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Milí farníci,
končí školní rok a začínají prázdniny, čas táborů a dovolených, čas pobytu v přírodě,
u vody či na horách. Reinhold Stecher byl biskupem innsbrucké diecéze, který měl
blízko k alpským vrcholkům nejen co se týká vzdálenosti, ale i svou zálibou k horské
turistice. Jeho kniha POSELSTVÍ HOR je rozjímáním, které je hluboké, pravdivé,
potřebné...
Hory přinášejí ticho, které pomáhá našemu
přidušenému srdci se opět nadechnout. Učí
nás znovu žasnout ve srovnání s prázdnými
zážitky,

které

nabízí

dnešní

zábavný

průmysl. Hory jsou výzvou, která něco
stojí. Učí nás se přemáhat, trpělivě čekat
a také se pokorně sklonit. Hory nenabízejí
několik životů jako v počítačových hrách.
Do hor musíme jít s respektem, připraveni,
informováni

a

se

zdravým

žebříčkem

hodnot. Horské štíty a skály nám nastavují
zrcadlo, kdo jsme, jak jsme malí, zranitelní
a ukazují na Boží velikost, stálost a pevnost.
Na vrcholech většinou najdeme vrcholový
kříž, učí nás skutečnému smyslu oběti, léčí
naši hříšnost — zvláště lenost, je spojnicí
mezi nebem a zemí...
Vyprošuji nám všem radost a vděčnost do příštích dnů... A snad i nějaký ten vrcholový
kříž.

o. Vítězslav

Blahoslavený Ivan Merz
Narodil se v chorvatské Banja Luce 16. 12.
1896 do zámožné rodiny, v níž náboženství
nehrálo velkou roli. Velmi se zajímal
o literaturu, umění a přírodní vědy, ale
kvůli nesouhlasu rodičů se nakonec zapsal
do vojenské akademie ve Vídni. Později
mu rodiče dovolili studovat na vídeňské
univerzitě. V Ivanovi stále více rostly zájem
o víru a touha po křesťanské dokonalosti.
V té době byl také povolán k vojenské
službě. O svátku Neposkvrněného početí
Panny Marie v roce 1915 složil slib čistoty
až do uzavření manželství. Krátce nato byl poslán na frontu. Po válce pokračoval
ve studiu ve Vídni, na podzim roku 1920 odešel do Paříže, kde studoval dva roky na
Sorboně a na Katolickém institutu. Po skončení studia se vrátil do Záhřebu, kde se
stal profesorem francouzštiny. Stále více ho přitahovala liturgie a liturgie se stala
tématem jeho publikací. Jan Pavel II. při blahořečení o něm řekl: „Ve škole liturgie,
prameni a vrcholu života Církve vyrostl Ivan do plné křesťanské zralosti a stal se
jedním z šiřitelů liturgické obnovy ve své vlasti. Tím, že se účastnil mše svaté a živil
Kristovým Tělem a Božím slovem, čerpal podnět k tomu, aby se stal apoštolem
mladých. Ne náhodou si zvolil za své motto: ’Oběť — Eucharistie — apoštolát’.
Byl si vědom povolání přijatého při křtu a udělal ze svého života běh ke svatosti,
vysoké měřítko křesťanského života... Důležitou oporou v životě blahoslaveného
Ivana Merze byla spolu s eucharistií něžná úcta k Matce Páně.“ Navenek vedl jen
docela obyčejný život, rozmnožoval své přirozené dary, dosahoval četných lidských
úspěchů, ale co bylo v jeho životě podstatné byl jeho úspěch před Bohem. Snažil
se na Něj stále pamatovat a stále se s Ním spojovat. Při každé své činnosti hledal
„nesmírně cenné poznání Ježíše Krista“ a dal se „jím uchvátit“ (Fil 3, 8-12). Od roku
1927 byl stále častěji nemocen a 10. 5. 1928 svým onemocněním podlehl. Jan Pavel II.
při své druhé návštěvě v Bosně Hercegovině 22. 6. 2003 tohoto chorvatského laika
blahořečil a pro aktuálnost jeho poselství o apoštolátu laiků ho dal za vzor zvláště
mládeži. Církev si ho připomíná 10. května.

