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Z P R AV O D A J  FA R N O S T I  O S T R AVA - Z Á B Ř E H

Ve čtvrtek 7. 1. 2016 jsme opět přivítali Jiřího Pavlicu a Hradišťan v našem koste-
le Svatého Ducha. Společně jsme prožili krásné setkání s hudbou Hradišťanu pro-
vázené slovem Jiřího Pavlici. Po koncertě jsme na chvíli povídali s Jiřím Pavlicou. 
Vyprávěl mi, jak skládal jednu z nejkrásnějších písní – Modlitba za vodu. Seděl 
odpoledne a najednou ho napadla melodie, kterou si chtěl zapsat. V tom zazvonil 
zvonek, tak si řekl, že nejdříve rychle vyřídí návštěvu a potom si poznačí melodii. 

Z pozdravení to bylo zapovídání 
na hodnou chvíli. Když se vrátil 
a chtěl psát, už mu inspirace 
nenaskočila. Bylo mu to líto, ale 
bylo to pryč... V noci se probudil 
a zjistil, že si pobrukuje melo-
dii té písně: „Říkal jsem si, že 
to je fajn, že si to poznačím 
ráno.“ Ale nedalo mu to, v tu 
noc vstal a zaznačil do notového 
záznamu. Díky tomu vznikla tato 
úžasná píseň Modlitba za vodu. 

Po vyslechnutí tohoto „drama-
tického“ vzniku písně jsem si vzpomněl na jeden citát, který celý příběh do-
kresluje: „Nikdy nesmí být člověk pohodlný, lhostejný k zásvitům krásy, musí je 
sbírat, střádat, zpracovávat, protože za chvíli zmizí jako stopy v písku...“ Chtěl 
bych nám všem vyprosit, abychom v nastávajícím roce posbírali co nejvíce zásvitů 
krásy. Všichni neskládáme básně a písně, ale můžeme vnímat záblesk očí našich 
dětí, při západu slunce „nádherně vymalované nebe“, hlas naplněný důvěrou, 
dotek v nemoci a stáří, slovo vděčnosti, které prozáří smog informací... Neza-
pomínejme také na jemné paprsky, které nás zvou k modlitbě, k Písmu svatému 
nebo ke kontemplaci Boží krásy ve všech podobách.

o.Vítězslav 



Sv. Nina (Kristina)
Nina (Ninona), také nazývána Kristina, proto-
že byla křesťankou (zasvěcená Kristu). Pod-
le nejrozšířenější tradice se Nina narodila ve 
městě Kolastra v Kappadokii kolem roku 290. 
Do Gruzie byla snad převezena jako zajatec 
a zřejmě pak prodaná do otroctví arménský-
mi lupiči. Ti dělali výpady do sousedních zemí 
a jako kořist dováželi zajatce, které prodávali 
jako otroky. Páni, ke kterým se Nina dostala, 
se k ní zpočátku chovali hrubě a nemilosrdně. 
Nina si však připomínala bolestné utrpení Kris-
ta a pokorně snášela všechna příkoří. Páni ji 
často viděli modlit se, postit a všímali si její 
laskavosti, se kterou odpovídala na všechno 
zlé. Za čas si tak získala přízeň nejen u spolu 

sloužících, ale i u svých pánů. Jednou přišla do domu žena s nemocným dí-
tětem v náručí a prosila Ninu o pomoc. Kristina přiznala, že nezná sice přiro-
zený lék, ale Ježíš Kristus, kterému se klaní, může ihned vyléčit jakoukoliv 
nemoc. Začala se modlit za uzdravení dítěte a matka si s radostí odnášela 
domů zdravé dítě. Pověst se brzy donesla i  královské rodině, kde trpěla 
vážnou nemocí sama královna nebo její syn (v tom se prameny rozcházejí). 
Ta přišla za Kristinou a prosila ji o uzdravení. I jí Kristina vyprosila u Ježíše 
uzdravení. Královna rovněž přijala i křesťanskou víru.
Král Mirian měl radost z uzdravení, ke kterému v jeho rodině došlo, ale již 
ne z obrácení své ženy a z požadavku, aby i on přijal křesťanskou víru. Podle 
legendy se na lovu ocitl v husté mlze a zabloudil. Začal se modlit a učinil 
slib, že vyvázne-li z této situace, přijme křesťanskou víru. Nato se rozjasnilo 
a brzy se sešel se svou družinou. Požádal pak Kristinu, aby ho učila v křes-
ťanské víře. Také požádal císaře Konstantina o misionáře a biskupa. Tak 
otrokyně Nina (Kristina) připravila půdu pro šíření křesťanské víry v Gruzii.
První zprávy o ní sepsal spisovatel Rufin Oglejský (Aquilea, 410) tak, jak je 
slyšel z úst syna prvního křesťanského gruzínského krále Miriana.
Je patronkou Gruzie a bývá zobrazována s křížem z ratolestí révy. Církev si 
ji připomíná 14. ledna.
 MS

Tříkrálová sbírka 2016
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám“ … takto děti 
z naší farnosti zpívaly lidem během 9. a 10. ledna v rámci celorepublikové 
Tříkrálové sbírky 2016, kterou pořádá Charita České republiky. Při ní při-
nášely do domovů Boží požehnání. 

