5 / 2018
Drazí farníci ze Štramberka a Závišic,
máme tady adventní dobu. Dobu očekávání příchodu Mesiáše. Ať už se
naše očekávání naplní v podobě Vánoc. Kdy si připomeneme skutečný
a první příchod Ježíše Krista na zem. Anebo to bude druhý příchod
na zem k poslednímu soudu a odchod do nebe s Ježíšem. Obojí by měla
pro křesťana být událost radostná. Důležitá je příprava na toto setkání.
Příprava srdce. Ta se nepochybně děje naslouchání Božímu slovu. Jeho
uchovávání v čistém a věřícím srdci a rozmýšlení o tom, co mi Bůh
říká.
Každému může zaznít a rezonovat do života něco jiného. Důležité je,
aby ta četba Písma svatého byla. Abych dal prostor Bohu k setkání
s Ním. A jaké texty číst? To v době internetu nebude problém. Lze
si texty dohledat už jen tím, že budu vyhledávat slova „liturgická čtení
na každý den nebo na neděli“. Někdo si do chytrého mobilu stáhne
aplikaci Misál, někdo hledá na internetových stránkách vira.cz nebo
liturgie.cz.
Přeji Vám, aby se Vám všem, podařilo s pomocí Božího slova, alespoň
trochu porůst ve sblížení s Bohem, ale i lidmi kolem sebe. Protože nebe
je o vztazích a ty se žijí směrem k Bohu i k lidem.
o. Vladimír

OTEVŘENÉ CHRÁMY 2018
V letošním roce, stejně jako loni, probíhal v naší farnosti projekt
Otevřené chrámy. Od 1. května do 31. října 2018 byly otevřeny oba
naše kostely - farní i svaté Kateřiny. Ostravsko-opavské diecézi na tento
projekt přispěl Moravskoslezský kraj dotací 1,3 mil. Kč. V diecézi bylo
letos zapojeno 33 sakrálních památek, např. katedrála v Ostravě,
konkatedrála v Opavě, kostely na Hukvaldech, v Příboře, FrýdkuMístku, na Prašivé i 3 kostely evangelické. Náš farní kostel byl
přístupný kromě pondělí celý týden od 10 do 17 hodin, kostel svaté
Kateřiny v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin. Průvodcovskou službu
zajišťovalo 11 průvodců – 7 studentů a 4 senioři. Kostel sv. Jana
Nepomuckého navštívilo celkem 21.739 osob a kostel sv. Kateřiny
980 osob. Pro srovnání – v roce 2017 to bylo 15.433 a 951 osob.
Návštěvníci byli ze všech koutů naší vlasti i z ciziny - hlavně z Polska,
Slovenska, Holandska, Kanady, Spojených států, Itálie, Anglie. Byli
rádi, že je kostel přístupný a že si mohli poslechnout výklad z jeho
historie. Obdivovali malby, které v jiných kostelích nejsou tak bohaté.
Také je zajímaly varhany, které jsou jedny z největších na Moravě.
Ocenili, že je kostel udržovaný a čistý. Někteří využili návštěvu kostela
ke ztišení a modlitbě. Velkou pozornost vzbudila výstava fotografií
spolku fotografů Člověk a víra, která byla v kostele instalována
od května do začátku července. Došlo i na zajímavá setkání. Mladý muž
ze Slovenska vzpomínal, že zde byl pokřtěn. Manželé děkovali v knize
návštěv za 35 let šťastného manželství, které uzavřeli v našem kostele.
Jiní se zase cestou na oslavu zlaté svatby zastavili, aby se pomodlili
tam, kde sňatek uzavřeli. Mladá žena napsala, že už žije 17 let
ve Štramberku, ale v kostele je teď poprvé. Někteří vzpomínali,
že navštěvovali štramberský kostel o prázdninách, když byli u svých
příbuzných. V návštěvní knize bychom našli ještě mnoho kladných
ohlasů a poděkování. I v kostelních pokladničkách bylo poznat,
že kostelem prošlo více lidí. Také byl zájem o Bible, které si mohli
návštěvníci zdarma vzít.
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My, kteří do našeho kostela chodíme pravidelně, tak si neuvědomujeme
jeho krásu a atmosféru, kterou vyzařuje, a neumíme toto místo ocenit.
Bereme to jako samozřejmost. Já sama jsem si to ujasnila až ve službě
průvodce.
Uznání a dík patří všem průvodcům a myslím, že i pro ně to byla
zajímavá zkušenost. Věřím, že tento projekt bude pokračovat i v dalších
letech, aby mohli krásu a atmosféru kostelů poznat a ocenit další
návštěvníci.
Eva Davidová

PODĚKOVÁNÍ FARNÍKŮM
Za farní službu – rodině Dostálové
Tímto dnes děkuji rodině Dostálové za vše, co ve farnosti v rámci
veřejné sbírky vykonali. Děkuji za jejich namáhavou, nelehkou
a poctivou službu.
Další pokračování této sbírky s novými krabičkami ve farnosti, bude
vykonávat paní Lenka Veřmiřovská a Anna Šenková. V případě potřeby
se tedy obracejte do budoucna na ně. Děkuji.
o. Vladimír

