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Slovo otce Jakuba

Milí farníci,

Nejdříve bych se chtěl vrátit 
k děkovnému koncertu, při 
kterém jsem chtěl poděkovat 
všem, kteří pomáhají v životě 
farnosti. Někteří se nemohli zú-
častnit, na některé jsem možná 
zapomněl. Chci se proto podělit 
o myšlenku důležitosti vděčnosti: 
Vděčnost mění jídlo v hostinu, 
dům v domov, cizince v přítele. 
Vděčnost dává smysl tomu, co 
jsme prožili...

V tomto měsíci také prožijeme 
začátek postní doby, která nás 
chce připravit na Velikonoce. 
Často budeme rozjímat pohledem 
na Ukřižovaného a na Jeho 
rozevřenou náruč. Přeji nám 
všem, aby nás postní doba vedla 
k otevřenému srdci. Může nás 
inspirovat a doprovázet krásný 
a pravdivý citát: Vlídné ruce 
dosáhnou nejdál, podaná ruka 
vám může přinést co chcete. Do 

zaťaté pěsti nenaberete ani 
doušek vody.

Chtěl bych také připomenout 
děti, které se připravují v naší 
farnosti na první svaté přijímá-
ní. Biřmovance, kterým chceme 
vyprosit, aby rostla jejich touha 
po Kristu. Katechumeny, aby je 
neopouštěla odvaha následovat 
Ježíše. V únoruw si připomíná-
me také svátek zamilovaných-
sv. Valentýna. Chceme myslet 
na všechny, kteří se připravují 
v naší farnosti na svátost man-
želství k prožívání zodpovědné 
a věrné lásky.  

Prosím o společnou modlitbu 
za naši farnost...

Modlitba nemění svět. Mod-
litba však mění naše srdce a ta-
kový člověk potom proměňuje 
svět...

Tak to byla poslední inspirace, 
o kterou se chci s vámi podělit...

v modlitbě  o. Vítězslav
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arodil se roku 1486 
ve š lecht ické rodině 
v Benátkách. V 15 letech 
vstoupil do armády, stal 
se důstojníkem a pozdě-
ji generálem. Žil dosti 

nevázaným a rozkošnickým životem. 
Při obraně města Castelnuovo byl zajat, 
spoután okovy a uvržen do vězení. Ve 
vězení přemýšlel o svém dosavadním 
životě a došlo u něj k obrácení. Také je 

zmiňováno zázračné osvobození z vězení, 
kdy k Jeronýmovi přistoupila zahalená 
postava ženy, zbavila ho okovů, dala mu 
klíče a zmizela. Jeroným pak, když se do-
stal ven, odešel do Trevisa a okovy položil 
na oltář P. Marie, kterou vzýval.

Svůj život pak zasvětil chudým a si-
rotkům. V roce 1518 byl vysvěcen na 
kněze, založil Společnost služebníků 
chudých, řád Somasků. Ten později 
potvrdil papež Pavel III. jako Somaskou 
kongregaci řeholních kleriků (CRS).Vě-
noval se především zanedbaným dětem, 
sbíral je po ulicích, zakládal sirotčince, 
vykupoval dívky prodané do nevěstin-
ců, ošetřoval nakažlivě nemocné.Sám 
se nakazil morem nejprve při morové 
epidemii v roce 1528, kdy se uzdravil, 
podruhé při epidemii v roce 1537, kdy 
8. 2. 1537 nemoci podlehl. Za svatého jej 
prohlásil v roce 1767 papež Klement XIII. 
Papež Pius XI. jej v roce 1928 prohlásil 
za patrona sirotků a opuštěné mládeže. 
Je znázorňován buď v nádherných šatech 
s řetězem a s železnými kuličkami, nebo 
jako řeholník.

Připomínáme si ho 8. února.
MS

Jeroným Emiliani
8 .  ú n o r aá á

svatý
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Víra a umění
Po koncertě Hradišťanu v kostele Svatého Ducha 
jsme položili uměleckému vedoucímu J. Pavlicovi 
nasledující otázky:

Jak spojujete víru s uměním?

