
4/2018

174
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Milí farníci,
v uplynulých dnech jsme prožívali spolu s celou církví Týden modliteb za povolání, který 
vyvrcholil v neděli 22. dubna. Každá prosebná modlitba v sobě obsahuje dva prvky. Jednak 
se modlíme za druhé lidi nebo za různé potřeby, jednak si ale také více uvědomujeme naši 
vlastní situaci a vtaženost do toho, oč prosíme. Je to zřejmé třeba při udílení svátosti křtu, 
kdy se nejen modlíme za křtěnce, ale také sami obnovujeme naše vlastní křestní závazky. 
Nejinak je tomu i u modlitby za povolání. Ta nikdy není dostatečná, pokud nemá podstatný 
vliv i na naše vlastní povolání — povolání k životu, povolání ke vztahu s Bohem, povolání 
ke křesťanství. Náš život a naše přítomnost ve světě jsou totiž plodem povolání Božího.
U příležitosti 55. dne modliteb za povolání adresoval papež František všem věřícím dopis, 
v němž rozjímá nad úryvkem z Lukášova evangelia (Lk 4,16-20) o prvním Ježíšově kázání 
v  nazaretské  synagoze.  Na  základě  tohoto  evangelního  textu  papež  upozorňuje  na  tři 
aspekty povolání, jimiž jsou naslouchání, rozlišování a život.
Bůh přichází k člověku v tichosti a diskrétně, protože respektuje naši svobodu. Může se 
proto stát, že jeho tichý hlas přeslechneme v záplavě informací, hesel nebo přebujelých 
emocí našeho vlastního nitra. V první řadě se tedy od člověka očekává pozorné naslouchání 
Božímu slovu, ale také pozornost vůči detailům všedního dne, umění dívat se na události 
našeho života očima víry a zůstávat otevřeni na překvapení, která dává Duch Svatý.
Každý z nás může objevit vlastní povolání prostřednictvím duchovního rozlišování, které 
je ovšem pravým opakem nekritického přijímání informací a opakováním prázdných hesel. 
Papež  říká,  že  je  to „proces, jehož prostřednictvím se člověk v dialogu s Pánem a při 
naslouchání hlasu Ducha dostane k uskutečnění základních životních rozhodnutí, počínaje 
tím a životním stavu“.
To, k čemu ale povolání směřuje, je život sám, aktivní rozhodnutí, to, co říká Ježíš: „Dnes 
se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli“ (Lk 4,20). Křesťanské povolání je totiž, 
jak píše papež František, pro přítomnost, každý z nás je povolán, abychom se stali Božími 
svědky tady a teď, a to ať ve stavu manželském, kněžském nebo v zasvěceném životě.
Přeji  tedy  nám  všem,  abychom  v modlitbě  nejen  prosili  za  druhé,  ale  také  promýšleli 
naše vlastní vyvolení, povolání a poslání, které od Boha máme, abychom byli věrohodnými 
svědky Boha Otce skrze Krista v Duchu Svatém.  o. Václav
plný text listu: https://www.paulinky.cz/_d/01/art/Svetovy-den-modliteb-za-povolani.pdf



Blahoslavená Pavlína von Mallinckrodt
Pauline  von  Mallinckrodt  se  narodila  
3. června 1817 v Mindenu v Severním Porýní 
ve  Vestfálsku  jako  nejstarší  ze  čtyř  dětí. 
Její  otec  byl  protestant,  matka  katolička. 
V  roce  1826  se  rodina  přestěhovala  do  
Aix-la-Chapelle,  kde  Pauline  navštěvovala 
školu  svatého  Leonarda.  Na  podzim  roku 
1832 pokračovala ve studiu na francouzské 
škole v Lutychu, následující rok pokračovala 
v  Aix-la-Chapelle.  Po  smrti  matky  v  roce 
1834  převzala  řízení  otcovy  domácnosti 
a  vzdělání  svých  tří  malých  sourozenců. 
V roce 1840 se její otec odebral z veřejné 
služby do svého panství v Boedekkenu poblíž 

