
12/2016

160

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,
dovolte mi začít tento adventní úvodník krátkým příběhem. Na podzim jsme podnikli 
s rodinami naší farnosti malý výlet do Beskyd pod Lysou horu. Vždy jsem se chlubil, 
že ta místa znám skoro zpaměti, že už na nich nepotřebuji mapu, že tam chodívám 
pravidelně. Po tomto výletu už to ale tvrdit nebudu… Po cestě zpět do Malenovic jsme 
totiž navštívili nádherné vodopády říčky Satina, o kterých jsem sice věděl, že „tam 
někde“ jsou, ale nikdy jsem je nenašel (protože jsem asi málo hledal…). Teprve až 
teď mi došlo, že skoro při každé túře jsem chodil přímo kolem značené odbočky, od 
níž byly vodopády už asi jen pět set metrů daleko. Jenže znáte to ― když už člověk 
spěchá domů, nedívá se ani nalevo ani napravo, a tak mu mohou uniknout důležité 
skutečnosti. 
Je zvláštní, že jsem si na tento příběh vzpomněl právě, když píšu adventní úvodník, ale 
má to důležitou souvislost. Nacházíme se v polovině adventního času a prožíváme třetí 
neděli adventní ― Neděli radostnou (Gaudete), která je spolu se čtvrtou neděli postní 
(Laetare) jedinými dvěma dny, kdy se užívá růžová liturgická barva, kdy přes vážnou 
fialovou prosvítá radostná bílá. Zastavujeme se v polovině adventu a uvědomujeme 
si velkou radost z toho, nač se připravujeme, na Ježíšovo narození, na vtělení druhé 
božské osoby a její příchod na tento svět, kdy se „Slovo stalo tělem a přebývalo mezi 
námi…“ (Jan 1,14).
Jsme ale teprve v polovině přípravy, a i když nás to může hodně svádět, není možné 
jakkoli příchod Kristův urychlit. Možná bychom se už rádi viděli o Vánocích, rádi 
bychom rozjímali nad tématy Ježíšova narození, chtěli zakoušet vánoční atmosféru… 
Natolik pak spěcháme k Vánocům, že se nám může pak stát něco podobného, jako se 
stalo mně pod Lysou horou. Hrozí totiž, že přehlédneme a nedoceníme tento čas, čas 
adventu, očekávání, který máme nejen pro dobrou a poctivou přípravu na Vánoce, 
ale je i sám o sobě specifickým časem milosti, kdy nás chce Bůh obohatit svými dary. 
Právě tady a teď, v tomto adventním očekávání, ne až někdy v budoucnu. 
Jsou před námi ještě celé dva týdny adventní přípravy, přeji nám všem, abychom se 
učili jednak očekávat a být trpěliví směrem k věcem budoucím, ale také být vnímaví 
na to, co Bůh dělá tady a teď. o. Václav



