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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

Milí farníci,
Přemýšlel jsem velmi dlouho, čím vás oslovit a nenacházel to pravé. Cho-
dil kolem knihovny a hledal nějakou zajímavou knihu, hledal na internetu 
a stále nic. Až jsem narazil na název nové posynodální apoštolské exhor-
tace Amoris laetitia - Radostná láska. Papež František ukazuje nejen těž-
kosti rodinného života, ale povzbuzuje k prožívání radostné lásky, která je 
obrazem života Nejsvětější Trojice. 
Chtěl bych se s vámi podělit o kousek této radostné lásky v praxi skrze 
jedno svědectví.
Mezi nejživější vzpomínky mého dětství patří vzpomínka, jak se otec v půl 
sedmé večer vracíval z práce. Já a můj bratr jsme ho slyšeli, jak schválně 
stále silněji a silněji zvoní. Mačkal na zvonek tak dlouho, dokud mu jeden 
z nás neotevřel dveře. Obvykle jsme byli v kuchyni, dělali si úkoly nebo se 
dívali na televizi. Radostně jsme vyskočili, když jsme slyšeli to důvěrné 
známé zvonění. Utíkali jsme dolů po schodech, dveře jsme otvírali do-
kořán a otec nám hned  říkal: „Jak to, že vám to trvalo tak dlouho?“ Ta 
chvíle, když se otec vracíval domů, byla nejhezčí z celého dne. 

Je ještě jedna vzpomínka, která mě bude navždy provázet. Týká se toho, 
co bylo pro otce každodenním rituálem - večeře. Všichni jsme společně 
usedli ke stolu, on položil dlaň na maminčinu ruku a řekl: „Jestlipak vy 
dva víte, že máte tu nejneobyčejnější maminku na světě?“ Byla to věta, 
kterou s láskou opakoval každý večer.

Pro takové chvíle je rodina malou církví a manželství je svátostné. Pro ta-
kové chvíle ze srdce žehnám a  absence těchto chvil ať je naplněna Božím 
milosrdenstvím a Boží útěchou v modlitbě... o. Vítězslav



Sv. Marie Krescencie Höss
Narodila se 20. 10. 1682 
v Kaufbeurenu v Bavorsku do 
chudé tkalcovské rodiny. Ro-
diče jí dali jméno Anna. Od 
mládí toužila po řeholním ži-
votě, do konventu františkán-
ských terciářek však byla při-
jata až na přímluvu místního 
starosty, kterému byl konvent 
zavázán. Spolusestry dáva-
ly Marii Krescencii, jak znělo 

Annino řeholní jméno, najevo, že v klášteře není vítána. Vyčítaly jí, že 
nepřinesla žádnou výbavu, vytýkaly jí, že je k ničemu, že byla přijata jen 
z milosrdenství a nejrůznějšími způsoby jí ztrpčovaly život v klášteře. Ta 
ale tyto ústrky snášela s trpělivostí a pokorou. Po většinu života trpěla Ma-
rie Krescencie bolestmi hlavy a zubů. I tyto nepříjemnosti snášela trpělivě 
a pokorně. Snažila se své utrpení přijímat jako účast na utrpení samotného 
Krista. Dostávalo se jí mystických zážitků a vidění, které se ale snažila udr-
žet v tajnosti a mluvila o nich jen, pokud jí to bylo nařízeno představenými. 
Po nějakém čase se v konventu změnila představená a ústrky od spolusester 
vůči Marii Krescencii ustaly. Stala se novicmistrovou. Byla prozíravá a s lás-
kou zprostředkovávala hodnoty řeholního života. Zasloužila se také o vypra-
cování přesných pravidel pro život v klášteře. Sestrám připomínala, že ten, 
kdo nic jiného nehledá a nemiluje než Boha, prožívá vnitřní radost, jakoby 
mu byla vrozená. V roce 1741 byla zvolena za představenou komunity. Sest-
ry řídila s rozvahou zaměřujíc se na duchovní stránku a ekonomickou strán-
ku kláštera pozvedla natolik, že mohl podporovat chudé. Mnoho lidí k ní 
přicházelo pro radu, útěchu, pomoc. Vyhledávali ji i vzdělané osobnosti. 
Zemřela v roce 1744 na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Byla kanonizována 
25. listopadu 2001 papežem Janem Pavlem II., její památku si připomínáme 
5. dubna. MS

Křížová cesta v obrazech 
Jako každý rok, tak i letos si mládež naší far-
nosti měla během postní doby připravit křížo-
vou cestu. Na jednu ze středečních schůzek 
našeho „spolča“ přišel otec Jakub s nápa-
dem, jak ji udělat trochu jinak než obvykle 
― křížová cesta s živými obrazy. A pro vět-
ší efekt a umocnění zážitku sehraná ve tmě 
a nasvětlená jen bodovými reflektory.

