
 

 

 

 

ADVENT 
Slovo advent, tj. „příchod", označuje v liturgii dobu ustanovenou církví 

jako přípravu na slavnost Narození Páně. 

Vývoj adventu 

Nejstarší svědectví pro advent máme v homiliích, jež jsou obsaženy 

v Appendix operum S. Augustini V., za jejichž původce bývá obecně 

považován biskup Caesarius z Arles (+542). V nich jsou totiž věřící 

napomínáni, aby se již po mnoho dní připravovali na příchod Páně. 

O adventu mluví zřejmě také biskup Perpetuus z Touru (+491), jenž 

rovněž nařizuje zachovávat půst a vigilie „od svátku sv. Martina až 

do Narození Páně". Jeho nařízením se pravděpodobně dokládá 

Maconský sněm (582), jenž v kánonu 9 přikazuje, aby se od sv. Martina 

až do Narození Páně zachovával v pondělí, ve středu a v pátek půst 

a aby se bohoslužby konaly dle řádu quadragesimy (tj. čtyřicetidenního 

postu). V ty dny ať se čtou „kánony" a obzvlášť nařizuje, aby se nikdo 

nevymlouval, že chybil z nevědomosti. Z Galie se tento zvyk slavit 

advent rozšířil do Itálie a Říma, kde již sv. Řehoř Veliký (+604) konal 

některé homilie o adventu. 

K církevnímu roku byl advent přivtělen nejprve v římské liturgii, její 

příklad záhy následovaly nejen všechny církve v Itálii, ale i v Německu, 

Anglii atd. V řecké církvi se advent začal slavit teprve asi v 8. stol. 
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Ačkoli se však advent slavil téměř všude, přesto byla veliká různost co 

do počtu adventních nedělí. V církvi řecké a pak v církvích obřadu 

mozarabského a ambrosiánského advent začínal dnem sv. Filipa 

(14.11.) a slavilo se tedy šest nedělí. Pět mešních formulářů a tedy i pět 

nedělí připomíná Lib. II. Ord. Gelasiani. V galikánském sakramentáři 

jsou sice jen tři adventní neděle a obřad goticko-galikánský zná 

adventní neděle pouze dvě, ale to Mabillon vysvětluje tím, že se užívalo 

některého formuláře vícekrát. Římská lekcionaria znají čtyři adventní 

neděle, kterýžto počet se od 8. stol. na Západě ustálil všude. 

Způsob označování adventních nedělí je nyní opačný oproti způsobu 

dřívějšímu. Naše první adventní neděle byla dříve „4. před Narozením 

Páně" a poslední neděle před Vánocemi se dříve prostě nazývala 

„neděle před Narozením Páně" (Dominica ante natale Domini), 

ve východní církvi Κιριακη προ της Χριστου γεννησεως, Nedělja před 

Roždestvom Christovym. 

Počtu čtyř nedělí se záhy dostalo mystického výkladu, a to buď že 

se označovaly tímto počtem čtyři tisíce let před narozením Krista, anebo 

že se poukazovalo na čtverý příchod Páně: když se vtělil, když se rodí 

duchovním způsobem v srdci člověka a poté když přijde k soukromému 

a všeobecnému soudu. 

Advent býval vždy považován za dobu pokání a spočíval v postu, 

vigiliích, častějších návštěvách bohoslužeb, zdržování se manželského 

pohlavního styku a v horlivějším konání skutků milosrdenství. Stále 

více se objevovala snaha připodobnit advent ke čtyřicetidennímu postu, 

a to nejen na Východě (v řecké církvi se půst počíná dnem 

15. listopadu), ale i na Západě (kde na mnoha místech touž dobou 

začínal půst, jenž se tudíž nazýval „Quadrigesima sancti Martini"). 

Od 11. století se na Západě ustálil nynější počet adventních nedělí a 

ve 12. stol. se půst proměnil v pouhou abstinenci. Ve 14. stol. však 

úplně vymizel i závazek abstinence, takže papež Urban IV. k ní r. 1362 

zavázal pouze duchovní svého dvoru. Později již jen ojediněle někteří 

biskupové, jako sv. Karel Boromejský, Prosper Lambertini ad., vybízeli 
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věřící k zachovávání postu, při čemž se však žádný z nich neodvolával 

na všeobecný církevní zákon. Nyní tedy věřící v adventu nemají žádné 

závazky, co se týče postu nebo abstinence. 

