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JENŽ JSI NA NEBESÍCH
S nebem je tomu podobně jako s Bohem: nikdy si nebudeme
umět představit, co to je ani jaké je. Abychom o něm mohli něco
říci, musíme si pomáhat jednoduchými přirovnáními. Nebe není
místo, ale naše ubohá představivost potřebuje hovořit o jakémsi
druhu místa, protože nejsme schopni pracovat s čistě
abstraktními pojmy. Nebe – co to tak asi může znamenat
pro mě? Především to znamená vstoupit do plné pravdy. Někdy
se velice radujeme prostě jen z toho, že najednou pochopíme
nějakou část Bible nebo jiného textu – je to, jako by najednou
zazářilo světlo. Jsme najednou šťastní, že „chápeme.“ Podobné to
bude v nebi:v každém okamžiku budeme chápat, rozumět, vědět.
Jiný příklad: cítíme se šťastní, když můžeme někoho obdarovat,
když dokážeme překonat sami sebe, ať už při konání dobra nebo
když dokážeme odpustit. V nebi to budeme dělat sami od sebe,
spontánně: staneme se dary, staneme se dobrem.

Z obsahu:
 K zamyšlení
 Světec měsíce
 Malá schola na Hutisku
 Vděčnost
 Akce pro mládež
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do dubnového čísla zpravodaje
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A nakonec krása … Někdy se ocitneme tváří v tvář materiální
nebo lidské kráse, jež nás oslní. Může jít o obraz, hudbu nebo
někoho, s kým nás pojí hluboké pouto lásky – jako bychom
na okamžik
zahlédli
záblesk
nadpozemské
čistoty
a
neporušenosti.
Nebe hluboce souvisí s pravdou, dobrem a krásou, s naprostou
svobodou od zla. Je to stav bytí. Slova „Otče náš, jenž jsi
na nebesích“ naznačují, že Bůh je takový neustále.
To je všechno moc hezké, ale kvůli tomu se neodhodláváme
k onomu velikému skoku, jímž bychom se připojili ke svému Otci
v nebesích! Víra v „Boha, který je na nebesích“ je neoddělitelná
od víry v Toho, který nás očekává. Nikdo neví, jak se bude cítit
v poslední chvíli. Kdo je připraven na smrt? Lze se připravovat,
jestliže člověk ví, že umírá, a přece … Připravujeme se na to,
abychom vložili svou smrt do rukou Božích a doufali, že půjde
o nové zrození. Tak jako dítě přichází na světlo světa z temného

matčina lůna, vstoupíme i my do skutečného života a
do opravdového světla. Odcházení i rození může být bolestné …
Nepochybně se to neobejde bez pláče, nesmíme při tom ani
zapomínat, že když se narodí dítě, už se nevrací do matčina lůna.
Stejně tak se mrtví nechtějí vrátit do pozemského života.
Občas se setkáváme s lidmi, kteří dokázali zcela přijmout
skutečnost, že se blíží hodina jejich odchodu z tohoto světa –
možná proto, že celý svůj život prožili ve světle věčnosti. Tito lidé
nevzdorují, ale celou svou duší, celým svým srdcem i celým svým
tělem se odevzdávají: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého
služebníka podle svého slova v pokoji,“ jak to řekl starý Simeon
(Lk 2, 29). „Viděl jsem to podstatné, spolupracoval jsem na tom,
viděl jsem Krista, a teď mohu v pokoji odejít.“
Otče, od tebe pochází veškerý život,
ty jsi stvořil všechno:
nebe, dílo tvých rukou, zemi i vše, co na ní žije,
ale především člověka, který toto vše prozkoumává
a spravuje tvým jménem.
Děkujeme ti za to, Prameni veškerého života,
všechno stvoření pochází od tebe.
Nevzniklo slepým pohybem mořských vln,
ale je darem, kterýs nám chtěl dát ty sám.
Nemá svůj původ v přemíře síly,
nýbrž v nejčistší výhni tvé lásky.
Jsme tebou chtěni – jeden každý z nás.
Vždyť taková je tvá láska:
zahrnuje všechny, ale obrací se ke každému zvlášť.
Všechny stvořené věci
jsou darem, který jsi připravil svým dětem.
Tobě patří chvála, čest a sláva
nyní i navěky. Amen.
Godfried Danneels, Přijď království tvé