Za uzdravení
Chci moc poděkovat všem, kteří se modlili za uzdravení Mariánky
Sochové. Zvlášť o. Vladimírovi a ostatním kněžím, farníkům
ze Štramberka, Závišic, Lubiny a mnoha jiným.
Ten zázrak se opravdu stal a Mája se nám díky Boží pomoci narodila
podruhé. Na vlastní oči jsme poznávali sílu upřímných modliteb,
ale také slov útěchy, povzbuzení i jiné pomoci.
Všem velké Pán Bůh zaplať.
A. Geryková
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY
ze dne 5. 9. 2018
1) Zahájení rekonstrukce ubytovacích prostor
Proběhla diskuse. První krok bude spočívat v žádosti o změnu užívání.
Potom bude následovat další setkání rad a konkrétní kroky na základě
této změny. Ubytování bude do poloviny října 2018, pak bude
přerušeno.
2) Zahájení obkopu kostela
Bude vyhlášen konkurz na firmu, která by to zhotovila v délce stěny
od staré školy. Zadní část bude řešena v rámci dotace a programu
regenerace.
3) Oprava kostela – průběh prací
Celá akce bude dokončena nejpozději do konce října 2018.
4) Osvětlení kostela
Osvětlení bude řešeno za 2-3 roky – v rámci řešení nového nasvětlení
náměstí města Štramberk. V I. etapě – je v řešení nasvětlení hradeb
města, staré věže a hromosvod staré věže.
5) Areál nad amfiteátrem
Kácení náletových dřevin – I. etapa se řeší a II. etapa řeší průřez větších
stromů. Bude pořízen další kompostér na trávu z amfiteátru.
6) Prodej oplatek v kostelích
Bude vytištěno dalších 2 000 ks krabiček v původním provedení. Další
krabičky by pak měly být s fotografiemi kostela opraveného.
7) Oprava varhan – další etapa
Byla schválena oprava 3. manuálu (43.000,-Kč) a případně i pedálu
(18.000,-Kč). A budou vyhlášeny sbírky.
8) Další záležitosti
Dokončuje se oprava kazatelny a nové instalování u sv. Kateřiny. Tím
bude dokončena restaurátorská práce na tomto díle po třech letech
za podpory ministerstva kultury.
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Dotace na opravu dalších vrat fary v domě čp. 2 nebyla udělena, a proto
se vrata dělat letos nebudou.
Do nové sanktusníkové věžičky budou uloženy kopie starých
dokumentů a doplní se několik málo nových informaci za poslední dva
roky života farnosti. Původní zvon sv. Barbory bude do zvoničky
uložen další rok. Elektrická příprava by měla proběhnout ještě letos.
Pokračuje se v realizaci studie relaxační zóny farního pozemku
nad farou směrem k Trúbě v rámci amfiteátru a zámeckého parku
ve spolupráci se stavebním oddělením biskupství a městem Štramberk.
Poprvé byl tento záměr projednáván FR + ER 29. 8. 2017.
o. Vladimír Zelina

VÝSLEDKY SBÍREK
Datum

Účel

Štramberk

Závišice

2. 9.

Na potřeby farnosti

11.959,- Kč

4.284,- Kč

26. 9.

Na církevní školy

11.680,- Kč

8.146,- Kč

7. 10.

Na potřeby farnosti

15.581,- Kč

6.995,- Kč

20. 10.

Na opravu farního kostela

21. 10.

Na světové misie

12.645,- Kč

8.954,- Kč

4. 11.

Na potřeby farnosti

11.989,- Kč

2.880,- Kč

18. 11.

Na potřeby farnosti

8.991,- Kč

(pouť ke sv. Vendelínovi)

(pouť u sv. Kateřiny)
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5.818,- Kč

-

-

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Štramberk

Závišice

Štědrý den

22.30

21.00

25. 12. ÚT Slavnost Narození Páně

8.30

10.00

24. 12. PO

26. 12. ST

Slavnost sv. Štěpána

8.30

10.00

30. 12. NE

Svátek Svaté Rodiny

8.30

10.00

31. 12. PO

Sv. Silvestr

17.30

16.00

1. 1.

ÚT

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8.30

10.00

6. 1.

NE

Slavnost Zjevení Páně

8.30

10.00

Svátek Křtu Páně

8.30

10.00

13. 1. NE

ZPOVĚDNÍ DEN – SOBOTA 15. 12. 2018
ŠTRAMBERK

9.00 – 12.00

ZÁVIŠICE

13.00 – 14.30

NÁVŠTĚVNOST KOSTELŮ
2017

květen

červen

červenec

Farní kostel

831

608

3889

sv. Kateřiny

118

131

210

Farní kostel

3 943

2 456

sv. Kateřiny

167

212

říjen

listopad

5438 2647 1618

402

srpen

117

září

68

307

0

5 222 4 281 3 894 1 943

-

2018

152

6

78

161

210

-

PLÁNOVANÉ AKCE VE FARNOSTI
Betlémské světlo
Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako
součást charitativní akce. Předávání křehkého plaménku se díky
skautským organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí, a to nejen
po celé Evropě. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem
z Betléma do rakouského Lince. K nám se Betlémské světlo dostalo
hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou českých skautů
žijících v exilu k nám poprvé připutovalo v prosinci 1989 až pod sochu
svatého Václava v Praze. V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského
světla seznámili brněnští skauti na vídeňském jamboree (mezinárodním
setkání skautů a skautek z celého světa) a již na podzim téhož roku
začali připravovat českou verzi.
I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek světla
zažehnutý v Betlémě. Na Štědrý den dopoledne jej budou roznášet
do štramberských a závišických domácností.
Pokud máte o světlo zájem, můžete se od 2. do 16. prosince 2018
zapsat do seznamu v místním kostele, případně do formuláře
na webových stránkách farnosti: http://stramberk.farnost.cz/.