Význam adventu 

Ve smyslu předmětném (objektivním), tj. dogmatickém a historickém, 

nám advent představuje jednak toužebné očekávání zaslíbeného 

Vykupitele v dobách před vtělením Krista, jednak i oněch devíti 

měsíců, kdy „Slovo učiněné tělem" přebývalo v lůně panenské Matky. 

Advent nám tedy přivádí na mysl všechny přípravy lidstva na první pří-

chod Pána Ježíše Krista. Liturgické formuláře však nasvědčují, že 

objektivním významem adventu je i druhý Kristův příchod v soudný 

den. První příchod Kristův má na zřeteli hlavně text misálu, na druhý 

příchod ukazuje evangelium na první neděli adventní (o posledním 

soudu), oba příchody vyjadřují denní modlitby o vánoční vigilii. 

Hymny breviáře ukazují k obojímu příchodu tak důmyslně a krásně, jak 

to vůbec lze nalézt jenom v nejstarších liturgických textech. 

Ve smyslu podmětném (subjektivním), čili mravním, je advent dobou 

kajícné přípravy věřících na spasitelné slavení Kristova narození 

v Betlémě a spasitelné přípravy na příchod Páně v soudný den. Toho 

dosáhneme, zrodí-li se Kristus o Vánocích v našich srdcích. 

Církev nám tedy v době adventní přivádí na mysl trojí příchod Páně: 

1. příchod skrze vtělení (objektivní význam); 

2. příchod do srdcí věřících (subjektivní význam) a 

3. příchod k poslednímu soudu (pohnutka k přípravě srdcí na příchod 

Spasitele). 

Liturgie adventu 

Kajícný ráz doby adventní, který však nijak nevylučuje tichou radost 

z brzkého příchodu Pána, se projevuje ve veškeré adventní liturgii. 
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https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=2975
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Liturgické formy, jimiž církev význam adventní doby vyjadřuje, jsou 

dvojího druhu: 

1. různé vnější obyčeje a ustanovení, jež církev zavedla, a pak 

2. hlavně modlitby a čtení, jimiž církev vyjadřuje příslušné myšlenky 

a povzbuzuje. 

Ke vnějším obyčejům a ustanovením patří trvání adventu po čtyři 

neděle, kající ráz doby se křesťanskému lidu ukazuje v chrámu 

především fialovou barvou liturgických rouch. 

Kromě svátku svatých při mši svaté nezaznívá radostné Gloria (Sláva 

Bohu na výsostech), jelikož tento podivuhodný zpěv zazněl teprve 

v Betlémě nad jesličkami Božího Dítěte. 

Přes tento kající ráz adventní doby lze pozorovat i znamení tiché 

radosti, jíž se církev v době adventní oddává - mj. na třetí neděli 

adventní, tzv. neděli Gaudete, ustupuje tmavá fialová barva alespoň 

na okamžik barvě růžové. 

Převzato z:  

https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=562 

FARA A CO DÁL 2 
Vážení farníci, 

jak jsme vás již informovali v předchozím farním zpravodaji (2/2022), 

připravuje se rekonstrukce fary. Od posledního článku se stalo několik 

událostí. Vybrali jsme architektonickou kancelář, která studii vytvoří. 

Je to studio KLAR z Kopřivnice a uzavřeli jsme s ním smlouvu 

o provedení architektonické studie budoucího využití fary. Cena 

za zpracování studie je 118 000 Kč. 

K dnešnímu dni proběhly 2 společné schůzky s architekty, na kterých 

nám představili návrhy na základě našeho zadání. Protože střecha fary 

je v havarijním stavu, hlavním bodem, který se nyní řeší je venkovní 

https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=183
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1016
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1016
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=563
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=562
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vzhled fary, abychom si jej mohli nechat schválit památkáři. Ačkoliv 

budova jako taková není památkou, nachází se v městské památkové 

zóně, proto k zásahům do vnějšího vzhledu je vždy nutné vyjádření 

památkářů. 

Hlavními změnami jsou vytvoření velkého vikýře směrem do amfiteátru 

a okenních vikýřů do podkroví celé fary. Velký vikýř u amfiteátru by 

plnil roli přímého propojení fary s amfiteátrem a schodišťového uzlu 

pro přístup mezi podkrovím nad současným ubytováním a zbytkem 

fary. 