SVATÝ JOSEF
Z Bible se o Josefovi, Mariině manželu a
Ježíšově pěstounovi, mnoho nedovíme, a
proto není divu, že se mu o to více věnují
apokryfy
a
z nich
především
Protoevangelium Jakubovo. Pokud však
zmínky o Josefovi v Novém zákoně
prozkoumáme podrobněji, vyvstane před
námi zajímavá osobnost, která může
oslovit i dnešního čtenáře.
Evangelista Marek se o Josefovi vůbec
nezmiňuje. Dovídáme se od něj jen, že obyvatelé Nazareta
o Ježíšovi říkali, že je to syn Mariin a že pracuje jako tesař.
Jméno Ježíšova pěstouna a Mariina manžela známe od Matouše
a Lukáše.
Co se týče Josefova povolání, hovoří se o něm v Mt 13, 55, kde je
Ježíš označen jako „syn tesařův.“ Může se tedy jednat o koláře,
výrobce pluhů a jiných zemědělských potřeb, stolaře, který
vyrábí ze dřeva všechno možné, nebo o tesaře ve vlastním
smyslu slova, opracovávajícího dřevo pro stavební účely. Tehdy
se v Galileji stavěla nová města, a tak byli tesaři jistě velmi
žádaní. Ježíš se tedy vyučil řemeslu u Josefa a po jeho smrti
v práci tesaře pokračoval. Zdá se, že Josefova rodina na tom byla
docela dobře: v blahobytu určitě nežili, ale Josef a Marie si mohli
dovolit například každoroční pouť do Jeruzaléma.
Odpovědět na otázku, kdo všechno do Josefovy rodiny patřil, je
na základě údajů, které máme k dispozici, téměř nemožné. Jsou
tu Ježíšovi „bratři a sestry,“ o nichž se v Novém zákoně mluví
několikrát, avšak o skutečné pokrevní sourozence se jednat
nemuselo. Mohli to být bratranci nebo nějací ještě vzdálenější
příbuzní. Někteří vykladači se domnívají, že to byly Josefovy děti
z prvního manželství, tedy Ježíšovi nevlastní sourozenci.

Zvláštní pozornost věnuje Mariinu manželovi evangelista
Matouš, který nám předkládá velmi výstižný, nezapomenutelný
Josefův portrét. Matouš líčí, jak Josef, poté co se dověděl, že jeho
snoubenka je těhotná, chtěl tuto situaci přesahující jeho chápání
vyřešit co možná ohleduplně. Mladé ženě, kterou hluboce
miloval, a onomu tajemnému dítěti, jež čekala, nechtěl svou
přítomnost vnucovat: „Protože její muž Josef byl spravedlivý a
nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.“
Právě proto, že byl „spravedlivý“ – tedy připraven plnit věrně a
radostně Boží vůli – uposlechl Josef zanedlouho Boží slovo, svůj
život zasvětil Božímu záměru, který ho zcela přesahoval a Marii
vzal k sobě. Jestliže Josef dal podle andělova příkazu synovi,
který se Marii narodil, jméno Ježíš, znamená to, že za něho
převzal zodpovědnost. Pojmenováním na něj přenesl i svou
sociální identitu, a právě díky tomu mohl být Ježíš uznán
za potomka Davidova, jímž měl být očekávaný Mesiáš.
V Matoušově evangeliu o Ježíšově dětství vstupuje Josef
na scénu vždy jako osoba vyznačující se třemi charakteristickými
rysy: je to muž snů, muž poslušný, který bezvýhradně přijímá
Boží vůli, a muž, který dokáže „ vzít k sobě,“ který se umí
postarat o ty, kdo jsou mu svěřeni.
Josef je otec, který dítě střeží a stará se o ně nejen ve dne, když
je všechno snadné, bezpečné a zalité sluncem, ale „bere ho
s sebou“ i v noci, když vyvstanou těžkosti a když pochybnosti,
nástrahy a hrůza nabývají vrcholu. Svou odhodlaností a
oddaností poskytuje ochranu láskyplné matce i bezbrannému
dítěti. Josef umí putovat nocí a uchovat si přitom v živé paměti
jasný den, tedy svůj spravedlivý život v modlitbě a poslušnosti
vůči Bohu. Josef ze svých zásad nikdy neslevil, nikdy necouvl,
nikdy se neohlížel na vlastní pohodlí a bezpečí, ale vzal k sobě
dítě i Marii, a stal se tak pro ně živým, viditelným symbolem
Boha.