Koledníci se sešli v sobotu na mši sv. 
a přijali požehnání. Poté jsme v pas-
toračním centru vytvořili 5 skupinek 
a řekli si, kam kdo půjde koledovat. Po 
společném focení se děti s dospělým do-
provodem rozešly do přidělených částí 
Zábřehu a Výškovic. 

Po dopoledním koledování jsme se značně unavení, ale zároveň radostní 
sešli na společný oběd, za který děkujeme úžasným kuchařkám Milušce 
a Soně. Připravily nám výbornou polévku a palačinky. Po obědě a chvilce 
odpočinku vyrazily ještě dvě skupinky větších dětí na další koledování. 
V neděli děti zpívaly před našimi kostely. 

Troufám si říct, že všichni, co doprovázeli děti při koledování, byli obda-
rováni obrovským darem ― byl to pohled na jejich rozzářená očka a ná-
slednou radost v očích těch, u kterých děti koledovaly. Uvědomila jsem si, 
jak veliký je to Boží dar a jak nás naplňuje vděčností. Bohu díky za něj!

CHARITA OSTRAVA připravila pro koledníky za 
jejich obětavost a nasazení poděkování na so-
botu 6. února v podobě divadelního představení 
„Čtyřlístek zasahuje“, případně, pro sportovně 
orientované koledníčky, bruslení na ledě ― na 
obě akce je potřeba potvrzení účasti organizá-
torce do 1. února. Kdo by měl zájem, bližší in-
formace včetně kontaktu jsou na letáku, který 
je vyvěšen na nástěnce kostela sv. Ducha. 

Všem, kteří se jakkoliv do sbírky zapojili, 
upřímné Pán Bůh zaplať! A v příštím roce … my 
tři králové přijdeme k vám, štěstí, zdraví, vin-
šovat budeme vám :-) MK



Weekend-OFF(ka)

Zvláštní název pro zvláštní událost. Ano, všichni se na víkendovku vždycky těšíme, 
protože víme, že je to jedinečná příležitost jak se dostat ze smogové Ostravy, ale 
hlavně upevnit vztah s Bohem a mezi sebou navzájem. Tentokrát jsme se rozhodli 
vyrazit 11. ― 13. 12. 2015 do Starého Zubří, kde už nás čekali a vítali babi a děda 
Pohlovi.

Po příjezdu a vybalení našeho plného auta jsme mohli usednout za stůl a sníst 
večeři, po které nás tradičně čekaly Aktivity. Byl to dlouhý boj, z jehož vítězství 
se nakonec radovali Štěpánka a otec Jakub. Nakonec večerní modlitba, hygiena 
a spát.

Ráno nás probudil nejen kravský zvonek, ale taky ranní rozcvička. Následovala 
mše, snída-ně, svačinové balíčky a mohli jsme vyrazit na plánovaný výlet na Ja-
vorník. Celý výlet jsme zvládli v dobrém čase (a to, i když se někteří z nás loudali 
vzadu) a na chatě byl připravený skvělý oběd. Další takový menší výlet, teda spíše 
odměna, byl bazén ve Valašském Meziříčí. Když jsme se všichni zase sešli na cha-
tě, byla na programu adorace s doprovodem zpěvu a kytary. Ve zbytku sobotního 
večera jsme si dali večeři a pustili film Mimoni. Po hře jsme šli spát. 

A než jsme se stihli rozkoukat, byla tu neděle, poslední den. Mše svatá proběhla 
v nedale-kém kostele. Mši sloužil otec Jakub a my ostatní jsme vypomáhali na-
příklad zpěvem nebo kluci ministrováním. Po mši si pro nás otec Jakub připravil 
témátko o vztazích, které nám určitě mnoho dalo :-) Po témátku už nás čekal 
poslední oběd, a to guláš. 

