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ZPRAVODAJ FARNOSTI OSTRAVA-ZÁBŘEH

Milí farníci,
když otevíráte nové číslo našeho farního časopisu, vstupujeme právě slavením
Květné neděle do prožívání Svatého týdne vrcholícího Velikonočním třídením.
Tento čas a rozjímání nad událostmi Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání nás posouvají
do samého jádra naší víry, obracejí k podstatě našeho vztahu k Bohu a k podstatě
křesťanského života.
V rámci prožívání Svatého týdne nám často uniká jedna relativně pozapomenutá,
přesto podstatná liturgie, totiž Missa Chrismatis — mše svatá, kterou slaví otec
biskup spolu s kněžími celé diecéze na Zelený čtvrtek ráno. Při této mši svaté
v den ustanovení eucharistie kněží obnovují své kněžské závazky a také jsou
požehnány oleje pro udílení svátostí. V církvi užíváme tři typy olejů (olivový olej
s příměsí vonných bylin). Jsou nimi olej katechumenů, křižma a infirmorum.
Olej obecně v sobě obsahuje trojí silnou symboliku. U oleje katechumenů, který
se uděluje před křtem, si připomínáme to, že člověk je pouze skrze Boží milost
schopen „vyklouznout“ z nebezpečí pokušení zlého, podobně jako zápasník,
potřený mazlavým olejem ze sevření soupeře. Při pomazání křižmem (po křtu, při
biřmování, kněžském svěcení i jinde) si uvědomujeme symboliku starozákonního
pomazání, které se dostávalo králům, kněžím a prorokům. Tak i my křesťané máme
skrze svátost křtu podíl na Kristově úřadu kněžském, prorockém a královském.
A symboliku oleje pro pomazání nemocných přejímáme z obecné zkušenosti, kdy
víme, že olej blahodárně působí při tišení bolesti, úlevě svalových pnutí, pomáhá
i psychice člověka. Stejně tak vnímáme skrze svátost pomazání nemocných,
že Bůh posiluje nemocného, dodává sílu a milosti v utrpení a strádání, ulevuje
v bolesti duše.
Toto vše jsou důvody, proč je pro nás užívání olejů jako symbolů doprovázejících
svátosti tolik důležité a Missa Chrismatis o Zeleném čtvrtku tak významná. Zveme
proto i vás, pokud vám to čas dovolí, abyste přijeli do katedrály podpořit své
kněze modlitbou a účastí na mši svaté na Zelený čtvrtek 18. dubna v 9.00.
o. Václav

Sv. Petr Chanel

STAROZÁKONNÍ POUŤ

Narodil se 12. 7. 1803 v Cuetu u Bourg-en-Bresse
ve východní Francii. Jako chlapec až do svých 12 let
pracoval jako pasáček. Místní farář přesvědčil jeho
rodiče, aby mohl navštěvovat místní školu. K jeho
zájmu o kněžské povolání přispěl hostující kněz
P. Petr Trompiera, který si všiml chlapcovy zbožnosti
a inteligence. Petr Chanel vstoupil do semináře
a v roce 1827 přijal kněžské svěcení. Nejprve působil
jako kaplan v diecézi Belley. Jeho touhou ale bylo stát
se misionářem. Pro nedostatek kněží v diecézi však
nemohl stále získat dovolení biskupa. V roce 1831
vstoupil do nově vznikajícího řádu Mariina společnost,
který byl založen Jeanem Claude Colinem. Maristé,
jak se nazývali, usilovali o větší osobní dokonalost
podle vzoru Panny Marie. Starali se také o výchovu
mládeže a misie. Biskup jej pověřil učením v malém semináři v Belley
a následně jej jmenoval ředitelem tohoto semináře. Mariina společnost byla
v roce 1836 potvrzena papežem a Petr spolu s dalšími spolubratry složil sliby
do rukou zakladatele a představeného. Petr Chanel byl poslán do jižního
Tichomoří, kde Svatá stolice organizovala misie v Oceánii. Za misijní působiště
jemu a jednomu řeholnímu bratrovi byl určen ostrov Futuna ze souostroví
Západní Samoy, kde dopluli 12. 11. 1837. Ostrov byl sužován stálými válečnými
spory mezi nepřátelskými domorodými kmeny. Misijní činnost postupovala jen
velmi pomalu. Petr se musel aklimatizovat a naučit se domorodému jazyku.
Evangelium začal hlásat především obětavou službou a příkladem svého života.
To přineslo ovoce a přilákalo především mladé domorodce. Petrovým žákem se
stal i syn kmenového náčelníka Niulikiho Meital. Král Niuliki byl přesvědčen,
že by křesťanství podkopalo jeho autoritu nejvyššího kněze a krále. Poslal
svého zetě, aby „vyřešil“ tuto situaci. Ten s dalšími domorodci Petra přepadli
a sekerou mu rozsekli hlavu. Petr Chanel zemřel 28. dubna 1841. Petr Chanel se
stal prvním mučedníkem Oceánie i jejím patronem od kanonizace. V roce 1889
byl papežem Lvem XIII. blahořečen a v červnu 1954 Piem XII. svatořečen. Jeho
památku si církev připomíná 28. dubna.
MS