Naposled se v evangeliu o Josefovi mluví v souvislosti
s nalezením dvanáctiletého Ježíše v chrámu a následným
návratem k „normálnímu“ životu v Nazaretě. V Nazaretě také
Josef z evangelií mizí; v souvislosti s Ježíšovým veřejným
působením se o něm evangelia už nezmiňují. Odtud tradice
vyvozuje, že Josef zemřel v kruhu své rodiny, v přítomnosti
Ježíše a své manželky Marie. Právě proto, jako ten, komu se
na cestu do věčnosti dostalo té nejvyšší možné útěchy, se stal
patronem umírajících. Josefově nemoci a smrti věnuje zvláštní
pozornost křesťanský apokryf z 5. století známý jako Příběh
tesaře Josefa.
Svatí na každý den

MALÁ SCHOLA NA HUTISKU
V měsíci únoru se v horské chalupě
v blízkosti kopce Soláň uskutečnilo
třídenní soustředění dětské scholy.
Celkem dvacet dětí z naší farnosti
bylo rozděleno do čtyř skupinek,
které plnily úkoly při hře „Hledání
pokladu světoznámých supermíst.“
Děti zápasily v Koloseu, navštívily
Niagarské
vodopády,
Eiffelovku,
mumie
v egyptských
pyramidách a prošly se také po Velké čínské zdi.
Ani pobyt venku v mrazivém počasí okolo -15 °C nikomu nevadil.
Lyžování a bobování si všichni pořádně užili. Ve volných chvílích
jsme hráli hry, učili se nové písničky a užívali si i s rodiči
skvělého společenství. Každý večer jsme v místní kapli slavili
mši svatou společně s otcem Pavlem Zachrlou.
Akce se vydařila a už nyní se těšíme na nějakou další.
Fotografie z této víkendovky jsou opět k nahlédnutí na webových
stránkách naší farnosti.
Radka Buzková

DĚKANÁTNÍ PLES
Děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili 10. 2. 2012
Děkanátního benefičního plesu v Lubině a také Vám, kteří jste
svou pomocí a modlitbou přispěli ke zdárnému průběhu akce.
Výtěžek plesu na podporu projektu Via Crucis činí
28 000,- Kč. Děkujeme!
Více informací o projektu Via Crusis a fotogalerii z plesu
naleznete na mladez.signaly.cz

PILÁTOVA ŽENA V PŘÍBOŘE
V neděli 11. 3. 2012 místní divadelníci v doprovodu chrámového
sboru předvedou v 15:00 v příborském farním kostele Narození
Panny Marie hru Pilátova žena.
Všichni farníci jsou srdečně zváni.

HAYDNOVO ORATORIUM
V neděli 18. 3. 2012 v 14:30 zazní Sedm posledních slov Spasitele
na Kříži v podání komorního orchestru otce J. Vejvanovského
v kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově u Nového Jičína.

BARABÁŠ
V neděli 1. 4. 2012 místní divadelníci v doprovodu chrámového
sboru předvedou v 15:00 ve farním kostele sv. Jakuba v Libhošti
a v 18:00 ve farním kostele sv. Mikuláše v Petřvaldu hru
Barabáš.
Všichni farníci jsou srdečně zváni.

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ
Týden od 26. 3. 2012 do 1. 4. 2012 bude věnován modlitbám
za mládež. Brožurku s modlitbami je možno si stáhnout
na dcm.doo.cz
Moc prosíme o modlitbu.