Architekti s památkáři již jednali a vypadá, že je vše na dobré cestě. Až 

budeme mít finální stanovisko památkářů, mělo by dojít k finalizaci 

studie. O dalším vývoji vás pak budeme informovat.  

Dominik David 

OTEVŘENÉ CHRÁMY 2022 
Rekordní počet návštěvníků a otevřených církevních objektů 

zaznamenal šestý ročník Otevřených chrámů 2022. Do třiceti pěti 

kostelů a dvou zpřístupněných věží jich zavítalo téměř 240 tisíc.  

V hlavní sezóně od 1. 5. do 30. 10. 2022 se do nich zapojilo o devět 

objektů více než v první sezóně v roce 2017 a návštěvníkům se 

věnovalo na 150 vyškolených průvodců. Pět kostelů je v rámci aktivity 

otevřeno také celoročně. Spolupráce Biskupství ostravsko-opavského 

s Moravskoslezským krajem nese ovoce.  

Největší návštěvnost zaznamenaly Cvilín, Radhošť a Štramberk.  

Prvenství v největším počtu návštěvníků uchvátilo poutní místo Cvilín 

nazývané také jako Slezský svatý kopeček. Ke kostelu Povýšení 

svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné vystoupalo téměř 37 500 

zájemců o prohlídku, což je o 15 317 více než v loňském roce a může 

souviset se znovuotevřením rozhledny na Cvilíně. Své místo 

na předních příčkách uhájila radhošťská kaple sv. Cyrila a Metoděje. 

Tuto nejvýše položenou církevní stavbu v České republice navštívilo 
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v rámci projektu 29 415 turistů. Pozadu nezůstává ani kostel sv. Jana 

Nepomuckého ve Štramberku se svými 27 a půl tisíci návštěvníky. 

Oproti loňskému roku je to nárůst o více než 7 000 návštěvníků. 

Naopak kostel sv. Kateřiny zažil propad návštěvnosti z loňských 1 133 

na letošních 831 návštěvníků. 

Tisková zpráva DOO 

Poděkování průvodcům 

Rád bych jménem farnosti i biskupství poděkoval všem 

průvodkyním a průvodcům za vstřícnou spolupráci, obětavost a 

nasazení, které jste věnovali úspěšné realizaci projektu Otevřené 

chrámy v roce 2022. 

Je předpoklad, že i v příštím roce budou oba naše kostely opět otevřeny. 

Pokud by byl někdo další ochoten pomoci s otevíráním, budeme rádi. 

Dominik David 

MARY'S MEALS 

Nejlepší vánoční dárek – prostři místo u 

vánočního stolu hladovějícímu dítěti 

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip 

na dárek, který udělá radost všem lidem dobré vůle a navíc reálně mění 

lidské životy. Hnutí Mary´s Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt 

milionu dětí na celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich 

vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně se toho naučily. To 

přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje životy. Letos 

o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více 

virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo 

jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného 

nebo elektronického poukazu na eshopu hnutí Mary´s Meals zde: 

https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/. 

https%3A%2F%2Feshop.marysmeals.cz%2Fdarkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu%2F
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 
   Štramberk Závišice 

24. 12. SO  Štědrý den 22.00 23.30 

25. 12. NE Slavnost Narození Páně 8.30 10.00 

26. 12. PO Svátek sv. Štěpána 8.30 10.00 

30. 12. PÁ Svátek Svaté rodiny 8.30 10.00 

31. 12. SO sv. Silvestr 15.30 14.00 

1. 1.  NE  Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8.30 10.00 

8. 1.  NE Slavnost Zjevení Páně 8.30 10.00 

ZPOVĚDNÍ DEN – SOBOTA 17. 12. 2022 

 ŠTRAMBERK 11.30 – 13.30 

 ZÁVIŠICE 14.00 – 15.00 

VÝSLEDKY SBÍREK 

Účel Štramberk Závišice 

Sbírky na potřeby farnosti:   

- říjen 29 046,- Kč 6 431,- Kč 

- listopad 29 900,- Kč 6 817,- Kč 

- sbírka na ozvučení kostela sv. Kateřiny 15 942,- Kč - 

Diecézní sbírky:   