V prvních dubnových hodinách jsme spolu s farníky odjinud — z Čech, Moravy
i Slovenska — přistáli ve Svaté zemi, abychom se vydali na duchovní cestu „Po
stopách zaslíbení daných Izraeli“.
Bohatý program začal v klášteře Beit Jimal mší svatou. Ve společných modlitbách
a bohoslužbě jsme Hospodinu odevzdávali každý den naší pouti. První zastávkou
směrem na jih byly hroby patriarchů — Abraháma a Sáry, Izáka a Rebeky, Jákoba
a Ley v Hebronu. Navštívili jsme i Beer-Shevu, kde Abrahám získal studnu
od kenaanského krále Abímeleka za kupní cenu sedmi jehňat. Podobně jako
Josef Egyptský jsme putovali Negevskou pouští — přírodní rezervací, pouštním
kaňonem. Slavili jsme mši sv. uprostřed pouštního kráteru Ramon, načež jsme
se, oproštěni od světa, rozešli každý svým směrem meditovat o životních
prioritách.
Další den jsme zahájili modlitbou na břehu Rudého moře. Fyzicky zdatnější
část výpravy pak vystoupala na „Sínaj“ v podobě tabulové hory a prožila zde
eucharistickou slavnost. Ostatní si rozšiřovali obzory na pláži, popř. v botanické
zahradě.
Nazítří nás řidič Mustafa přivezl do Jericha. Izraelity sem, do zaslíbené země,
přivedl Jozue za přispění nevěstky Rachab. Uvědomili jsme si, že ač slabí, křehcí
a padající, všichni jsme povoláni být nástroji v Boží ruce. Večer nás přivítal
Jeruzalém, který pro nás, křesťany, zůstal Svatým městem, pro Židy starověku
i dneška zůstává touhou a symbolem. Prošli jsme křesťanskou i židovskou čtvrtí
a pomodlili se u Západní zdi (Zdi nářků).
Ráno jsme navštívili Davidovo město, brodili se vodou v Chizkiášově tunelu.
Chrám Božího hrobu (Chrám vzkříšení) je stále obležen davy křesťanů z celého
světa a přesto nebo i proto jsem byla tímto místem velmi zasažena. V noci
jsem si uvědomila propastný rozdíl mezi omezenou láskou v našich vztazích
a nekonečnou Boží láskou v osobě Pána Ježíše, který je připraven odpustit nám
všechny hříchy, pro které trpí na kříži …

Opouštíme Judsko a první zastávkou v Galileji je horský hřbet Karmel („vinice
Boží“). Zde došlo k rozhodujícímu zápasu mezi Eliášem a Baalovými proroky,
který byl rozhodnut Božím soudem. V Megido, které bývá také ztotožňováno
s místem zvaným Armagedon (kniha Zjevení), jsme viděli zbytky mohutné
pevnosti a stájí.
Naše putování se završilo v neděli na Golanských výšinách. Slavili jsme
maronitskou mši v chrámu sv. Marona s místní arabskou komunitou, která
nás poté velmi srdečně přijala a pohostila ve svém „pastoráku“. Po návštěvě
národního parku Gamla jsme v Kacrinu navštívili „talmudickou vesnici“ a nasytili
se prostým, ale velmi chutným tradičním pokrmem.
Při slavnostním zakončení pouti večer v kibucu jsme obdrželi certifikát o jejím
absolvování. Naše cesta Svatou zemí skončila, ale zanechává hlubokou stopu
v našich srdcích a její plody budou jistě dál dozrávat.
Děkujeme Pánu Bohu, že si nás na pouť přivedl a ochránil nás.
Velké díky patří o. Víťovi i Petru Křížkovi za skvělou organizaci a duchovní
doprovázení, průvodci Danymu za odborný a laskavý výklad o jeho vlasti i všem
spoluputujícím za krásné společenství.
Jana Pražáková