Pouť za svatou paní Zdislavou
Ve dnech 18. - 19. května 2019 se uskuteční dvoudenní poutní zájezd
štramberské farnosti do Jablonného v Podještědí ke hrobu svaté paní
Zdislavy z Lemberka. Navštívíme také poutní místo Hejnice.
Odjezd: sobota 18. května v 5.30 h
Návrat: neděle 19. května ve večerních hodinách
Cena:

700,- Kč (v ceně je zahrnuto: jízdné, ubytování, sobota-večeře,
neděle - snídaně a oběd)
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Program:
Sobota 18. května
5.30 h
11.00 h
13.00 h
14.15 h
15.00 h
17.00 h
18.15 h

- odjezd ze Štramberka/Závišic
- možnost oběda – Jítravský dvorec
- prohlídka Baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy, podzemí,…
- možnost oběda z vlastních zásob nebo posezení u kávy
- procházka kolem zámku Lemberk ke Zdislavině studánce
- mše svatá (přede mší sv. možnost svátosti smíření)
- odjezd na ubytování do Raspenavy, večeře ze spol. zásob

Neděle 19. května
7.00 h
8.30 h
9.00 h
10.00 h
11.30 h
13.00 h
15.00 h
16.00 h

- snídaně
- odjezd do Hejnic
- mše sv. v Bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích
- volno
- společný oběd v klášterní restauraci
- prohlídka Baziliky a krypty (provede nás o. Pavel Andrš)
- pro zájemce za příznivého počasí výstup lanovkou na Ještěd
- odjezd směr Štramberk

Ubytování je zajištěno ve farním areálu Betánie v Raspenavě. Jedná
se o 2 podkrovní místnosti, kde jsou postele, je třeba vzít s sebou
spacák. (http://farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz)
Na společnou sobotní večeři a nedělní snídani je třeba připravit
pomazánky a upéct buchty. Prosím, kdo z vás zúčastněných by byl
ochoten pomoci s přípravou – přihlaste se.
Možnost přihlášení je do 28. února 2019.
Další informace, kontakty a platby:
Jaroslav a Kamila Dostálovi
Tel.: 731 104 938, 732 954 925
E-mail: jk.dostalovi@seznam.cz
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UPLYNULÉ AKCE VE FARNOSTI
Poutní zájezdy farnosti
V září a v říjnu se uskutečnily dva poutní zájezdy naší farnosti a to
na mariánská poutní místa Maria Hilf u Zlatých Hor a do Křtin u Brna.
V sobotu 8. září 2018 na svátek Narození Panny Marie jsme se společně
s otci Vladimírem a Dušanem a farníky z Rybí, ze Závišic, Lubiny
a Libhoště vydali dvěma autobusy na pouť na Maria Hilf u Zlatých Hor
v Jeseníkách. Je zasvěceno Panně Marii – Ochránkyni života.
V letošním roce si připomínáme 300 let od jeho vzniku. Před druhou
světovou válkou sem přicházelo ročně až sto tisíc poutníků.
Za komunistického režimu bylo systematicky devastováno a v roce
1973 byly zbytky chrámu vyhozeny do povětří, aby nic nepřipomínalo,
že tady stával poutní chrám. V únoru 1990 bylo rozhodnuto obnovit
toto poutní místo a 22. dubna téhož roku Svatý otec Jan Pavel II.
posvětil na Velehradě základní kámen pro stavbu nové svatyně. Nový
poutní kostel byl posvěcen 23. 9. 1995. O rok později byl dobudován
a posvěcen klášter a poutní dům. Je to jedno z poutních míst naší
ostravsko-opavské diecéze.
Na začátku cesty nám počasí moc nepřálo, pršelo, ale to nám náladu
nepokazilo. Po dojezdu na místo jsme v ambitech kostela vykonali
pobožnost křížové cesty. Po mši svaté, kterou celebroval rektor
poutního místa spolu s našimi otci Vladimírem a Dušanem, nám
o historii Maria Hilf poutavě vyprávěl P. Banasczyk a mohli jsme
si celý areál prohlédnout. Zaujalo nás množství fotografií malých dětí,
které se narodily na přímluvu Panny Marie Pomocné – Ochránkyně
života. Počasí se nakonec umoudřilo, svítilo sluníčko a my jsme
se mohli také občerstvit na otevřeném prostranství kolem kostela
a podívat se k posvátné studánce. V odpoledních hodinách jsme
se šťastně vrátili domů. Za organizaci této pouti patří poděkování
hlavně otcům Vladimírovi a Dušanovi.
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V sobotu 27. října 2018 uskutečnila naše farnost pouť do chrámu Jména
Panny Marie do Křtin. Je to jedno z nejstarších poutních míst v České
republice, ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj. V roce 1210
se zjevila Panna Maria Křtinská na rozkvetlém kaštanu v nedaleké
Bukovince. Největší rozmach tohoto místa byl v 17. a 18. století.
Stavba současného barokního kostela byla zahájena na začátku
18. století. Byl vysvěcen roku 1771. Ke kostelu přiléhá kaple svaté
Anny s bývalým probošstvím. Působí zde otcové premonstráti.
Po dojezdu na místo jsme si mohli sami prohlédnout areál. Někteří
se v chrámu modlili Korunku k Božímu milosrdenství. Pak následovala
mše svatá sloužena otcem Vladimírem. Při ní zpívala naše dětská
schola. I starší farníci si s chutí zazpívali „Tisíckrát pozdravujeme
Tebe“. Po mši svaté nás s historií i současností kostela seznámil
administrátor farnosti P. Červenka a odpověděl na naše dotazy.
Je zajímavé, že ve zdejším chrámu není obětní stůl, ale mše svatá
je sloužena na oltáři zády k věřícím. Otec nám vysvětlil, že by bylo
velice obtížné umístit do prostoru kostela vhodně obětní stůl.
Na chrámovém nádvoří je zvonkohra, která dovede zahrát mnoho
melodií. Skládá se z 33 zvonů a patří k největším ve střední Evropě.
Nejmenší zvon váží 9 kg a největší 364 kg. Otec Červenka nám tuto
zvonkohru zapnul a mohli jsme si vyslechnout několik mariánských
písní. Na schodech chrámu jsme se společně vyfotografovali a pak už
jsme se vrátili do autobusu. Po občerstvení z vlastních zdrojů jsme
pokračovali v naší cestě do Punkevních jeskyní. Z parkoviště ke vstupu
do jeskyní je to necelé dva kilometry. Většina z nás cestu absolvovala
pěšky, někteří využili místní vláček. I když počasí nebylo nejlepší,
mrholilo, tak se nám po pěkné cestě šlo dobře. A pak už následovala
prohlídka jeskyní a plavba po řece Punkvě, která trvala asi hodinu. Byli
jsme i na dně propasti Macocha. Po návratu do autobusu jsme
se v dobré náladě vydali na cestu domů. I přes únavu jsme si v autobuse
zazpívali – hlavě mládež a děti. Nakonec starší farníci vzpomněli píseň,
která se dříve vždy zpívala na konci cesty – „V dobrém jsme se sešli,
v dobrém se rozejdem“. Velké díky patří manželům Kamile a Slávkovi
Dostálovým, kteří tuto pouť vzorně zorganizovali. Také děkujeme
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Pavlu Davidovi, řidiči a majiteli autobusu za bezpečnou jízdu, ochotu
a vstřícnost.
Doufáme, že těmito poutními zájezdy začala v naší farnosti nová
tradice. Svědčí o tom i připravovaná pouť do Jablonného a Hejnic
v příštím roce.
Eva Davidová

