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Milí farníci,
v měsíci květnu proběhne v naší
farnosti hodně setkání (např.
motorkářská pouť), budou probíhat
Májové pobožnosti, prožijeme
poutě jak ve farním kostele, tak
v kostele Svatého Ducha. Vrcholem
by mělo být biřmování v sobotu
23.5. v 10.00, kdy přivítáme v naší
farnosti otce biskupa Františka
Václava Lobkowicze, OPraem,
který udělí našim biřmovancům
svátost křesťanské dospělosti.
V jedné farnosti se zeptal
o.biskup  biřmovance, co dostane
při
biřmování.
Biřmovanec
nezaváhal a hned odpověděl, že
tablet. Jiní se přidali a říkali:
kolo, zlatý řetízek, mobil... Já
si vzpomínám, že jsem dostal
hodinky... Bylo by velmi smutné,
kdyby nám po přijetí této krásné
svátosti zůstaly jen věci. Teď
nemyslím jen na naše biřmovance,
ale na nás všechny, kteří jsme tuto
svátost přijali v minulosti. V této
svátosti jsme přijali nejen plnost
sedmi darů Ducha svatého, ale
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Vítězslava
i schopnost dělat malé zázraky.
Jedním z nich je mluvit rozličnými
jazyky.
Ten, kdo je naplněn Duchem
svatým, mluví různými jazyky,
kterými jsou svědectví o Kristu:
pokora, chudoba, trpělivost
a poslušnost. Těmito jazyky
mluvíme, když je uskutečňujeme na
sobě, a tím je ukazujeme druhým.
Řeč je živá, mluví-li skutky.
Pokora není ponižování se, ale
vědomí vlastní důstojnosti Božího
dítěte.
Chudoba neznamená, že nic
nemám, ale že to co mám, slouží
mně i druhým.
Trpělivost neznamená pasivitu,
ale někdy boj o důvěru, že můj
život je v Božích rukou.
Poslušnost neznamená, že
nemohu říct svůj názor, ale že
jsem připraven společně hledat
a podřídit se pravdě.
Přeji a vyprošuji nejen
biřmovancům, ale nám všem,
radost z vedení Duchem svatým...
o.Vítězslav

měl rád přepych a pro své přátele často
pořádal hostiny. Před jednou hostinou
vnikl do fary žebrák. Ondřej Fournet jej
chtěl odbýt kouskem chleba, ale záhy si
uvědomil prázdnotu svého dosavadního
života. Sloužil více tělům než duším a radost, kterou dosud rozdával, nebyla evangelní. Rozhodl se svůj život změnit a začal
odstraněním přepychu, přeměnil ho
v dary chudým. Začal žít umrtveně, spokojil se s nejobyčejnějšími pokrmy, zamiloval
si chudobu. Když vypukla francouzská
revoluce, odepřel Ondřej Hubert Fournet
přísahat na konstituci a musel proto utéci
r. 1792 do Španělska. Po šesti letech se
mohl veřejně vrátit do své farnosti, kde
začal s obnovou duchovního života. Jeho
působení oslovilo i mladou šlechtičnu
Janu Alžbětu Bichierovou, která mu byla
nápomocna v konání dobra. S její podporou založil Fournet o několik roků později
kongregaci „Křížových sester od svatého
Ondřeje“, zvanou také ondřejky.Měly
obzvláštní úctu k Eucharistii a prolomily
zvyk jen občasného přijímání Nejsvětější
svátosti. Jejich posláním bylo věnovat se
chudým a nemocným. Ondřej Fournet
jim napsal stanovy a z rozhodnutí biskupů
jejich kongregaci vedl od roku 1820 po
12 let z mateřince v La Puye. Potvrzení
od papeže Pia IX. dostaly až roku 1867.
Poslední léta svého života byl Ondřej
vyhledávaným zpovědníkem kněží. Mezi
jeho poslední slova patří odpověď sestře
na otázku, kolik je potřeba dávat chudým? Řekl: „Plnýma rukama, milá dcero,
a nepočítat!“
Zemřel 13. května 1834 v 82 letech
v Poitiers a pohřben byl v La Puye. Papež
Pius XI. ho v roce 1926 blahořečil a 4.6
1933 kanonizoval.
Jeho památka připadá na 13. květen.
MS

