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ZPRAVODAJ FARNOSTI OSTRAVA-ZÁBŘEH
Milí čtenáři,
opět je tady advent. Letos možná ten nejkratší, jaký může být, ale přesto dostatečně
dlouhý k tomu, abychom se připravili na vánoční svátky. Možná už mnohým z vás v hlavě
vyvstává dlouhý a hustě popsaný seznam všech věcí, které je nutné udělat a přichystat,
aby Vánoce u vás doma proběhly krásně a bez problémů. Věřím, že se bude uklízet, zdobit,
péct, gruntovat, vařit, nakupovat, smažit, chystat,… prostě dělat vše, co se obvykle před
Vánocemi dělává. A určitě pak o vánočních svátcích s hřejivým pocitem (nebo punčem či
svařáčkem) budete na sebe pyšní, jak jste to letos dobře zvládli.
Ale myslím si, že to všechno by bylo strašně málo, vlastně úplně nic, kdybychom si
neuvědomili, proč to všechno děláme. Advent, který prožíváme, není vyhlášením sanitárního
času v naší domácnosti, spíše však objevením pravého smyslu přípravy na Vánoce.
O vánočních svátcích se totiž chceme setkat u jesliček s právě narozeným Ježíškem. A na
cestě do Betléma, kterou jdeme jako tři mudrcové, nás může překvapit, kolik jiných
lidí, podobně jako my, spěchá k betlémské stáji. Na této adventní cestě můžeme potkat
opravdu zajímavé postavy (alespoň podle Písma) ― proroka Izaiáše, zástupy lidu, slepé,
ochrnutého či jinak nemocné lidi, představitele náboženské obce či vlády a armády,
mladou nazaretskou dívku Marii, její příbuzné ― postarší Alžbětu a kněze Zachariáše,
snoubence Josefa a dokonce i nadpozemské bytosti jako třeba archanděla Gabriela. Ano,
na ty všechny během svého adventního putování narazíme. A jsou to právě tyto osoby,
které nás směrují a přibližují k Betlému, kde se narodí Ježíš. Bez nich, bez setkání s nimi
nikdy nedorazíme k cíli našeho putování ― k Vánocům.
Ale nejsou to jen oni. Doufám, že do Betléma putují další a další lidé dneška, kteří chtějí
oslavit Vánoce podobně jako my. A také s nimi se můžeme setkávat ― s lidmi na ulici,
v obchodě, v nemocnici, na koncertě, v kostele, na pracovišti, v sousedství, na vánočních
trzích, na společenské akci, v domově důchodců, ve škole,… Pokud se dokážeme během
toho všeho „předvánočního“ shonu zastavit a prohodit pár slov s těmito lidmi, pak jistě
prožijeme nevšední chvíle, které nás na té naší cestě k Ježíškovi mile překvapí a naplní.
Jak říká G. K. Chesterton: „Teprve když pochopíme život jako dar, svět jako zázrak, ráno
jako počátek dobrodružné cesty, druhého člověka jako radostné setkání a příležitost,
stávají se obyčejné věci neobyčejnými.“
Přeji nám adventní putování plné radostných a neobyčejných setkání.