Pouť ke svatému Vendelínovi
V sobotu 20. října 2018 se konala v kostele svaté Kateřiny pouť
k svatému Vendelínovi, patronu pastýřů a poutníků, ochránci dobytka
a polí. Pouť se konala už posedmé, stává se z ní krásná tradice. Mši
svatou celebroval otec Zdenko Vavro, farář ve Spálově. Poděkovali
jsme za letošní úrodu. Po mši svaté jsme byli všichni pozváni
na občerstvení. U kostela byly stoly a lavice. Byl připraven výborný
guláš, klobásky, paštika. Mohli jsme si vybírat z různých dobrot, které
napekly ženy z farnosti. Nechybělo ani něco ostřejšího na zahřátí.
Společně jsme se dobře bavili až do soumraku. Největší zásluhu na této
slavnosti mají manželé Kamila a Slávek Dostálovi, Lenka Veřmiřovská,
celá rodina Cigánova a jiní, kteří se zapojili do obsluhy a přípravy
posezení. Kostel uklidila a připravila paní Anna Geryková, jako ostatně
pokaždé, když je tam bohoslužba. Je pěkné, že se najdou obětaví lidé,
kteří jsou schopni a ochotni udělat něco pro druhé.
Ať jim Pán žehná!
Eva Davidová

Konference Modliteb matek v Pardubicích,
konaná na téma Vlídné a laskavé srdce dne 19. - 20. října 2018
Chtěla bych se s Vámi podělit o krásný duchovní zážitek z této akce.
Z naší farnosti jsme se zúčastnily 3 maminky z celkového počtu 700.
V úvodním slově Markéty Klímové, kdy nám připomínala úlohu
manželky a matky, abychom více důvěřovali našim partnerům
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a projevovali jim lásku a podporu, abychom byli jejich srdcem
a společně se modlili v rodině.
V první přednášce O. V. Kodeta jsme rozjímali nad "přijetím", což je
základní úkon lásky, kdy Bůh nás přijímá a objímá svou láskou. Jsme
povolání přijímat děti a druhé lidi.
V homilii mše svaté, kterou sloužil Mons. V. Kročil, biskup
českobudějovický, nám zdůraznil důležitost duchovního mateřství, kdy
dokážeme děti materiálně zabezpečit, ale zapomínáme na duchovní
rozměr mateřství. V tom je nám vzorem P. M., která při zvěstování
nerozuměla, co se jí má stát, ale přijala to.
V další přednášce Mons. Kajnka, biskupa královohradeckého, nám
zdůraznil, že život je dar od Boha, rodiče mají zodpovědnost
a nezastupitelnou roli ve společnosti. V dnešní době se mluví
o "laboratorním mateřství", kdy početí se vytváří bez lásky a světu
to vyhovuje. Dar mateřství je na celý život, až na věčnost. Bez dobrých
otců a matek nemůžeme budovat společnost.
V další přednášce o. Kodeta jsme si vyslechli, jak máme vytvářet
"vlídné a laskavé srdce". Srdce je středem existence. Bůh stvořil svaté
srdce - čisté. Sami toho nemůžeme dosáhnout. Nikdy nebudeme mít
dostatek lásky, když nebudeme milovat Boha. Učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorný srdcem. Tichost a pokora je pravá láska, učíme se
to celý život. Být pokorný, je přijmout pravdu o nás, o životě, o Bohu.
Pravda nás osvobozuje.
O. Šebestián Smrčina, nás v homilii povzbuzoval, abychom se radovali
z lásky a víry kolem nás a nepřestávali děkovat za všechno,
co dostáváme. Jsme děti zaslíbené, máme se v modlitbách přimlouvat
za druhé. Naše vnitřní prožívání vztahu s Bohem, se může změnit skrze
důvěru a odevzdání.
Na závěr nám K. Lachmanová v přednášce "láska a hranice"
připomněla, že i v malých věcech máme respektovat názor druhých.
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Zodpovídáme si každý za svůj čas, nitro,… Nemůžeme pomáhat, když
o to nikdo nestojí. Špatně pochopená láska je, že vyhovět všem nelze.
Vyslechli jsme silná svědectví maminek, které modlitby matek dávají
sílu v jejich těžkostech.
Závěrem jsme se pomodlili modlitby matek a rozjeli se do svých
domovů posíleni Božím požehnáním. Kéž nám vlídné a laskavé srdce
není vzdálené.
Marta Najzarová