 Každý umělec, především tvůrce a ně-
kdy také  interpret, má svůj vyjadřovací 
jazyk, ve kterém se odráží jeho názor na 
svět a na smysl lidského života v něm. Od 
toho se také odvíjí různé umělecké pro-
jevy, které mohou na jedné straně hladit 
a povznášet k vyšším ideálům, jiné zase 
provokovat a strhávat k nízkosti. Já jsem 
přesvědčen, že kultura, která stojí na 
křesťansko-humanistických základech, 
je kulturou dobrou, kvalitní, zušlech-
ťující a povznášející. Proto jsem si sám 
pro sebe kdysi  pojmenoval  to, co chci 
lidem přinášet a sdělovat. Jsou to tři „P“ 

– Pohlazení (pozitivní emoce), Poznání 
(informace a vzdělávání) a Poselství 
(duchovnost). Jestli se mi to daří nevím, 
ale snažím se o to.   

Jak se projevuje víra ve vašem díle?

 Doufám, že v každé konkrétní skladbě, 
ať jde o drobnou  písničku nebo roz-
sáhlejší symfonickou skladbu. Mnohé 
napoví už i samotné názvy - Modlitba 
za vodu, O naději, Vteřiny křehké, Stu-
dánka …  nebo ekumenické Oratorium 
Smíru, oratorium Brána poutníků (na 
motivy odkazu sv. Vojtěcha) či Missa 
brevis pastoralis (Malá vánoční mše).

Jak vnímáte dnešní média a jaké postoje 
by měl mít křesťan v médiích?

 To je věc složitá. Když jsem v první 
odpovědi nastínil, jak se do tvorby kaž-

dého umělce promítá jeho světonázor, 
stejně tak je třeba si uvědomit, že  do 
stejných kategorií se řadí  také ti, kteří 
umění hodnotí, tedy publicisti a kritici. 
A ti právě působí skrze média. Často jsme 
svědky protichůdných názorů  a každý 
z nich se tváří, že je výsostně odborný 
a objektivní (odmyslím-li se od jiných, 
např. ekonomických zájmů). Je to věc 
pohledu a záleží skutečně na každém 
z nás, jak nás ten či onen umělecký jev 
oslovuje, obohacuje a co nám do života 
přináší. Prosím, zůstaňme sami sebou a 
nenechme si do života vstupovat balast, 
který se za umění jen vydává (ať ho někdo 
chválí sebevíc). Vím, že je  těžké to roz-
poznat. Ale zkusme se řídit citem, který 
nám napoví, co nám v životě pomáhá 
a co nás naopak vnitřně rozhazuje. Za 
ideální považuji žít v harmonii sám se 
sebou, se svým okolím a s Pánem Bohem 
nad námi. A umění ať tomu napomáhá.

Děkujeme a přejeme za redakci i za čte-
náře do Vaší tvorby Boží požehnání

MD
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které tolik trvají na „kvalitě života“ a vnucují 
přesvědčení, že život vážně postižený chorobou 
není hoden toho, aby se žil!
 Moudrost srdce znamená být solidární s 
bratrem a neposuzovat ho. Láska potřebuje 
čas; čas na léčení nemocných a na návštěvu 
u nich; čas na to, abychom jim byli nablízku, 
jako to udělali Jobovi přátelé.  Ale Jobovi přá-
telé v sobě skrývali negativní úsudek o něm: 
mysleli si, že jeho neštěstí je Božím trestem za 
jeho vinu. Pravá láska však znamená sdílení, 
které neposuzuje a nenárokuje si obrácení toho 
druhého. Je svobodná oproti falešné pokoře, jež 
podvědomě usiluje o uznání a má zálibu ve 
vykonaném dobru.
 Přestože nemoc, samota a neschopnost na-
bývají převahy nad naším životem prožívaným 
jako dar, může se zkušenost bolesti stávat před-
nostní možností pro zprostředkování milosti a 
zdrojem pro získávání a posilování moudrosti 
srdce. Proto chápeme, že Job, když se na konci 
své zkušenosti obrací na Boha, může prohlásit: 
„Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však 
jsem tě spatřil vlastním okem“ (42,5).  I lidé 
ponoření do tajemství bolesti a utrpení, jež je 
přijímáno ve víře, se mohou stávat živoucími 
svědky víry, která jim umožňuje setrvávat 
v samotném utrpení, i když ho člověk svým 
vlastním rozumem nedokáže pochopit do 
hloubky.