NOVOZÁKONNÍ POUŤ
Jela jsem na pouť do Svaté země, abych na vlastní oči viděla, kudy šla historie
a kde vznikala Církev.
Místa, o kterých jsem předtím jen četla v Bibli nebo slyšela ve čteních (např.
Betanie, Jordán, Kafarnaum, hora Tábor, Getsemany, Olivetská hora…)
najednou existovaly. Když jsem na nich stála, vybavovaly se mi příběhy, které
se zde odehrály a některé skutečnosti mi konečně začaly dávat smysl.
Třeba když jsme stáli v Kafarnaum v blízkosti příbytku svatého Petra. Ježíš ho
tenkrát povolal jako svého učedníka a on tam zanechal svou manželku a odešel
s Ježíšem. Vždy mi to připadalo smutné a tvrdé, ale když jsem viděla tehdejší
rozsáhlé obydlí, kde bydlela rodina, což bylo kolem 130 osob, tak jsem si
uvědomila, že Petrova manželka nezůstala sama.
Celý týden jsme putovali z místa na místo po stopách Ježíše od Nazareta přes
Betlém až do Jeruzaléma.
V Jeruzalémě jsme navštívili nejen historická svatá místa, ale mohli jsme
společně projít a prožít křížovou cestu na Via Dolorosa končící na Golgotě
v chrámu Božího hrobu, kde jsme poslední den brzy ráno slavili i mši svatou.
Jeruzalémský poutník

Poslední týden v březnu jsme se spolu s dalšími 49 poutníky vydali na cestu do
Svaté země po stopách Ježíšových. Celá cesta byla nabita informacemi, zážitky
i dojmy do poslední minuty.
První den po letmém spánku v letadle jsme navštívili místo nálezu svitků
Starého zákona a taky poušť. Ta díky dešti vypadala jinak, než si kdokoli z nás
představoval, a i náš 70letý průvodce se slzami dojetí říkal, že tekoucí vodu
v poušti ještě neviděl, a prosil nás, abychom ho s tímto „bahnem“ vyfotili.
Druhý den jsme strávili v Betlémě, na místech narození Ježíše. V časných
ranních hodinách jsme také mohli prožít mši svatou přímo v místě údajného
narození Ježíše.
Další dva dny jsme již směřovali do místa Ježíšova života, do Nazareta. Marii se
právě zde zjevil anděl a ona řekla své: „Ať se mi stane podle tvé vůle“. Na místě
zvěstování jsme pak večer mohli prožít se zdejšími křesťany adoraci se zpěvy,
v jazycích všech turistů, kteří se zrovna v daném místě sešli. Poblíž Nazareta
jsme také viděli, jak mohly vypadat domy, kde žil sv. Pavel, v podobném možná
i Ježíš. A také pocítit nádherný klid Galilejského jezera.
Údolím potoku Cedron jsme v pátek doputovali do Getsemanské zahrady, kde
k prožití chvíle s Ježíšovou bolestí dodalo nálady i počasí — začalo smutně pršet.
Dojem pak ukotvila návštěva baziliky Všech národů, tím jsme se přiblížili k cíli
své cesty a to poslední dva dny v Jeruzalémě. Pátek večer nám bylo umožněno
strávit šabat spolu s židy na jejich „bohoslužbě“. Následně i na večeři v jejich
blízkosti a s jejich pokrmy. Každého jistě oslovil obrovský klid a lehkost, s jakou
židé tento svátek slaví.

Tyto dny pak završilo brzké ranní vstávání, díky kterému jsme mohli
prožít mši svatou přímo na Golgotě. Spontánně se k nám připojili poutníci
z východoasijských zemí i místní křesťané. Hbitější z nás pak mohli nahlédnout
i do kaple Ježíšova hrobu a vězte — opravdu byl prázdný. Pobyt v Jeruzalémě
byl samozřejmě doplněn i historickou prohlídkou města, a tak jsme v jednom
dni stáli u křesťanského kostela, židovské synagogy i islámské mešity.
Úplné završení cesty po stopách Ježíše pak bylo v místě, kde údajně naposledy
stoupl na zem a následně byl vzat do nebe. Je úplně s podivem, že toto
místo nestojí v honosné katedrále plné zlata a svíček, ale opravu ve staré,
oprýskané a škaredé mešitě (ano, čtete dobře, v islámské mešitě). Dodnes jsem
nepochopila, proč je tak atraktivní Ježíšův hrob, kde se stojí dvouhodinové
fronty, a toto místo je málem zapomenutý kout země.
Během jednoho týdne na této pouti jsme díky duchovního doprovodu našich
kněží mohli obnovit náš křest přímo v řece Jordánu, slavit Vánoce v místě,
kde se pastýřům zjevil anděl, obnovit svatební sliby v Káni Galilejské i prožít
opravdové Velikonoce v místech Ježíšova ukřižování.
Myslím, že v každém z nás zůstalo z této cesty trochu něco jiného, každého
oslovilo jiné místo, jiná bohoslužba, jiná chvíle. Pro někoho to mohla být chvilka
sluníčka v poušti, pro někoho prostinká socha Marie v kapli Zvěstování. Pro
někoho plocha Galilejského jezera, které v dobách Ježíšových vypadalo zřejmě
stejně. Pro někoho atmosféra Jeruzaléma, kde vedle sebe žijí židé, křesťané
i muslimové v podivně klidné harmonii, nebo křížová cesta plná kolemjdoucích
lidí bez zájmu o sílu tohoto místa — zřejmě tak jak míjeli Ježíše při jeho vlastní
křížové cestě. A tak snad v nás zůstanou i jiné vzpomínky, než že tam byla zima
a pršelo.
Andrea Kolková