Sv. Paulín
Narodil se kolem roku 355 poblíž města Bordeaux v dnešní Francii. Otec byl výše
postaveným úředníkem římského císaře a majitelem rozsáhlých pozemků. Paulín

získal vzdělání pod vedením pohana
Ausonia. Asi ve 27 letech se stal na dva roky
guvernérem na jihu Itálie v Campánii.
Při cestě se stavil v Miláně, kde se
pravděpodobně zásluhou sv. Ambrože
setkal s křesťanskou vírou. V městě Nole
se zajímal o příběh mučedníka Felixe,
který se pak stal jeho patronem. Oženil se
s bohatou křesťankou Terezií a po svatbě
přijal křest. Po tragickém úmrtí bratra
a po úmrtí syna (týden po narození) se
Paulín s Terezií dohodli žít v manželské
zdrženlivosti s prohlubováním zbožnosti.
Prodali majetek a odešli do Barcelony ve
Španělsku, kde chtěli žít velmi skromně
a duchovním životem. O vánocích r. 394
se barcelonský lid obrátil na biskupa
s přáním, aby byl Paulín vysvěcen na kněze. Paulín toužil vést zasvěcený život
v blízkosti hrobu svého patrona Felixe v Nole v Itálii. Tam také odešel a na statku,
který vlastnil z dřívějška, shromáždil muže, kteří měli zájem o život na způsob
egyptských poustevníků, s nimiž vytvořil bratrskou družinu. Členové žili v chudobě,
postili se, společně se modlili, ve dne pracovali na zahradě, v noci zpívali žalmy
a nosili prosté lněné roucho. Paulín říkával: „Odložil jsem jen břímě, které mi
překáželo. My opouštíme málo, abychom obdrželi mnoho. Opouštíme pomíjející,
abychom obdrželi nepomíjející.“ Ze zbytku majetku vystavěl prostorný chrám.
Pověst o jeho působení se roznesla po západní Evropě. Přicházeli za ním lidé
pro poučení a povzbuzení. Dopisoval si také se sv. Augustinem, Ambrožem
a Jeronýmem a patřil v té době i k velkým křesťanským básníkům. Když Gotové
začali řádit v Itálii, asi v roce 410, byl Paulín zvolen biskupem se sídlem v Nole.
V ten čas mu pravděpodobně zemřela manželka a do roka po zvolení byl dočasně
zajat. Po zjištění, že nemá zlato ani stříbro, byl prý propuštěn. Po 22tiletém
biskupském působení v Nole Paulín těžce onemocněl a v přítomnosti biskupů ze
sousedních diecézí roku 431 zemřel. Byl pohřben vedle hrobu sv. Felixe. Kolem
r. 1000 byly jeho ostatky přeneseny do Říma a uloženy v chrámě na Tiberském
ostrově, odkud se r. 1908 z nařízení Pia X. vrátily do Noly. Jeho atributy jsou
almužna, biskup, řetěz. Církev si jeho památku připomíná 22. června.
MS

ze skautského deníku
PRAcovní SEtkání vedení – PRASE
Tentokrát z trochu jiného soudku. S rychle blížícími se tábory je nezbytná také
jejich příprava. Z toho důvodu proběhlo 18. — 19. května tradiční setkání pod
krycím názvem PRASE. Jedná se o vysoce produktivní pracovní setkání všech
skautských vedoucí, kteří se podílejí na přípravě tábora.

podařilo dobře naplánovat. Teď už se můžeme jen těšit na samotný tábor, který
je pro všechny vyvrcholením celého skautského roku a naši činnosti vůbec.
Br. Chřestýš
PS: Na turnusu tábora světlušek a vlčat ve věkové kategorii 7 až 10 let
je ještě pár volných míst. Tábor světlušek a vlčat proběhne v termínu
13. — 22. 7. 2018. V případě zájmu napište na email pprazak@centrum.cz
nebo zavolejte na tel. číslo: 732 929 856.