Misijní koláč
Přátelé, děkujeme všem, kteří pomohli s organizací Misijního koláče
(napekli buchty, připravili balíčky, prodávali před kostelem, atd.).
Velké poděkování patří všem, kteří finančně přispěli, vybrala se skvělá
částka 15.472 Kč, která již je na účtu Papežského misijního díla dětí.
Radka a Kamila
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KURZ ALFA
Milí přátelé,
chtěli bychom Vás informovovat, že začátkem roku 2019 proběhne
v Kopřivnici kurz Alfa. Plánované setkávání bude vždy v úterý,
od cca 18.45 h do 20.45 h, počínaje osmým lednem. Dovolte nám malé
ohlédnutí za prvním během kurzu Alfa.
Na začátku tohoto roku se v Kopřivnici uskutečnil první běh tohoto
evangelizačního kurzu a myslíme, že se zde sešel skvělý tým lidí
ochotných věnovat svůj čas, úsilí a všestrannou pomoc pro sdílení
evangelia v dnešním světě a ti, kteří byli jakýmkoli způsobem účastni,
odcházeli povzbuzeni radostnou zprávou.
Je pravdou, že většina účastníků byla z farních řad, ale na druhou stranu
právě tito lidé kurz s vděčností vítali, protože takto živá zkušenost
se společenstvím, modlitbou a Písmem byla pro mnohé zcela nová
a velmi osvěžující.
Dá se říct, že jsme tímto způsobem vstoupili do oblasti "Nové
evangelizace", o které mluví církevní představitelé, papežové
a biskupové posledních let až desetiletí. Naše zkušenosti z prvního běhu
kurzu Alfa se přesně kryjí s prioritami této nové evangelizace, kterými
jsou: 1. mluvit o Bohu novým způsobem, 2. začít znovu od Ježíše
Krista a 3. být novým způsobem církví.
Jen pro zopakování bychom chtěli připomenout témata jednotlivých
promluv (každé téma je probíráno jeden večer).
Kdo je Ježíš?
Proč Ježíš zemřel?
Jak získat víru?
Proč a jak se modlit?
Proč a jak číst Bibli?
Jak nás Bůh vede?
Jak odolat zlému?
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Proč a jak mluvit s druhými o víře?
Uzdravuje Bůh i dnes?
A co církev?
Jak prožít zbytek života co nejlépe?
Zhruba někde mezi poslední tři probíraná témata bude zařazeno sobotní
výjezdové setkání, jehož hlavní náplní bude: Kdo je Duch Svatý?
Co Svatý Duch dělá? Jak můžeme být naplněni Duchem?
Myslíme si, že je skvělé mít možnost "být u toho" a proto přijměte naše
pozvání na druhý běh, ať už se zařadíte jako účastníci, nebo se zařadíte
jako členové týmu. Pokud váháte a nejste si jisti, zda je to to správné
pro vás, dejte si tu námahu a vyhledejte osobně některého účastníka
minulé Alfy a on se s vámi rád podělí o své zkušenosti a dojmy.
Přejeme požehnaný čas a vše dobré,
Libor Štefek a Karel Váňa

DOPIS K MODLITBÁM
ZA NEJMENŠÍ
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Před pár dny jsme si připomněli sto let od konce monarchie a vzniku
republiky. Ani upřímné nasazení a reformy nového císaře
blahoslaveného Karla I. nedokázaly zastavit válečnou mašinérii
a odvrátit rozpad monarchie, obrovského mnohonárodnostního státu.
Nadšení z konce děsivé války a vzniku „státu, kde si budeme vládnout
sami“ se neslo nejen v duchu hesla „Pryč od Vídně!“, ale také „Pryč
od Říma!“. Smysl pro univerzalitu církve ustoupil vlasteneckému
nadšení. Připomínkou a symbolem tohoto odvrácení se od církve
je pro nás katolíky svržení mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí. Socha ženy, Matky, symbol „mateřské tváře Boha“, symbol
záchrany před krutým švédským dobyvatelem, se najednou změnila
v očích rozlíceného davu v hromosvod „spravedlivého“ hněvu,
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živeného snůškami lží a polopravd. Právě tento měsíc je tomu přesně
sto let. Tehdejší buřiči jsou po smrti, jsem ale přesvědčen, že minimálně
Franta Sauer, jejich vůdce, je u naší Nebeské Matky. Ona totiž není
nějakou pomstychtivou bohyní, ale naší do krajnosti milující
pomocnicí. A tak jistě i její přímluvy měly podíl na tom, že se tento
bohém nakonec smířil s Bohem a církví a pár dní před Velikonocemi
1947 zemřel posílen svátostmi u sester boromejek.
Proč zde zmiňuji právě tento příběh? Mnoho lidí za těch sto let odpadlo
od víry, dokonce jsme během té doby zvládli dva brutální ateistické
režimy, tři milióny dětí bylo zabito při umělých potratech, v parlamentu
se řeší redefinice manželství… Ale příběh Franty Sauera je pro nás
důkazem, že hurónský křik a násilí nemá poslední slovo. To má a bude
mít Pán Ježíš. On nás ale k tomu potřebuje, podobně jako potřeboval
trpělivé kněze a sestřičky v případě bohéma Franty. Tedy přesněji, chce
potřebovat. Naše ruce ať jsou Jeho rukama, naše modlitby Jeho
vroucími modlitbami k Otci, naše srdce Jeho srdcem. To, že nás
potřebuje, je vlastně vůči nám projevem jeho nezměrné důvěry.
V rámci Modliteb za nejmenší se snažíme na tuto důvěru odpovídat
společnou modlitbou. Konkrétně v tomto měsíci svěřme Pánu všechny
hříchy proti životu spáchané v naší zemi za posledních sto let.
V prosinci pak odevzdejme do Božího milosrdenství zemřelé, kteří
se jakýmkoliv způsobem provinili proti životu, zvláště schvalováním,
podstoupením nebo dokonce provedením umělého potratu nebo
eutanazie.
Připomínám
význam
sloužení
pravidelných
mší
svatých
za problematiku ochrany života v naší zemi, na úmysly Modliteb
za nejmenší. Prosím, poproste svého kněze a pak nám nahlaste obec,
kostel, úmysl, den a hodinu v měsíci, kdy budou mše svaté slouženy
(viz. kontakty v zápatí dopisu). Pro zajímavost dodávám,
že např. v letošním říjnu jste nahlásili 69 mší svatých.
Přijměte též pozvánku na čtvrtý ročník Smírné poutě za potracené děti,
jejich rodiče a lékaře. O Svátku svatých Mláďátek, v pátek 28. prosince,
16