zpracoval o. Václav
Celý text je možné dohledat na: http://www.
biskupstvi.cz/poselstvi-svateho-otce

z knihy Job: „Slepému jsem byl okem a 
kulhavému nohou.“ (Job 29,15) a dává 
větu tohoto starozákonního trpitele do 
souvislosti s pojmem „moudrost srdce“. 
Takováto moudrost není jen teoretickým 
poznáním nebo uvažováním, ale je také 
plná milosrdenství a dobrých skutků 
(srov. Jak 3,17). Je tedy i postojem toho, 
kdo se dokáže otevřít utrpení druhých a 
v nemocných poznává Boží obraz.
 Rád bych vám proto nyní zprostřed-
koval několik myšlenek z dopisu nemoc-
ným, abychom mohli společně rozjímat 
nad důstojností člověka od jeho početí až 
do přirozené smrti a také nad důležitostí 
péče o nemocné.
 V Jobově řeči, která obsahuje slova „slepému 
jsem byl okem a kulhavému nohou“, se zdů-
razňuje rozměr služby potřebným prokazované 
tímto spravedlivým mužem. Kolik křesťanů i 
dnes prokazuje nikoli slovy, ale životem zako-
řeněným v ryzí víře, že jsou „slepému okem“ a 
„kulhavému nohou“!  Jsou to lidé, kteří stojí 
nablízku nemocným, když potřebují stálou péči 
a pomoc při umývání, oblékání i jídle. Zvláště 
když se tato služba prodlužuje v čase, může 
se stát namáhavou a zatěžující. Je poměrně 
snadné sloužit pár dní, ale je obtížné pečovat 
o člověka po celé měsíce anebo dokonce roky, 
i když on už ani není schopen poděkovat. A 
přece, jak velká je to cesta k posvěcování! V 
takových situacích lze počítat se specifickou 
blízkostí Pána a zároveň to představuje mi-
mořádnou podporu církvi při jejím poslání.
 Moudrost srdce znamená být s bratrem. 
Doba strávená v blízkosti nemocného je 
posvátným časem. Je to chválení Boha, jež 
nás připodobňuje obrazu jeho Syna, který 
„nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 
20,28). Sám Ježíš řekl: „Já jsem mezi vámi 
jako ten, kdo slouží“ (Lk 22,27). Jak velká 
lež se oproti tomu skrývá za určitými názory, 

 Milí čtenáři,
 začátek měsíce února je už 23 let ne-
dílně spojen se slavením Světového dne 
nemocných, který připadá na Památku 
Panny Marie Lurdské 11. února. K tomu-
to dni papežové od Jana Pavla II. přes 
Benedikta XVI. až k Františkovi každo-
ročně oslovují nejen nemocné, ale také 
jejich rodinné příslušníky a zdravotníky 
svými dopisy.
 Nejinak je tomu i letos, kdy si papež 
František ve svém listě posloužil textem 

Gabriel Hevenesi
Jiskry svatého Ignáce
Karmelitánské nakladatelství, 2013

P. Gabriel Hevenesi byl rakouským pro-
vinciálem Tovaryšstva Ježíšova, rektorem 
vídeňského kolegia, ředitelem Pazmánea 
ve Vídni a zemřel jako představený Profes-
ního domu ve Vídni. (Pro zajímavost: název 
Profesní dům je odvozen od tzv. profesů, 
což byli nejvýše postavení příslušníci jezu-
itského řádu - vzdělanci a učenci. Profesní 
dům můžeme najít také u nás v Praze na 
Malé Straně.)
 Tato kniha vznikla tak, že si P. Hevenesi 
z životopisů sv. Ignáce, z jeho duchovních 
cvičení a dopisů sbíral pro vlastní potřebu 
citáty, které rozvrhl do jednotlivých dnů 
v roce a přidal k nim vlastní myšlenky. 
Vznikla tak kniha, která poprvé spatřila 
světlo světa v roce 1705 ve Vídni, a od té 
doby je o ni stále zájem. Hodí se jako po-
můcka k dennímu rozjímání, provokuje 
člověka k zamyšlení.

