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ZPRAVODAJ FARNOSTI OSTRAVA-ZÁBŘEH

Milí farníci,
vstupujeme do nového roku 2018 a myslím si, že hlavní duchovní událostí
v naší farnosti bude biřmování asi čtyřiceti farníků 6. října 2018. A právě
v těchto dnech začíná příprava těch, kteří touto svátostí říkají, že chtějí
svou víru brát vážně. Jak říká o. Vojtěch Kodet: „Víra buď prorůstá celým
naším životem, nebo zarůstá mechem.“ Chtějí nejen víru v Krista prožívat
hlouběji, opravdověji, ale chtějí také vzít zodpovědnost za církev, chtějí
hledat své místo ve farnosti, chtějí sloužit a nejen si duchovně vybírat
„lahůdky“, chtějí druhým umývat nohy, jako Kristus při poslední večeři.
Řekneme si, no a co my s tím? Říkám si, že bychom také mohli obnovit
své biřmovací závazky ― hloubku a zodpovědnost své víry. Můžeme i skrze
modlitbu k Duchu svatému, kterou mám velmi rád, a kterou se modlíme
v kapli ve Výškovicích. V kapli zasvěcené Panně Marii, kterou Duch svatý
naplnil tím nejkrásnějším způsobem...
o. Vítězslav
Duchu svatý přijď a obnov všechno stvořené, a začni u mne
Duchu svatý přijď a obnov celou Církev, a začni u mne
Duchu svatý přijď a obnov náš národ, a začni u mne
Duchu svatý přijď a obnov naši obec, a začni u mne
Duchu svatý přijď a obnov naši farnost, a začni u mne
Duchu svatý přijď a obnov mou rodinu, a začni u mne
Duchu svatý přijď a obnov mne. Amen.

Blahoslavená Marie Le Clerc
Alexie Le Clerc se narodila 2. února 1576
v Remiremontu ve Francii (v Lotrinsku).
Od dětství byla vedena ke zbožnosti. Mezi
svými vrstevníky byla velmi oblíbená pro
svou vlídnost. Sama také toužila vést jiné
dívky k Bohu. Ve svých dvaceti letech se
rozhodla zasvětit se Bohu slibem čistoty.
V té době se potkala s knězem sv. Petrem
Fourierem, farářem v Mattaincourte,
a pod jeho vedením se v roce 1597 spolu
s dalšími čtyřmi společnicemi začala
starat o chudobná děvčata. V té době bylo vzdělávání poměrně chaotické,
a to zvláště vzdělávání chudých dětí. Biskup z města Toul schválil první
pravidla, které pro ně sestavil Petr Fourier. Tato pravidla byla později
schválena papežem Pavlem V. Tak vznikala kongregace augustiánek, později
nazývaná "Školských sester de Norte-Dame". Alexie Le Clerc přijala řeholní
jméno Marie Terezie od Ježíše. Byly to první řeholnice, jejichž povoláním
bylo vyučovat další ženy a dívky. Vymykalo se to dosavadním představám
a se zavedením praxe proto souvisely těžkosti. Šlo nejen o vyučování
náboženství, ale i o poskytnutí všeobecného základního vzdělání. Především
zdarma vyučovaly chudé, a to i jiných vyznání, bez jakékoliv diskriminace.
S chudými se mohly učit i děti bohatých rodičů. Celé vyučování bylo na
základě evangelního příkazu lásky, čímž byla prakticky předávaná víra také
příkladem. Marie Terezie od Ježíše i s Petrem Fourierem měli na paměti
potřebu předávat prostřednictvím nové kongregace se základní výukou
i Kristovu lásku, proto kongregace získala dobrou pověst a začala se rychle
šířit. Marie Terezie od Ježíše zemřela 9. ledna roku 1622 v Nancy. Prohlášena
za blahoslavenou byla v roce 1947 papežem Piem XII. Je patronkou učitelek
a Školských sester de Notre Dame.
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Vážený otče Vítku, milí farníci,
srdečně Vám děkuji za Váš neuvěřitelně velkorysý dar ve výši
35 000 Kč, který jste z Vašich darů nastřádali při vánoční dětské mši
svaté v rámci kampaně „Štědrý dar pro betlémské děti“ na zajištění
provozu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který své služby
nabízí dětem a jejich matkám již deset let. Za tu dobu jsme poskytli
podporu, zázemí i dočasný domov již 122 matkám a 156 dětem. I díky
Vám!
Ráda bych se s Vámi podělila o jednu příhodu, která snad i Vás povzbudí.
Jednu prosincovou sobotu jsem byla v azylovém domě na setkání
s dobrovolníky, dárci a podporovateli díla. Pozvané byly i bývalé
klientky. Přišla tam také jedna, která nastoupila těsně po otevření
domu v roce 2008. V ten den dorazila společně se svou dnes již
devítiletou dcerkou. Holčička za mnou přišla a radostně mi předávala
vlastnoručně nakreslený obrázek ― jen tak ― pro radost...
Říkala jsem si, že tady to děvčátko nemuselo být, kdyby se její máma
tenkrát rozhodla, že ji nechce... Sama vyrůstala v pěstounské rodině,
a když otěhotněla, přítel ji opustil. Měla dost dobrých důvodů říci
„NE“, ale rozhodla se dát svému dítěti šanci a přijala ho, i když byla
sama v nesnadné situaci bez podpory partnera i rodiny. Dnes je tady
člověk, který se učí dělat radost lidem kolem sebe. Není to krásné?
Pomáháme člověku a životu, a jsem
upřímně ráda, že jste v tom snažení
spolu s námi.
S vděčností a přáním Božího požehnání
do nového roku,
Marcela Holeňová
Nadační fond Betlém nenarozeným

