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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

KAŽDÁ VTEŘINA…

Před pár dny jsme, drazí čtenáři, vstoupili do nového roku s magickým číslem na 
konci. Spousta lidí v tomto roce očekává, že bude mnohem lepší než ten, který 
skončil, a že je tento rok nepotká žádný těžký moment… přece je to šťastný rok 
se sedmičkou na konci!

Možná to bude opravdu „šťastný“ rok, ale určitě to bude další zajímavý a nevšední 
čas, který stojí před námi. A vlastně už vstup do tohoto roku byl neobyčejný. 
Obvykle s úderem půlnoci slavíme nastávající rok veselím, radostí, ohňostrojem či 
přípitkem. Jenže právě ten letošní přechod byl jiný než ostatní. Poslední minuta 
roku 2016 byla totiž o jednu vteřinu delší.

Odborníci totiž zjistili, že se náš atomový čas neshoduje s astronomickým, a tak 
přidali onu pověstnou vteřinu, aby se čas vyrovnal. Jakoby život na této planetě 
neodpovídal jejímu otáčení, jakoby náš život byl rychlejší než běh vesmíru. A tak 
bylo nutné tento rozdíl smazat.

Tato přestupná sekunda pro každodenní život lidí nemá praktický význam, říkají 
odborníci, ale přesto… Každá vteřina se přece počítá! A jak často si stěžujeme, 
že máme málo času! A teď nám jej odborníci přidali. Co jsme s tím časem navíc 
udělali? Ano, je to nepatrný okamžik, ale přece… 

Julien Green říká: „Každá vteřina je plná Boha.“ Proto není zbytečná ani 
ta přidaná sekunda velkými odborníky tohoto světa. Záleží jen na nás, jakým 
způsobem naplníme onen nastavený čas, který jsme dostali. Přítomný okamžik je 
pro nás neocenitelný, záleží však na tom, zda zachytíme jeho hodnotu a využijeme 
možnosti, které nám nabízí.

„Čas utíká různě, podle toho, s kým,“ tvrdí velký Shakespeare. Přeji nám, abychom 
v tomto „šťastném“ roce 2017 dokázali dobře využít nabízený čas a naplnili ho 
setkáváním s druhými i s Bohem samotným. o. Jakub



