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„Jest adventu již nakrátku a přede dveřmi Štědrý den.“
Karel Jaromír Erben: Kytice
Zdravím vás v čase, kdy prožíváme vyvrcholení adventní doby a nacházíme
se v bezprostředním očekávání Vánoc. Je zvláštní, že právě v této
souvislosti se mi vybavil biblický úryvek, který spíše slyšíme o svatbách,
totiž o domu na skále a domu na písku (Mt 7,24-27).
Někdy máme představu, že jeden byl kvalitní, ale druhý mizerně
postavený. Nemyslím si, že je tomu tak. Dokážu si představit, že oba byly
stejně hezké, vybavené, poctivě zhotovené. To, co ale je problém, jsou
základy. Pokud je špatný základ, můžeme stavět cokoli a je to marné. Tak
to myslel Ježíš ve vztahu k životu člověka a k jeho zakořeněnosti v Bohu.
Jenže celek našeho života nikdy neprožíváme nějak abstraktně, ale v jeho
jednotlivých částech, v jednotlivých životních etapách a situacích, nyní
konkrétně v přípravě na Narození Páně.
Jak často sami říkáme, jak jsme Vánoce povrchně prožili, jak nám
uniklo to podstatné, jak je to už bez hlubší odezvy „za námi“? Slavíme
Narození Páně jen samo o sobě, ale chybí základ, dobrá příprava. Tak moc
se zaměřujeme na Vánoce, až podceníme to, co jim předchází, a to je
advent. Podle Ježíšova podobenství tedy stavíme dům, ovšem s mizerným
základem nebo i úplně bez něj.
Ve chvíli, kdy čtete tento úvodník k našemu farnímu časopisu, „jest
adventu již nakrátku a přede dveřmi Štědrý den“, jak napsal K. J. Erben.
Využijme ale i tyto poslední dny, abychom mohli dobře oslavit velkou
radost z narození Krista, radost z naplnění všech Božích příslibů lidstvu,
které vrcholí příchodem Spasitele.
o. Václav

Sv. Marie Markéta d'Youville
Narodila se 15. 10. 1701 ve Varennes u Montrealu v Kanadě jako nejstarší
ze šesti dětí. Po smrti otce Markéta pomáhala matce s mladšími sourozenci.
Matka se znovu vdala a Markéta byla asi ve 12 letech dána na internátní
školu k voršilkám v Québecu.
V 18 letech se provdala za šlechtice Františka d'Youville. Manželství nebylo
šťastné. Manžel jí byl často nevěrný a nadělal spoustu dluhů. Měli spolu
šest dětí, ale čtyři zemřely v prvních letech života. Markéta tuto životní
situaci řešila tak, že se odřekla luxusního společenského života a začala žít
s hlubokou zbožností. Po smrti manžela musela Markéta splácet dluhy, které
manžel zanechal a také chtěla svým dvěma synům zajistit studia v semináři.
V malém krámku její tchyně proto začala podnikat a na seminář jí něco

CHLAPSKÁ DUCHOVNÍ OBNOVA 2018

přispívali i přátelé, aby se oba synové po dokončení teologie mohli stát

Již pátým rokem se chlapi z naší farnosti zúčastnili podzimní
víkendové duchovní obnovy v Albeřicích a to ve věkovém rozmezí
přibližně 20 až 85 let. Téma bylo: vzal — požehnal — lámal —
dával, a přenesení těchto pojmů do života každého z nás. Třebaže
toto téma nezapadá do současného období církevního roku, plně
zapadlo do chlapského zastavení a ohlédnutí se ve svém životě,
jak ostatně vyplynulo z konečného hodnocení víkendu jednotlivými
účastníky. Každý si mohl připomenout a prožít to, že byl též vzat
čili vyvolen, požehnán čili utvrzen ve svém vyvolení a často lámán,
aby se pak mohl dávat druhým.
Strom poznáme po ovoci a ovocem tohoto setkání byla například
různá rozhodnutí k přehodnocení a změně svého postoje a chování,
vděčnost za vyjasnění si některých věcí a načerpání energie pro
další dny. Ale jistě též není běžné, aby člověk mohl být svědkem
toho, když takřka 50 chlapů zpívá chvalozpěv nebo se modlí
růženec. Nemluvě už o tom, když chlap dovede otevřít své nitro
a sdílet jej s ostatními.
Duchovní obnova tak určitě splnila očekávání mnohých a již teď se
těšíme na příští.
-he-