Paderbornu.  V  Paderbornu  byla  ženská  skupina,  která měla  nemocné  ve 
svých domovech, a ona se brzy připojila k této skupině. V roce 1840 skupina 
otevřela  mateřskou  školu,  aby  zajistila  péči  o  opomíjené  a  zdravotně  
postižené  —  především  nevidomé  —  děti.  Z  tohoto  se  vyvinulo  zařízení 
pro nevidomé děti, kterým byl poskytnut domov v bývalém kapucínském 
klášteře, kde se po smrti svého otce v roce 1842 usadila. V srpnu 1849 založila 
Pavlína  von Mallinckrodt  kongregaci  "sester  křesťanské  lásky",  starajících 
se především o výchovu slepých a stala  se generální představenou. Práci 
s  výchovou  dívek  pak  rozšířila  a  zakládala  sirotčince  s  vlastními  školami 
i školy obecné. Rovněž zakládala vyšší dívčí školy, školy ručních prací, i pro 
pěstounky. Její dílo  se  rozrůstalo a  řád se  také  rozšířil v USA. Pro sestry 
dále hledala nová působiště a otevřela filiálky nejen v USA, ale i v Chile, 
také v Čechách, v Lichtenštejnsku a v Belgii. V době už podlomeného zdraví 
navštívila ještě znovu své sestry v Evropě i za mořem a ve věku 64 let dne 
30. dubna roku 1881 zemřela v Paderbornu na území Německa. Na začátku 
února 1888 došlo ke konečnému schválení stanov a její společnost pečující 
o chudé, nemocné a slepé se rozšířila i do Severní a Jižní Ameriky. Pavlína 
von Mallinckrodt byla blahořečena 14. 4. 1985 papežem Janem Pavlem II.  
 MS

SOPEČNÝ VÝLET K BRUNTÁLU
Je  25.  března,  7  hodin  ráno,  sluneční 
světlo  proniká  skrze  zatuchlá  ostravská 
oblaka  prachu  a  rosnička  na  displeji 
hlásí  krásných  6  stupňů.  Ideální  počasí 
na  hledání  drahokamů!  Dali  jsme 
proto  dohromady  skupinku  skautských 
dobrodruhů  a  vyrazili  autobusem  směr 
Bruntál.  V  plánu  je  obejít  několik 
nalezišť,  a  přitom  si  užít  zajímavé 
přírody.  Uvidíme,  jak  se  nám  tato 
výprava podaří! Na nádraží skauti dostali 
originální, ručně kreslenou, středověkou 
mapu.  Chvíli  trvá,  než  se  podle  ní 

vymotáme  z města,  jakmile  se  však  dostaneme  z  paneláků  na Uhlířský 
vrch, cesty jsou mnohem jasnější. Tady se na chvíli zastavujeme, jdeme 
totiž  prohledat  starý  lom  a  přilehlý  kráter!  Společně  poznáváme  různé 
kameny, popisujeme zajímavé horniny a útvary a taky hledáme olivíny. Je 
jich teda požehnaně, ale bohužel jen malé. Až jsme našli dost zelených 
polodrahokamů,  uspořádali  jsme  soutěž  ve  skládání  kamenných mozaik 
a pak se vydáváme dál.
Další cíl: Venušina sopka! Velký kráter a zajímavá historie tohoto místa nás 
donutily se zde opět zastavit na delší chvíli. Rozhodli jsme se pokračovat 
v kreativním tvoření, a tak z přírodních materiálů vyrábíme model původní 
sopky  a  taky  Venuše.  Oba  dva  týmy  si  vedly  skvěle  a  po  vzájemném 
ohodnocení tak s dobrým pocitem balíme zbytky a vyrážíme dál.
Přes zablácenou louku pak scházíme ke ztuhlým lávovým proudům, které 
kdysi dávno ze sopky vytékaly. Ohromující pohled na obrovské čedičové 
útvary  nás  zanechal  notnou  dobu  v  úžasu,  pak  jsme  se  ale  znovu  vrhli 
na oblíbené hledání olivínu. Některé jsme dokonce opatrně vypreparovali 
a vzali si domů.
Hledání drahokamů nás naneštěstí tak zdrželo, že jsme se rozhodli jet 
domů až následujícím vlakem. Rychle  tak  spěcháme zpátky do města, 
abychom aspoň ten stihli. V šest večer ale už všichni sedíme, unavení 
z  celého  dne,  ve  vlaku  zpátky  do  Ostravy.  Další  jedinečný  zážitek  za 
námi, co nás čeká příště?  Br. Piškot