začneme v 11 hodin mší svatou v kostele u Pražského Jezulátka
v Karmelitské ulici v Praze. Toto requiem za nenarozené děti bude
celebrovat otec biskup Václav Malý. Poté se vydáme pěšky k bratřím
kapucínům na Loretu, kde se občerstvíme. Doporučujeme poutníkům
s horší pohyblivostí jet z Malostranského náměstí tramvají číslo 22
na stanici Pohořelec a dojít v klidu do kláštera. Okolo druhé hodiny
se pomodlíme svatý růženec přímo v kapli Lorety. Pak se přesuneme
na Strahov ke hrobu svatého Norberta, kde nás budou očekávat
v 15 hodin. Kdo bude mít ještě dost sil, může pokračovat do katedrály
na pravidelné Modlitby za národ ve Svatováclavské kapli.
Nyní se s námi modlí zhruba tři tisíce dvě stě lidí. Pomozte nám
i v následujícím roce se šířením povědomí o našem modlitebním úsilí.
Nebojte se o Modlitbách za nejmenší hovořit s lidmi ve Vašem okolí
i s Vašimi duchovními. Všechny informace najdete na našem webu
modlitbyzanejmensi.cz. Mnohem důležitější než počty je ale naše
zapálení pro věci Boží. Tomu totiž náš milosrdný Otec nemůže odolat.
Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým pokojný a radostný advent i čas
vánoční a hojnost Božího požehnání v novém roce 2019!
Jiří Korda, kněz Kristův
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz

MODLITBY MATEK PROSÍ
I DĚKUJÍ
Duchovní aktivita, která se v krátké době rozšířila do celého světa.
O vznik společenství maminek, které spojují prosby za jejich biologické
i duchovní děti, se teprve před dvěma desítiletími zasloužila moudrá
anglická žena Veronika Williams. V čele nového hnutí stojí dodnes.
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Jak pomoci dětem?
V polovině devadesátých let minulého století
Veronika zjistila, že v její zemi denně telefonuje
na linku důvěry deset tisíc dětí. Přemýšlela, jak
tolika ohroženým dětem pomoci, a začala se
na tento úmysl denně modlit desátek radostného
růžence. Na základě dalších impulzů padlo ještě
rozhodnutí modlit se také za poznání Boží vůle. Postupně se začaly
přidávat další maminky, až vznikla první modlící se skupinka. Její
prostá duchovní aktivita se bez jakékoliv reklamy brzy rozšířila po celé
Velké Británii, Evropě a stejnou rychlostí nakonec do více než
120 zemí světa. Krátce po vzniku ženských skupinek následovaly
Modlitby otců a Děti víry. Vznikla komunita Útěcha (Solace
Community), která tato tři modlitební společenství zastřešuje.
Je pozoruhodné, že na první zahraniční návštěvu přijela skromná
zakladatelka hnutí právě do České republiky. Stalo se to v listopadu
1996 na pozvání komunity Emmanuel, v Brně, v kostele sv. Tomáše.
V roce 2012 obdržely Modlitby matek dekret České biskupské
konference schvalující jejich působení. V současnosti už v naší vlasti
působí přes 1 500 modlitebních skupin, které se scházejí každý týden.
Na jaře jsme prožily v Brně velkou duchovní obnovu o odpuštění. ,,Jen
s Boží milosti a v síle odpuštění, ke kterému se musíme rozhodnout,
a nikoliv svými pocity, můžeme nahlédnout na všechny prožité
skutečnosti očima milosrdnýma. Očima, kterýma se na nás samotné
dívá Bůh. Jen tak můžeme přetnout řetěz hříchu, který často prostupuje
v předsudcích napříč generacemi rodin. Vnímaly jsme, že naší cestou
je odpuštění skrze svátost smíření a odevzdání do Ježíšových rukou
všeho, s čím si nevíme rady,“ zdůrazňuje koordinátorka MM v ČR,
Markéta Klímová.
V tomto duchu jsme prožily i národní setkání v Pardubicích. ,,Chceme
položit své srdce na Ježíšovo Nejsvětější Srdce a nechat se uzdravovat
Srdcem milujícím, trpělivým, plným pokoje a smíření. Srdcem, které
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naučí naše srdce pokoře, úctě, toleranci, a hlavně lásce ke všem.
Ve světle Ducha Svatého si také uvědomujeme vlastní nedostatečnost
a u paty kříže skládáme všechno, co jsme samy pokazily. S důvěrou pak
tam můžeme odevzdat i sebe, své muže a děti. Snažíme se tak
o upevnění víry a jistoty, že Bůh dává našim dětem vše, co potřebují,
a to v pravý čas.“ dodává Markéta.
Z časopisu IMMACULATA, zkráceno.
www.modlitbymatek.cz, www.modlitbyotcu.cz

