
Taky Pavlovi, který nás všechny bezpečně dovezl tam i zpět domů, a taky 
nám všem, kteří jsme si dokázali najít čas a prostor věnovat se jiným, než 
všedním starostem.

Sněžka zůstala nepokořena, ale věřím, že máme ještě minimálně dva po-
kusy, kdy ji můžeme zdolat. Ale není to to hlavní. Hlavní je, že jsme si 
každý odvezli potřebné „nabití“ do našeho života. I když to někomu vydrží 
rok, měsíc či týden.  Michal

Duchovní obnova pro muže v Albeřicích 
– druhý ročník

Stejně jako loni jsme vyrazili 
na duchovní obnovu pro muže. 
Na začátku zněl úkol jasně. Ať 
se Olda vrátí domů celý a ne-
porušený. A proto mu k odjezdu 
autobusu přinesla provokativně 
jeho dcera kopačák. Ale nakonec 
kopačák zůstal doma a my jsme 
vyrazili. V podobném složení 
jako vloni, jen s menší obměnou, 
vyrazilo asi čtyřicet z nás spolu 
s pár bratry z Bílovce na naši za-
slouženou „dovolenou“. Je to to-
tiž opravdu vzácná chvíle, když 
můžeme všední starosti vyměnit 
za chvíle, kdy se snažíme najít 

v našich životech chvíle strávené se samotným Kristem. Nám, otcům, ži-
vitelům rodin, nebo raným důchodcům, se nenaskýtá taková příležitost 
každý den. Proto jsme byli rádi, že i přes menší zpoždění jsme v pátek 
vyrazili na mužskou duchovní obnovu. Je opravdu těžké zvládnout všechny 
povinnosti a udělat si čas pro Pána. Jsme zvyklí obětovat čas pro rodinu, 
pro manželku, ale na sebe a na Pána myslíme někteří možná méně, než 
bychom chtěli. 

Letošní obnova měla podtitul 
čtvero mužských archetypů – 
to znamená, že v každém z nás 
je přítomen milovník, mudrc, 
bojovník a král. Za aktivní 
účasti lektorů Honzy a Miloše 
jsme o to víkendu postupně 
přicházeli na to, že v každém 
z nás jsou vlastně všechny 
tyto archetypy zúčastěný, jen 
o nich někteří nevíme. 



MOZAIKA, Pavel Moravec
1. vydání: Cesta, Brno 2013

Tato útlá knížka je souborem 30 textů katolického kněze a psychologa Pavla Mo-
ravce, který nám prostřednictvím svých krátkých zamyšlení, poskytuje klíč k hle-
dání odpovědí nebo přijetí postoje k různým životním tématům a událostem, 
které v našem běžném životě prožíváme. 

Z hlediska náboženského podněcují čtenáře k prožitku jednotlivých pravd víry, 
nabádají proti mechanickému přijímání tvrzení o Bohu a víře, vedou nás věřící, 
abychom pravdy víry propojovali se svou osobní zkušeností, a tak ve své víře zráli.

Texty knížky nejsou určeny k souvislému čtení. Je lepší číst je jednotlivě a opako-
vaně, vracet se k nim podle nálady, podle toho, co zrovna prožíváme. Nevadí, že 
nebudeme se všemi autorovými názory souhlasit. Důležité je přemýšlet o tom, co 
čteme ― to nás může posunout dál v našem chápání a prožívání víry.

Co o knize říká sám autor: „Knihu jsem nazval Mozaika. Mozaika má tu zvlášt-
nost, že její celkový obraz je sestaven z malých dílků, které si umělec důmyslně 
poskládal. Umělcem v tomto případě není autor, ale čtenář. Kniha není žádným 
teologickým traktátem... Jedná se spíše o malé kousíčky úvah o skutečnostech, se 
kterými se běžně setkáváme, jen o nich někdy nemáme čas nebo sílu přemýšlet.
 LŠ

Přípravné práce pro novou fasádu kostela  
Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu

Kostel má již nevyhovující, popras-
kanou a zavlhlou břízolitovou fasá-
du z šedesátých let minulého stole-
tí. Proto bylo rozhodnuto přistoupit 
k obnově fasády. Práce byly rozděle-
ny na dvě etapy. První etapa ― pří-
pravné práce, byla naplánovaná na 
podzim letošního roku a druhá eta-
pa ― provedení vlastní nové fasády 
je naplánovaná na jaro příštího roku.