Sv. Řehoř Naziánský
Teolog, básník a učitel církve, se narodil asi roku 330 v Kappadokii, v Arianzu u města 
Nazianzu. Jeho otec byl konvertita, který se později stal v Nazianzu biskupem. V rodině se 
mu dostalo základů náboženské výchovy a vzdělání získal na věhlasných školách té doby. 
Nejprve v Cesareji Kappadocké, kde se spřátelil s Basilem, budoucím biskupem toho města, 
dále v Alexandrii v Egyptě a nakonec v Athénách. Na cestě do Alexandrie se loď, na které 
plul, dostala do prudké bouře a Řehoř si ve strachu uvědomil, že není pokřtěn. Učinil Bohu 
slib, že bude-li zachráněn, zasvětí mu celý svůj život. Z Alexandrie jeho cesta vedla do Atén, 
kde se s Basilem znovu sešli a začali spolu prožívat dobu, o níž později v jednom kázání 
Řehoř Naziánský uvedl: „Nejenom já jsem se tehdy nadchnul obdivem k mému velkému 
Basilovi pro serióznost jeho mravů, zralost a moudrost jeho promluv, ale podobně k sobě 
přiváděl i další, kteří jej dosud neznali. Vedla nás stejná touha po vědění. V tom spočívalo 
naše soupeření: nikoli v tom, kdo bude první, ale kdo umožní druhému, aby jím byl. Zdálo 
se, jako bychom měli jedinou duši ve dvou tělech“. Po návratu domů přijal Řehoř křest 
a směřoval k mnišskému způsobu života. Jeho povaze vyhovovalo ústraní, samota, duchovní 
meditace. Jak uvádí: „…Nic se mi nezdá větší než toto: nechat umlknout vlastní smysly, 
vyjít z těla tohoto světa, usebrat se v sobě, nezabývat se už lidskými věcmi, s výjimkou 
těch nejnezbytnějších, mluvit se sebou a s Bohem, vést život, který přesahuje viditelné 
věci, vnášet do duše vždy čiré božské obrazy bez přimíšení pozemských a pomýlených 
forem, být opravdu neposkvrněným zrcadlem Boha a božských věcí,…“ Otec ho v roce 361 
vysvětil na kněze. Řehoř přijal kněžské svěcení s určitým zdráháním, protože věděl, že 
potom bude muset být pastýřem, starat se o druhé a o jejich věci, a nikoli jen být usebrán 
v čiré meditaci. Nicméně pak toto povolání přijal a v plné poslušnosti se věnoval pastorační 
službě. Dovolil, jako tolikrát ve svém životě, aby byl Prozřetelností přiveden tam, kam jít 
nechtěl. Roku 371 ho jeho přítel Basil, biskup Cesareje, proti přání samotného Řehoře chtěl 
vysvětit na biskupa Sasimy, strategicky důležitého města v Kappadokii. Vzhledem k různým 
překážkám se však tamějšího úřadu nikdy neujal a namísto toho zůstal v městě Nazianzu. 
Roku 371 byl povolán do Konstantinopole, aby hájil pravou víru proti ariánskému učení. Díky 
teologickým přednáškám o Nejsvětější Trojici pak Řehoř v krátké době obrátil mnoho lidí na 
pravou víru. Vysloužil si titul „teolog“. Nepřátelé proti němu začali strojit úklady a snažili 
se proti němu poštvat lid. Dokonce mu ukládali o život. Řehoř však vytrval. Roku 380 císař 
Theodosius I. povýšil Řehoře na konstantinopolského patriarchu a ten významně ovlivnil První 
konstantinopolský koncil. Protože sílily různé intriky, kterých se nechtěl účastnit, vzdal se 
po roce svého úřadu a roku 383 se usadil v rodném Arianzu, kde rozdal zděděný majetek 
a žil v malém domku se studní a zahradou. V této době vznikly jeho polemiky s Apollinariem 
a většina jeho básní. Zemřel v roce 389 a byl slavnostně pohřben v Nazianzu, jeho ostatky 
byly pak převezeny do Konstantinopole. Roku 1204 křižáci jeho ostatky odvezli do Říma, 
kde byly uloženy v chrámu svatého Petra. O 800 let později jej papež Jan Pavel II. vrátil do 
Konstantinopole (část ostatků zůstalo v Římě).  MS

Příběh vánočního stromu

Stalo se nepsaným pravidlem, že v prostoru kněžiště, za obětním stolem kostela 
Sv. Ducha, vždy o Vánocích stojí vysoký vánoční strom. Jeho devítimetrová výška 
tvoří protiváhu oltářního obrazu – triptychu.

Takový vzrostlý strom není vždy jednoduché ani získat, ani v uvedeném prostoru 
vztyčit. Pokaždé se na „odborné“ instalaci podílejí chlapi z Rychlé roty.

Ten letošní ― je to borovice, kultivar se nepodařilo zjistit ― donedávna zdobil 
zahradu u rodinného domu p. Jiřího Guňky v Šenově. Abychom získali obrázek 
o jeho vzhledu, rozměrech i způsobu, jak jej nejlépe pokácet a přemístit do 
kostela Sv. Ducha, vyjeli jsme 1. prosince mikrobusem na průzkum do zahrady 
majitele. Když jsem ten nádherný strom uviděl, neubránil jsem se pocitu obdivu 
i lítosti, že bude nenávratně přerušen tok života toho velikána. On to velikán byl, 
vždyť rostl celých 25 let a dosáhl výšky 14 metrů. Za tu dobu jeho kmen dosáhl 