- sbírka na misie 18 806,- Kč 9 706,- Kč 

- sbírka na katolická média 14 842,- Kč 9 457,- Kč 

Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2022 

 

Štramberk - děti na fotografi zleva: Klára Geryková a Adam Gorák 

 

Závišice - děti na fotografi zleva: Lucie Michálková, Tomáš 

Lichnovský, Michal Gajdušek, Klára Kuběnová a Lukáš Kuběna 
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UPLYNULÉ AKCE VE FARNOSTI 

Farní zájezd 

V minulém čísle farního zpravodaje byly fotografie ze zájezdu naší 

farnosti do Žďáru nad Sázavou a do Kunštátu. Z fotografií jste se moc 

nedozvěděli, tak bych to chtěla napravit. Místa, která jsme navštívili, 

byla skutečně krásná a zajímavá především po stránce historické.  

Jako první jsme navštívili poutní kostel zasvěcený sv. Janu 

Nepomuckému na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se 

o národní kulturní památku zapsanou na Seznamu světového dědictví 

UNESCO. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně 

nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla. Smyslem stavby, kterou 

financoval zdejší cisterciácký klášter, bylo především oslavit Jana 

Nepomuckého, jako mocného patrona a světce, jehož blahořečení 

a svatořečení spadá právě do doby založení kostela. Samotný kostel je 

protkán symbolikou číslovky pět, která vychází z legendy o Janu 

Nepomuckém. Tak např. půdorys kostela je ve tvaru pěticípé hvězdy, 

kostel má pět východů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem 

centrálního prostoru, na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů. Jedná 

se o symboliku pěti ran Kristových, ale také pěti písmen v latinském 

slově "tacui" (mlčel jsem) a především pěti hvězd ve svatozáři 

mučedníka, které se podle stejné legendy objevily ve Vltavě. 

Po komentované prohlídce tohoto krásného chrámu jsme sešli k areálu 

bývalého cisterciáckého 

kláštera. Tam byla mše 

sv. v bazilice Nanebevzetí 

P. Marie. Opět dílo 

Santiniho. 

Po dobrém obědě jsme 

pokračovali v cestě 

za Blanickými rytíři. 
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Jeskyně Blanických rytířů je uměle vytvořená pískovcová jeskyně 

nacházející se u Rudky, nedaleko Kunštátu. 

První nápad na vytvoření umělé jeskyně dostal uzenář a starosta 

Kunštátu František Burian, poté co Stanislav Rolínek dokončil 

třináctimetrovou sochu Tomáše Garrigue Masaryka, slavnostně 

odhalenou 28. října 1928. Práce na jeskyni byly zahájeny v listopadu 

1928. První vznikla socha lva u vchodu do jeskyně. Předlohou se 

autorovi stala fotografie. Jako druhý vznikl strážce jeskyně a po něm 

další postavy. V jeskyni bylo vytvořeno 17 soch blanických rytířů, 

včetně sochy svatého Václava a soch tří legionářů. Část soch však 

musela být, stejně jako Masaryk, za okupace odstraněna. Největší rytíři 

jsou strážci svatováclavské koruny měřící přes tři metry. V červenci 

roku 1931 Rolínek na následky vleklé nemoci zemřel a sochy 

v rytířském sále podle jeho návrhů dokončovali jiní. Za sálem měly 

podle původního návrhu být ještě stáje, zbrojnice a chodba slavných. 

K jejich realizaci však již nedošlo. Osobně tesal však i mecenáš Burian 

a to dětskou jeskyňku se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Trpaslíci byli ale 

v roce 1962 zničeni. Jména trpaslíků - Prófa, Kejchal, Rejpal, Šmudla, 

Stydlín, Štístko, Dřímal. Trpaslíci byli obnoveni v roce 1994, 

po navrácení jeskyně vnučce Františka Buriana Zdeňce Popelkové. 

Jeskyně se nyní nachází v oploceném areálu společně s Burianovou 

rozhlednou i zbytky sochy TGM. Ta byla za druhé světové války 

skryta za nadstavbou, avšak po udání byla zničena, dochovány zůstaly 

pouze boty postavy a její obrys na skále. V areálu jsou k vidění 

i sochařské výtvory z mezinárodních sympózií. V okolí jeskyně je 

vysazeno množství exotických dřevin.  