svatý

Ondřej Hubert Fournet
á

13. k v ě t n a á

arodil se 6. 12. 1752
v Maillé ve Francii. Matka
jej chtěla mít knězem a vyprávěla mu o vznešenosti
zasvěceného života, ale on
se tomu bránil. Studoval
práva a měl za sebou důstojnickou praxi.
Ve svých 22 letech však po absolvování
exercicií u svého strýce vstoupil do semináře. Po vysvěcení byl kaplanem u svého
strýce a pak od roku 1781 farářem ve svém
rodišti. Jako kněz byl laskavý a štědrý, ale
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víru dění noční Vídně. Šli jsme celkem
dlouho, ale viděli jsme nevídané. Unavení jsme po návratu z „rajzu“ zalehli
v klášteře, kde jsme spali v dětské školce,
a sotva jsme zavřeli oči, už jsme vstávali
na ranní mši svatou se sestrami.
Mše byla celá v němčině, ale matka
představená dovolila na naši počest, aby
se jedno čtení četlo v češtině. Jelikož se
celá naše zlatá éra učí španělsky a anglicky, tak jsme byli trošku jako Alenka v říši
divů a ptali jsme se otce Kuby a sestry
Margarety na každé druhé slovo, co jsme
chtěli říct. Odpoledne jsme jeli do města
podívat se po zdejších krásách přírody,
architektury a umění.
Všechny nás fascinovaly všudypřítomná kola na stojanech, kde jste si mohli
kolo vzít a někde na druhém konci Vídně
vrátit. Doprava je zde včetně metra dost
pestrá. Naše fotoaparáty nestíhaly a naše
ústa zůstávala často v úžasu. Zašli jsme si
taky na zmrzlinu, která je zde výborná
a náš nejlepší zážitek z tohoto dne se asi
vyskytl při návštěvě zábavního centra
v Prátru! Oči se nám jen zablyštily při
pohledu na to množství kolotočů! Okamžitě jsme všichni vyzkoušeli horskou
dráhu, houpačku, kde jsme se otáčeli
hlavou dolů vysoko nad zemí, bludiště
se zrcadly a jiné.
Další den jsme si prošli se sestrou
Margaretou celý klášter a šli na další
ně-meckou mši, neboť nemocnice, ke
klášteru připojená, slavila 70. výročí
založení. Řeholní sestry byly velmi milé
a laskavé a myslím, že nikdo z nás nelitoval tohoto víkendu a cesty sem, i když
jsme strávili v autě 3 hodiny. Snad celý
víkend jsme byli naplnění Duchem Svatým, neboť úsměv na tváři nás neopustil
ani na chviličku! :-)
Eliška

Svatý Duch ve Vídni!

O jednom krásném dubnovém víkendu a to 17.- 19. přesně, jsme se rozhodli,
že pojedeme se spolčem do Vídně! Nejen
navštívit řeholní sestry, u kterých jsme
ve Vídni přebývali, ale také se podívat
do tohoto vskutku úchvatného města.
Doprovod nám dělal otec Jakub a sestra
Margareta a jak cesta, tak i celý výlet byly
velmi veselé!
V pátek večer jsme přijeli do Vídně ve
složení tří mužů a pěti žen, mírně poprchávalo a my všichni jsme se i s místně
studujícím otcem Tomášem vydali do
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Poprvé

oči a vykřikuje nadšeně: „Teto, já to
všechno sním!“ Ještě požaduji, aby
děti nejprve z vděčnosti obsloužily své
rodiče, což přeochotně dělají, a pak už
slavíme a slavíme – vždyť je co!
Teta Fany