průměru asi 60 cm u země a v místě, kde odřízneme horní část o délce 9 metrů, 
měl průměr skoro 30 cm.
Jeho krásou jsem byl tak unesen, že mi maně hlavou prolétl příběh stromu kdesi na 
Šumavě, který nádherně zpodobnil lesák a spisovatel Jan Vrba v novele Borovice.
Majitel semenáček vysadil v rohu své zahrady, správně odhadl jeho budoucí 
rozložitou korunu ― to vše pro nás bylo velmi dobré. Strom rostl v otevřeném 
prostoru, nebyl ve vzrůstu ničím omezován, jeho tvary se staly ušlechtilými 
a mohl se tak stát nádherným exemplářem svého druhu. Nikdo z nás ani na chvíli 
nezapochyboval, že toto je ten pravý strom, který bude zdobit náš chrám a který 
bude nesrovnatelný s žádným z desíti předcházejících.
Den „D“, kdy jsme se vypravili k jeho pokácení a transportu do Zábřehu, byl 
stanoven na 20. prosince. Po ranní mši sv. jsme vyjeli osobními auty do Šenova. 
K přepravě použijeme auto 
odtahové služby s přívěsem 
p. Ondruše. Pokácení stromu 
provede zkušený dřevorubec 
p. Lešek, který si přivezl na 
pomoc zázračného pomocníka 
― říkal mu „železný kůň“. 
Je to pásový minitraktůrek 
s dálkovým ovládáním. P. Lešek 
zvládl pokácení, okleštění 
i zkrácení na potřebnou délku 
neskutečně rychle s bravurou 
profesionála. Strom položil 
přesně tam, kde byl jediný 
vhodný prostor. Nedošlo 
k žádným škodám ani na okrasné zahradě, ani na rodinném domě. První problém 
nastal při nakládce na plošinu odtahového vozu. Objemný strom byl sice vrátkem 
přitažen k boku auta, ale zvednout ho nahoru se nám prostě nepodařilo. Křehké 
větve se vklínily pod korbu a lámaly se. Pak p. Ondruše napadlo strom nahoru 
vytáhnout vrátkem, stejně jako přepravovaná vozidla. 
Cesta do Zábřehu proběhla hladce. Ve velmi krátkém čase náš „konvoj“ zastavil 
před kostelním schodištěm. A teď nastal okamžik, aby nám p. Lešek předvedl, co 
dovede jeho „železný kůň“. Jako ve sci-fi románu traktůrek vyjel ze skříňového 
auta, ovládán majitelem pomocí páček dálkového řízení. Strom jsme zapojili 
lanem za traktůrek, ráz naráz byl dole z plošiny a přemístěn před vchod do kostela. 
Pak p. Lešek bere do rukou svou řetězovou pilu a zručně vyrobí na konci kmene 
čtyřhran podle rozměrů kapsy podstavce. Vstupní dveře kostela jsou doširoka 
otevřeny a my opatrně transportujeme strom smykem až před stupně kněžiště. 

Operace musí být provedena ohleduplně ― průměr větví hodně přesahuje šířku 
dveří, větve, ač křehké, se nakonec poddaly. Teď nasazujeme železný podstavec 
a strom přemisťujeme do kněžiště tak, aby byl podstavec vzdálen asi 1,5 metru 
od zadní stěny apsidy. Ještě je třeba zakrýt obětní stůl i ambon dekami, aby 
nedoznaly úhony.
Teď je na pořadu výzdoba vršku stromu hvězdou a ozdobami, protože po 
vyzvednutí stromu by bylo téměř nemožné ji provést ze žebře, byť je skoro 10 
metrů vysoký. Chlapi mají pár okamžiků na oddych ― každý v duchu promýšlí 
další postup ― a nastupují pí. Ina Domesová s pí. Markétou Sýkorovou. Zavěšují 
slaměné ozdoby, mimochodem jsou to sestřičky těch, které kdysi zdobily vánoční 
strom na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu – dar ČR, a velmi zaujaly sv. Otce 
Jana Pavla II.
Hotovo ― a teď nadchází okamžik pravdy  
― vztyčení stromu. Pět chlapů vybíhá nahoru 
na „orlí hnízdo“, spouští dvě dlouhá lana, která 
chlapi dole přivazují k horní části stromu. Na 
povel my nahoře zabereme, ti dole pomáhají, 
seč mohou. První pokus nevyšel ― strom je 
příliš těžký a jeho těžiště je příliš nízko. 
Bude ho třeba přizvednout a podložit žebřem 
dvojákem. Později nám o. Vítězslav prozradí, 
že v tom okamžiku marného snažení vyslal 
k nebi úpěnlivé prosby o pomoc. Druhý pokus ― 
opět bez úspěchu ― je nás málo. Paní Sýkorová 
― praktická to žena ― ví, jak pomoci. Mobilem 
přivolává svého muže Libora a tatínka, kteří 
přijíždějí za pár minut. Vrcholové mužstvo 
je posíleno o dva muže, dole zapřou čtyři 
muži dřeva mezi podstavcem a zadní zdí 
kněžiště. Sláva! Strom letí k nebesům! Pán buď 
pochválen! Nahoře srší úsečné povely ― držet, 
nepouštět, nestrkat prsty pod lana (pokud o ně 
nechcete přijít), uvažte kotvící silonové struny! Je hotovo. Vlastně téměř. Strom 
není kolmý, je třeba provést vypodložení stojanu prkénky. Stalo se, strom stojí 
téměř kolmo, jako voják. Pak obě paní maskují železný kříž a spodní část kmene 
větvemi s měkoučkým jehličím. Dobojováno ― Rychlá rota s úlevou konstatuje 
ukončení svého podílu na vztyčení stromu.
A v tom okamžiku začíná práce druhé směně ― mládežnickému „komandu“  
― totiž spolču Sv. Ducha. Dva hoši a jedna dívka, paní Ina Domesová a Markéta 
Sýkorová, posílené manželem Liborem si berou na starost dokončení výzdoby 