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“

Setkání proběhlo na Hlučínské štěrkovně v loděnici vodních skautů. Kolem
osmnácté hodiny jsme se všichni konečně sešli v počtu 15 lidí. Br. Macek vzal
svou úlohu nákupčího zodpovědně a když dojel autem na místo, nestačili jsme se
divit, co všechno nakoupil. K produktivnímu vymýšlení tak nechybělo takřka nic.
Kuřecí maso na gril, sýry, čerstvá zelenina a menší bečka piva — to vše zajistilo
pohodovou atmosféru. Vzhledem k tomu, že naše středisko pořádá dva turnusy
— tábory světlušek/vlčat a skautů zvlášť, bylo nutné se rozdělit na dvě skupinky.
Nevím přesně, co se řešilo v té druhé skupince, kde jsem nebyl, ale zajisté to
byly podobné věci jako v té naší — táborový harmonogram na jednotlivé dny,
celotáborová hra, táborové cíle — co bychom chtěli děti naučit — a spoustu dalších
organizačních záležitostí. Ve chvíli, kdy jsme byli už nápadově vyčerpaní, jsme
využili vybavení vodáků a pod vedením Br. Žížaly, který má dostatečné vodácké
zkušenosti, jsme vyrazili na loďky. Po půlhodinové projížďce jsme nabrali sil
a pokračovali v brainstormingu. Když odbila půlnoc, tak se pomalu všichni začali
odebírat k zaslouženému spánku.
Sobotní dopoledne se pak neslo v duchu dokončování večerních nápadů a taky
úklidu. Celé pracovní setkání jsme si společně užili a věříme, že se nám vše

Říká Forrest Gump ve stejnojmenném
oscarovém filmu. A člověk rozbaluje
jeden bonbon za druhým tak, jak plynou
roky jeho života. Ve své bonboniéře
jsem narazil na bonbon, který je jiný
a jehož chuť mě odnáší do jiných výšin.
A tak nastal čas, kdy jako Forrest Gump
objevuji nový rozměr svého života, který
však sebou nese rozloučení s tím, co
jsem mohl za pět let prožít v zábřežské
farnosti. „Život je změna a změna je
život,“ tvrdí Neale Walsch. Tedy začíná
nová etapa života, ale nemůže začít bez
ohlédnutí se za tím, co končí. A když se
ohlédnu, tak ve svém nitru mám jediný
pocit — vděčnost. „Vděčné srdce je bohaté!“ Proto pociťuji, že jsem nesmírně
bohatý, když se ohlížím zpět.
V jednom příběhu se praví, že kameník tesal náhrobní kámen podle zadání
zákazníka. Ale ten byl tak trošku nespokojen, když uviděl, že mezi daty života
jeho otce je malá pomlčka. „Připadá mi to trochu málo,“ říká syn, „nejde
z toho poznat, že můj otec měl dlouhý a dobrodružný život a že ho žil naplno.“
A začal vyjmenovávat všechny životní události svého otce. Kameník zaujatě
poslouchal, pak pokýval hlavou, zvedl dlátko a kladívko a čtyřmi přesnými
údery prodloužil pomlčku mezi rokem narození a úmrtí skoro o půl centimetru.
Pomlčka v mém životě se díky vám všem notně prodloužila a jsem všem vděčný
za vaše přijetí, důvěru, otevřenost, pohostinnost, přátelství, radost, slova
povzbuzení či nápravy a moc díky za modlitby, kterými jste mě po celou dobu
mého působení doprovázeli. I já na vás neustále ve svých modlitbách myslím.
Kéž vás Bůh naplňuje svým požehnáním.
o. Jakub