Je sobota dopoledne před nedělí
Božího milosrdenství. Před sebou
mám 19 vážných dětských tváří. I jejich
rodiče si uvědomují výjimečnost této
chvíle. Scházíme se před oltářem,
kam děti pokládají z košíku nějakou
suchou „mrtvou“ věc jako znamení
svých hříchů, ještě chvilka s aktuálním
komentářem o. Vítězslava k obrazu
Božího milosrdenství, a už rodiče s vše
odpouštějícím obětím a s křížkem na
čelo vypouštějí své poklady k 1. svátosti
smíření, na kterou se společně poctivě
připravovali.
Očekávám přesilovku u o. Víti, ale
jak o. Jakub, tak i o. Václav jsou mile
překvapeni, kolik dětí pojalo důvěru
právě k nim.
Za chvilku začíná lítačka pro mě.
S každým šťastlivcem po zpovědi
modlitba před svatostánkem – jaké
hvězdy svítí v jejich očích! – a pak místo
symbolu hříchu dáváme společně do
obrazu zapálenou svíčku, kterou si
každý sám zdobí. Tvoří znamení Boží
milosti a krásy čisté duše. Populárního
stanoviště s „pálením hříchů“ se horlivě
ujal jeden tatínek a ve zbývajícím čase
čekání na ostatní si děti mohou vyrobit
vlastní svíčku, kterou si na památku
tohoto dne odnesou domů. Bude
hořet při dalších přípravách na svátost
smíření.
Všichni se nakonec setkáváme
s radostí a úlevou před proměněným
obrazem, ze začátku tak smutným a teď
rozzářeným a překrásným. Zpíváme
„Čistou studánku“ a už se o překot
hrneme do pastoračního centra na
hostinu. A to tedy je hostina!!! Maminky
se vyšvihly jaksepatří, Liborek jen kulí
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úsměvem pozorují roční Johanku, připomínající malého čmeláčka, kterou
její maminka právě vytáhla z kočárku.
Vsadím se o čokoládu, že si už představují jejich čerstvou týdenní Justýnku, až
bude takhle veliká... Starší sestra „čmeláčka“ Terezka s vážným a zodpovědným
výrazem bravurně zvládá péči o malou
sestřičku – přesně ví, co podat, co utřít,
kdy pochovat – budoucí maminka na
jedničku s hvězdičkou!

Life is beautiful

„Nemáme vzpomínat na Ježíšovo
vzkříšení, ale žít ho, být jeho svědky třeba
tím, že budeme světu ukazovat „normální“ věci, které už dnes tak normální
nejsou...“ Tak nějak začal o. Vítězslav
nedělní kázání, které i můj kritický syn
označil jako suprové :-).
A tak si hned začínám všímat „normálních“ skutečností, které svědčí o něčem pěkném, nadějném. Malá buclatá
holčička s pečlivě učesanými culíčky
– taky buclatými – celou svou bytostí dosvědčuje pravdivost nápisu, který vesele
trůní mezi motýlky a kytičkami na jejím
tričku: Life is beautiful. „Och, to je snad
placená reklama o. Víti!“ pomyslela jsem
si pobaveně a všímala si dál (samozřejmě
bedlivě dál poslouchajíc kázání).
Life is beautiful... Vesele se na mě zubí
Janička a hrdě mi ukazuje, že už jí chybí
čtyři přední zuby. Kouzelný úsměv! Takový se opakuje až ve stáří, ale už bez té
naděje na vlastní zuby. Její tatínek si své
dvě princezny Aničku a Janičku hýčká
na klíně. Obdarovávají se mnoha něžnůstkami a špitanými slovíčky, tatínek
přítomnost svých dětí „nepřežívá“, ale
aktivně si ji užívá. V dnešní době krize
otcovství vskutku občerstvující pohled
Life is beautiful... Temperamentní Bětuška se tak těší ze života, že ještě před
začátkem mše svaté stihne vyfasovat krvavou bouli na čele. Maminka jí starostlivě
tiskne na čelo kapesníček, aby bouli zatlačila, a Bětuška je pak celou mši nezvykle
hodná a tichá – inu kvalitně praštěná.
Life is beautiful... Mat ylda s Jirkou a tatínkem se zasněným šťastným