o. Jakub

Sv. Jan z Mathy
Narodil se kolem roku 1160 ve Fauconu
v Provenci ve Francii ve šlechtické rodině. Na
vyšší studie odešel do Paříže na univerzitu, kde
nejprve studoval práva, pak biblistiku a teologii.
Po získání doktorátu přijal kněžské svěcení. Na
jeho další rozhodování měl vliv mystický zážitek
při primiční mši svaté, kdy měl vidění anděla
s červenobílým křížem na prsou v doprovodu
spoutaných otroků. Toto vidění chápal jako
pokyn k tomu, aby se věnoval ulehčení těžkého
osudu válečných zajatců. K promýšlení svého dalšího životního programu se rozhodl
pro tři roky poustevnického života v lesích Meauxského biskupství. Legenda udává,
že tam pobyl asi tři roky ve společnosti Felixe z Valois a ke společnému rozhodnutí
pro vytvoření řádu mělo napomoci vidění jelena, který měl mezi parohy kříž
s příčným modrým břevnem na svislém červeném. Ve spojení s Janovým primičním
viděním se dohodli na založení nového řádu na vykupování otroků. Papeži předložili
řeholní pravidla, která stavěla na řeholi sv. Augustina a kdy jedna část řeholních
výnosů byla určena na vykupování křesťanských zajatců z rukou pohanů. Papež
Inocenc III. novou řeholi schválil s názvem "Řád Nejsvětější Trojice na vykoupení
zajatců" (Ordo Sanctissimae Trinitatis redemptionis captivorum ― Trinitáři). Již
v březnu 1199 Jan z Mathy od papeže obdržel pověřovací listinu k vykupování otroků
z mohamedánského zajatí. Založení nového řádu povolil také francouzský král
Filip II. August a jmenoval Jana dvorním teologem a duchovním rádcem. Jan z Mathy
podnikl kolem r. 1200 několik úspěšných cest do Tuniska a Maroka, aby odtud
přivezl osvobozené otroky. Současně se snažil vykupoval v Evropě zajaté muslimy
a vyměňoval je za otroky v Severní Africe. Již první vykupování bylo velice úspěšné.
Po získání dostatečných prostředků byli dva řeholní bratři vysláni do Maroka, odkud
přivezli 186 vysvobozených křesťanů. Po této události se řád stal velice oblíbeným
a rychle se rozšířil po Evropě. Starost o vykoupené zajatce většinou nekončila jejich
vysvobozením. Mnoho jich bylo v zuboženém stavu a potřebovali zdravotnickou
a hmotnou pomoc. Proto Jan z Mathy zřizoval také přechodné a trvalé útulky
pro chudobné a poutníky. Poslední dva roky života, v nichž byl Jan již sužován
nemocí, prožil v Římě v opatství San Tommaso in Formis. Zemřel 17. prosince roku
1213 a byl pohřben v přilehlém kostele sv. Tomáše. Jeho ostatky byly několikrát
přemístěny. Nakonec byly uloženy v kostele trinitářek v Madridu. Je patronem
trinitářů a jeho atributy jsou bílý hábit s červenomodrým křížem, černoch, otroci,
řetěz s otevřenými okovy, Nejsv. Trojice. Jeho památku si církev připomíná
17. prosince.
MS

POSVÁTNÉ STEZKY (radost a dobrodružství
na duchovní obnově v Albeřicích 11/2017)

Říká se, že duchovní obnova (DO) je čas, kdy může člověk „obnovit“ svůj
vztah s Bohem. Toto bylo jistě hlavním cílem všech účastníků DO. Člověk
je zaplaven starostmi a strastmi tohoto světa a na Boha (duchovní život)
mu někdy mnoho času nezbyde.
Tématem DO bylo devět cest, které vedou člověka k Bohu; cest, skrze
které člověk poznává Boží přítomnost; cest, jak obnovit vztah s Bohem.
Každý člověk má svou cestu, která je neopakovatelná, dobrodružná
a hlavně jedinečná. Kdo může říct, že cesta druhého člověka je špatná?
Obyčejná duchovní obnova se většinou skládá z modliteb, mlčení,
přednášek a bohoslužeb. Tyto činnosti, které jistě potěšili tradicionalisty,
smyslové křesťany a intelektuální křesťany, tvořili také hlavní osu naší DO.
Tato DO jde však také trochu jinou cestou, když klade důraz na diskutující
skupinky. Nenašel jsem mnoho příležitostí jako je tato, kdy člověk může
otevřeně a bez strachu z posměchu debatovat o svých radostech, trápeních,
pochybnostech, strachu, to vše v souvislostech s Boží vůlí a Boží existencí.
Doprovodný program tvořený sportovními aktivitami, zpěvem a dalšími
debatami do ranních hodin pak jenom dotváří radost z Boží přítomnosti
na DO (už snad chybí jenom tanec).
Každý žije své křesťanství jinak. Bylo zajímavé poznávat posvátné stezky,
kterými jdou obecně lidé k Pánu a zejména stezky ostatních přítomných
bratří v Kristu. Mě osobně velice zaujala debata o řádu, který Bůh vložil