Sv. Jan Kentský
Narodil se 23. 6. 1390 v osadě Malec 5 km od Kęty, asi 70 km jihozápadně 
od Krakova v Polsku. Jan Cantius, nazývaný po rodném městu Kęntský, 
studoval s vynikajícím prospěchem na Jagellonské univerzitě v Krakově.  
Ve 27 letech se stal docentem filozofie. Po dalších studiích, zejména 
teologie, přijal kněžské svěcení. Roku 1421, ještě před vysvěcením na kněze, 
byl jmenován rektorem klášterní školy v Miechówu. Zde působil do roku 
1429, kdy byl povolán na univerzitu do Krakova. Zde působil jako kanovník, 
profesor teologie a filozofie. Brzy se zřekl církevního obročí a přivydělával 
si na živobytí opisováním kodexů. Napsal také komentáře k evangeliu  
sv. Matouše, k Sentencím Petra Lombardského a k Sumě Tomáše Akvinského. 
Jan Kentský především vynikal hlubokou zbožností, láskou k chudým a péčí 
o své studenty. Žil velmi přísným asketickým životem, hodně se postil, nejedl 
maso, nepil víno, umrtvoval se. Většinu svých příjmů rozdal chudým. Vše 
konal s velkým nasazením. Za svého života vykonal několik velkých poutí. 
Jednu pouť vykonal do Jeruzaléma ke Kristovu hrobu a čtyřikrát vykonal 
pouť do Říma. Vypráví se, že jej na jedné z poutí přepadli lupiči a okradli 
ho. Když odešli, Jan zjistil, že má ještě nějaké peníze zašité v plášti, dohonil 
lupiče a ty peníze jim dal se slovy, že je nechce klamat. Říká se, že toto 
setkání lupiče obrátilo k víře a poctivému životu. Také v zimě dal jednomu 
žebrákovi své boty, jinému zase svůj doktorský plášť. Traduje se příběh 
chudé vdovy, která pozdě volala o pomoc k umírajícímu dítěti. Jan ji však 
i přes její zoufalství vyzval, aby dítě obětovala Bohu. Vzal je na ruce a po 
jeho modlitbě ožilo. Jednou vypukl v Krakově požár a Jan řekl lidem: „Kde 
je člověk bezmocný, tam pomůže Bůh.“ Pak poklekl k vroucí modlitbě. Při ní 
se mu údajně zjevil muž, podle přesvědčení Jana šlo o sv. Stanislava, který 
mu řekl, aby byl klidný, že na jeho modlitbu oheň uhasne. A to se také stalo. 
Když naposled rozdal vše, co měl a přijal poslední svátosti, zemřel ve věku 
83 let. Pohřben byl v kostele sv. Anny v Krakově. Blahořečený byl roku 1690 
papežem Alexandrem VIII. a roku 1767 od papeže Klementa XIII. prohlášen 
za svatého. Je patronem Polska, Litvy a seminaristů. Jeho atributy jsou: 
kněz, profesor v taláru, kříž, monstrance a zjevení P. Marie. Nezávazná 
památka je 23. prosince. MS

Farní bruslení
V sobotu 19. listopadu se uskutečnilo první farní 
bruslení v sezóně 2016/2017. Pod záštitou otce 
Víti jsme se sešli na zimním stadionu sousedícím 
s Ostravar arénou. Ledová plocha byla prostřední 
červenou čárou rozdělena na dvě poloviny. Na jed-
né polovině si přišli na své příznivci ledního hokeje 
a na druhé zase krasobruslaři. A ti, kteří brusle 
neměli, nebo se je neodvážili použít, tak seděli na 
tribunách a mohutně všechny povzbuzovali. 
Bylo vidět, že po dlouhé letní přestávce, nebylo 
lehké, být si na ledě hned jistý. Ale po chvíli se i ti 
méně zkušení pustili mantinelu a odvážili se do-
prostřed kluziště. Někteří odvážnější pak ke konci 
zavzpomínali na své mládí a nebáli se vyzkoušet 
i odvážnější prvky jako například piruety či jedno-
duché skoky. Samozřejmě trochu zkostnatěle, pře-
ci jen se s přibývajícím věkem mění těžiště a roste 
faktor strachu. Největší radost z bruslení měly asi 
děti, které se na zimní sezónu velice těšily. Všichni 

zúčastnění si to náramně užili a už se těšíme na příští bruslení. Michal

Úsilí o svatost našich mužů pokračuje
Je už téměř tradicí, že jeden z listopadových víkendů je pro muže naší 
farnosti pracovní, alespoň po duchovní stránce. A jako je tradicí listopad, 
tak s ním i společný zpožděný odjezd autobusem do Domu setkání v Dolních 
Albeřicích v Krkonoších. To zpoždění je tradičně způsobeno čekáním na 
hlavního organizátora celé akce (vzhledem k jeho zásluhám ho nebudeme 
jmenovat). Duchovní správce na dobu čekání operativně zařídil náhradní 
program, což sice bylo příjemné, na druhé straně však brzkému příjezdu 
díky nutným zastávkám moc neprospělo. 
Po dojezdu v pátek cca ve 21.45 hod. následovala výborná 
večeře a pak ještě jeden blok celého programu, jímž byl 
duchovní rozměr knihy DONA MIGUELA A´NGELA RUIZE 
„ČTYŘI DOHODY“. Inscenace této knihy je u nás docela 
známá díky stejnojmennému představení Jaroslava 
Duška. Jaké čtyři dohody? 



