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ZPRAVODAJ FARNOSTI OSTRAVA-ZÁBŘEH
Milí farníci,
začátek února je již neodmyslitelně spojen s prožíváním památky Panny Marie Lurdské a se
Světovým dnem nemocných, jenž v letošním roce doprovází citát z Matoušova evangelia:
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28).
V tomto duchu také oslovuje nejen nemocné, ale i všechny, kdo se o ně starají, papež
František s již (od dob sv. Jana Pavla II.) tradičním dopisem.
Z tohoto listu bych vám velmi rád zprostředkoval jednu důležitou myšlenku Svatého otce,
který píše: „Ježíš se obrací se svým pozváním na nemocné a utlačované i na chudé, kteří
vědí, že jsou úplně závislí na Bohu. Byli zraněni těžkou zkouškou a potřebují uzdravení.
Tomu, kdo prožívá úzkost ze své vlastní zranitelnosti, bolesti a slabosti, Ježíš Kristus
nenakládá zákony, ale nabízí mu milosrdenství, to znamená svou osobní útěchu. Ježíš
hledí na zraněné lidstvo. Má oči, které vidí, které si všímají, protože hledí do hloubky
a nejsou lhostejné, ale zastavují se a pohlížejí na celého člověka, na každého člověka
v jeho zdravotní situaci, aniž by někoho vyřazovaly, ale každého zvou, aby vstoupil do
jeho života a zakoušel něhu.“
Při mnohých uzdraveních říká Ježíš: „Tvá víra tě zachránila.“ Čím jiným je tato víra, než
uznáním toho, že jsme úplně závislí na Bohu, že bez něj nemůžeme nic. Tak ani zdraví
nám nepatří jako nárok, jako něco automatického – ani zdraví tělesné, ale ani psychické,
společenské dokonce ani to duchovní. Ježíš nikdy neuzdravuje pouze chorobu, ale chce
ukázat, že fyzické uzdravení je znamením něčeho mnohem hlubšího, totiž uzdravení
člověka v jeho celistvosti, především ve vztahu k druhým lidem a k Bohu. Tak i naše
nemoci odkazují na hlubší skutečnost nemoci a zranění hříchem, a to zcela konkrétně.
Všichni jsme totiž nemocní v našich vztazích s druhými i s Bohem, všichni potřebujeme
uzdravení. Máme ale velkou naději, protože, jak říká papež, nikdo nemůže být vyřazen
z Boží uzdravující milosti.
Přeji proto nám všem v tomto vzácném čase, abychom se uměli těšit Kristovými útěšnými
slovy: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“
(Mt 11,28).
o. Václav