Nedělní host
Byla druhá neděle adventní a já jsem spěchala domů vařit oběd. Za chvíli
už jsem stála v kuchyni, brambory bublaly v hrnci a já statečně bojovala
s paličkou na maso a trochu tužší krkovicí. I přes moje usilovné třískání
jsem zaslechla, že se otevřely dveře, přišly děti a že manžel asi zase
někam odjel. Moc jsem nad tím nepřemýšlela, hlavou se mi spíš honily
myšlenky, jak to všechno stihnu, když už jsou tady, dcera odpoledne
očekává oslavu narozenin a já pro ni ještě ani nemám zabalené dárky
a hlavně, že jsem si tak dobře schovala svíčky na její dort, že vůbec
nemám tušení kam.
Z těchto veledůležitých myšlenek mě vytrhl až manželův naléhavý
a starostlivý hlas v předsíni, který někoho zval dál a jeho jasné instrukce,
které toho někoho vedly do koupelny. Bylo mi jasné, že se nejedná
o běžnou návštěvu, zaslechla jsem nesmělé odpovědi „dobře“, „ano“,
„děkuju“ a jak už to smysly a intuice vmžiku umějí propojit, okamžitě
mi bylo jasné, že manžel přivedl domů bezdomovce, který mě před
kostelem prosil o pár korun na kafe. „Indiána“, jak mu lidé přezdívají,
známe už hodně dlouho a je pravda, že i v tom mém spěchu jsem si
u kostela všimla, jak je nezvykle vyhublý a špinavý, celý vyválený v blátě
a asi i pokálený.
Dál jsem obalovala řízky a poslouchala, co se ozývá z koupelny: „Pusťte
si horkou vodu, ať se vyhřejete, pořádně se umyjte, tady máte ručník.
Donesu vám ještě holení. Máte dost teplou vodu? Ty roztrhané věci
a boty vyhodím, najdu vám nějaké nové.“ Konečně přišel úkol i pro mě,
odložila jsem řízky, nacpala do pračky jeho svetry a bundy a šla hledat
do skříní něco pro vyhublého muže, aby to z něj nespadlo a vypadalo
aspoň zdánlivě jako pánské oblečení. Naše skříně byly sice dost kvalitně
vyčištěné od zbytečných kousků po nedávné sbírce oblečení pro Moment,
ale i tak se něco našlo. Nachystala jsem hromádku věcí, manžel přihodil
koženou bundu s kožíškem uvnitř, která už roky visela ve skříni v garáži.
Od někoho jsme ji dostali, musela být příšerně drahá, ale nikdo ji u nás
nikdy nenosil. Honilo se mi hlavou, že ani teď nepocítíme, jaké je to
dávat z nedostatku, stále jsou to jen naše přebytky …
Náš kotel trochu stávkoval a nestíhal nahřívat dostatek teplé vody,
a tak očista trvala dlouho. Tak dlouho, že jsme mezitím stihli sníst
brambory s řízkem a vysvětlit ukřivděné dceři, že o oslavu nepřijde.