Rozdělili jsme si role a začali zkoušet. Nej-
dříve jsme si museli vymyslet pózy postav pro 

jednotlivá zastavení, následovalo shánění kostýmů, výběr hudby, ladění světel 
a zkoušení a zkoušení. Občas jsme v kostele strávili i 4 hodiny. Mnohdy jsme se 
dostali do úzkých, vše nešlo, jak jsme si představovali, a času bylo málo. Když 
jsme si říkali, že to vzdáme, Pán nás v tom nenechal a pomohl nám přemoci se 
a udělat vše, co umíme.

V pátek 18. 3. „přišla naše hodina“. Na přípravu všeho po mši svaté jsme měli 
asi patnáct minut. Rychle jsme se převlékli, nalíčili, nachystali techniku a ani 
modlitba nesměla chybět. Nebýt Ježíše Krista, vůbec bychom zde přece nebyli, 
dělali jsme to pro Něj. Světla se zhasla, prostor kostela ozařovalo jen světlo 
svíček a cesta plná utrpení Pána začala. Chvílemi jsme bolest zažívali i my. Bylo 
velmi těžké vydržet po celou dobu čtení jednotlivých zastavení v jedné pozici 



bez pohnutí, se zvednutýma rukama nebo 
ohnutými zády. Občas jsme si přišlápli kus 
látky z kostýmů nebo nám ujížděly bosé 
nohy po hladké podlaze. Hra světel a stínů 
na kostelních zdech se prolínala s čtením 
jednotlivých zastavení, ve kterých jsme 
se dostávali do Kristovy doby.

Jakmile byla dočtena poslední věta této 
křížové cesty, všichni jsme si oddechli. Po-
děkovali jsme Bohu i jeho Synu za vše, co 
pro nás udělali nejen během nacvičování.

Snad to byl pro Vás stejně silný duchovní i kulturní zážitek jako pro nás. A těšíme 
se, co vymyslíme příští rok. Natálie Sýkorová

Křížová cesta mladých aneb cestou necestou...
V neděli 20. března se mládež našeho děkanátu spolu s některými rodinami a dět-
mi vydala na křížovou cestu. Naše cesta započala u kostela sv. Floriána v Proskovi-
cích. Každý z nás si „vylosoval“ jedno zastavení, která jsme poté jednotlivě četli 
za společného zpěvu. Cesta rychle ubíhala a ve vzduchu byla přátelská atmosfé-
ra vyzařující ze všech zúčastněných. Duchovní doprovod nám dělal otec Kuba, 
a i když v ten den byla šílená zima, tak nikdo z příchozích nelitoval, že se na 
tuto křížovou cestu vydal. Šli jsme přes Proskovický les, kde nás doprovázel zpěv 
ptáků a příjemný vánek, poté jsme pokračovali osídlenou částí až na Krmelínský 
kopec, kde jsme udělali společnou fotku a vydali se zpět do svých domovů! Celé 
odpoledne bylo příjemné a my jsme mohli znovu prožít poslední cestu s Pánem 
Ježíšem a zakoušet tak hlubokou lásku, kterou k nám choval, když se na tuto 
cestu pro nás vydal. Barabášová Eliška

Římský list otce Václava 
Rád bych se s vámi podělil o několik zážitků a s nimi spojených myšlenek z poutě 
do Říma, Padovy a Assisi, kterou jsem absolvoval v týdnu po Neděli Božího milosr-
denství spolu s farností Opava, ale také s dvěma manželskými páry naší farnosti. 
Pro mě navíc byla tato pouť velkým dárkem, který jsem od vás, farníků, dostal 
k mým narozeninám, za což ještě jednou moc děkuji.

Rok Božího milosrdenství dává jistě mnoho podnětů pro náš život s Bohem a jed-
nou z možností je také putování po svatých branách, ať už u nás v diecézi, nebo 
i jinde. Velkou příležitostí zároveň je navštívit svaté brány papežských bazilik 

v Římě a tak se i skrze tuto duchovní zkušenost spojit nejen se Svatým otcem, ale 
i s celou církví nejen v současném světě, ale i napříč dějinami, a to díky historickým 
místům, kde se křesťanství utvářelo a vyvíjelo.

Nechci a ani ještě dost dobře nemůžu popsat všechno, co jsme na pouti prožili. 
Jednak si musí hodně jednotlivých zážitků více „sednout“ a navzájem propojit a pro-
hloubit, jednak je zbytečné popisovat „jízdní řád“ toho, co jsme navštívili.