ze skautského deníku
Sv. Alžběta Anna Bayley Setonová
Alžběta se narodila v New Yorku 28. 8. 1774 do rodiny vlivného
lékaře. Byla vychovávána v episkopální církvi a v 19 letech se
provdala do rodiny bohatých obchodníků Setonových. Zpočátku
prožívala velmi spokojený život, šťastné manželství, do kterého
se jí narodilo pět dětí a bohatý společenský život. Po smrti
tchána musel její manžel převzít otcovu krachující obchodní
firmu. Onemocněl tuberkulózou a lékaři doporučili změnit klima.
Alžběta se vydala s manželem a nejstarší dcerou lodí do Itálie.
Manžel nakonec v Itálii nemoci podlehl. Alžběta s dcerou pak ještě
nějakou dobu bydlela v rodině Felicci. Chtěla se svým bolem zajít
do protestantského kostela, v okolí však žádný nebyl a rodina jejích přátel ji pozvala na
mši svatou do katolického kostela. V úžasu srovnávala jeho krásu s prázdným a chladným
protestantským v Americe. Když k ní Felicce začala hovořit o reálné přítomnosti Krista
v eucharistii, která jí byla nepochopitelná, pro samu krásu myšlenky si Alžběta přikryla tvář
rukama a začala plakat. Tak začala její cesta do katolické církve. Po návratu do New Yorku
začala vykonávat různé práce a věnovala se svým dětem. Alžběta hledala Boha a Bůh byl
s ní i v jejích pochybnostech. Přejít k jiné víře nebylo vůbec snadné. Protestantská farnost
jí už nic neříkala, její pastor jí řekl, že ztratila hlavu a ti z přátel, kteří se od ní neodvrátili
při ztrátě majetku, se od ní odvrátili nyní, když se rozhodovala pro katolickou víru. Své
pochybnosti a zvažování „pro a proti“ odevzdala do Božích rukou. Dověděla se o moudrosti
otce Johna Cheverusova z Bostonu. V dopise mu vysvětlila svůj problém a dostala od něj
odpověď, která jí pomohla v jejím konečném rozhodnutí. 15. 3. 1805 dokončila svoji cestu do
katolické církve. Cítila se spojena s Kristem a svou radost vyjádřila slovy: „Stalo se! Pocítila
jsem lehkost, jako by mi padly okovy. Můj Bože, jak se změnil stav mé duše!“ v souvislosti
s prvním přijetím eucharistie pak napsala: „Budu spojena s tím, který řekl: Jestliže nebudete
jíst mé Tělo a pít mou Krev, nebudete ke mně patřit.“ A po přijetí řekla: „Konečně je Bůh
ve mně a já v Něm! Byla jsem Jím obdarována. Avšak stále si budu pamatovat své noční
bdění v očekávání svítání. On přišel. Vstoupil do obydlí v mém srdci. Nyní mu patřím.“
Jednou byla požádána začít učit v jedné malé škole. Setkala se však s fanatismem rodičů
svých žáků, kteří se dožadovali jejího vyloučení. Bůh ji ale znovu povolal k její oblíbené
učitelské dráze prostřednictvím kněze Williama Dabourga z Baltimore. Ten ji vybídl, aby
v Baltimore založila farní školu. S nadšením se úkolu ujala a brzy také soustředila kolem sebe
skupinu mladých obětavých učitelek, se kterými dala vznik kongregaci: „Sisters of Charity“
s řeholí podle Vincence z Pauly. Jako její představená ji vedla necelých 10 let a ve věku 46
let zemřela. Bylo to 4. 1. 1821. V roce 1963 byla blahořečena Janem XXIII. a 14. 9. 1975
kanonizována Pavlem VI., jako první svatá ze Spojených Států. Církev si ji připomíná 4. ledna.
Zdroj: Životopisy svatých
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Křížem krážem po Hradci nad Moravicí
Naše diáře se před pár týdny začaly plnit
daty, kdy začneme péct cukroví, kdy půjdeme
nakupovat dárky, navštívíme rodinu, a tak dále,
a tak dále. Ještě před tímhle vším shonem jsme
si ale stihli poznamenat 30. listopadu jako den,
kdy se celý náš oddíl skautů a skautek v plné své
kráse vydá poznávat Hradec nad Moravicí. Pár
dnů před výpravou nás však zastihly obavy, že
počasí zrovna nebude ochotné nechat nás bez
promočených bot. Pláštěnku jsem raději zabalila
s sebou, stejně jako litrovou termosku s horkým
čajem.
Sobotní ráno bylo příjemným překvapením, co
se na nás dokonce usmívalo a nechtělo nás zlít
krutými dešti, a tak jsme se lehkým krokem vydali z nádraží v Hradci nad Moravicí
směrem k nedalekému místnímu zámku, který je jak postavený podle pohádky.
Cihlový vstup se spoustou věžiček a novogotickým kouzlem vás ohromí, i kdyby
jste tu procházeli každý den. Ani jsme se nestihli pořádně pokochat a už nás to
táhlo dál, na rozhlednu Šance. Cestou nás doprovázel program skautek, který si
pečlivě připravovaly na několika posledních schůzkách. Celý byl završen v cíli, kde
skauti museli pomocí šifry vyhledat tajný plánek na stroj, co ničí duchy. Po splnění
všech úkolů jsme se rozplývali nad okolní krásou těchto končin a do toho ukusovali
svačiny.
Pak už jen následovala dlouhá cesta těmi nejpustějšími lesy a nejklikatějšími
pěšinami. Přeskakovali jsme kmeny i kameny, prošli maličkými a ještě malinkatějšími
vesničkami plnými drobných domků s popraskanou omítkou. Když už bylo nádraží,
a s ním i náš spoj zpět do Ostravy na dosah, zaskočilo nás zjištění, že nám vlak
ujede, jestliže za čtyři minuty neuběhneme necelé dva kilometry. No, každý z nás
občas potřebuje nějaké to otužení, a tak jsme zvolili variantu stání třičtvrtě hodiny
na peróně. Zahřívali jsme se jen skromnými zbytky čaje a starými skautskými
historkami. Když vlak, který nás měl dovézt domů, přijel, hnali jsme se ke dveřím
jako splašení, abychom co nejrychleji rozmrzli. K naší smůle, rozmrzání trvalo
necelých třicet minut, pak následovalo vystupování a s ním i konec výpravy. Všichni
se rozeběhli do svých pokojíčků se zahřát a zapsat do toho svého diáře další termín
výpravy.

