09-10/15
147

ZPRAVODAJ FARNOSTI OSTRAVA-ZÁBŘEH

Milí farníci,
začínáme nový školní a zároveň pastorační rok. Začínáme ho s novými
webovými stránkami, za což patří dík Zdeňku Uhrovi, a také s novým vydáním farního časopisu. Chtěl bych touto cestou poděkovat Jozefu Böhmovi
za dlouholetou službu pro farní časopis a popřát Áje, která převzala starost o vzhled časopisu, mnoho trpělivosti a radosti ze služby pro farnost.
Místo zamyšlení nebo moudrosti bych se chtěl s vámi podělit o pár myšlenek
P. Diega Gosa z předmluvy ke své knize Farářské vtipy, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Nemám rád chladné počasí, ani chladné city.
Jsou mi podezřelí lidé, kteří se berou moc vážně.
Neklape nám to s těmi, kdo jsou přesvědčeni, že
všichni okolo jsou sice hloupí, ale naštěstí jsou
na světě ještě oni. Jsem alergický na dlouhá kázání. Daleko víc než kurz morální teologie mne
osloví jedna věta, jeden trefný vtip, jeden kousavý žert. Protože zboří
mou obranu a namíří reflektor přímo na mé chyby. Křesťan, jenž nepřipouští chyby v díle církve, ubírá mnoho ze zásluh Boží prozřetelnosti,
která ji navzdory lidským podrazům stále nese v náruči...
Přeji celé farnosti, abychom zakoušeli Boží náruč, která nás nese, když se
nedaří, a kousek laskavosti k sobě, když nosíme nos moc nahoru.
o. Vítězslav
P. S.: K jednomu odsouzenci k smrti na elektrickém křesle přistoupí starostlivě kněz a ptá se: „Synu, co pro tebe mohu udělat?“ „Otče, držte
mne za ruku!“

Žehnání aktovek na začátek školního roku

Sv. Kateřina Fieschi (Janovská)
Narodila se v roce 1447 v Janově. Její otec byl královským náměstkem a matka
rovněž pocházela ze vznešeného rodu. Ve 13 letech chtěla následovat svou starší
sestru do kláštera, ale nebylo jí to dovoleno. V 16 letech byla provdána za Juliána Adoma. Manželství však se pro ni stalo spíše utrpením. Manžel byl na ni tvrdý
a vedl rozmařilý život. Po pěti letech se i Kateřina zapojila do víru společenského
života a začala chodit na slavnosti a hýřivé zábavy. Tento druh života ji však nenaplňoval a po krátké době cítila prázdnotu a zmocňovala se jí beznaděj. Plna
lítosti proto vstoupila do chrámu sv. Benedikta a prosila ho o přímluvu u Boha.
V dalším březnovém dni r. 1473 navštívila v klášteře svou sestru a na její radu tam
poklekla u zpovědnice, aby předložila Pánu svůj život. Po návratu rozjímala o bolestném umučení Spasitele a v mystickém zážitku vnímala Kristovu krev, která