Během října 2015 proběhly, dle výše uvedeného záměru, přípravné práce, 
které zahrnovaly statické zajištění boční kaple, sanaci vlhkého zdiva a vý-
robu nových dřevěných žaluzií oken věže.

-  Statické zajištění popraskaného zdiva boční kaple spočívalo ve třech 
krocích a to v podinjektování klesajících základů kaple patnácti 
mikropilotami do hloubky 2,5 m, dále přikotvením a stažením zdiva 
kaple k masívnímu zdivu lodě kostela předepjatými ocelovými lany 
a konečně byly jednotlivé praskliny zdiva „sešity“ ocelovými sponami. 
Subdodavatelem těchto prací byla firma FORTI Ostrava s.r.o.

-  Sanace vlhkého obvodového zdiva představovala oklepání zdegradované 
staré omítky v ploše cca 60m2 a provedení vodorovné izolační „clony“ 
bránící dalšímu navlhání zdiva. Tato „clona“ byla vytvořena injektáží si-
likonovým krémem do spáry zdiva vrty průměru 14 mm po 120 mm těsně 
nad soklem a utěsněním hydroizolační stěrkou. Subdodavatelem těchto 
prací byla firma Sanace a vysoušení staveb s.r.o. Opava, přičemž oklepá-
ní staré omítky provedli sami farníci zdarma.

-  Dřevěné žaluzie oken věže vyrábí firma DesCom s.r.o. Ostrava a budou 
osazeny při provádění 2. etapy.

Finanční náklady této první etapy činí 382.130,- Kč vč. DPH.  

Za vyššího dodavatele stavebních prací VS ― Invest, a.s. Ostrava 
Ing. Arnošt Ryba

Turzovka
19. října 2008 byl posvěcen základní 
kámen nového poutního Panny Ma-
rie Matky církve a 4. října 2015 byl 
chrám posvěcen. Mnozí toto poutní 
místo, které není tak daleko od Os-
travy, znáte nebo jste ho navštívi-
li. 12. listopadu ho navštívila i naše 
„Rychlá rota“, pro nezasvěcené, to 
jsou chlapi, kteří nezištně pomáhají 
při údržbě či opravách našich chrá-
mů. V 11.00 jsme se zúčastnili mše 
svaté v kapli sv. Josefa, která je sou-
částí celého chrámového komple-
xu a potom následovalo pohoštění 
v bufetu „U otevřeného auta“. Naše 
farnost přispěla na dostavbu chrámu 
v částce 2000 Eur. 
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každé pondělí a pátek jsou zvány děti s rodiči 
na RORÁTY (nezapomeňte na lampičky)

10. 12. v 19.00  NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ, 
téma EVA (o. Vítězslav), 
farní sálek

11. 12. v 16.00 MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

12. 12. v 18.30  ADORACE PRO MLÁDEŽ  
v kostele Svatého Ducha

15. 12. v 15.30  SETKÁNÍ SENIORŮ  
v knihovně pastoračního  
centra JP II.

15. 12.  po mši sv. v 18.00 ve farním kostele 
SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ SV. ALŽBĚTY

18. 12.  dopoledne NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH 
PŘED VÁNOCEMI

20. 12. od 16.00  v kostele Svatého Ducha 
SETKÁNÍ NEOFYTŮ

21. 12. MŠE SV. RÁNO V 8.30 ZMĚNA!

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2015 OSTRAVA–ZÁBŘEH

24. 12. 25. 12. 26. 12. 31. 12. 1. 1.

Farní kostel 15.00
pro rodiče  

s dětmi
7.30 7.30 17.00 

„na poděkování“ 7.30

22.00 
„půlnoční“ 9.00 9.00 9.00

Sv. Duch 16.00
pro rodiče  

s dětmi
8.30 8.30 18.00 

„na poděkování“ 8.30

23.00 
„půlnoční“

10.30  
žehnání hraček 10.30 23.00 ― 24.00 

adorace 10.30

17.00  
Živý Betlém

Kaple 7.15 7.15 7.15
18.00 18.00

23. 1. 2016  TRADIČNÍ PLES KDU-ČSL v sále 
KD K-Trio v Ostravě-Hrabůvce. 
Více informací u pana Škuty

Advent 2015
DÁREK PRO JEŽÍŠKA

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
provázek 

― uzlík za modlitbu

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 srdce  

― vybarvit, vystřihnout za skutek lásky

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
lístek kopretiny 

― když se mi povede udělat radost tak, 
že se někdo usměje

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
přáníčko 

pro "Marii bez Josefa"