Náš čas na chatě ubýval stejně rychle jako guláš, který jsme měli na stole, a po 
úklidu a roz-loučení opravdu skončil. Babi a děda Pohlovi obětovali na víkend ne-
jen svou chatu a půlku svého zdraví, ale taky se o nás starali a vařili nám, za což 
jim patří naše veliké DÍKY.  Barbora Denková

Svatý rok milosrdenství
Svatý rok milosrdenství začal 8. prosince 2015 
a končí 20. listopadu 2016. Jeho smyslem je projít 
Bránou milosrdenství (přistoupit ke svátosti smíře-
ní) a s kajícím srdcem poprosit Boha o odpuštění. 
V naší diecézi byly otevřeny dvě Brány: v katedrá-
le Božského Spasitele v Ostravě a v konkatedrále 
Panny Marie v Opavě. Na těchto místech od úterý 
do soboty v čase 8.15 ― 17.15 (katedrála v Ost-
ravě) a pondělí a sobota od 8.00 ― 16.00 (kon-
katedrála v Opavě) je možno ke svátosti smíření 
přistoupit. U bran se střídají ve zpovědní službě 
kněží z celé diecéze. 

K tomu se váže také možnost získání plnomocných 
odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých při 
vykonání POUTĚ k těmto branám. Kromě čtyř ob-
vyklých podmínek pro získání odpustků: vykonat 
svátost smíření, přijmout svaté přijímání, po-

modlit se za Svatého otce a na jeho úmysly (např. Otče náš a Zdrávas Maria) a na 
daném místě se pomodlit Vyznání víry, připojuje papež František ještě tyto dvě 
další podmínky: jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat 
krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka) a setr-
vat v krátkém zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství. 

Kromě poutí ke Svatým branám, lze v tomto roce získat plnomocné odpustky 
vázané na skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Mezi skutky tělesného 
milosrdenství patří: dát najíst tomu, kdo má hlad; napít tomu, kdo trpí žízní; 
hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou; obléci ty, kdo nemají co na sebe; na-
vštěvovat nemocné a vězněné; pohřbívat mrtvé; tradičně se také připojuje osvo-
bozovat zajaté. Ke skutkům duchovního milosrdenství se počítá: učit nevědomé, 
radit především pochybujícím, těšit zarmoucené, posilovat klesající či napomínat 
hřešící, trpělivě vše snášet, odpouštět ubližujícím, modlit se za živé i za mrtvé.

Ostravsko–opavská diecéze uspořádá ve Svatém roce milosrdenství Diecé-
zní pouť do Říma ke Svatým branám za účasti biskupa Františka Václa-
va Lobkowicze, jako poděkování za společnou cestu 20 let v historii diecé-
ze. Diecézní pouť se uskuteční v termínu 25. ― 30. 9. 2016. Kalendář 
hlavních událostí Svatého roku v naší diecézi najdete na webové stránce  
http://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/svaty-rok-milosrdenstvi.html .

 LŠ



Bílý zajíček
Je večer, právě zapadá slunce a do nádraží vjíždí vlak. Táta asi s jedenáctiletým 
synem čekají na nástupišti. Konečně vystoupí mladá vysoká žena. Manžel jí jde 
s úsměvem vstříc, ovšem syn zůstal stát, klopí oči, a až na otcovo pobídnutí se 
šourá neochotně mamince naproti…

Tato scéna se odehrála před devíti lety, ale dodnes si živě pamatuji tu bolest, 
s jakou mě zamrazilo u srdce poznání: „Vždyť můj syn je nerad, že jsem přijela!“ 
Ano, bohužel je to o mně. V té době šel Daniel do puberty a já na něm viděla tolik 
nešvarů a tak jsem se ho snažila vychovávat a napravovat, až jsem prohrála jeho 
důvěru a lásku. Přestal ve mně vnímat člověka, který stojí na jeho straně.

Je večer, právě zapadá slunce a můj krásný dvacetiletý syn sedí vedle mě na 
posteli. Hlavu si položil na mé rameno a pozorně poslouchá, jak mu ze svého De-
níku vděčnosti čtu všechny momentky, které se týkají jeho osoby a za které jsem 
vděčná. Pak se rozhostí dlouhé ticho. Tomu mladému muži vedle mě se lesknou 
oči a zastřeným hlasem přiznává: „Mami, to jsem nevěděl, že na mně vidíš tolik 
hezkého. Já jsem z toho úplně dojatý!“ A po delší pauze: „Víš, co bych chtěl k Vá-
nocům? Abys mi napsala dopis, jaký jsem tvýma očima.“ 

Dostal ho. Málem jsem kvůli tomu nestihla osmažit kapra, jak jsem se rozepsala. 
:-)

Myslím, že jsem hodně rozmazlená maminka. Dostávám od všech tří dětí tolik vy-
znání lásky, tolik ocenění, pozorností, úcty, důvěry a hezkých okamžiků, že bych 
nevěřila, že je to možné. Jsem za to nesmírně vděčná. Ale právě u Dandy jsem 
tenkrát víc než půl roku bojovala jako lvice o to nejhodnotnější na světě, o novou 
důvěru a lásku. Odsunula jsem ukázňování a umravňování na vedlejší kolej a po-
čkala s tím, až zas bude věřit mé lásce k němu. Bohu díky, neztratila jsem ho!