Chtěla bych dodatečně za tento obohacující zájezd poděkovat 

manželům Kamile a Slávkovi Dostálovým a také řidiči autobusu Pavlu 

Davidovi. Díky za všechny účastníky zájezdu a těšíme se na příští rok. 

L. P. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudka_(Kun%C5%A1t%C3%A1t)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kun%C5%A1t%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Rol%C3%ADnek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1928
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blani%C4%8Dt%C3%AD_ryt%C3%AD%C5%99i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
https://cs.wikipedia.org/wiki/1931
https://cs.wikipedia.org/wiki/1962
https://cs.wikipedia.org/wiki/1994
https://cs.wikipedia.org/wiki/Burianova_rozhledna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Burianova_rozhledna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
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POZVÁNKY 

Adventní koncert Lašského dechového orchestru 

V neděli 4. prosince 2022 od 15:30 hodin proběhne v kostele sv. Jana 

Nepomuckého adventní koncert Lašského dechového orchestru. 

Andělové - Boží to poslové 

Město Štramberk a Římskokatolická farnost ve Štramberku Vás srdečně 

zvou na písňový a dramatický pořad oceněný titulem Laureát 

Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2022 "Andělové - Boží 

to poslové". Vystoupení se uskuteční v neděli 11. prosince 2022 v 

15:30 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého. 

Benefiční adventní koncert pro Johanku 

Zveme na benefiční adventní koncert uskupení All Brass Band, který se 

uskuteční v neděli 18. prosince 2022 v 15:30 hodin v kostele sv. Jana 

Nepomuckého. Koncert se koná pod záštitou poslance a náměstka 

hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA. 

Výtěžek z koncertu bude poslán na sbírku Speciální ortézy pro Johanku. 

Odkaz na veřejnou sbírku: 

www.donio.cz/ortezyprojohanku 

Betlémy ve Štramberku 

Opět po roce budou v oknech ve Štramberku vystaveny betlémy. 

Ve farním kostele bude k vidění tradiční kostelní Betlém. 

Kostel bude otevřen od 25. prosince 2022 do 29. ledna 2023 každou 

sobotu a neděli od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Navíc pak i 

v pondělí 26. prosince 2022 zase od 10 do 12 hodin a od 14 do 

16 hodin. 

http://www.donio.cz/ortezyprojohanku
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Vánoční benefiční koncert 

V pátek 30. prosince 2022 v 17 hodin se v kostele sv. Jana 

Nepomuckého ve Štramberku uskuteční tradiční vánoční benefiční 

koncert. Vystoupí zpěváci a hudebníci ze Štramberka a okolí, zazní 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, Mistře...“.  

Diriguje Tomáš Socha. Výtěžek z tohoto koncertu je určen pro 

čtrnáctiletého Martina Chvostka ze Závišic, který trpí Duchennovou 

svalovou dystrofií. 

Všichni jste srdečně zváni. 

SBÍRKA PRO MARTÍNKA 
Martínek je dvanáctiletý kluk, který trpí Duchennovou svalovou 

dystrofií, která ho upoutala na invalidní vozík. Aby se nemoc 

nezhoršovala, je velmi důležité cvičení - to jediné, co tuto nemoc 

alespoň trochu udržuje „v klidu“. 

Komu pomůžeme? 

Martínek se narodil jako zdravý kluk. Jeho zdravotní problémy se 

projevily až v jeho čtyřech letech, kdy začal mít problémy s chůzi a 

s celkovým pohybem těla. Absolvoval vyšetření a byla mu 

diagnostikována svalová dystrofie Duchennova typu. V jeho osmi 

letech ho bohužel tato nemoc upoutala na invalidní vozík. 

Život s Martínkem nějak nemazlil, matka 

se o něj nechtěla starat, tak byly dvě 

možnosti - buď půjde do ústavu nebo si 

ho vezme do péče otec. Martínek nakonec 

zůstal s jeho tatínkem. Někdy to opravdu 

není jednoduché zajistit péči a finanční 

prostředky, aby měl Martínek vše, co je 

potřeba. 
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O nemoci 

Duchennova nemoc neboli Duchennova muskulární dystrofie (DMD) 

je vrozená genetická vada, která postihuje pouze chlapce. Duchennova 

svalová dystrofie se projevuje během prvních let života nemocného, 

zrádná je především tím, že zpočátku je dítě zdravé a příznaky nastupují 

velmi plíživě. Po narození se nemoc nijak neprojevuje a prvních 

několik let vyrůstá a prospívá chlapec stejně jako jeho vrstevníci. 