AKCE PRO MLÁDEŽ
POSTNÍ NOČNÍ BDĚNÍ
V noci z pátku 9. 3. 2012 na sobotu 10. 3. 2012 se v kostele
Božího Těla v Jablunkově uskuteční postní noční bdění. Celá
akce bude zahájena v pátek v 19:00 společným seznámením a
modlitbou. V noci budou probíhat společné modlitby, katecheze,
společenství, svátostí, stezka světla, hry a vše vyvrcholí v 24:00
společnou mší svatou.
Všichni mladí jsou srdečně zváni.
Více informací na dcm.doo.cz

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Ve dnech 23. a 24. 3 2012 proběhne v Ostravě diecézní setkání
mládeže. Registrace účastníků bude zahájena v 17:00
v prostorech Biskupského gymnázia. Účastnický příspěvek bude
činit 101,- Kč. S sebou si nezapomeňte vzít spacák, karimatku,
přezůvky a páteční večeři. Nezbytnou součástí je také úsměv
na tváři a srdce na dlani.
Na všechny se těší pořadatelé.
Více informací na mladez.signaly.cz a dcm.doo.cz

POUČNÝ PŘÍBĚH
Ve vesnici žil člověk, který měl jen
jediného syna a jednoho koně. S jeho
pomocí obdělával políčko a získával
obživu pro syna.
Jednoho dne se kůň ztratil – utekl do
hor. Přišli sousedé a začali ho litovat:
„Taková smůla! Co teď budeš dělat?“
Muž jen pokýval hlavou a překvapeným sousedům řekl: „Smůla?
Štěstí? Kdo ví…“

Kůň, který utekl, potkal v horách sedm divokých koní. Přidali se
k němu a on, když dostal hlad, je přivedl s sebou do vesnice
ke svému majiteli. Rázem se ten člověk stal jedním
z nejbohatších ve vsi. Nyní měl osm koní – víc než kdokoliv jiný!
Sousedé závistivě pokukovali po jeho bohatství a vzdychali:
„Takové štěstí!“ Muž jen pokýval hlavou a řekl: „Štěstí? Smůla?
Kdo ví…“ Jeho syn začal ty krásné divoké koně krotit a cvičit.
Jeden z nich ho shodil na zem a on se škaredě zranil – utrpěl
řadu vážných zlomenin. V bolestech a v horečce nyní ležel doma
a otec o něj pečoval. Nebylo jisté, zda svá zranění přežije.

VDĚČNOST
Jsem vděčný? Umím vidět důvody k radosti? Napadlo mě, že
spousta důvodů k radosti může být i tam, kde věci beru jako
samozřejmost, a dokonce i tam, kde bych je vůbec nehledal?

Sousedé je chodili navštěvovat a se slzami v očích říkali: „Takové
neštěstí, taková smůla!“ Muž znovu odpověděl pouze čtyřmi
slovy: „Smůla? Štěstí? Kdo ví…“
Za čas přišli do vesnice verbíři. Všechny mladé muže odvedli
do války – většina z nich se již z bojů nikdy domů nevrátila…
Jen toho zraněného syna ležícího se zlámanýma nohama
neodvedli. „Takové štěstí!“ záviděli všichni sousedé. A muž
odpověděl znovu jen to své: „Štěstí? Smůla? Kdo ví…“
Autor příběhu asi nebyl křesťanem. „Štěstí? Smůla? Kdo ví…,“
ptá se ten, kdo neví, že Bůh je milující Otec, kterému záleží
na každém z jeho dětí – i na tom zdánlivě nejposlednějším a
nejzapomenutějším.
Křesťan ví! Ví, že v Božích rukou jsou jak velké události dějin,
tak i drobné příhody našeho osobního života. Křesťan sice také
nechápe všechny souvislosti, ale ví to nejdůležitější: že těm, kteří
milují Boha, všechno napomáhá k dobrému (1 Kor 8,28). Ví to
podstatné.