 1. NEHŘEŠTE SLOVEM

 2. NEBERTE SI NIC OSOBNĚ

 3. NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY

 4. VŽDY DĚLEJTE VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDETE

To, jak nosné téma to je, jsme jednotlivě probírali jednak v přednáškách 
již tradičně skvěle přednesených Milošem Vyleťalem a Honzou Šlachtou, 
pak v osobním rozjímání a nakonec ve skupinkách po čtyřech. Hned při 
té první jsme pocítili soudržnost celé farnosti, když jsme si vzpomněli 
na některé naše spolufarnice… Velice mě díky přednášejícím zaujalo, 
jaký hluboký základ má tato kniha v bibli. Nejpůsobivější z celé akce byl 
v sobotu večer rituál „osvobození“. Tady jsme si mohli uvědomit, že k tomu, 
abychom nalezli svobodu ducha, potřebujeme i pomoc svých blízkých, což 
vede k oslavě společenství jako takového. A tak jsme to pozdě večer také 
důstojně oslavili.

I přes náročný program se našel prostor i pro krátké vycházky do okolí, 
či krátký fotbálek na místním hřišti. To, že jsme pořád nedobyli Sněžku, 
chceme překonat při příští duchovní obnově v listopadu 2017. Naše čtyřleté 
snažení pak vyvrcholí v červnu 2018 malou iniciací, která nás snad zase 
posune blíž k poznání své mužské spirituality.  JK

Moje dvouhodinová mateřská, 
aneb, jak jsem hlídal děti

Předem chci uznat práci všech matek na mateřské dovolené a všech, kteří kdy 
vychovávali děti a zároveň se jim omluvit, že v tomto článku, jak se tak říká, 
objevuji kolo.
Máme dvě děti, kluky. Starší Ondra má 2 a tři čtvrtě roku a ten mladší Peťa jen tři 
čtvrtě roku.
Manželka musela zajít k doktorovi. Domluvili jsme se, že odejde z domu brzo ráno, 
ať se co nejdříve vrátí a já zatím pohlídám děti. Těsně před odchodem nakojila 
mladšího syna, položila ho vedle mě do postele a odešla. Na hlídání dětí není nic 
těžkého… když spí. Tak jsem spal taky, než mi přiletěla malá ručička do obličeje 
a Ondra prohlásil, že je čas vstávat. A tady se ta idylka trochu pokazila.
Za cenných Ondrových rad jsem přebalil Peťu a našel jeho oblečení ― chvála Bohu, 
že už Ondra mluví ― prádlo totiž uklízí manželka a tak přesně nevím, kde co je. Byl 
nakojený, stačilo ho tedy jen pustit k hračkám v obýváku. Ondrovi jsem namazal 
chleba, ale nechtěl s medem ale se sýrem. A čaj, jenže ten nemůže být v hrnečku 
s rybičkami, kam naléváme mléko, ale v hrnečku s kytičkami. Po menší rozepři, 
která připomínala mezinárodní konflikt jsme se domluvili, pomodlili a už jedl. Jaká 
slast.
Peťa si však všiml, že se v jídelně něco děje a začal taky toužit po něčem k jídlu. 
„Nedá se nic dělat, ještě chvilku vydrží,“ říkal jsem si. S Ondrou jsem šel vyčistit 
zuby a převléci ho. „Krásně jsi to udělal, hezky ses oblekl, jen ta cedulka na 
tepláčkách má být vevnitř a vzadu.“
Vrátil jsem se do obýváku pro Peťu, ten se mezi tím stihl pokakat. Když jsem ho 
začal převlékat, začal zvonit telefon. Ale co je mi po telefonu, však on zvonit 
přestane.
Po útrpném boji nejdříve s pokakaným a poté s mokrým dítětem, které neustále 
utíká z přebalovacího pultu, jsem se dostal k telefonu a nevěřil jsem svým očím. 
Příslib vykoupení! Spása je blízko!! Manželka napsala SMS, že už jede domů!!!
V kuchyni měl Peťa nachystanou přesnídávku, jenže kterou? Byly tam 4 skleničky 
a všechny vypadaly stejně. Manželka dělá přesnídávky domácí, takže etiketám na 
skleničkách se nedá věřit. Po delším zkoumání jsem si všiml, že jedna vypadala 
jinak, „To bude určitě oběd“, pomyslel jsem si, ale to pořád neřeší můj problém se 
snídaní. Když jsem se chtěl zaměřit na další skleničku a důkladně jí prozkoumat, 
tak se Peťa rozplakal. Nedalo se nic dělat, namátkou jsem jednu skleničku vzal, 
otevřel, ochutnal. „Chutná to jako rozvařený jablka, takže jsem to trefil.“ Při 
ohřívání slyším z obýváku hrozné zvuky, ale dokud to není zvuk rozbitého skla, tak 
se snad nic neděje a Ondra si hezky hraje.