Pak manžel vešel do koupelny a našel muže zhrouceného slabostí na
zemi. Vyhladovělý, zesláblý, s omrzlinami na nohou. Když pak konečně
usedl ke stolu nad talířem plným jídla a já mu vařila horký čaj, seděl
ke mně zády a já jsem zaslechla něco mezi vzdycháním a vzlykáním.
Za chvíli už ale spokojeně jedl a síly se postupně navracely. S hanbou
jsem si uvědomila, že muže známe už tolik let, ale vlastně nevím, jak se
jmenuje. Dozvěděla jsem se, že pan Láďa vyrostl v dětském domově, že
rodiče už zemřeli, bratr je v Americe, že mu nějaká paní dala letní boty
a proto omrzl, že někdy spí u Stojkovců na půdě, někdy venku, někdy na
lavičce v nemocnici a nejhorší, nejhorší že je vítr.
Když Láďu manžel odvážel s mými starými botami na nohách, s vypraným
a vysušeným oblečením a batohem plným různých věcí, bylo mi jasné, že
za pár dnů většinu z toho už nebude mít. Něco rozdá, něco ztratí, něco
mu ukradnou. A bylo ve mně i hodně pochybností, že naše dobře míněné
rady a Láďovy přísliby, jak si zajde na úřad vyřídit občanku, budou mít
nějaký výsledek. Přesto mi znělo v uších: „Dali jste mi najíst, dali jste
mi napít, oblékli jste mě.“ A nebylo to vůbec tak složité, jak jsem si
vždycky myslela.
Když jsme pak seděli v obýváku a dcera se konečně dočkala svého
narozeninového dortu, museli jsme si dávat velký pozor, aby se naše
veškerá konverzace netočila kolem pana Ládi. Manžel nám povyprávěl,
jak vyložil děti doma a pak se pro „Indiána“ vrátil. Jak věděl, že prostě
musí. A že jestli ho tam na ulici v takovém zbědovaném stavu nechá, že
chodí nadarmo do kostela. Takové to chlapské: „Říkal jsem si, ty v..e,
jestli mu teď nepomůžeš, tak tady chodíš úplně zbytečně!“ Přiznám se,
že manžel v mých očích o pár metrů povyrostl, a když jsem ho viděla
klečet na zemi a obouvat pana Láďu do mých starých zimních bot
(a uklidňovat ho, že to nejsou dámské boty, že to jsou univerzální ),
byla jsem vděčná Bohu, že mám vedle sebe takového chlapa.
Věřím, že pro mnoho lidí, je takováto pomoc druhým naprosto běžná
a přirozená součást života. My se to zatím jen učíme. Je pro nás tak
jednoduché věnovat přebytečné věci, ale tak těžké nechat někoho
vstoupit do našeho soukromí, věnovat mu pozornost a čas, změnit naše
plány a představy, dotknout se špinavého a zapáchajícího člověka a vidět
v něm toho, kdo si zasluhuje naši úctu. Snad se to i pro nás stane prostě
normální.
A mimochodem, ty svíčky na dort jsem nenašla. Zapíchli jsme dceři do
dortu jednu velkou a na její postesky, že všechno nebylo podle jejích
představ, dostala odpověď: „Podívej, ty jsi měla na oslavě Pána Ježíše!
To hned tak každý nemá!“

ze skautského deníku
Vánoční besídka

P. František Sušil ― pokračování
PŘEKLAD A VÝKLAD NOVÉHO ZÁKONA

Skautské středisko už tradičně před Vánoci pořádá besídku, kde děti
chtějí rodičům zpříjemnit předvánoční čas a naladit se tak na tyto
krásné svátky. I letošní rok převedly rodičům scénky všechny oddíly.
Mohli jsme tak vidět malinké světlušky, jak cestují kolem světa a nechají
nás tak nahlédnout do svého celoročního programu. Vlčata zase zahrála
pohádku o Rumcajsovi a Mance, která se jim, i přes oslabení oddílu
nemocnými členy, povedla. Skautky ve své pohádce poučily rodiče, jak
na zlobivé děti. Skauti pak přehráli svoji parodii s názvem soudce Barbar
a všechny předvánočně unavené
rodiče tak povzbudili k smíchu. Na
závěr nám roveři promítli fotky
z celoroční činnosti střediska.
Besídku jsme završili společným
slavením mše svaté. Pevně věříme,
že i v následujícím roce 2018 nám
budete fandit ať už modlitbou, nebo
tím, že k nám stále budete posílat
své děti.
Více fotek z naší činnosti lze nalézt na: www.skautsky.net
nebo: www.facebook.com/skauti.zabreh/