ze skautského deníku



Velikonoční vigilie 2018

Vzpomeňte, prosíme, v modlitbě na nově pokřtěné.



P. František Sušil ― pokračování
HYMNY A KANCIONÁL, KOSTELNÍ ZPĚV
Už  během  kaplanování  v  Olbramicích  se  Sušilova  básnického 
a  hudebního  jemnocitu  nemile  dotýkala  zpustlost  chrámového 
zpěvu.  Na  Moravě  byl  v  té  době  nejvíce  rozšířen  kancionál 
kelečského  rodáka  Tomáše  Fryčaje,  jehož  umělecká  hodnota 
byla  chatrná.  Někteří  autoři  tvrdí,  že  Fryčajovy Písně duchovní 
obsahuje  písně, o nichžto stydno mluviti,  neboť  byly  svědky 

pokleslého jazyka i vkusu. František Sušil podle Ignáce Wurma říkával, že se nikdy 
kancionály  takového  typu  neměly  vydávat,  protože  jimi  znezpůsoben byl jazyk 
český, znedůstojněno církevní básnictví a namnoze znesvěcena posvátná hudba.
V  Sušilovi  se  snoubí  teologické  vzdělání,  cit  pro  hudbu  a  krásu  písně,  básnická 
tvořivost a překladatelské schopnosti, což jej nutilo k úsilí o povznesení úrovně 
církevního  zpěvu  a  hudby  v  kostelích  na  Moravě.  Sám  se  ujímá  tohoto  úkolu, 
protože  píseň v té formě, v jakéž se v kancionalech našich nalézá, v ní déle 
potrvati nemůže.
P. František se snažil reformovat liturgický zpěv zvláště křesťanskými hymny, a to 
nejen pro jejich vlastní hodnotu, ale považoval je také za pramen, z něhož prýšti 
písně naše svaté. Bylo tedy potřeba přeložit hymny.
I  přes  malé  pochopení  a  nepatrný  ohlas  ze  strany  ostatních  kněží  ve  své 
systematické  snaze  neustal.  Nejdříve  přebásňoval  nejstarší  křesťanskou  poezii 
a posléze i latinské a řecké církevní hymny. Ve druhém vydání Hymnů církevních 
nalezneme 202 hymnů! 
Sušilovy  překlady  hodnotí  Putna  jako  „velmi hutné, vystihují s až fascinující 
přesností ducha originálu, všechnu jeho údernou latinskou lapidárnost 
i teologickou hloubku. Děje se tak ovšem za cenu množství neologismů a nikoli 
snadné srozumitelnosti… a tak je toto dílo sice hodno pozornosti a úcty všech 
milovníků subtilní krásy středověké duchovní lyriky, bohužel však pramálo vhodno 
k účelu autorem touženému – totiž k lidovému chrámovému zpěvu. Pravdou je, že 
Sušilovy překlady se prakticky v našich zpěvech neujaly. 
Postupem času zraje v P. Františkovi přání vytvořit nový kancionál. A nezůstalo jen 
u prázdné touhy. V 50. letech Sušil o tématu církevního zpěvu přednášel i publikoval. 
Jako  starosta  Dědictví  sv.  Cyrila  a Metoděje  se  snažil  vydat  poutní  knihu.  V  té 
době ale přišla žádost Jana Krbce z Prahy, který se snažil uspořádat Svatojanský 
kancionál. Krbec napsal: Přicházím s prosbou, abyste ráčili při vydání kanionalu 
laskavě pomocen býti. Jestiť k tomu právě Vaši pomoci velice potřebí… posléze 
jest má žádost, abychom ve všech literárních věcech s bratry Moravany společně 
působili, alespoň ve věcech církevních. Neračtež tedy příchylnou prosbou mou 
pohrdnouti. Sušil tuto nabídku přijal, ale kvůli zdraví a vzdálenosti se komunikace 