ji zaplavovala, i jeho slova: „Tato krev byla prolita z lásky k tobě, na zahlazení
tvých hříchů.“ Kateřinino obrácení se životní zpovědí přineslo brzy dobré ovoce.
Manželovo příkoří začala přijímat s trpělivostí a vroucně se za něj modlila. Julián
se začal mírnit a za čas se změnil. Kateřina si ukládala přísné pokání a láskou
přilnula ke Kristu. Denně se účastnila mše svaté a přijímala eucharistii, i když
časté sv. přijímání nebylo v té době zvykem. V adventu a v postní době žila pouze
z eucharistie, údajně po 23 let. Také se v místním špitále starala o chudé nemocné. S modlitbou za ně jim svým životem ukazovala na Krista a stávala se pro ně
učitelkou duchovního života. V roce 1489 byla zvolena za představenou nemocnice. V letech 1497 a 1505 zaplavila Janov morová epidemie. Kateřina se s velkou
horlivostí starala o nakažené. Sama byla také nakažena morem, ale uzdravila
se. Poslední roky života jí sužovaly těžké bolesti. Zemřela 15. září 1510 a byla
pohřbena ve špitálním kostele. Její ostatky byly pak po 18 měsících vyzdviženy
a nebyl na nich shledán žádný rozklad. K potvrzení kultu došlo 6. 4. 1675 papežem
Klementem X. a za svatou ji prohlásil 16. 5. 1737 papež Klement XII. Je patronkou
Janova a italských nemocnic.
Její památku si připomínáme 15. září.
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Je to již 25 let, kdy jsem od
Ježíška na Vánoce dostal na
tehdejší dobu vcelku moderní
aktovku v podobě lokomotivy
a tušil tak, že se blíží velký
zlom v mém životě. Asi bych
ještě objevil doma onu vánoční fotografii, kde hrdě držím
svůj nový přírůstek pro školní
vzdělávání.
Začal školní rok a pro děti byla připravena mše svatá s žehnáním školních pomůcek a doprovodný program. Zejména pro prvňáčky mělo
požehnání důležitý význam: nejsem na školu a vše, co se v ní bude
dít, sám, ale Bůh je se mnou, žehná mi a opatruje mě. A tak se před
obětním stolem v kostele nashromáždila velká řada různobarevných
aktovek prapodivných tvarů a funkcí, a to nejen těch dětí, které šly
letos poprvé do školy, ale i starších sourozenců a žáků. Někteří prvňáčci měli co dělat, aby své aktovky nahodili na záda, jiní za nimi
téměř nebyli vidět. Všichni ale byli naplněni velkou radostí a mnoho
dětských očí i očekáváním, co nového ve škole ještě uvidí.

Při mši svaté ale nebyli jen ti malí školou povinní. Přivítali jsme vzácnou návštěvu studujících kněží – spolužáků
o. Františka Staňka, zábřežského rodáka. Ti čtyři mušketýři, navštěvující
augustiniánskou univerzitu v Římě, se
stali obohacením nejen pro děti, ale
především pro ostatní věřící. Don Sylvestre z Konga-Brazzaville ve střední
Africe pronesl na každé mši svaté
různé kázání s povzbuzením být vytrvalý ve víře a nedělat rozdíly mezi
lidmi, jak to nedělá ani Hospodin. Po
mši svaté pak byla možnost a příležitost se dona Sylvestra, dona Evandra
z Brazílie a dona Carlose z Mexika na
cokoli zeptat, nebo osobně se setkat
a popovídat si. (Stejnou možnost
měla také farní mládež ve středu po
večerní mši svaté.)
Všichni, kdo přinesli svou aktovku či
školní brašnu, byli po mši svaté pozváni, aby v pastoračním centru sv.
Jana Pavla II. ochutnali výbornou
zmrzlinu. Kolem zmrzlinového pultu

bylo doslova narváno, a to nejen dětmi, ale i dospělými, kteří vytáhli své
omšelé, avšak stále zachovalé aktovky. A když dolízaly děti své zmrzliny,
anebo spolu s nimi, mohly se vrhnout
do víru dětské zábavy, kterou pro ně
připravila místní organizace KDU-ČSL
ve spolupráci s mládeží naší farnosti.
A tak děti trefovaly plechovky nebo
otevřená ústa klauna, mohly také vyřešit zapeklitý hlavolam, nebo namalovat něco pěkného pro své rodiče.
Určitě nepřehlédnutelnou atrakcí byl
velký skákací hrad před kostelem,
který využili i dospělí.
Věřím, že zářijová neděle s žehnáním aktovek a radovánkami všechny
děti povzbudila a umožnila jim trošku jinak, radostněji a s Božím požehnáním začít nový školní rok. Kéž na
školní děti a mládež my ostatní nezapomínáme v modlitbě a pomocí.
o. Jakub