Rád bych se ale s vámi podělil o jeden skuteč-
ně hluboký prožitek a zkušenost, kterou jsem 
si mohl uvědomit hned v prvním dni našeho po-
bytu v Římě. Navštívili jsme totiž (já poprvé) 
katakomby sv. Kalixta, v nichž se tajně scházeli 
první křesťané v dobách krutých pronásledová-
ní, aby zde slavili Eucharistii a pohřbívali mrt-
vé, velmi často mučedníky pro víru. I my jsme 
dostali to velké Boží obdarování slavit na tom-
to místě mši svatou, a to v maličké místnosti, 
kde se nás padesát sotva vměstnalo.

O to více jsem si ale uvědomil dvě podstatné věci. Zaprvé ― na hrobech prvomu-
čedníků člověku dojde, co je v našem prožívání víry skutečně důležité. Pokud je 
srdce křesťana naplněno Boží přítomností a radostí ze spásy ― osobní záchrany ― 
pak se pro něj eucharistické slavení stává něčím tak podstatným, jako je dýchání. 
Myslím, že první křesťané vůbec neřešili „nedělní povinnost“, jestli zhřeší nebo 
nezhřeší, když náhodou do kostela nedojdou, za jakých podmínek a podobně. 
Naopak ― společenství s Kristem a církví bylo pro ně natolik podstatné, že byli 
ochotni vydat svědectví o Kristu svým životem. Vzpomeňme si na to vždy, když se 
nám zdá, že mše svatá není třeba zrovna v tom čase, který mě vyhovuje, že je 
moc dlouhá, krátká, nebo je v kostele zima (jako bychom neměli doma dostatek 
teplého oblečení). 

Druhý podnět pak vychází z toho prvního: římští křesťané zažívali opravdová pro-
následování, kdy nasazovali svůj život pro Krista a pro své bližní. Važme si svo-
body vyznání, kterou v současné době máme a nefňukejme pokaždé, když nám 
někdo stoupne na kuří oko (občas i oprávněně) ― budováním ublíženecké nálady 
vůči všem okolo a šířením strachu nevydáváme svědectví o naší víře a vztahu 
s Kristem, ani nejdeme ve stopách prvních křesťanů. Svědek se řekne řecky mar-
tyr ― a opravdu oni ukazují svým svědectvím krve, že pevně uvěřili Kristu, jehož 
první slova učedníkům po Zmrtvýchvstání byla: „Pokoj vám.“

Tento pokoj v našich farnostech i v srdcích každého z nás jsme se snažili vyprosit 
i při letošní pouti do Říma. o. Václav



Příprava k 1. sv. přijímání
Stejně jako loni, tak i letos děti naší farnosti přistoupí v červnu k 1. sva-
tému přijímání. Svůj čas na přípravách jim věnují jak kněží naší farnosti, 
tak také teta Fany. Na každé přípravě děti obdrží list s úryvkem z Písma 
svatého a úkolem, který se v rodinách snaží plnit. Většina listů je také 
doplněna o modlitbu. 
V neděli 3. dubna odpoledne přistoupily všechny děti ke své první svátos-
ti smíření. Měly trochu strach. Některé maminky se snažily své ratolesti 
naučit také některému z křesťanských pozdravů. Ale toho děti nevyužily. 
Jak by mohly, když na ně kněz „vybafne“: AHOJ. Všechen strach a tíha po 
skončení svátosti smíření z dětí spadla a daly se slyšet, že kdyby věděly, 
že to není tak těžké, šly by znovu. Ještě si neuvědomují, že tomu tak 
skutečně bude. 
V neděli 24. dubna budou na mši sv. v 10.30 tato dítka představena farní-
kům a zároveň budou rozdávat své fotografie s přímluvnou modlitbou nám, 
kteří budeme ochotni se za ně modlit. Prosíme i vás, kteří fotografii od 
dětí nedostanete, abyste na ně mysleli ve svých modlitbách. LŠ

MODLITBA ZA DĚTI, 
KTERÉ POPRVÉ PŘISTOUPÍ 

K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

Dobrý Bože, prosím Tě za N. a všechny děti naší farnosti, 
které stojí před důležitým krokem ve svém životě. 

Provázej je svým požehnáním na jejich cestě, 
ve všech nadějích a očekáváních, 

vždyť všechno závisí na Tvé pomoci. 
Chraň je od zlého a veď je po správných cestách.  
achovej je ve své lásce a ve společenství Církve.

Žehnej jejich rodičům, aby jim v každodenním životě 
byli opravdovými svědky živé víry, 
a tak přispívali k jejímu dozrávání 

jako pevného a přátelského vztahu k živému Bohu.