Sestry sv. Alžběty 
již 11 let v naší farnosti a 140 let v České Republice
Jsme kongregací kontemplativně-činnou. Založenou 27. 9. 1842 v Nise čtyřmi mladými 
ženami: Klárou Wolf, Matyldou Merkert, Františkou Werner a bl. Marií Luisou Merkert, 
které  sloužily  s  milosrdnou  láskou  nemocným,  chudým  a  opuštěným  lidem  v  jejich 
domovech. Chodily tam, kde nabyla lidská bída nejvyšších rozměrů.

Naše kroky vycházejí od Eucharistie, kde čerpáme sílu, abychom pak mohly jít a hlásat 
Krista svým životem a službou tam, kde se právě nacházíme. Vydávat svědectví, že lidský 
život tu na zemi nekončí, že má smysl v Kristu Ježíši a svůj cíl v nebi.

Naše  služba  lidem  je  rozmanitá,  záleží  na  tom,  jaké  jsou  potřeby  daného  kraje 
a místa, kde žijeme. Pečujeme o nemocné, chudé a opuštěné  lidi v jejich domovech, 
v nemocnicích, domovech pro seniory a zařízeních pro postižené lidi, rovněž také dbáme 
o náboženskou a všeobecnou výchovu dětí a mladistvých. V našich klášterech pořádáme 
duchovní  obnovy  pro mládež  a  dospělé,  ale  jsou  též  otevřené  pro  jednotlivce,  kteří 
hledají ztišení a touží třeba jen na chvíli spočinout u nohou Pána. 

Působíme v 19-ti zemích světa: Brazílie, Bolívie, Dánsko, Německo, Gruzie, Itálie, Izrael, 
Kazachstán, Litva, Norsko, Palestina, Paraquay, Polsko, Rusko, Švédsko, Tanzanie, Česká 
republika, Maďarsko a Ukrajina.

Prvním  místem  v  naší  vlasti,  kam  6.  5.  1878  sestry  přišly,  bylo 
malebné  městečko  Krnov.  V  té  době  tam  právě  řádila  tyfová 
epidemie. Zprvu byly ubytovány v místní nemocnici, s postupným 
přílivem  českých  kandidátek  vznikla  12.  1.  1935  česká  provincie 
s noviciátem na Ježníku u Krnova. To už fungoval další řeholní dům, 
a sice v Hlučíně. Sestry pracovaly celou dobu v krnovské nemocnici, 
popř.  se  staraly  o  bezprizorní  děti  a  lidi  v  domově  důchodců. 
Po  únoru  1958  už  dál  v  ničem  z  toho  pokračovat  nesměly,  navíc 
přišly  o  řeholní  dům.  Navzdory  zákazu  však  k  nemocným  chodily 
i nadále (samozřejmě tajně), potažmo jim poskytovaly pomoc ve svém novém řeholním 
domě. Režim  jim zakázal  i  styk  se  sestrami  žijícími  v  zahraničí,  počítaje  v  to  i  země 
socialistického bloku. Až ke konci normalizačního období získaly povolení navázat kontakt 
s katovickou provincií, k níž byly také posléze přičleněny.