farní dovolená 2015

KDYŽ JE NEKLIDNÉ DÍTĚ V KOSTELE
Jak pomoci rodičům hyperaktivních dětí, aby účast na slavení eucharistie nebyla pro ně s jejich dětmi utrpením?
Především je třeba rozlišit, zda neklid dítěte a jeho
další potíže jsou opravdu způsobeny syndromem
ADHD, nebo je důvodem nevhodného chování potomka špatné výchovné působení rodičů. Má-li dítě opravdu syndrom ADHD, musíme být mnohem tolerantnější,
trpělivější a předvídavější. Také mu budeme více rozumět, ale proč dítko v kostele „zlobí“, si okolí stejně
velmi často vysvětlí pouze jeho nevychovaností.
Co je tedy důležité? Především jednotný přístup rodičů a jasně pojmenovaná pravidla pro potomka, co
v kostele může a co ne. Rozhodně je nutné vést ho
k tomu, aby alespoň na části mše dokázal klidněji sedět. Bohoslužbu doporučuji
pro dítě „rozfázovat“ – stejně jako je to potřeba s batoletem. Například pokusit
se udržet ho udržet v klidu při čteních a evangeliu, po evangeliu s ním odejít ven.
Tím se rodiče chovají s úctou také ke knězi, pro něhož může být kázání při neklidu, křiku a pobíhání dětí stresovou záležitostí. Když se rodič po promluvě vrátí
a jsou přímluvy, může se ratolest vést k tomu, aby poslouchala a k prosbám se
připojila. V některých kostelech je obětní průvod s dětmi, tedy výborný moment
pro jejich zapojení.
Při bohoslužbě oběti by už zase mělo dítko dokázat být klidnější s rodiči v lavici.
Upoutávejme jeho pozornost šeptem na to, co se na obětním stole děje. Když
odmalička zažívá, že na něho rodič v kostele šeptá, je schopno tento vzorec
přijmout, a chce-li něco říci, také šeptá. Živé děti sice někdy šeptají trochu hlasitěji, ale věřte, že se to dokážou naučit. No, a máme „Otče náš“ ― nádhernou
příležitost ukázat, že i doma se tuto modlitbu potomek modlí, může ji říkat či
zpívat naplno. Pak je pozdravení pokoje, to může dovolit pohyb – jít podat ruku
i někomu, kdo je dál, čímž se proběhne. Ale pozor, musí respektovat pokyn, že
pak se vrátí. Když takto procházíme chronologii mše svaté, vlastně už zbývá jen
přijímání – zde se dítko může volně pohybovat, jít si samo pro křížek či jít za ruku
s rodičem. Od přijímání do konce bohoslužby je to poměrně krátká doba, kterou
by i neklidný potomek mohl zvládnout.
Chtěla bych zde zdůraznit, že právě neklidné děti musíme klidu učit. Musíme je
vést ke zklidnění těla, protože to samy nedokážou. To se může trénovat i doma.
Velmi se osvědčuje klidný a laskavý dotek rodiče – například rytmické hlazení po
zádech či ruce. To vše napomáhá ke zklidnění. A právě děti s dráždivou CNS občasné chvíle zklidnění nutně potřebují! Také je vhodné, aby potomek měl do kostela
pouze „kostelové knížky“, díky nimž může lépe udržet pozornost.

Jedno z dobrých doporučení, které se osvědčuje i rodičům malých
dětí, je, že se muž
a žena dohodnou, který
z nich si bere dítko na
starost. To znamená, že
ten druhý může bohoslužbu v rámci možností
lépe prožít a nehlídat
ho jedním okem. Také
jestliže si rodiče s potomkem přečtou doma
předem v obrázkové
Bibli nedělní evangelium, bude ho sledovat s mnohem větším
zájmem a pozorností.
Rodiče by mohli též pohovořit s knězem a vyjasnit si, které chování
dítěte by mu už vadilo.
Pokud si to v rozhovoru
s knězem ujasní, budou
jistější v situacích, kdy
se na jejich dítko bude
„nevrlá osoba“ v kostele zlobit. Vždy po
bohoslužbě pochvalte
ratolest za to, co se jí
podařilo, kdy se snažila,
aby zažívala pozitivní
odezvu. Vždyť si přejeme, aby návštěvu kostela mělo každé dítě vždy
spojenou s pozitivním
prožitkem.
Hana Imlaufová,
Křesťanská pedagogicko-psychologická
poradna Praha
Podle Katolického
týdeníku, č. 35 (2015).