stromu. Nejdříve zavěšení světelných řetězů, kluci lezou po žebřích jako veverky. 
A není to žádná procházka růžovým sadem. Zkusili jste někdy stát půl dne na 
žebři?
Zkouška světel ― jedna část nesvítí. Přivolaný Jirka Kovalský kontroluje trafo ― je 
spálené. S vypětím sil se mu nakonec oprava daří.
Pod bedlivým dohledem paní Iny, která pomocí mikrofonu diriguje souměrné 
rozmístění všech ozdob, výzdobu dokončují v pozdních večerních hodinách.
Na závěr bych snad jen podotkl, že už v této chvíli máme zajištěn strom pro příští 
Vánoce. Je to jedle jako svíce, ještě pořád roste na Ondřejníku. I na její inspekci 
jsme se vypravili (téhož dne, kdy jsme revidovali letošní borovici) do Frýdlantu. 
Bohužel lesní technik, který ho vyhledal a opatruje, zastřelil jelena a měl pro 
nás připraveno neskutečné myslivecké pohoštění. Jaký div, že se pak už nikomu 
nechtělo jet do terénu. Navíc toho dne napadl mokrý sníh a ještě pršelo, což bílou 
nadílku měnilo v břečku.
Děkuji všem, kdož se jakkoli přičinili o vánoční výzdobu našeho chrámu: panu 
Jiřímu Guňkovi za dar nádherného stromu, panu Ondrušovi za jeho bezpečnou 
přepravu, panu Leškovi za odborně provedenou dřevorubeckou práci, Rychlé 
rotě za pomoc při kácení, přepravě a instalaci stromu, paní Ině Domesové, paní 
Markétě Sýkorové, manželovi Liborovi, tatínkovi, taktéž spolču Sv. Ducha za 
provedení výzdoby téhož, panu Jiřímu Kovalskému za instalaci světelných řetězů.

Šest mrazíků
Během vánočních prázdnin vyrazilo naše spolčo na výlet, jelikož jsme už měli dost 
cukroví a chtěli jsme něco dělat pro naše zdraví. Všichni jsme se sešli na ranní mši 
svaté, po niž byl plánován odjezd. První komplikace nastala při pohledu na Otce Kubu, 

který byl bílý jako stěna. Jelikož nás bylo více 
nachlazených a nikdo z nás se na výšlap na 
Lysou necítil, náš cíl jsme přesunuli o několik 
kilometrů dál a to na Radhošť. S sebou jsme 
si nezapomněli přibalit ani lopaty na případný 
sníh. Ty jsme ovšem nakonec nechali v autě 
a při stoupání výš jsme si uvědomili tu chybu. 
Čím výš jsme se dostávali, tím teplota klesala 
a zelená příroda se měnila v krásnou, zimní, 
pohádkovou krajinu. Po dvouhodinovém 
škrábání nahoru nás čekala slíbená odměna 

a to v podobě Radhošťské zelňačky. Poté, co jsme vymrzli až na kost, jsme se odebrali 
zpět dolů na parkoviště k autu. Sice jsme se domů vraceli už po tmě, zmrzlí a hladoví, 
ale i tak jsme byli plní nových zážitků s přáteli. Eliška  