Vánoce na Jihu
26. 12. 2019 jsme prožili tradiční Živý Betlém a letos jsme setkání obohatili
ještě programem před kostelem. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na
vystoupeních, a také všem, kteří v tomto svátečním čase pomáhali s organizací.
Během celého odpoledne se přišlo podívat, zastavit se a popovídat si kolem 1500
lidí .
Podařilo se nám také zajistit živého velblouda, vlastně velbloudici. Kromě toho,
že přinesla radost mnoha dětem, jsme zakoušeli zvláštní sváteční a důstojný
pocit, když jsme společně se třemi králi putovali kolem kostela do Betléma. Velmi
zvláštní „pocit“ museli prožít i návštěvníci okolních restaurací, když se jim za
oknem najednou objevila hlava velblouda a tři králové.
Chci se těšit už nyní na letošní Vánoce a na setkání Vánoce na Jihu, protože živá
setkání jsou nenahraditelná a toto setkání nás vede do Betléma, kde se znovu
učíme úžasu, pokoře, prosté víře, ...
o.Vítězslav

k zamyšlení
Svátost smíření

„Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48)
Z tohoto citátu mi běhá mráz po zádech dvojím způsobem. Jak to myslím?
Poprvé, když si uvědomím, jak mi Bůh důvěřuje. Jsem (jako každý
křesťan) jeho milované dítě, a Bůh jako správný Otec chce, aby jeho
dítě dospělo, bylo úspěšné, aby se mu dařilo. Bůh touží, aby jeho děti
byly dokonalé. A tady mi běhá mráz po
zádech podruhé: jak to naplnit? Jak bych
mohl být dokonalý jako Bůh? V čem by se
tato dokonalost měla projevit; co je její
podstatou?
„Bůh je láska“, píše sv. Jan. Bůh chce
abys byl dokonalý v lásce, protože
jedině tak budeš šťastný. A Bůh touží
po Tvém štěstí více, než Ty sám… Jak
ale růst v lásce, jak se stávat stále více
šťastnějším? Je důležité si uvědomit,
že na této cestě nejsme sami. Bůh není
„bachař“, který čeká tam někde na konci
tunelu, aby nás soudil. Bůh je s námi,
a touží být naším společníkem po celý
život. Růst v lásce, naše štěstí, věčný
život, není jen naše akce, ale především
Boží činnost. My toužíme po věčném
životě v radosti, v lásce, v naplněnosti,
ale Bůh touží po našem štěstí více, než
my sami…
Bůh je naším společníkem na cestě
životem. On je naším Přítelem, jak
v tom dobrém, tak ve chvílích, kdy se
nám absolutně nedaří. Je s námi také,
když padáme. Právě Bůh je tím, kdo
nás touží zvednout, abychom mohli jít
dále. A právě téma tohoto povstání je
tématem, o němž bych chtěl něco napsat.