Vítězoslavně jsem zasedl ke stolu a přesnídávku, ani horkou ani studenou, jsem 
nabídl Peťovi. Jaký div, tváří se všelijak, ale nejí. „Žádný rozmazlování, dostane 
chleba!“ 
Během následujících 5 minut jsem se asi 1682krát podíval na hodiny. „Kdy už Evča 
dojede? Kde je tak dlouho???“ (z nemocnice se k nám jede minimálně 20 minut).
Po snídani jsem kluky nechal v obýváku, ať si hezky hrají a šel uklidit nádobí. Hráli 
si hezky, o tom žádná, ale vydrželo jim to jen 30 vteřin.
Když manželka přišla domů, byl jsem nadšený jako malé dítě, možná ještě víc než 
moje děti, div jsem neskákal radostí. Evča mi později řekla, že hned jak otevřela 
dveře, vychrlil jsem něco ve smyslu:
„Mám pocit, že jsem furt někam chodil. Pokakaný dítě tam, čistá plínka sem, vylít 
nočník na záchod, donést, odnést. Nevím, proč se tomu říká mateřská dovolená, já 
jsem si snad ani nesedl.“
Mezi pár větami, které jsme si stihli říct mi manželka položila jednu velmi záludnou 
otázku: „Tak co, kolik chceš mít dětí?“ 
Odpověď si nechám pro sebe, už jen z úcty a lásky k mým dvěma dětem.
A ta přesnídávka měla být na svačinu. Jan Heikenwälder

Manželství? Jen přes mou mrtvolu! J. Mixa
(Unipress Turnov, 2015)

Zajímavý titul knihy, že? Stejně zajímavá je i kniha 
sama. P. Josef Mixa v ní přináší zajímavé postřehy, 
které se týkají manželského a rodinného života, živo-
ta v lásce. Vnáší trochu světla do manželství, do jeho 
budování a rozvíjení. Upozorňuje na rozdíly v chápá-
ní muže a ženy, na role, jaké mají v rodině hrát. Ote-
vřeně mluví o sexu, volné lásce, o důvodech rozvodu, 
o přátelství, o tom, jak se manželství změní naroze-
ním dítěte. Nepřestává opakovat, jak je důležité živit 
manželství láskou a dává návod, jak na to. Tuto knihu 
bych doporučila nejen těm, kteří se chystají uzavřít manželství, ale také těm, 
kteří už v manželství žijí a nejsou v něm úplně spokojeni. Snad díky této knize 
zjistí, kde dělají chybu a mohou na zlepšení svého vzájemného vztahu začít 
pracovat. Kniha vznikla na základě mnohaletých zkušeností otce Mixy, kterých 
se mu dostalo během jeho kněžského působení. A návod na šťastné manželství? 
Je, ale záleží na každém manželském páru, na jejich ochotě na sobě praco-
vat. LŠ