Otče náš… Zdrávas Maria…

Pozvání k obrácení
Tak bych nazval svou více než dvouměsíční zkušenost na poutním místě 
Medjugorje v Bosně a Hercegovině, kde se již více jak 34 let zjevuje Matka 
Boží Panna Maria.
I když církev do dnešního dne nevydala oficiální stanovisko k těmto zjeve-
ním, můžeme nalézt celou řadu životních svědectví o obrácení lidí, kteří 
k tomuto životnímu kroku dostali pozvání právě na tomto místě. I samotný 
papež, svatý Jan Pavel II., ačkoli nikdy nezaujal oficiální stanovisko ohled-
ně těchto zjevení, v soukromí nikterak neskrýval své vlastní přesvědčení. 
Monsignorovi Murilovi Sebastião Ramosovi Kriegerovi, arcibiskupu z Flori-
anopolis v Brazílii, který se chystal na svoji čtvrtou pouť do svatyně Pan-
ny Marie Královny míru, řekl: „Medjugorje je duchovním centrem světa!“ 
V roce 1987 při jednom krátkém rozhovoru Karol Wojtyła řekl vizionářce 
Mirjaně Dragičević: „Kdybych nebyl papežem, byl bych už v Medžugorji 

Odpusť, Natašo! Sergej K. Dakov
Tato útlá autobiografická kniha zaručeně „chytne“ i úpl-
né nečtenáře. Strhující příběh mladého velitele speci-
álního komanda KGB, které mělo za úkol rozhánět taj-
ná křesťanská shromáždění, vtáhne do děje doslova od 
první stránky. Kontakt s několika pro autora anonymními 
křesťany na něj má zásadní vliv. Zejména to, že údery 
a kruté zacházení, nezpůsobilo jejich „polepšení“, ale 
několik z nich potkával znovu a znovu. Pocit, že v křes-
ťanech cítí „Něco“, Něco co jim všem bolestně chybělo, 
nakonec způsobilo, že se rozhodl žít jinak. Pro člověka, který nepoznal 
nikdy nic jiného než „náboženství“ komunismu a který zastával vysokou 
funkci v politické moci, mohlo toto rozhodnutí být ničivé. Snad proto je 
i jeho cesta za svobodou velmi nesnadná. Kniha je psána velmi poutavě 
a čtivě, takže i když jste už léta nepřečetli nic delšího než reklamní leták, 
tuto knihu přečtete téměř jedním dechem. 
Kniha poprvé vyšla ještě za totality, samozřejmě v samizdatu, a dodnes se 
nenašel její překladatel. Ája Kolková
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19. 4. v 15.30  SETKÁNÍ SENIORŮ, 
knihovna pastoračního centra

28. 4. v 19.00  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ, 
téma Lk 10,38-42, T. Hořínek, pastorační místnost farního kostela

7. 5. v 10.00  MOTORKÁŘSKÁ POUŤ 
kostel Svatého Ducha

8. 5. v 18.30  BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU FASÁDY FARNÍHO KOSTELA 
farní kostel Navštívení Panny Marie

12. 5. v 19.00  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ, 
téma Jan 4,1-42, T. Hořínek, pastorační místnost farního kostela

jako zpovědník.“ Tento úmysl potvrdil kardinál František Tomášek, svého 
času emeritní arcibiskup pražský, který od něho slyšel říci, že kdyby nebyl 
papežem, přál by si jít do Medjugorje, aby zde mohl nabídnout své služby 
poutníkům.
Co se týče mého osobního obrácení srdce, spočívalo především v odpuště-
ní a následném přijetí. Odpuštění sobě samému, odpuštění různým lidem, 
kteří mi v životě jakýmkoli způsobem ublížili. Ale bez jejich následného 
přijetí by předešlé odpuštění nebylo úplné. Kolikrát i my říkáme, že jsme 
danému člověku odpustili, ale už jsme jej nebyli schopni přijmout tako-
vého, jaký je. Této skutečnosti nemůže člověk nikdy dosáhnout, pokud 
neumožní Bohu, aby jeho srdce naplnil, láskou a milosrdenstvím. Vždyť 
právě láska je svorníkem dokonalosti. Jak moc je důležité modlit se o více 
lásky! Milosrdná láska přináší světlo, které rozbíjí každou temnotu, přináší 
Ježíše, naplňuje srdce pokojem. Bůh je láska, Bůh je pokoj. Když miluje-
me a zakoušíme pokoj ve svém nitru, můžeme si být jisti, že v každé bouři 
tohoto světa je Bůh s námi. A co nebo kdo nám potom může uškodit? Proto 
v lásce budujme mosty mezi námi a Bohem, mezi námi a našimi bližními.
Na závěr bych chtěl každého z vás pozvat na 6. Medjugorské modliteb-
ní střetnutí, které se uskuteční v sobotu 23. dubna 2016 na Turzovce 
na Slovensku. Více informací nejen o této akci naleznete na stránkách  
www.medjugorje.sk ŠIMON +