Zpověď… dnes se používá přesnější název „svátost smíření“. O co tam jde?
Možná začnu s tím, o co tam nejde. Zpověď není jen rozhovor s knězem.
Při zpovědi se setkávám se samotným Ježíšem, který je mým osobním
trenérem, který mě chce zbavit zátěže a vybavit mě novou silou k závodu.
Zpověď taky není připomínáním hříchů Bohu. Bůh velmi dobře ví o našich
podrazech (není starým sklerotikem, sedícím na mráčku), ale ve svátosti
smíření není tím, který chce odsoudit nás, nýbrž chce odsoudit hřích,
který nás zraňuje.
Bůh je ve svátosti smíření Lékařem, který chce odříznout nádor, jenž nás
ohrožuje. Možná, že o něm nevíme, možná že nás nebolí, ale Lékař ví,
že je nejlepší jej vyříznout hned na začátku, aby se nerozrostl. Tento
lékařský zákrok (svátost smíření) má tři hlavní body: souhlas se zákrokem
(lítost), který předpokládá přijetí faktu, že jsme nemocní a potřebujeme
pomoc, dále samotný zákrok (vyznání hříchů) a následné doléčení, kterým
je pokání.
Jak často je tento zákrok potřebný? To je individuální… Církev ale po
mnohasetletých zkušenostech dospěla k tomu, že nejlepší strategií
je přijmout svátost smíření jedenkrát za měsíc. Někteří svatí měsíční
zpověď velmi doporučovali – známým je např. Don Bosco, který k tomu
vedl svěřené chlapce. Možná se nám zdá, že jedenkrát za měsíc je příliš
často. Nesmíme ale zapomenout, že při svátosti smíření se nejen odpouští
hříchy, nejenže jsou naše křestní šaty vyprány v čistírně, ale také jsme
posíleni a zcela nově ozdobeni; ze zpovědi vycházíme nejen čistí, ale
také krásnější. Náš pomyslný účet není vyrovnán z mínusu na nulu, ale
naopak jsme neskutečně obohaceni. Myšlenka, že ve svátosti smíření Bůh
nejen odpouští hříchy, ale také nás ozdobuje nás může vést k přesvědčení,
že častější „zpověď“ má smysl. No řekněte, dámy, kdybyste dostali
neomezenou poukázku do salónu krásy, nenavštěvovali byste jej často? :-)
Svátost smíření je jedinečným setkáním s Bohem, který je do nás
extrémně zamilován. Touží nám odpustit naše podrazy dřív, než my sami
zpozorujeme, že potřebujeme odpuštění. Navíc Bůh nejen touží od nás
oddělit hřích, ale také nás ozdobit, a naplnit novou silou. Bůh má pro nás
stále otevřenou náruč a zve nás k objetí. Velmi striktně odděluje hřích
(který nenávidí) od hříšníka (jehož miluje). Není bachařem či policistou,
který si značí naše hříchy a u zpovědi nás patřičně pokutuje, ale je naším
Přítelem, jehož láska je silnější než jakýkoli náš hřích, ať už je jakkoli
veliký, a nebo ať se opakuje jakkoliv často.
o. Lukáš

leden/únor
31. 1. v 18.00 K
 ONCERT „ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ“ J.J. RYBY na poděkování za
pomoc ve farnosti, farní kostel Svatého Ducha.
MŠE SVATÁ BUDE RÁNO V 8.30! ZMĚNA!
9. 2. v 7.30 a v 9.00 POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH kostel Navštívení Panny Marie při
mši svaté
11. 2. v 8.30 POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH farní kostel Svatého Ducha
23. 2. v 15.00 MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI, pastorační centrum Jana Pavla II.

Hospodaření farnosti v roce 2019
PŘÍJMY CELKEM:
v tom:
sbírky
dary
dar Proglas
nájem
pronájem
dotace provoz PC
dotace oprava PM
ostatní

2 529 000 Kč
1 069 000 Kč
622 000 Kč
39 000 Kč
36 000 Kč
46 000 Kč
30 000 Kč
700 000 Kč
33 000 Kč

VÝDAJE CELKEM:
v tom:
odeslané sbírky
odeslané dary
desátek
Betlém
vitráž PM
bohoslužebné
DKP
ostatní

1 464 000 Kč
207 000 Kč
240 000 Kč
52 000 Kč
38 000 Kč
112 000 Kč
62 000 Kč
60 000 Kč
693 000 Kč

Děkujeme všem dárcům. Kéž Bůh odmění vaši štědrost...

Statistika roku 2019
křtiny
církevní sňatky
círk. pohřbených

90
26
59

biřmování
1. sv. přijímání dětí

6
26
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