ZÁPADNÍ EVROPA OPOUŠTÍ KŘESŤANSTVÍ,
začíná dohánět největší neznabohy Čechy
V západní Evropě ubývá lidí, kteří se hlásí ke křesťanství. V centrální
části a na východě kontinentu zůstává jejich zastoupení stejné nebo se
naopak zvyšuje. Největší podíl ateistů má stále Česko.
Podíl obyvatel
nevěřících v Boha
1. Česko
66%
2. Švédsko
60%
3. Belgie
54%
4. Nizozemsko 53%
5. Norsko
47%
6. Dánsko
46%
7. Estonsko
45%
8. Finsko
37%
9. Francie
37%
10. Německo
36%
15. Rakousko
29%
16. Slovensko
27%
20. Rusko
15%
28. Polsko
8%
34. Gruzie
1%

Většina těch, kteří byli vychováni
v křesťanství, ale už se k němu nehlásí,
uvedla, že se postupně od náboženství
odklonili. Mnozí přestali věřit náboženské
nauce nebo nesouhlasili s názory církve na
otázky, jako jsou homosexualita a potraty.
Zbožnost přežívá hlavně na Kavkaze,
Balkáně a v Polsku. Zvláštní případ
představuje Česko, kde je nejvyšší procento
ateistů v populaci – 66 procent. Druhé
místo připadá Švédsku a třetí Belgii.
Dle sociologa Romana Vida je důvodem
silná vazba mezi socio-ekonomickou
a politickou modernizací a sekularizací čili
oslabováním významu tradičních forem
náboženství.
Článek z webu zpravy.idnes.cz
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K ZAMYŠLENÍ
Kdo není křesťan
Křesťan není člověk, který se narodil v křesťanské zemi. Není to ani
člověk, který žije svůj život podle biblických hodnot. Křesťanem
se nestáváme dokonce ani tehdy, když věříme v nějakou vyšší moc
nebo v Boha. Lidé, kteří se snaží dobře žít, pomáhat druhým,
neubližovat bližním a respektovat ostatní, jsou velkým pokladem každé
společnosti, ovšem křesťany to z nich nedělá. Dokonce ani
navštěvování církve, křest, četba Bible či modlení z člověka křesťana
neudělá. Tedy ne každý, kdo chodí do církve a chová se „křesťansky“
je křesťan. Pro mnoho lidí toto všechno jsou pouhé odkazy předků,
tradice, které z nostalgie dodržují. Co tedy křesťanství skutečně je?
Co je opravdové křesťanství?
Skutečný křesťan je ten, kdo má osobní vztah s Ježíšem Kristem. Celé
křesťanství je postaveno na této Boží osobě. V rozhovoru s židovským
učencem Nikodémem Ježíš prohlásil, že „nenarodí-li se kdo znovu,
nemůže spatřit království Boží“ (Nový zákon, Jan 3, 3) a dodává:
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3, 16)
Křesťanem je tedy ten, kdo se znovu narodil – to znamená, zemřel
starému životu. Takový člověk musí v první řadě uznat, že před svatým
Bohem nemůže obstát a že Ježíš Kristus zemřel na kříži právě za jeho
hříchy. A pak vyznat svými ústy (nahlas) Ježíše Krista jako svého
Spasitele. Apoštol Pavel to v listu Římanům píše jasně: „Vyznáš-li
svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh
vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“
Kateřina Dostálová
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My tu možnost nemáme?
„Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých
cestách.“ Žl. 91,11
Bůh je Láska – navzdory všemu tomu těžkému, co nás v životě potkává
a čemu by jako všemohoucí mohl zabránit. Pokud by si ovšem, jak už
to jednou bylo řečeno, sám nesvázal ruce tím, že člověka obdařil
svobodnou vůlí. Můžeme konat jak dobro, tak zlo. Z toho ale rozhodně
nevyplývá, že si Bůh zlo v jakékoliv podobě přeje. Ani v nejmenším.
Jak velkým darem je svoboda, to lze vytušit právě z tohoto Božího
omezení. On, Všemohoucí – raději dočasně (!) strpí zlo, než aby
člověku odebral svobodu. Jak by se takový tvor bez možnosti
svobodného rozhodování jmenoval, nevím, ale rozhodně by už to nebyl
člověk. Věřím, že i když Bůh je nucen s konečným účtováním
vyčkávat, až se naplní stanovený čas, dělá maximum pro to, aby zlo
ve světě minimalizoval. Svobodu nám nebere, ale posílá zdatné
pomocníky. Každý z nás má svého anděla strážného. To nejsou
pohádky pro malé děti, to jsou fakta, biblicky doložená.
To, že si moderní člověk, ba dokonce ani křesťan neuvědomuje
existenci a moc andělů, neznamená, že přestali existovat a že ztratili
svou moc. Je tu ale také moc zla, o jejíž existenci se mlčí, často i mezi
křesťany. To je největší ďáblovo vítězství. Podařilo se mu lidem
namluvit, že neexistuje. Že Bůh dopouští, ale neopouští, potvrzuje
i sv. Tomáš Akvinský: „Aby nebyly podmínky zápasu nerovné, člověk
dostává jako náhradu v prvé řadě pomoc Boží milosti a v druhé řadě
ochranu andělů. Obrázek anděla strážného nad chatrnou lávkou s dětmi
možná někoho zmátl. Anděla strážného máme na celý život, nejen
v dětství. Nejen jako ochránce těla, ale především duše. Mnohokrát
během života nás anděl strážný zachrání před smrtí, ale jednoho dne
stejně zemřeme. Možná nějakou „nešťastnou náhodou“, která
ve skutečnosti může být „náhodou šťastnou“, budeme-li mít čisté
svědomí a jakž takž splněný úkol, pro který jsme se narodili.
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Papež Pius XI. měl k andělům strážným velkou úctu. Svěřil se: „Když
musím mluvit s někým, kdo je jen málo přístupný k mým argumentům,
obracím se ke svému andělu strážnému. Celou záležitost mu svěřím
do rukou a prosím ho, aby se přimluvil u anděla strážného toho člověka.
Rozhovor se pak velice usnadní.“
A my tu možnost nemáme?
Z knížky „Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou“
MUDr. Marie Svatošová pracovala jako praktická lékařka. V lednu
1990 opustila svou ordinaci a nastoupila do Charity. V roce 1993
založila občanské sdružení Ecce homo – Sdružení pro podporu domácí
péče a hospicového hnutí a o dva roky později již otevřela první český
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Adventní zamyšlení
Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti. (Jan 10, 10)
Tak velmi toužím, abys v sobě prožil advent.
Tak velmi toužím, aby se rozplynula tvoje odmítavost
i chladná uzavřenost.
Abys mi znova pohlédl do očí.
Vždyť ti vycházím vstříc na všech tvých cestách,
a přece - ještě nikdy jsem nemohl k tobě přistoupit…
Já, tvůj Bůh.
Tak velmi toužím u tebe přebývat,
být ti nablízku a pomáhat ti nést všechna břemena.
Vždyť ti vycházím vstříc ve všech tvých přáních,
a přece – ještě nikdy jsem žádné z nich nesměl splnit…
Já, tvůj Bůh.
Tak velmi toužím, abys mě vpustil do svého smutku,
trápení, do svých porážek i svého plynoucího času.
Vždyť ti vycházím vstříc v každém tvém vězení,
a přece – ještě nikdy jsem tě nemohl osvobodit…
Já, tvůj Bůh.
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Tak velmi toužím znovu se narodit ve tvém městě,
na tvé ulici, ve tvém domě a ve tvém srdci.
Vždyť ti jdu vstříc od věčnosti k věčnosti
a hledám jen tebe!
JÁ, TVŮJ BŮH!
Kamila Dostálová