Tišinka
Sněžilo. Sněhové vločky tančily svůj jedinečný tanec, 
každá se svou vlastní originální krásou a půvabem. Jedna 
z nich, ta nejtřpytivější a nejkřehčí, jmenovala se Tišinka, 
dostala od Boha zvláštní dar: „Kdo se ocitne ve tvé blízkosti, 
ztichne jak krajina pod sněhovou peřinou, začne se na svět 
dívat vnímavýma očima a srdce se mu upokojí,“ pohladil 
Bůh Tišinku laskavým pohledem a poslal ji na svět.
Vločky se snášely lehce dolů, ty kolem Tišinky se hned začaly tichounce usmívat 
a těšily se, kam dopadnou. Tišinka ještě vykroužila několik půvabných piruet 
a pomaličku se uvelebila na spodní větvi smrku, který rostl u pěšinky v parku. 
Zrovna tam zuřivě štěkal nějaký vlčák na veverku. „Vrrr, haf, haf! Vrrr, haf, haf!“ 
Štěkal a štěkal, jako když se střílí z pistole. Najednou se zastavil, zatřepal hlavou, 
udiveně ztichl a pak začal tlapkou a jazykem zkoušet čerstvý sníh. Vypadal, že se 
po psím způsobu spokojeně usmívá. No ano, ocitl se blízko Tišinky…
Za chvíli se cestičkou blížila holčička v červené pletené čepici s maminkou. Zdálky 
vypadala jak jahůdka, ale zblízka už ne. Holčička v jednom kuse mrčela a fňukala: 
„Já chci domů! Já nechci na procházku… je mi zima na nos…já chci lízátko…já 
nechci za ruku! Já…“ Maminku už z toho všeho brněla hlava. „Nemůžeš být aspoň 
chvilku ticho?!“ netrpělivě holčičku okřikla a vypadala unaveně a nazlobeně.
 „Jé…,“ vydechla najednou holčička. Klekla si do sněhu a dívala se okouzleně přímo 
na naši Tišinku, „ta se krásně třpytí!“ Maminka Tišinku neviděla, ale zadívala se 
na svou holčičku a v tom sněhu jí najednou opravdu připadala jak malá sladká 
jahůdka. Pak se ty dvě na sebe usmály, malá podala ruku velké a s úsměvem tiše 
odcházely…
Pohádka o Tišince vznikla ráno v posteli. Za oknem napadl první čerstvý sníh a na 
lampě mi visí taková bílá hvězdička – vločka z korálků - Tišinka. Děti i maminky 
na Farníčku, kde jsem jim o Tišince vyprávěla, reagovaly takovým ztišením 
a „upokojením“, že mi připadalo, že mojí korálkové Tišince, která ležela před 
námi, ten dar Bůh opravdu pro tu chvíli propůjčil!
Jak by bylo hezké nosit takovou Tišinku tajně v kapse a s vnitřní tichostí a pokojem 
vnímat svět a lidi kolem…až by se od nás „nakazili“! Jak by bylo hezké dívat se 
Božíma očima; opravdu zatoužit vzít vážně Ježíšova slova: „Učte se ode mě, 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem!“ Pak bychom se sami stali takovou Tišinkou… 
Božím obdarováním. teta Fany
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leden
16. 1. v 18.45 SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ, knihovna pastoračního centra

19. 1. v 19.00  KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ, farní kostel 

27. ― 29. 1.  DUCHOVNÍ OBNOVA PRO NEOFYTY A HLEDAJÍCÍ, Velehrad

31. 1. FARNÍ ZABÍJAČKA

5. 2. v 17.00  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY, na poděkování, kostel Svatého Ducha

11. 2.  SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH v naší farnosti 
Kostel Svatého Ducha při mši svaté v 8.30 
Farní kostel Navštívení Panny Marie při mši svaté v 18.00

Nechť je Pán před tebou, aby ti ukazoval cestu,

Nechť je Pán vedle tebe,  
aby tě objímal a ochraňoval.

Nechť je Pán za tebou,  
aby tě střežil před úklady zlých lidí.

Nechť je Pán pod tebou, 
aby tě zachytil, až budeš padat, 
aby tě vyprostil z nástrahy, uvízneš-li.

Nechť je Pán v tobě, 
aby tě utěšil, až budeš smutný.

Nechť je Pán ve tvém okolí,  
aby tě ubránil, až tě přepadne nepřítel.

Nechť je Pán nad tebou a žehná ti. 

Tak ti žehnej dobrotivý Bůh.
Starokřesťanská modlitba o požehnání ze 4. století

Ať tato modlitba se stává požehnanou realitou  
ve vašich životech.