s Michalem Kričfalušim,
organizátorem a iniciátorem Běhu pro Honzu
Jak ses seznámil s Honzou a co Tě přivedlo k tomu
uspořádat běh pro Honzu?
Máme společné kamarády z farnosti. Díky nim jsem
se s Honzou seznámil. Jednou při společném setkání
s přáteli přišla řeč i na Honzu. Tehdy mě napadlo, že
by bylo fajn mu nějak pomoci, třeba prostřednictvím
benefičního běhu.
Jak reagoval Honza, když jsi mu oznámil svou
myšlenku?
Honzu myšlenka mile překvapila! I když po předchozích
zkušenostech, které rodina má, moc nevěřil, že by se tato
akce mohla uskutečnit a proběhnout. Je krásné vidět, že
teď opravdu věří a hlavně se nesmírně těší na samotnou
událost a je každému vděčný za jakoukoli podporu.
V čem vidíš přínos běhu a z čeho máš největší radost?
Jedním přínosem této akce je, že pomůžeme splnit Honzovi sen. Pro někoho to může být obyčejná a běžná věc
se sám bez cizí pomoci pohybovat, ale pro jiného je to
nadlidský úkol. Tím, že se Honza bude moci sám pohybovat, se mu zvedne sebevědomí a zlepší se i psychický
stav. Celý život je zcela závislý na pomoci svého otce.
Bez něj se ve svém životě ještě nikdy nikam nepřemístil.
Díky vozíku by byl v tomto ohledu samostatný.
Další přínos vidím v duchovní rovině, kdy se prostřednictvím této akce setkají lidé s různými názory a pohledy
na život. Domnívám se, že takové setkání může jedině
obohatit naši společnost k lepšímu.
Dalším významným přínosem je, že aspoň trošku pomůžeme celé Honzově rodině v jejich těžké životní situaci.
Jediným opatrovníkem je jeho otec, kterému za ty roky
docházejí fyzické síly. Budou si moci dopřát nejen krásy
přírody, ale také zúčastnit se mše svaté, což dodnes nebylo prakticky možné.
Největší radost budu mít, pokud celá akce vyjde a podaří se nám naplnit veškerá očekávání a cíle, které jsme
si stanovili. Díky!