Prodavačka vypnula koledy a pustila adventní
písně. Hrozí jí pokuta.
V jednom z pražských supermarketů na pár desítek minut zavládla
skutečně adventní atmosféra. Prodavačka Jana Kadeřábková se totiž
odhodlala k odvážnému kroku a vypnula hudební produkci, která podle
liturgických předpisů patří až do období od Štědrého dne.
„Vydržet už se to opravdu nedalo. Vždyť „Půjdem spolu do Betléma“
začali hrát už na začátku listopadu. A co by tam tak asi našli? Prázdné
jesle,“ vysvětluje svůj čin paní Jana, které nyní hrozí pokuta, protože
místo koled pustila vlastní CD s adventními písněmi. Supermarket chce
prodavačku zažalovat kvůli ušlému zisku. Zaměstnankyně místo koled,
které motivují zejména k nákupu mléka, skopového masa, holoubat a
dalších výrobků, pustila Ejhle, přijde Pán a Bůh náš. „Když slyšíte:
Obraťme se, ó hříšníci, a čiňme pokání, tak to prodeje nezvýší. Škodu
odhadujeme na 60 tisíc korun,“ uvádí vedoucí prodejny supermarketu
Karel Anderle s tím, že škoda by byla vyšší, kdyby se nepodařilo po
třiceti minutách opět vrátit ke koledám. Častý poslech koled v adventu
představuje pro katolické křesťany závažný duchovní problém. „Věřící
se často zpovídají z toho, že zpívali koledy již v době adventní. Hřích to
sice je, ale je velmi těžké se mu vyhnout, pokud je slyšíte pořád dokola.
Za pokání proto dávám jen kratší modlitby,“ potvrzuje farář z Bubenče
Miloš Szabo. Pražské arcibiskupství se za prodavačku minulý týden
postavilo a rozeslalo kněžím dopis, aby ji zařadili do úmyslů na
bohoslužbách ve všední dny. Finanční pomoc ale zatím neplánuje.
Článek z webu Tisíckráte - https://tisickrate.cz/
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FARNÍ ZÁJEZD DO KŘTIN

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými
příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:
o. Vladimír, Radka Buzková, Eva Davidová, Petra Davidová, Vojtěch
David, Kamila a Jaroslav Dostálovi, Kateřina Dostálová Anna
Geryková, Marta Najzarová, Ludmila Petrášová, Libor Štefek, Karel
Váňa.
Sazba: Petra Davidová
Další číslo vyjde v neděli 10. března 2019. Uzávěrka bude ve středu
28. února 2019.
Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním
zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz .
Toto číslo vyšlo v neděli 2. prosince 2018.
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