 Ukázka:
„Žádná bouře není tak zlá jako úplné bezvětří; 
žádný druh nepřátel není tak nebezpečný jako 
nemít žádné nepřátele.“
Největším nebezpečím pro naši duši je trvalý klid 
a zdánlivá jistota: zde se rodí zahálka, podporuje 
lenost a rozdmýchává vášnivost. Jak velké škody 
pro duši!
V protivenstvích pamatujeme však více na Boha 
a na naše povinnosti. I apoštolové spali, dokud 
bylo moře klidné. Teprve bouře je probudila 
a donutila volat: „Pane, zachraň nás! Hyneme.“ 
(Mt 8, 25). 
Trpět pro zlou věc není zlem. Snášet utrpení od 
zlých, je dokonce dobrem. Trpět pro dobro je ještě 
lepší. Trpět pro zlo je rovněž dobrem, poněvadž 
utrpením můžeme odčiňovat zlo.
Perla se rodí v bouři; zlato se tříbí ohněm a vytepá-
vá údery kladiva. Podobně se i ctnost zdokona-
luje protivenstvím. V bouři se prokazuje zdatnost 
plavce, nepřítel vytváří hrdinu.

LŠ

DOPIS
NEMOCNÝM
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• 13. 2. kostel Svatého Ducha 16.30 – 
Ministrantská schůzka

• 13. 2. kostel Svatého Ducha 19.00 – 
Adorace biřmovanců

• 14. 2. past. centrum JP II. 9.30 – Se-
tkání biřmovanců (svátosti)

• 14. 2. past. centrum JP II. 18.30 – Fil-
mový večer mladých

• 15. 2. Výlet pro ministranty, sraz na 
mši svaté v 8.30

• 15. 2. kaple ve Výškovicích, vždy po mši 
sv. – Pomazání nemocných

• 17. 2. farní kostel, ve mši sv. v 18.00 – 
Pomazání nemocných

• 17. 2. kostel Svatého Ducha, ve mši 
sv. v 8.30 a 18.00 – Pomazání nemoc-
ných

• 19. 2. v 19.00 Náboženství pro dospě-
lé, téma: SAMUEL (o. Jakub), farní 
sálek

• 20. 2. past. centrum JP II. 19.00 – Se-
tkání biřmovanců (MUDR. Marie 
Fridrichová)

• 28. 2. kostel Svatého Ducha 18.30 – 
Adorace (příprava na Národní eucha-
ristický kongres)

• 5. 3. v 19.00 Náboženství pro dospělé, 
téma: SAUL (o. Vítězslav), farní sálek

• 20. a 21. 3. Diecézní setkání mládeže 
s otcem biskupem v Místku 

Prosíme pamětníky o pomoc
s vytvořením sbírky

historických fotografií
starého Zábřehu nad Odrou

Digitalizované materiály posílejte 
na:

• Zabrehnadodrou@seznam.cz
• Zábřeh nad Odrou v zrcadle 

starých fotografií (Facebooková 
stránka) 

• v případě, že byste chtěli fotky 
zapůjčit k digitalizaci,

 volejte: 605 437 296

Předběžné výsledky
hospodaření

k 31.12.2014

Příjmy:
sbírky 1 288tis. Kč
dary 793tis. Kč
pronájem 335tis. Kč
dotace města 5tis. Kč
Celkem: 2 421tis. Kč

Výdaje:
provoz 853tis. Kč
dary 81tis. Kč
odesl.sbírky 222tis. Kč
desátek 35tis. Kč
spl.půjček 1 100tis. Kč
Celkem: 2 291tis. Kč