P. František Sušil byl po vysvěcení na kněze
roku 1927 poslán do dvojjazyčné farnosti
Olbramovice (u Moravského Krumlova).
Zde mu byl časem přidělen spolupracovník
P. Tomáš Procházka. Tomuto mladému muži
P. Sušil zpočátku vytýkal jeho národní
vlažnost, ale nakonec se stali přáteli. Je
známo, že P. František oplýval skromností.
A byl to právě P. Procházka, kdo znal Sušilovy
znalosti i schopnosti a kdo jej donutil ke
kandidatuře na profesora biblických věd
na Brněnském alumnátu (semináři). Roku
1835 se tedy Sušil osmělil a zažádal o uvolněné místo profesora. Komisi
složenou z olomouckých a vídeňských profesorů zaskočil. Vše přednášel
zpaměti, ačkoliv mohl mít s sebou Písmo svaté, které si bohužel nevzal.
Citoval z řeckých, anglických, francouzských, německých či arabských
spisů. Během latinské přenášky představil také slovanské překlady
Písma svatého, o čemž členové komise slyšeli vůbec poprvé. P. Sušil byl
jednohlasně přijat do úřadu profesora 20. února 1837 a zůstal jím až do
své smrti, tedy 31 let.
Během své služby byl sice obviňován z hereze, neboť kritizoval
nedostatečnost katechismu, dokonce byl ustanoven dozor nad jeho
kázáními, ale když si ho brněnský biskup Gindel zavolal, nenašel nic
nepravověrného a navíc se podivil nad znalostmi tohoto venkovského
faráře.
Jeho práce byla často jednotvárná, ale uměl rozličná biblická témata
podávat zajímavým způsobem a propojovat je s jinými odvětvími vědy,
což pomáhalo i k formaci budoucích kněží.
Navíc on sám pilně pracovat a snažil s k tisíciletému výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu vydat překlad a výklad alespoň Matoušova
evangelia. To se podařilo a jedná se o nejobsáhlejší knihu Sušilova díla.
Za jeho života pak vyšla další tři evangelia. Ostatní knihy Nového zákona
vyšly ve třech svazcích až po Sušilově smrti.

P. Sušil si byl vědom náročnosti úkolu, který si stanovil, a překlad i výklad
Nového zákona považoval za své celoživotní dílo, na němž pracoval více
jak 30 let. Během své práce použil snad všech dostupných biblických
a teologických děl. Sám teprve tři roky před smrtí, 12. srpna 1865, řekl
jednomu svému příteli „Jsem právě hotov“.
Jeho dílo je ojedinělé mezi Slovany. Toho si byl Sušil vědom, když napsal:
„Veškeren 80 milionový národ slovanský nemá posud theologie! U Rusů
tepruv v nejnovějších dobách něco se počalo, u jiných nalézají se
populárné knihy pro největší potřeby denní; vědy teologické nikde není
a Poláci za námi ostali. Věru nejednou jsem se zalil hanbou, na stav ten
náš pomýšleje. Drahná část viny na nás (kněžstvu) leží, na nepokračování
ustavičném ve vědách a na uspokojování se s jakými takými vědomostmi.“
Sušilovi nešlo jen o překlad Bible, ale také o výklad opatřený vysvětlivkami
a komentářem. Snažil se vidět Písmo svaté jako živý celek, který je určen
pro každého, kdo chce pochopit smysl posvátného textu. Nevyužívá jen
suchých vědeckých pouček, ale překládá i prameny z období církevních
Otců (Augustin, Jeroným, Ambrož, Řehoř Velký i Naziánský, Jan Zlatoústý,
Basil Veliký, Atanáš…). Ačkoliv se dnes práce P. Sušila může zdát zaostalá,
ve své době byla bezesporu velkým krokem vpřed a jednalo se o zcela
ojedinělý a odvážný počin. Bohužel v jeho šlépějích prakticky až do druhé
světové války nikdo nepokračoval.
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Hospodaření farnosti v roce 2017
PŘÍJMY
sbírky
dary

727 000 Kč

nájem

36 000 Kč

pronájem

12 000 Kč

dotace

35 000 Kč

ostatní

65 000 Kč

celkem

1 992 000 Kč

VÝDAJE
odeslané sbírky

leden

1 117 000 Kč

desátek

176 000 Kč
35 000 Kč

splacené půjčky

250 000 Kč

4. 2. v 16.00 PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮM FARNOSTI, koncert
Česká mše vánoční, Jakub Jan Ryba, farní kostel Svatého Ducha

poskytnuté dary

101 000 Kč

10. 2. POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
farní kostel 8.30,
kostel Navštívení Panny Marie 18.00,
kaple ve Výškovicích neděle 7.15

opravy

11. 2. v 15.30 MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI, pastorační centrum Jana Pavla II.
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bohoslužebné

45 000 Kč
181 000 Kč

židle

97 000 Kč

režie

706 000 Kč

celkem

1 591 000 Kč

Děkujeme všem dárcům. Kéž Bůh odmění Vaši štědrost.

Kostel Navštívení Panny Marie
Obnova sanktusové věžičky
ROZPOČET
TESAŘSKÉ PRÁCE
Rozebrání krovu
Výroba nové věže
Řezivo

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Měděná krytina
z falcovaného plechu

242 763 Kč
31 926 Kč
166 454 Kč
44 383 Kč

310 981 Kč
199 650 Kč

Výroba a montáž
zdobných říms

57 388 Kč

Repase makovice, kříže,
zlacení makovice

53 943 Kč

LEŠENÍ, JEŘÁB

41 818 Kč

HROMOSVOD

12 100 Kč

celkem

607 661 Kč