ze skautského deníku
STŘEDISKOVÁ VÝPRAVA DO VIZOVIC
Jaro se opět začalo hlásit o svou vůdčí pozici, což pro naše středisko utvořilo ideální
podmínky pro další výpravu. Našim víkendovým útočištěm se tentokrát stalo malebné
městečko blízko Zlína, Vizovice. Svou velikostí sice nepatří mezi milionové metropole,
ale určitě si vás rychle získá svou architekturou, atmosférou a svým malým zámkem,
za jehož největší skvost se dá považovat jeho překrásná zahrada. Naše středisko však
nevybralo tuto lokalitu kvůli architektuře ani kvůli zámku. Naší motivací byla okolní
příroda. Ne všude můžete vidět tak nádherné louky připomínající obrovské vlny, které
jsou obehnány stromy poznamenanými krutými mrazy.
Žádné naše dobrodružství se neobejde bez Sherlocka Holmese, avšak tentokrát toto
břemeno světoznámý detektiv přenechal svému věrnému příteli Johnu Watsonovi,
který zatoužil dotknout se nebes slávy a úspěchu v oblasti kriminalistiky. Zámeckému
zahradníkovi byla odcizena chlouba jeho celoživotního díla, kouzelná vrba nesoucí
švestky a meruňky. Strom
byl pěstován ve speciálních
podmínkách, a proto jej
děti musely pomoci najít
do
dvacetičtyř
hodin,
jinak by poslední exemplář
na Zemi uschl.
V sobotu dopoledne se
tak skauti, skautky, vlčata
i světlušky vydali hledat
onu vzácnou rostlinu za
doprovodu jak Watsona,
tak Holmese. Na jejich
putování se museli hned několikrát potýkat s bandou zákeřných zbojníku, aby získali
vodítka ke svému jedinému cíli. Díky jejich týmové práci a vytrvalosti se jim dařilo
porážet lupiče, kteří vždy stihli uprchnout, aby jim za chvíli opět cestu zkřížili, a tak jim
zabránili v plnění úkolu. Malí hrdinové se však nevzdávali a s vypětím všech sil nakonec
bandity zahnali nadobro.
I přes to, že zbojníky vyhnali, strom stále nebyl u svého majitele a času zbývalo opravdu
málo. Slunce už bylo za horizontem a chtělo spát, když se děti vydaly na místo, kde
měl být zahradníkův poklad i se zlodějem. A opravdu. Zloděj byl ukolébán měsícem
a policie tak mohla rostlinu bez komplikací předat jejímu majiteli. Ničema, který málem
způsobil vyhynutí vzácného rostlinného druhu, byl zatknut a momentálně už určitě sedí
za mřížemi a pyká za tento nehorázný zločin.
A tak jako každý případ slavné detektivní dvojice byl i tento, za pomoci skautů, skautek,
vlčat i světlušek, úspěšně vyřešen. V neděli nám už jen zbývalo sbalit si své karimatky,
spacáky a lupy a naplnění radostí z toho, že jsme mohli prožít další společný víkend,
jsme naposledy z vlaku mohli vidět ještě stále spící krajinu. Po příjezdu do Ostravy jsme
se všichni rozloučili a unavenýma nohama jsme vykročili směrem ke svým domovům
a vstříc novému týdnu.
ses. Hoblina