ze skautského deníku
do svého stvořitelského díla, kterou jsme
rozvíjeli skrze poznatky o vesmíru a vědě.
Tento řád lze pěkně nastínit skrze myšlenky
S. C. Lewise: „Bůh tvoří vinnou révu, učí ji,
aby svými kořeny přitahovala vodu a s pomocí
slunce měnila tuto vodu ve šťávu, která
kvašením získává jisté kvality. Tak každým
rokem, od dob Noemových až dodnes, Bůh
mění vodu ve víno. To lidé nevidí.“ Některé
myšlenky z debat se mi natolik zalíbily, že
mi rezonují v hlavě doteď. Jako třeba: „Je
nesmyslné a krátkozraké tvrdit: nechci
přivést děti do tohoto zkaženého světa.
Vždyť Bůh stvořil každého jednotlivého
člověka pro věčnost. Já nepřivádím tedy
dítě pouze do tohoto světa, já se podílím na
spolutvořitelském díle, kdy vznikne nový život na věčnost!“
V DO jsem objevil osobní výzvu poznat posvátné stezky k Bohu, po kterých
jsem dosud příliš nekráčel. Říkám si, že chci poznat radost a dobrodružství,
které prožívá s Bohem kontemplativní křesťan, aktivista nebo naturalista.
Pro rozebírání jednotlivých podstat posvátných stezek zde není místo,
jejich základ však plyne již z jejich názvů. Každý tedy pojďme cestou,
která nás nejvíce naplňuje a která je nám nejbližší, avšak zkusme i cesty
jiné.
DO byla v neposlední řadě
prosycena také humorem. Tradiční
vtipy jednoho z lektorů doplnily
při sobotním večeru také ostatní
spolubratři a vznikla nebývalá
mnohaminutová pasáž plná vtipů.
Vyprošuji
všem
zúčastněným
i Vám s modlitbou sv. Thomase
Mora: „Dej mi prosím humor Pane
a milost, abych chápal vtip. Ať
mám radost ze života a umím
druhé potěšit.“
Frank Goodman

Hodoňovická Narnie
Po dlouhé době se zase
uskutečnila na začátku
listopadu třídenní výprava.
Výpravy se zúčastnilo
celé středisko (světlušky,
vlčata, skauti, skautky
včetně
vedoucích).
Celkový počet nás všechny
ohromil,
výpravy
se
účastnilo celkově 50 lidí.
V tak velkém počtu jsme
jeli do Hodoňovic u Bašky, kde se nachází chata s velkými prostory.
Celá výprava se nesla v duchu Narnie. Děti měly za úkol pomoci zvířátkům zbavit
se zlé čarodějnice, která škodila nejen jim, ale i celému kraji. V pátek byl dětem
představen celý příběh. Zvířátka uvedla děti nejprve do děje a poprosila je
o pomoc. Aby pominula síla čarodějnice, musely děti splnit v sobotu dopoledne
úkoly na stanovištích, za které dostaly artefakty. Čím více jich získaly, tím větší
moc proti čarodějnici ve finální etapě pak měly. Na různých stanovištích se
setkávaly s tématy, která už měly zvládnuté na schůzkách během celého roku,
například zdravověda, orientace nebo táboření.
Po vydatném obědě mohly začít turnaje ve sportech, jako třeba fotbal, vybíjená
nebo florbal, které byly taktéž ohodnoceny. Večer, když zapadlo slunce, objevila se
v lese „černá“ čarodějnice. Podle nasbíraných artefaktů a celkového ohodnocení
dostaly děti životy, které jim přinesly výhodu v boji proti čarodějnici. Mezitím
musely děti sbírat venku čajové svíčky a v momentě, kdy je měly posbírané
všechny, mohly čarodějnici zneškodnit jediným dotekem. Za velkou pomoc
a záchranu Narnie se zvířata dětem sladce odměnila.
Celá výprava se všem moc líbila a už teď se těšíme na další!
sestra Pralinka
Rádi bychom Vaše děti pozvali na jednodenní výpravy, které proběhnou v prosinci
tohoto roku. Obě výpravy jsou zaměřené na lehkou pěší turistiku v přírodě.
9. 12. 2017 ― JEDNODENNÍ VÝPRAVA SVĚTLUŠEK A VLČAT (7 až 10 let)
v případě zájmu nás kontaktujte na email: pprazak@centrum.cz
9. 12. 2017 ― JEDNODENNÍ VÝPRAVA SKAUTŮ A SKAUTEK (11 až15 let)
v případě zájmu nás kontaktujte na email: hello.chrest@gmail.com
Informace k oběma akcím budou brzy dostupné na našich webových stránkách
www.skautsky.net