otec Pavel Zahradníček OMI


Dovedu být vděčný:

za manžela, který noc co noc pokrčí
přikrývky, protože není venku s někým
jiným;

za daně, které musím pořád platit,
protože to znamená, že mám stálé
zaměstnání;

za nepořádek, který musím uklízet
po oslavě, protože to znamená, že jsem
obklopený přáteli;
za šaty, které jsou mi trochu těsné, protože to znamená, že
mám dostatek jídla;
za trávník, který je třeba kosit, okna, která je třeba umývat,
a okapy, které je třeba opravovat, protože to znamená, že
bydlím ve svém domě;
za všecky stížnosti, které poslouchám na vládu ze všech
stran, protože to znamená, že máme svobodu projevu;
za volné parkovací místo, ke kterému musím jít až na konec,
protože to znamená, že mohu chodit a patřím k těm, kteří
mají auto;
za kopu prádla na žehlení, protože to znamená, že máme co
nosit;
za únavu a bolavé svaly na konci dne, protože to znamená, že
jsem byl schopný pracovat;
za otravný budík, který musím ráno vypnout, protože to
znamená, že jsem ještě naživu;
za to množství e-mailů, protože to znamená, že mám přátele,
kteří na mne myslí…

APOŠTOLÁT MODLITBY
Co je apoštolát modlitby?
Je to zcela jednoduché. Pro apoštolát modlitby
je charakteristické, že se na něm může podílet
každý bez rozdílu stavu či vzdělání.
Nevypisuje se přihláška, nevydávají se
legitimace, neplatí se členské příspěvky.
Zároveň však apoštolát modlitby otevírá
nejjednodušším způsobem širokou možnost
ovlivnění dobra i zla v Božím království na zemi, protože
modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá až
nemožné. Do modlitby vkládám vše, co jsem a co mám. I když to
může vypadat jako zcela nepatrné, nabývá to na síle a velikosti,
protože vše činím v Duchu svatém a s Ježíšem Kristem. Takto
vše přijímá Otec s laskavostí a velmi si toho cení.
Při celé své jednoduchosti apoštolát modlitby všechny spojuje se
skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím se opět
naše dávání násobí a stává se ještě důležitějším.

APOŠTOLÁT MODLITBY - BŘEZEN
1. Aby celý svět uznal přínos žen k vývoji společnosti.
2. Aby Duch Svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii
trpí diskriminací, pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo
jméno.
3. Ať pečeť daru Ducha Svatého, kterou jsme přijali, nás
uschopňuje vydávat světu svědectví víry a života.

VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Příležitost k velikonoční svátosti smíření bude letos ve farním
kostele v sobotu 31. 3. 2012 od 15:00 do 18:00.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V BŘEZNU
1. Čt
2. Pá
3. So
4. Ne
5. Po
6. Út
7. St
8. Čt
9. Pá
10. So
11. Ne
12. Po
13. Út
14. St
15. Čt
16. Pá
17. So
18. Ne
19. Po
20. Út
21. St
22. Čt
23. Pá
24. So
25. Ne
26. Po
27. Út
28. St
29. Čt
30. Pá
31. So

sv. Suitbert
sv. Simplicius
sv. Kunhuta
sv. Kazimír – 2. postní
sv. Teofil
bl. Friedrich
sv. Perpetua a Felicita
sv. Jan z Boha
sv. Františka Římská
sv. Jan Ogilvie
sv. Eulogius z Kordoby – 3. postní
sv. Kvirin
sv. Patricie
sv. Matylda
sv. Longin
sv. Heribert
sv. Patrik
sv. Cyril Jeruzalémský – 4. postní
sv. Josef
sv. Archip
bl. Serapion
sv. Epafrodit
sv. Turibius z Mongroveja
sv. Kateřina Švédská
5. postní
Slavnost Zvěstování Páně
sv. Rupert
sv. Rogát
bl. Ludolf
sv. Jan Klimak
bl. Balbína

6:45
18:00
18:00
8:45
6:45
6:45
18:00
6:45
18:00
18:00
8:45
6:45
6:45
18:00
6:45
18:00
18:00
8:45
18:00
6:45
18:00
6:45
18:00
18:00
8:45
18:00
6:45
18:00
6:45
18:00
18:00

Každou postní neděli se v 14:30 ve farním kostele uskuteční
pobožnost Křížové cesty.