duben/květen
25. 4. v 19.00 K
 ATECHEZE PRO DOSPĚLÉ, kostel Navštívení P. Marie,
farní sálek, téma: liturgie Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
28. 4. v 15.00 P
 RVNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ pro 29 dětí, které letos
přistoupí k 1. sv. přijímání. Prosí o modlitbu!
30. 4. v 17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZY Z BIBLE, Daniel Balabán,
farní kostel sv. Ducha
1. 5. PROCESÍ KE KAPLI U LÍDLU, 9.00 mše svatá a po mši svatí průvod
se sochou Panny Marie, u kaple 1. májová pobožnost
8. 5. od 10.00 MOTO MISSA (MOTORKÁŘSKÁ POUŤ) s žehnáním
motorek, farní kostel sv. Ducha
9. 5. v 19.00 KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ, kostel Navštívení P. Marie,
farní sálek, téma: májová pobožnost
16. 5. v 15.00 POŽEHNÁNÍ KAPLE V DD SLUNÍČKO, hlavní celebrant
o. biskup
23. 5. v 19.00 KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ, kostel Navštívení P. Marie,
farní sálek, téma: modlitba růžence
POŘAD BOHOSLUŽEB VELIKONOCE 2019
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KOHOUTEK
Když byl můj tatínek
malý, jeho nejoblíbenější hračkou — a asi
jedinou — se stal nafukovací kohout. Nosil ho všude s sebou
a důvěrně si s ním
povídal. Nejraději si
zalezl v kuchyni pod
stůl a tam milovanému kohoutkovi šeptal: „Kohoutku, máš
mě rád?“ A sám si za
kohoutka odpovídal:
„Ó mám, Edečku,
mám!“
„Já
tebe
taky…“, hladil ho
chlapeček.
Možná se tomu teď
usmíváte, ale mně se
chtělo plakat, když
nám to táta jednou vyprávěl. Tato něžná ujištění o vzájemné lásce
totiž šeptal Edeček opravdu jen plastové hračce a sám je od nikoho
jiného také nedostával. Jeho otec seděl ve vězení jako politický
vězeň, maminka zůstala na všechno sama v rozestavěném baráku a ve
vzduchu už strašila druhá světová válka.
Z Edečka vyrostl Eda, muž silné vůle, tvrdý a náročný k sobě i k nám,
svým šesti dětem. Lásku a něhu jako dítě nedostával a tak ji neuměl
ani dávat. Celé dětství jsem se ho spíš bála a zoufale toužila po jeho
uznání.
Teď se oblouk jeho života pomalu uzavírá, tatínek už schýlený k jedné
straně ale neustále bojuje o každý den…

O jarních prázdninách jsem za staroušky na Šumavu zavítala. Sedím
si tam spokojeně na záchodě, když tu jsem si všimla na stěně mezi
pohlednicemi různých kostelů pečlivě namalovaného kohoutka a pod
ním tátovo rukou text:
Miluji tě, Ježíši! Jsi má radost, můj dech, můj pokoj, světlo mých
očí, můj úsměv…
Zkoprněla jsem. Na začátku života slovíčka lásky s plastovým
kohoutem a teď — na konci — takové planoucí vyznání Ježíši?! „Ale
až tak? Světlo mých očí? Můj úsměv?“ užasle jsem zírala na zeď před
sebou. Vím, že táta si za tím opravdu stojí celou svou bytostí a srdce
mu skutečně láskou k Ježíši hoří. „Kéž bych to někdy také mohla
Ježíši upřímně říct!“ myslím si toužebně a okamžitě se ta „hořící“
slovíčka učím nazpaměť. Až přijde čas…
Pomohla mi sv. Terezka z Lisieux. Dva roky před svou smrtí (ve 24 letech
zemřela na tuberkulózu) prožívala takové temnoty víry, že nosila na
prsou pod hábitem Credo napsané vlastní krví. „Věřím, protože chci
věřit!“ tvrdila zarputile. A zrovna tak milovala. Složila v té době ty
nejkrásnější básně plné sladkých vyznání lásky zamilované nevěsty
svému Ženichovi. A drze tvrdila, že každému, kdo projeví zájem,
pošle z nebe déšť růží = milostí, aby miloval Ježíše jako ona.
„Tak já tedy prosím zájem mám!“ opakuji Terezce a s velkou pokorou
tiše vyslovuji spíš touhu svého srdce než realitu: „Miluji Tě, Ježíši, jsi
má radost, můj dech, můj pokoj, světlo mých očí, můj úsměv…“ Kéž
do toho vyznání dorostu!
Přeji nám všem o svátcích neuvěřitelné lásky Boží, ať na ni dokážeme
aspoň trochu odpovědět.
teta Fany