Laskavý pohled
Cestovala jsem vlakem a do kupé přistoupila rodinka asi s ročním chlapečkem.
Jsem často svědkem toho, jak jsou ve vlaku rodiče z dětí unavení a otrávení,
a tak mě mile překvapilo, že ti dva neměli oči pro nikoho a nic jiného, než pro ten
jejich zázrak. Dítě spokojeně pilo z flašky a oni oba ho ani na okamžik nespustili
z očí. Pak se o něj málem přetahovali, kdo mu bude ukazovat zajímavosti z okna,
samé: „Vilémku, dívej, koníček… a traktor… a domeček!“ A Vilémek se spokojeně
díval chvilku od maminky, chvilku od tatínka, a vypadal velice vyrovnaně, jist si
přízní celého světa.
Miluji malé děti, kochám se jejich roztomilou bezprostředností a stává se mi
celkem pravidelně, že se na cestě zastavím a zadívám okouzleným pohledem na
nějaké to batole. Když si mého úsměvu všimne rodič, který do té doby měl nepřítomný pohled či unaveně reagoval na neustálé štěbetání malého tvora u své nohy,
nastane proměna. Chytne dítě za ruku pevněji, někdy se na něj zahledí a také
usměje, začne se s ním bavit s jiskrou zájmu apod. Jakoby můj neskrývaný obdiv
napomohl uvědomit si, že za ruku drží poklad a ne cosi otravného. Baví mě to…
Fascinuje mě, jak jediný laskavý pohled dělá divy. Sama jsem se nedávno v takovém úžasném pohledu — v roli dítěte — občerstvila. Můj tatínek (79 let) absolvoval těžkou operaci břišní tepny. On i my jsme s napětím čekali, jestli to přežije
nebo ne. Když jsme pak za ním konečně mohli na návštěvu, poprvé v životě mě
při pohledu na něj napadlo slovo „věchýtek“. Vždycky chlap jak hora a nezdolný
sportovec, teď vypadal nesmírně křehce, pohublý, takový běloučký a schoulený
bolestí… Srdce se mi svíralo a děkovala jsem Bohu, že nám ho tu ještě nechal. Při
loučení se na mě tak krásně zadíval a snad až z paty vylovil to nejněžnější oslovení, jaké jsem v životě od něj slyšela: „Ty můj pidižvíku milovaný!“
Na duchovních obnovách pro ženy pravidelně poslední dobou zařazuji modlitbu
tancem „Jsem žena“. Začíná tím, že roztočím sukni před Bohem Otcem jak malá
holčička před svým tatínkem, která očekává tatínkův okouzlený
laskavý pohled a uznání: „Ty jsi moje princezna!“ Je zvláštní,
jak mnoho žen má nemalý problém přijmout a uvěřit, že se
jejich nebeský Tatínek na ně dívá něžným a okouzleným pohledem, že je přijímá a nezávisle na vnější slupce vnímá naši
krásu, kterou do nás sám vložil. Přitom vykoupat se v laskavém
Božím pohledu a uvěřit mu je pro nás naprosto zásadní, pro naši
důvěru, radost ze života a schopnost se laskavým pohledem zadívat na své dítě, svého partnera,…
Tak nám přeji co nejvíc laskavých pohledů — přijímaných i darovaných.
Teta Fany

září/říjen
Společenství sv. Alžběty, setkání se uskuteční 22. 9. po večerní mši svaté ve farním
kostele.
5. 10. v 18.00 v kostele Svatého Ducha
mše sv. s otcem biskupem u příležitosti návštěvy bohoslovců z Eichstaettu v Německu
10. 10. – 5. výročí úmrtí P. Pavla Jiříka.
Mše svatá v 9.00 v kostele v Lubině.
KDU-ČSL pořádá autobus a po mši svaté se
bude pokračovat na Svatý Kopeček u Olomouce. Přihlásit se můžete v sakristii.
20. 10. v 18.00 hodin slavnostní koncert
u příležitosti dokončení vitráží kostela
Svatého Ducha. Požehnání vitráží Mons.
Martin David, generální vikář.

Scholička
(….a do úst mi vložil novou píseň,
chvalozpěv našemu Bohu. Ž 40,4)
Všem na vědomost se dává, že
„dětská“ scholička (zpívají i maminky)
zábřežské farnosti u Navštívení Panny
Marie zahajuje v tomto roce pravidelné
schůzky každý pátek v 16.30 hod.
v pastoráčku farního kostela.
Začínáme v pátek 2. 10. 2015
Rádi mezi sebe přivítáme nové zpěváčky,
malé i velké. Věk není omezen.
Nástroje s sebou!
Těší se Věra
hurnikova.vera@seznam.cz
mob. 604 133 572

– měsíčník římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh, registrován na MKČR č. E13947.
Vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Zábřeh, U zámku 6, IČO 45210446, tel.: 599 097 086. | Příspěvky
zasílejte na: ainkarim@centrum.cz | Internet: www.farnostoz.cz | Vedoucí redaktor: o. V. Řehulka
Redakční rada: o. J. D. Štefík, o. V. Tomiczek, M. Domašík, M. Staňková, F. Böhmová, L. Štulová
Grafická úprava a sazba: A. Kuchařová | Číslo 147 dáno do tisku 17. září 2015