1. svaté přijímání 2018
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Opravy kostela Navštívení Panny Marie

svatý otec Jan Pavel II.
začátky v Zábřehu

Kostel Navštívení Panny Marie se nám v roce 2016 oblékl do nového hávu,
byla provedena nová fasáda a statické zajištění kostela. Při provádění
prací bylo bohužel zjištěno, že i další části kostela potřebují opravu.
V nejhorším stavu se nacházela sanktusová věžička, jejíž konstrukce
byla napadena dřevokaznými škůdci a její stav byl havarijní. Zároveň
byly zjištěny zátoky dešťové vody do hlavní věže a poškození dřevěné
konstrukce krovu hlavní lodi a presbytáře. V havarijním stavu jsou rovněž
vitrážová okna v sakristii a ve vstupu do sakristie. Všechny zjištěné závady
je vzhledem k míře poškození potřeba opravit v dohledné době.
V letošním roce byla provedena obnova sanktusové věžičky, která byla
kompletně rozebrána a snesena jeřábem, následně byla provedena nová
konstrukce dřevěného krovu a celá věžička opatřena novým měděným
plechem. V příštím roce by měly práce pokračovat opravou hlavní věže, do
které zatéká, stávající konstrukce krovu bude opravena a opatřena novým
měděným plechem. Zároveň budou opraveny vitráže oken v sakristii, které
budou odborně rozebrány, vyčištěny, doplněny a obnoveny do původní
podoby. V dalších letech by bylo dobré opravit poškozenou konstrukci
krovu a krytinu hlavní lodi a presbytáře. Vše ale bude záviset na finančních
možnostech farnosti. Náklady nebudou malé, ale cílem je obnovit kostel
tak, aby zase mohl po další desítky let sloužit potřebám farnosti.

srpen
4. 8. DĚKANÁTNÍ POUŤ VE FRÝDKU
11. 8. POUŤ MARIA HILF výročí 300 let
12. 8. POUŤ VE VÝŠKOVICÍCH — Nanebevzetí Panny Marie
25. 8. POUŤ NA HUSLOVĚ
POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ — PŘIHLÁŠKA
Více informací na webových stránkách www.farnostoz.cz
PUTOVNÍ EXERCICIE V POUŠTI 9. — 16. 12. 2018
NOVOZÁKONNÍ CESTA 24. — 31. 3. 2019
STAROZÁKONNÍ CESTA 31. 3. — 8. 4.2019
Přihlášení: Napsat mail na adresu info@ckkrizek.cz nebo zavolat na tel. číslo
241 911 248 a přidat termín poutě a poznámku farnost Ostrava-Zábřeh.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Milí rodiče,
ráda bych Vás již na konci školního roku povzbudila, abyste včas přihlásili své
dítě na výuku náboženství, která probíhá od 1. — 9. třídy. Je škoda, když dítě
přijde až ve druhé třídě, neřku-li ve třetí či čtvrté… Podmínka, aby mohlo Vaše
dítě přistoupit ve třetí třídě ke svátostem, je aspoň dva roky výuky náboženství
a pravidelná účast na nedělní mši sv.
Já učím děti z 1. — 3. třídy, děti chodí do hodin velice nadšeně (až tam někdy
chtějí přespávat ); pokud je prvňáček nesmělý, nevadí mi ani přítomnost rodiče
či babičky, dokud si nezvykne. Starší děti pak převezme kaplan.
Přihlášky do náboženství budou v kostelech naší farnosti vzadu k dispozici po celé
prázdniny, vyplněné odevzdejte, prosím, v sakristii.
Informační schůzka s rodiči bude 10. 9. 2018 v kostele Svatého Ducha po mši
svaté za Vaše děti, která začíná v 18.00 hodin, a v kostele Navštívení Panny Marie
11. 9. také po mši sv. v 18.00 hodin.
Na Vás i Vaše děti se těší teta Fany (katechetka).
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