Až kolem dvou (v některých případech až šesti) let se začínají 

objevovat první příznaky. Postižení chlapci mají velké potíže nejen 

s chůzí, ale také se vstáváním či usedáním. Léčba Duchennovy 

muskulární dystrofie bohužel není možná. Nemoc u všech pacientů 

graduje a končí smrtí. Nemocnému lze však velmi zvýšit kvalitu života. 

Toho bývá docíleno především pomocí speciálních rehabilitací. 

Odkaz na veřejnou sbírku: 

https://www.donio.cz/Martinek 

PODĚKOVÁNÍ OD L. B. 
Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem, kteří na mě v modlitbě 

mysleli. Kvůli mé srdeční vadě mi voperovali defibrilátor.  Jenže 

po operaci jsem se cítila ještě hůř. Překonávala jsem obtíže a byla 

vděčná otci Vladimírovi za návštěvu, při které jsem prožila zpověď, 

pomazání nemocných a svaté přijímání. Cítila jsem velkou sílu. 

Radostné srdce = zdravé srdce, říkala jsem si. Ale můj život byl jako 

na houpačce. Chvíli dobře a pak špatně. Prožívala jsem strašné úzkosti 

a deprese.  Přivolaní záchranáři nic nenašli a rady lékařů z nemocnice 

nepomohly. Rozhodla jsem se, že to rozchodím. A přesto, že mi bylo 

špatně, jsem v úterý šla pěšky s manželem do dědiny něco vyřídit. To, 

co bylo v plánu, jsme nezařídili, ale zrovna začínala mše tak jsme šli. 

Bůh přece vede naše kroky a jeho načasování je perfektní. Neměli jsme 

vyřídit, co jsme chtěli. Měli jsme být výjimečně na mši, přestože 

ve všední dny nechodíme. Svaté přijímání mě posilnilo. Ze mše nás 

Otec Vladimír dovezl domů, což jsem byla moc vděčná. V tu noc mě 

https://www.donio.cz/Martinek
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probudily velké bolesti. Nebudeme zase volat záchranku, tlak jsem měla 

dobrý. Ve středu brzy ráno jsme se rozhodli, že jedeme do Třince. 

Lékaři zjistili, že mám vzácnou, ale závažnou komplikaci, která mě 

ohrožuje na životě. Řekli, že bude třeba další operace a při opravě 

zavedené elektrody může začít srdce krvácet, tak mám počítat 

s možností otevření hrudníku. A také, že mě nemohou operovat hned, 

protože musí přizvat odborníka na tento problém. Operace se měla 

konat ve čtvrtek dopoledne. 

Manžel zavolal rodině a přátelům. Děkuji všem, kdo na mě mysleli 

ve čtvrtek ráno na mši ve školní kapli ve škole Zdislavě a všem 

ostatním co vyslali modlitbu. Tyto modlitby, myšlenky poslaného dobra 

letí vesmírem a pomáhají. Proto mě nemohli operovat ve středu, přeci 

až bude po čtvrteční mši svaté.  

Po náročné noci plné úzkostí a růženců jsem se dívala z nemocničního 

okna na krásně žluté listí na stromech a uvědomila si, že v sobě cítím 

pokoj a klid. Pryč byly úzkosti a strach. Otevřu nemocniční šuplík, 

kouknu na mobil a bylo pár minutek po osmé. Mše skončila. Později 

přišla sestra a řekla: Nebojte se paní, dáme vám něco na uklidnění, ale 

já jsem léky už nepotřebovala. Bůh ví, že z vystresovaného srdce, které 

je v úzkostné křeči, se hůře vytahuje zabodnutá elektroda. Operace 

dopadla dobře, šlo to starou ránou a nemuseli mi otevírat hrudník. Byla 

jsem vděčná Bohu a všem kdo na mě mysleli.  