K  obzvláštní  spiritualitě  kongregace  patří  uctívání  Nejsvětějšího  Srdce  Ježíšova,  od 
kterého  se  učíme  umět  žít  v  bezpečné  blízkosti  Pána  a  bezpodmínečně  Jej  milovat, 
jakož i být připraveny k obětování vlastního života. Důležitým prvkem naší spirituality 
je rovněž uctívání Panny Marie, která nám pomáhá růst ve spojení s Bohem a ve službě 
bližním. Podle příkladu sv. Alžběty Durynské, která se vyznačovala svou zvláštní láskou 
k chudým, dělíme se s ostatními o to, co máme.

Kdo,  ač  ženatý/vdaný,  svobodný(á),  vdova/vdovec,  by  toužil  v  naší 
spiritualitě  sloužit  Kristu  Pánu,  může  se  připojit  k  Apoštolátu  sv.  Alžběty.  
Více na http://apostolat-svate-alzbety.webnode.cz/. s. Františka
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1. 5. v 17.30  MARIÁNSKÁ POBOŽNOST, kostel Naštívení P. Marie, následuje 
procesí ke kapličce u Lidlu

8. 5. od 10.00  MOTO MISSA (MOTORKÁŘSKÁ POUŤ)

20. 5. v 19.00  CHARITATIVNÍ KONCERT, P. Janečková — soprán,  
A. Mazgajová-Čechová — housle, K. Pašková, P. Bohuš — klarinety, 
P. Čech — varhany, kostel Sv. Ducha

27. 5. ve 12.00 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

HNUTÍ MODLITBY MATEK 
Už asi 2 roky se scházíme s několika ženami z naší farnosti 1x týdně na společné 
modlitbě v duchu hnutí Modlitby matek. Jedna část modlitby je zaměřena na 
spojení s ostatními skupinkami. Proto zvu všechny skupinky MM z naší farnosti na 
neformální setkání na 14. 5. 2018 po večerní mši svaté do Pastoračního centra 
Jana Pavla II  V. Janečková

květen

odvíjela především korespondenčně. Navíc myšlenka nového kancionálu na Moravě 
se moc neujala. Nicméně biskupská konzistoř v Olomouci i v Brně vyzvala duchovní 
správce, aby P. Františkovi byli nápomocni při sbírání dobrých duchovních písní. 
Sušil  lpěl na  tom, aby ve  společném česko-moravském kancionálu byly otištěny 
jen kvalitní písně, to ovšem zabránilo vydání tohoto společného zpěvníku. Když 
totiž viděl některé své upravené písně, byl v rozpacích a velkých nesnázích. Dílo 
neodpovídalo jeho chápání církevní tvorby. S těžkým srdcem musel tento projekt 
odmítnout. Pražané sice zařadili do svého kancionálu Sušilovy příspěvky, bohužel 
je  ale  libovolně  upravovali  k  jejich  škodě,  a  to  i  bez  autorova  vědomí.  Navíc 
nedbali na jeho rady a připomínky. To byla pro Sušila chvíle trpkého zklamání. Zdá 
se, že tento scénář se opakoval po více než sto  letech při vydávání současného 
kancionálu…
I přesto se P. František nevzdal a dále usiloval o nový zpěvník, který má být kvalitní 
a vědecky objektivní. Neváhal proto vyvrátit historickou  legendu o sv. Vojtěchu 
jako skladateli písně Hospodine, pomiluj ny, ani pochválit husitskou píseň Otče 
náš milý Pane, čímž zároveň přiznává hodnotu nekatolickému duchovnímu zpěvu. 
K vydání zpěvníku však došlo mnohem později. V olomoucké diecézi šlo o kancionál 
starobělského  rodáka  P.  Ludvíka  Holaina  z  roku  1888,  na  nějž  navazovala  Boží 
cesta, v Brně vydali Cestu k věčné spáse mezi lety 1912 a 1915.  FS