kněžími, což se také zdařilo. Markéta se pak plně věnovala charitativní práci.
V roce 1738 si pronajala starý dům pro službu nemocným. Markéta svůj čas
rozdělila mezi službu Bohu každodenní účastí na mši svaté a adoraci a službu
chudým, nemocným a vězněným. Příbuzní ji vyčítali náboženský fanatismus
a nabádali ji, aby se vrátila „k normálnímu životu“, ale ona se místo toho
ujala slepé Františky Auzonové. K Markétě se pak přidaly další ženy. Avšak
požár zničil, co vybudovaly. Zájemkyň o dílo tzv. šedých sester (podle barvy
hábitu připomínající jim pokoru) Markéty začalo přibývat a generální vikář
Normant jim pod jejím vedením svěřil montrealskou velmi zanedbanou
a zadluženou obecní nemocnici. Po šesti letech, kdy musela Markéta čelit
mnoha protivenstvím, byla dekretem krále Ludvíka XV. ustanovena ředitelkou
nemocnice. V roce 1755 byla kongregace Montrealských sester křesťanské
lásky (Milosrdných sester) kanonicky uznána quebeckým biskupem. Markéta
zemřela 23. 12.1771 ve věku 70 let.
Papež Pius XII. ji blahořečil 3. 5. 1959 a Jan Pavel II. ji 9. 12. 1990 kanonizoval.
Církev si ji připomíná 23. prosince.
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Mikuláš

CESTA PROMĚŇOVÁNÍ
Jan Šlachta
Vzal (vyvolil)
Bůh si tě vyvolil, jsi jeho dítě,
při každém pádu On zachytí tě.
Tvé vzácné jméno vyryl si do dlaní,
máš v tomto světě veliké poslání.
Požehnal
Požehnej každému, s kým se kdy setkáš,
vzácnější dar opravdu nemáš.
Zadarmo dostals, zadarmo dej,
bližnímu svému jen dobro přej.
Lámal
Snažíš se plnit vždy Boží vůli,
někdy to znamená být zlomen v půli.
V bolesti často něco se rodí,
z Kristových ran milost k nám proudí.
Dával
Ježíš svůj život za všechny dal,
králů všech Král sluhou se stal.
Tomu kdo žízeň má, když podáš sklenici,
v nebi pak usedneš po Boží pravici.

ze skautského deníku
ZA SHERLOCKEM DO TŘEMEŠNÉ

SIGNALIZACE

Čtyři hodiny odpoledne, třicet
dětí a opodál postávající
rodiče. Vedle opřená hromada
batohů a všude živý povyk.
Šátky na krku a nenápadné
pohledy lidí okolo. I takhle
může začínat skvělý víkend.
Jednou za přibližně půl roku
se totiž na tři dny sjede
skautské středisko Ostrava-Zábřeh
na
společnou
výpravu, a to si nikdo nechce
nechat ujít!

Vracím se domů od kamarádů po dvoudenním úklidovém maratonu, náležitě
pyšná a spokojená, jak hezky se mi povedlo z „hrubé stavby“ čtyřpokojového
bytu po celkové rekonstrukci vytvořit prostor zářící čistotou. Stíhám tramvaj,
asi jste už zaznamenali, že na trase Poruba-Výškovice DPO nasadil nový typ,
krásný, ale velmi zvláštní, se sedadly umístěnými na vysokém stupínku (jak se
tam starší lidé hrabou?) a vibracemi v zadní části tramvaje natolik velkými,
že se stěží udržíte na místě v klidu. A do této tramvaje nastupuji a vybírám si
vzhledem ke své únavě sedadlo vyhrazené pro invalidy a těhotné ženy, které
je umístěno na úrovni podlahy, nikoli
na stupínku.

A tak se v pátek 9. listopadu narveme na svinovském nádraží do vlaku a po hodinové
cestě vjíždíme do cíle, krásného městečka Třemešné uprostřed Osoblažska. Sice
je hned tma a chvíli trvá, než se zorganizuje rozdělení do pokojů, ale ještě před
večerkou stihneme úvod do zítřejšího programu. Podle všeho se totiž v Třemešné
posledních pár týdnů pohybuje nebezpečný zloděj! Sami bychom ho nejspíše chytit
nedokázali, naštěstí se však během scénky objevuje na pomoc světoznámý detektiv
Sherlock Holmes. A i když nám zloděj utekl prakticky před očima, zachytili jsme
stopy, které hned v sobotu můžeme jít ověřit.

Svalím
se,
s
tím
pocitem
zadostiučinění z dobře vykonané
práce, v náručí držím pracovní oděv
a nástroje a zavírám oči, ukolébaná
jízdou ze strany na stranu.