Vždy jsem si vážila života a toho, že mám úžasnou rodinu, skvělé 

přátele a krásnou práci a o to teď víc si všeho vážím. Vše vidím ostřeji, 

hlouběji a tak vnitřně. Zázraky se dějí každý den. Zázraky jsou, jen ne 

každý je vidí. Važme si všeho, co nám Bůh dává a nepřestávejme se 

modlit za mír v rodinách i na celém světě.  

Přeji všem z celého mého probodnutého srdce požehnané vánoce 

a hodně dárků, ale takových, které se nedají koupit ani zabalit. 

L. Bajerová 
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K ZAMYŠLENÍ 

Děti ovládají naše životy. Není to dobře pro ně ani 

pro nás. 

Kavárny, restaurace, ale i celá řada muzeí a dalších institucí se stále 

častěji začíná přizpůsobovat dětským návštěvníkům. Pro rodiče dětí 

vítaný bonus, pro bezdětné či starší jedince se ale často může jednat o 

impulz k tomu, vyhnout se tomuto místu obloukem. Ne každý v 

okamžiku svého volna touží po dětském křiku, dovádění či pláči. 

Vše kolem nás se tak ve velkém přizpůsobuje dětem, bez ohledu na 

většinu dospělých. Samozřejmě je to dáno poptávkou ze strany rodičů, 

ale i sílícího tlaku společnosti. 

Dnešní děti se neumí nudit. Rodiče jim neustále vymýšlejí nějaký 

program a zábavu, jen aby se nenudily. Přizpůsobují jim tak veškerý 

svůj volný čas a často i život jako takový. 

Přitom každé dítě, když dostane včas příležitost, dokáže si samo nalézt 

zábavu, a to i tam, kde to pro ně na první pohled může vypadat nudně či 

příliš náročně a naučně. 

Nuda dětem pomáhá posilovat vlastní vůli vytvářet si vlastní zábavu. 

Pokud si děti zvyknou na to, že jim plány na odpoledne a víkendy 

naplánují vždy rodiče, jakmile se tak nestane, dostanou se do situace, 

kdy si samy nebudou umět poradit, a pak o to rychleji skončí u 

počítače, tabletu nebo u sledování televize. 

„Navíc z nich pravděpodobně vychováte sněhové královny a krále, jež 

budou samou rodičovskou péčí posedlí jen sami sebou,“ dodává pro 

Daily Telegraph spisovatelka Celia Waldenová. 

Mějte tedy vždy na mysli, že se svými dětmi nebudete věčně a jejich 

život bude snazší, pokud jim včas ukážete, že pro cokoliv, co v životě 

chtějí, budou muset vyvinout nějaké úsilí a zároveň budou schopny lépe 

zvládat problémy a přizpůsobovat se novým situacím. 
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Podle psychoterapeutky Esther Perelové lze dnes tzv. syndrom dětského 

krále považovat za kulturní problém. Zjevná sentimentalizace dětí totiž 

ničí nejen manželské vztahy, ale i sebeúctu samotných matek i otců. 

„Rodiče veškerou energii vynakládají pro své děti a na ně samotné jim 

nezbývá energie, čas, natož peníze. Zatímco děti dostávají nejnovější 

hračky, nové trendy oblečení, zkouší neustále nějaké nové aktivity, 

rodiče se často jen točí v kolotoči práce a děti, nosí obnošené věci a 

utápí se ve stereotypu ,“ uzavírá Esther Perelová. 

Převzato z:  

https://www.novinky.cz/clanek/zena-deti-deti-ovladaji-nase-zivoty-neni-

to-dobre-pro-ne-ani-pro-nas-40414100 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými 

příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:  

o. Vladimír, Ludmila Bajerová, Dominik David, Kamila Dostálová, Eva 

Davidová, Ludmila Petrášová 

Sazba: Petra Davidová  

Toto číslo vyšlo v neděli 27. listopadu 2022. 

Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním 

zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz. 

Další číslo vyjde předběžně v únoru 2023. 

https://www.novinky.cz/clanek/zena-deti-deti-ovladaji-nase-zivoty-neni-to-dobre-pro-ne-ani-pro-nas-40414100
https://www.novinky.cz/clanek/zena-deti-deti-ovladaji-nase-zivoty-neni-to-dobre-pro-ne-ani-pro-nas-40414100
mailto:dominik.d@centrum.cz