Milí farníci,
sotva začal akademický rok, už je konec listopadu a blíží se Vánoce. Nevím jak vám, ale
nám tady v kněžském semináři utíká čas nesmírně rychle. S nadsázkou vždycky říkám, že
se probudím v pondělí… a najednou je pátek. Všední dny probíhají v semináři v tomto
zrychleném a do jisté míry pořád stejném rytmu, zato o víkendech se děje spousta
zajímavých věcí. Prakticky žádný víkend nemáme zcela volný, většinou je naplněn nějakou
zajímavou akcí.
Po nabitém volebním víkendu nastal poslední říjnový víkend zahrnující státní svátek, ten
jsme strávili s naším otcem rektorem a otcem spirituálem společným „teambuildingem“.
Prožili jsme jej na faře ve Velkých Losinách, malebné vesničce proslulé ruční výrobnou
papíru a nechvalně také čarodějnickými procesy. V pátek jsme místnímu panu faráři
pomohli se dřevem, v sobotu jsme, proměněni v poutníky, stoupali na Vřesovou studánku,
starobylé jesenické poutní místo, kde jsme ve výšce 1290 metrů nad mořem, při teplotě 0°
C a za mírného sněžení slavili mši svatou. Po fyzickém vyčerpání bylo příjemné navštívit
blízkou palírnu a ochutnat nejrůznější druhy destilátů a likérů. Nedělní dopoledne
jsme prožili s domácími farníky. První listopadový víkend byl ve znamení rekolekce,
pravidelné duchovní obnovy, kterou se jednou za měsíc duchovně občerstvujeme a ze
které pak čerpáme. Pozvání na rekolekci přijal tentokrát Mons. Pavel Posád, světící
biskup českobudějovický a bývalý spirituál olomouckého semináře, jenž hovořil ve svých
promluvách na téma vztah biskupa a kněze. Ve dnech 10. až 11. listopadu jsme byli
účastníky konference o evangelizaci v olomouckém regionálním centru, kterou pořádala
Komunita Blahoslavenství. Na ní jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací, jakým
způsobem oslovovat lidi v církvi i mimo ni.
Přejeme vám s Jakubem klidný vstup do adventní doby, nerušený zbytečným stresem
a shonem. Myslíme na vás v modlitbách a prosíme též o vaše modlitby.
Jan Slepička.

P. František Sušil ― pokračování
Drazí bratři a sestry,
dnes si představíme situaci na Moravě po roce 1848, tedy v dobu, v níž František
Sušil především působil. V 19. století Evropu zavaluje silný nacionalismus, díky
němuž během roku 1848 vypukly na mnoha místech tzv. národní revoluce,
které s sebou přinesly období nepokojů a mnohdy i násilí. Tyto revoluce byly
potlačeny, ale i přesto došlo ke společenským změnám (zrušení roboty, vznik
obecních samospráv, apod.). Ty byly způsobeny také díky velkému rozdílu mezi
bohatými a chudými. Vzniká i nespočet spolků, které se svou dobročinností
obracejí k nejvíce potřebným. Jak ale s potřebnými hovořit? Jejich řečí.
Spolky, i křesťanské, bezesporu sehrány zásadní roli a napomohly v procesu
národního uvědomění.