Sv. Terezie z Lisieux také vsadila vše na důvěru a lásku, ovšem ve vztahu k Bohu: 
„Mou cestou je úplně důvěřovat a milovat. Zachovejte si svou důvěru! Je nemož-
né, že by na ni Bůh neodpověděl; protože své dary měří vždy podle naší důvě-
ry.“ Vypráví k tomu příklad: „Král na lovu pronásledoval malého bílého zajíčka. 
Jeho psi ho už téměř dohonili. V  okamžiku, když si zajíček myslel, že je už 
ztracený, najednou se otočil a vyskočil lovci do náruče. Krále tato velká důvěra 
velice dojala a od bílého zajíčka se už nikdy neodloučil. Nikomu nedovolil, aby 
se ho dotýkal. Sám se o něj staral. Stejně se Bůh bude chovat k nám, když my 
― pronásledovaní spravedlností, která je v tomto příběhu zobrazená postavami  
psů ― budeme hledat útočiště v rukou našeho soudce.“

Ďábel ví zcela jistě o velké síle důvěry a lásky, a proto dělá už od počátku a dodnes 
vše proto, aby nás od Boha odloučil, abychom mu nedůvěřovali a nemilovali Ho.  

Setkávání aktivních seniorů
CO VÁS ČEKÁ?
Příležitost setkat se a popovídat si, sdílení v modlitbě, dozvědět se něco 
nového, trénink paměti, rukodělné a výtvarné činnosti, výlety a poutě.
KDE? Knihovna pastoračního centra
KDY? úterý, 15.30 hod.
TERMÍNY SETKÁNÍ: 19. 1., 16. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6. 2016

Těší se na Vás Soňa a Lenka

Termíny setkávání terciářů
Setkávání terciářů třetího řádu Panny Marie Karmelské 
duchovně doprovází P. Melichar J. Markusek.
PROGRAM: katecheze, mše svatá, adorace
KDE: Pastorační centrum Jana Pavla II.
KDY: v sobotu 20. 2. a 16. 4. 2016 od 14.00 hodin 

Hospodaření farnosti v roce 2015

PŘÍJMY CELKEM: 1 974 000 Kč
v tom:
sbírky 1 178 000 Kč
dary 486 000 Kč
nájem  54 000 Kč
pronájem 170 000 Kč
dotace 55 000 Kč
ostatní 31 000 Kč

VÝDAJE CELKEM: 1 778 000 Kč
v tom:
odeslané sbírky 196 000 Kč
sbírka na Turzovku 55 000 Kč
dary 22 000 Kč
desátek 35 000 Kč
vitráž 349 000 Kč
oprava farního kostela 317 000 Kč
režie 804 000 Kč

Děkujeme všem dárcům. Kéž Bůh odmění vaši štědrost...
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18. 1. v 19.00  SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ  
K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ, 
knihovna pastoračního 
centra

21. 1. v 19.00  NÁBOŽENSTVÍ PRO 
DOSPĚLÉ, 
téma ESTER (F. Böhmová), 
farní sálek 

28. ― 31. 1.  DUCHOVNÍ OBNOVA PRO 
NEOFYTY A HLEDAJÍCÍ, 
Velehrad

2. 2. v 17.00  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
J. J. RYBY Na Poděkování, 
kostel Svatého Ducha

7. 2. v 15.30  MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI, 
pastorační centrum Jana 
Pavla II.

9. 2. v 17.30  KONCERT, 
kostel Svatého Ducha

11. 2.  SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
v naší farnosti

Povedlo se mu to už s Adamem a daří se mu to stále. A já si každý den chci uvědo-
movat, že probíhá boj o to nejpodstatnější, o mou důvěru či nedůvěru, lásku nebo 
lhostejnost. Když zhřeším, něco zvržu, skočím jako bílý zajíček Ježíši do náruče 
s důvěrou v Jeho milosrdenství anebo se schovám jako Adam ve strachu do křoví, 
co nejdál od Boha? Má nedůvěra bolí Boha víc než můj konkrétní hřích ― jako mě 
bolela nedůvěra mého syna.

Na závěr momentka živé důvěry a lásky z našeho kostela. Ve chvíli svatého přijí-
mání malý Ondra stál a choval v náručí a něžně hladil hlavu svého modlícího se 
tatínka, který seděl na židli. Ten tatínek je nevlastní. Nemohla jsem od nevšed-
ního obrázku odtrhnout oči! Jak úžasný člověk musí být ten nenápadný chlap, že 
si u toho kluka, který prošel peklem rozvodu rodičů, vybojoval takovou důvěru 
a lásku! 

Pořádnou porci důvěry a lásky v novém roce přeje teta Fany

Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. 
Slova, která jsem k vám mluvil, 

jsou Duch a jsou život.
Jan 6,63

Požehnaný rok 2016