Ráno je sice trochu chladno, ale z modrého nebe svítí slunce a slibuje krásný den.
Tři týmy mladších vlčat a světlušek se vydávají na celodenní pochod okolní přírodou,
kde si pro ně skauti a skautky připravili různá stanoviště a úkoly, při kterých mohou
získat stopy vedoucí k dopadení zloděje. Všichni se úspěšně vrací chvíli po setmění,
ale zatímco pro menší to byla hlavní část programu, skauty a skautky to teprve čeká.
Nedaleko má totiž jeden z vedoucích k dispozici chatu, kde jsme připravili zločinecké
doupě. Někteří zloději hrajou karty, pár hraje kulečník a jeden dokonce pospává.
První skautky a pak skauti mají za úkol proplížit se nepozorovaně domem a zajistit
různé stopy — například popsat, jaké oblečení má na sobě šéf gangu nebo z půdy
vynést ven vražednou zbraň — nůž. Napínavá a atmosférická hra se všem velmi líbila,
a nakonec si ji vyzkoušeli i roveři — skauti nad 15 let, kteří předtím s programem
pomáhali.
S nedělním ránem se náš pobyt začíná chýlit ke konci. Zajdeme si společně na
mši, poté pomocí včera získaných stop odhalíme zloděje a pak už nás čeká jen
úklid a odjezd. Je to tak, uběhlo to rychle! Střediskové výpravy jsou jedinečnou
příležitostí, kdy se vidíme napříč oddíly a věkovými kategoriemi. Všichni na ně rádi
vzpomínají. Příští nás čeká zase až za půl roku, ale už teď se na ni těšíme.
Br. Piškot

Z poklidu podřimování mne vytrhne hlas z amplionu: „vyzýváme cestujícího,
který aktivuje signalizaci řidiči, aby zanechal této činnosti!“ než hlas ztichne,
vím, tím signalizujícím cestujícím jsem já… do rytmu vibrací loktem dávám
znamení… odsunu předloktí ze signálního tlačítka se symbolem zvonečku
a začínám se smát, čekám, kdy pan řidič zastaví a přijde se podívat na
cestujícího, který tak pěkně rytmicky a urputně signalizuje… nepřišel,
napomenutí stačilo, smích přetrval až na konečnou.
A přesah?
Jak často jsme na poli života i toho duchovního se sebou spokojeni, jak nám
ta modlitební signalizace jízdy našeho života pěkně jde, vysíláme úspěšné
signály Hospodinu a necháváme se ukolébávat rytmickým stereotypem.
Ještě, že Hospodin má smysl pro humor a čas od času nás vyzve, abychom
tohoto způsobu signalizace zanechali a nechali mu více prostoru pro „správnou
jízdu“, i když někdy velmi neklidnou. A je velmi zdraví prospěšné zasmát se
sami sobě…

prosinec/leden
20. 12., 3. 1., 17. 1., 31. 1. v 19.00
KATECHETICKÉ SETKÁNÍ, kostel Navštívení P. Marie, farní sálek
POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2018 OSTRAVA–ZÁBŘEH
24. 12.

Sv. Duch

16.00

pro rodiče
s dětmi

23.00

„půlnoční“

25. 12.

26. 12.

8.30

8.30

10.30

10.30

žehnání hraček

31. 12.

1. 1.

18.00

8.30

23.00 ― 23.59

10.30

17.00

7.30

„na poděkování“
adorace

17.00

Živý Betlém

Navštívení
P. Marie

15.00

pro rodiče
s dětmi

22.00

„půlnoční“

Kaple

7.30

7.30

9.00

9.00

9.00

18.00

7.15

7.15
18.00

„na poděkování“

Milé maminky na mateřské!
Víte, že existuje pro Vás a Vaše děti Farníček? Scházíme se vždy v pátek v 9.30
až 11.30 hodin u salesiánek na Volgogradské. Pro děti začínáme pohádkou
s vyústěním v modlitbě, pak máme svačinku a tvoření k tématu pohádky,
děti si chvíli hrají s duplem a s maminkami zatím máme duchovní slovíčko
či povzbuzení… Farníček formuje děti i nás, maminky, navazujeme krásná
přátelství, můžeme se společně sdílet a modlit, dvakrát ročně pak vyjíždíme
i na víkendovou duchovní obnovu (kdo chce).
Teď hodně maminek začalo chodit do práce, tak naše řady prořídly a je to
škoda. Proto zveme v novém roce nové maminky, přijďte a uvidíte.
Těší se na Vás a Vaše děti teta Fany
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