Rozveselovači

„Mami, co to tam ten pán dělá?“ ptá se malý Pavlík. „Nevím, podíváme se,“ jde 
maminka i se synem nesměle blíž k chlápkovi, který sedí na pařezu u lesa a cosi 
tam kutí. Kolem něho pobíhají dvě děti, každé v ruce ozdobně vyřezávanou hůl. 
Když jsou ti dva dostatečně blízko, Pavlíkovi se toužebně rozsvítí oči. Nemůže 
se vynadívat, jak zručně ten podivín zachází s nožem a pod jeho rukama vzniká 
další hůl vyšperkovaná ornamenty a zářezy v kůře. Muž letmo vzhlédne, usměje 
se pod vousy a dál pilně vyřezává. Když je dílo hotové, s úsměvem hůl podává 
překvapenému Pavlíkovi: „Na, ta je pro tebe pro radost!“ Pavlík se nemůže 
vzpamatovat z takového daru, pořád se ohlíží a ještě si se zvláštním pánem 
zamávají.
Jsme v lázních ve Zlatých horách. Možná touto příhodou začala výroba 
„rozveselovačů“.  Ten zvláštní pán je tatínkem dvou dětí a jim pro radost dělá na 
potůček roztodivné kolovrátky, barevný šnek s kostkou místo ulity leze po jakémsi 
trámu u vchodu, maličký cyklista na kole jede po zábradlí… i ostatní děti se každý 
den rozhlížejí, co přibylo nového a mají z toho nelíčenou radost. Zakrátko tam 
pobíhá s parádní holí a s parádním úsměvem kdekdo.
Toho tatínka jsem tehdy téměř neznala. Jen když jsem v zimě ve večerním šeru šla 
v Ostravě na tramvaj, před patnáctipatrovým věžákem mě u zastávky překvapilo 
dokonalé iglú ze sněhových kvádrů se světýlkem uvnitř. Ten snový pohled mě na 
dlouhou chvíli přikoval k chodníku, tramvaj mi ujela a já si užasle říkala: „Kdo 
tady ve špinavé Ostravě mohl mít nápad postavit tak krásné iglú? A že se nebojí, 
že to hned někdo zničí?!“
Na jaře se na témže nehostinném místě z pařezu po pokáceném stromu objevila 
umně vyřezávaná královna ― hotové dílko profesionála. Vždycky jí zamávám, 
když jdu kolem, a rozradostní mě hřejivý pocit u srdce, že někomu tajemnému, 
kdo tu bydlí, to stojí za to…
Teď už vím, že ten pan tajemný pracuje ve Vítkovických železárnách 
a obšťastňuje svými rozveselovači zaměstnance toho nehostinného objektu. 
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Vyrábět z odpadového materiálu a umisťovat své rozveselovače začal tajně 
před a po pracovní době a těšilo ho pak vidět úsměvy a překvapení i zvědavost 
ostatních. Vedení podniku to chvíli řešilo, ale pak je uklidnil fakt, že materiál 
― byť v překvapivé podobě  ― zůstává v areálu podniku. A tak arabské a finské 
delegace si fotí horolezce Olina, jak se škrábe na vrchol, Jardu Vřískota ― skoro 
dvoumetrového borce s hlavou z nepovedeného odlitku připomínající masku 
z hororu Vřískot, různé půvabné kovové květiny, Lojzu Pružinu ze staré šuplery 
a z usměvavé cihly a dokonce celou třídu dětí na výletě letadlem s panem Tau.
Nadchlo mě to, okouzlilo, uchvátilo!  A zatoužila jsem být já sama takovým 
„rozveselovačem“ pro ostatní, být jim úsměvem, povzbuzením, projasnit někomu 
den. Tak se svěřuji do šikovných rukou svého Tvůrce s prosbou: „Vytvoř, Pane, 
prosím, i z odpadu a pokaženého materiálu mého života rozveselovače! Ty jediný, 
který umíš mistrně psát i na křivých linkách našeho života, to dokážeš. Amen.“ 
 teta Fany 

Biskup František Václav Lobkowicz v těchto dnech 
požádal papeže Františka o jmenování pomocného 
biskupa pro ostravsko-opavskou diecézi. Současně 
vyzývá kněze své diecéze a věřící o modlitbu  
za dobrou volbu pro tuto službu.
„Po zvážení mých fyzických možností a nakonec 
i dle názorů vyplývajících z malé kněžské synody 
jsem se rozhodl požádat Svatého otce o jmenování 

pomocného biskupa pro naši diecézi. Prosím tedy, aby se celá diecéze zapojila do 
modliteb o dobrou volbu. Nejen tedy Vy, ale i všechen lid Boží. Jsem přesvědčen, 
že toto jmenování bude k prospěchu života naší místní církve. Děkuji za všechny 
modlitby.“   + František Václav Lobkowicz

Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.  
Jásejte Hospodinu všechny země, 

radujte se, plesejte a hrejte!
žalm 98

Pokojné prožití vánočních svátků a hojnost Božího požehnání v novém roce 2017