I Morava byla v těchto letech zasažena
revolučním hnutím. Vše se ale odvíjelo jinak
než v Čechách. Moravští politici se vymezovali
nejen proti Němcům, ale snažili se definovat
i moravsko-české vztahy. Stačí citovat petici
pražského Svatováclavského výboru (politický
orgán v Čechách) císaři Ferdinandovi I., jejíž
autoři žádali svobodu tisku, slova, náboženství,
zrovnoprávnění českého a německého jazyka,
zrušení roboty a poddanství, úpravu daní, ale také
státoprávní spojení Čech, Moravy a Slezska. Petici
ale neschválil moravský zemský sněm v Brně, což
na Moravě vyvolalo značné rozladění. Moravský sněm se ozval, zformuloval
dokument, jímž odmítl toto sloučení, a žádal na panovníkovi moravskou
autonomii. Je zajímavé, že k této nótě se připojili i moravští Němci (kteří
pár týdnů předtím žádali připojení Moravy k německým zemím), aby se prý
Moravané nestali otroky Čechů. V 50. letech 19. století pak České království
(=Čechy) požadovaly česko-rakouské vyrovnání. Morava postupovala
samostatně a Slezsko žádné nároky nevzneslo.
Revoluční hnutí se dotklo také církve. V Čechách se revoluční hnutí v církevních
kruzích projevilo poměrně radikálně. Program katolického reformismu
žádal zavedení lidového jazyka do liturgie, zrušení povinného celibátu,
demokratizaci církve zřízením kněžských synod, apod.
Na Moravě byla situace klidnější. František Sušil, profesor biblistiky
v brněnském alumnátu známý svým vlasteneckým postojem, byl sice vyzván,
aby se nijak nezapojoval do revolučního hnutí, jinak že bude vyloučen, ale
nakonec se situace vyřešila bez velkého napětí. Církevní život totiž neřídili
katoličtí liberálové, nýbrž skupina kněží kolem Františka Sušila, tzv. Sušilova
družina. Tito kněží doporučovali zakládat Katolické jednoty, organizovat
poutě na Velehrad, pořádat porady duchovenstva jako přípravu na synody,
které měli svolat biskupové, a tak umožnit věřícímu lidu aktivně se podílet na
církevní správě, atd. Již zde vidíme jistý rozdíl mezi přístupem v Čechách a na
Moravě. Ostatně i dnes často slyšíme řeči o konzervativní Moravě a liberálních
Čechách.
Po roce 1848 byli na Moravě působením kněží prakticky vytlačeni ze
společenského života liberálové, na rozdíl od Čech, kde tomu bylo přesně
obráceně. Moravské zemské a národní vědomí tak bylo stavěno na katolickém
základě, na němž se podíleli pospolu jak kněží, tak i angažovaní laici. Literární
kritik Martin C. Putna dokonce tvrdí, že na Moravě druhé poloviny 19. století
vlastně žádné "katolické literatury", tedy literatury ostře vymezené vůči celku
národní literatury, neexistují. Jsou to totiž kněží a katoličtí laici, kdo tvoří
národní literaturu. Dokladem tohoto tvrzení je právě František Sušil.
FS
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PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ VE FARNOSTI
KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
vždy přede mší svatou
KOSTEL SV. DUCHA
16. 12. od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00
KAPLE VE VÝŠKOVICÍCH
vždy přede mší svatou
od 24. 12. do 26. 12. nebude příležitost ke svátosti smíření!

Když slavíme advent, podílíme se na stesku lidstva po příchodu
Boha (po setkání s Bohem). Věříme v tento příchod (v toto
setkání). Bůh se k nám blíží stále více, přichází do naší temnoty.
Připomínáme si a vzpomínáme na to, že Bůh před dvěma tisíci
lety vstoupil do našeho světa příchodem Ježíše, myslíme na
jeho dnešní příchod do našeho společenství, do života každého
z nás a očekáváme jeho zjevení na konci času.
(A. Pereira)
– 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 170 dáno do tisku 1. prosince 2017