Life is beautiful... Při trojnásobných
křtinách po mši sv. lezou dva stateční tátové a jedna odvážná kmotra s vysokými
podpatky co nejdůstojněji na štafle, aby
zapálili svíčku od vyvýšeného paškálu...
Pro velký úspěch dokonce dvakrát, protože dvěma svíčka zhasla. Kněz tento
originální prvek křtin komentuje slovy:
„A nejdramatičtější část křtu máme za
sebou!“
Přes všechnu lidskou zlobu a hřích, bolesti těla i duše, přes všechny kříže, které
nás trápí, Bůh – Immanuel – je s námi
a občerstvuje nás chvilkami radosti, krásy a naděje a nepřestává naší nemocné
Zemi a lidem na ní žehnat. A proto se
děti smějí, ptáci zpívají a květiny znovu
rozkvétají. LIFE IS BEAUTIFUL.
Buďme toho svědky…
Teta Fany

chori, varhaník (1932-1946) a hudební
režisér rozhlasové stanice Ostrava.
V rozhlase se seznámil se sopranistkou
Drahomírou Kuboškovou, kterou pojal
za manželku.
Od roku 1946 žili v Brně, kde Černocký učil hru na varhany, varhanní
improvizaci, zařízení varhan a vyučovací
praxi. Působil také na nově vzniknuvší
Janáčkově akademii múzických umění.
Měl pověst vynikajícího hudebníka
obdařeného vysokou muzikalitou, fenomenálním rytmickým cítěním a přitom
učitele skromné, laskavé povahy.
Významnou kapitolou v životě Josefa
Černockého byla koncertní činnost, jež
sestávala z účinkování na festivalech
(Pražské jaro, Bratislavská jar, Festival L.
Janáčka), zahraničních turné (Maďarsko,
Německo), koncertů duchovních, abonentních, výchovných, oslavných. Kromě
cca 120 doložených koncertů pořádal po
vzoru svého učitele B. A. Wiedermanna,
koncertní „Půlhodinky po jedenácté“
v zábřežském kostele Navštívení Panny
Marie (1939-1946).
Na repertoáru měl především díla českých a moravských skladatelů 20. století.
Spolupracoval při tom se Státní filharmonií Brno, Pěveckým sdružením moravských učitelů, Pěveckým sdružením
Foerster, Brněnským filharmonickým
sborem Beseda brněnská etc. Jeho hra
byla oceňována pro virtuozitu, barevnost
a osobitý zvuk.
Po celý život neúnavně bojoval o to,
aby varhany dostaly nové společenské
uplatnění (nikoliv jen církevní) a aby
jejich význam byl v naší kultuře hodnocen rovnoprávně s ostatními hudebními
nástroji.
Karol Frydrych
(red. zkráceno - zdroj Musica Sacra, Brno)

Sto let

od narození Josefa Černockého
Life is beautiful... Adélce to moc sluší ve
zlatavých šatech, jen čelenka s velkými
zlatými květy pořád neposlušně klouže
z vlasů a maminka ji trpělivě v pravidelných intervalech upravuje.
Life is beautiful... „Dokud v kostele zní
dětský pláč, Bůh nám žehná!“, zve o. Vítězslav děti k modlitbě Otčenáše. Vedle mě
sedí mladý manželský pár, který na otázku:
„Máte se tak dobře, jako vypadáte?“ odpovídá tak rozzářeně a spokojeně: „Manželství
je super!“, že jim to musím věřit :-).
Ke konci mše sv. malá „Beautiful“
utíká mamince čím dál častěji a rychleji,
takže maminka zrůžovělá neplánovaným
sportem vypadá také beautiful :-)!
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K našim předním varhaníkům a pedagogům hry na královský nástroj ve
čtyřicátých a padesátých letech 20. stol.
patřil Josef Černocký (* 11. dubna 1915,
Ostrava-Zábřeh - † 1. července 1970,
Brno). Narodil se v hudební rodině. Jeho
otec Josef působil jako regenschori a varhaník kostela Navštívení Panny Marie
v Ostravě- Zábřehu.
Na pražské konzervatoři vystudoval
varhany u B. A. Wiedermanna, hudební teorii u O. Šína a sborový zpěv u F.
Spilky. Mezitím složil státní zkoušky
pro střední školy a učitelské ústav y
z klavíru, sborového zpěvu a varhan.
Ve svém rodišti se uplatnil jako regens-
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Májové pobožnosti v naší farnosti
Farní kostel: úterý, čtvrtek, sobota
17.45hod.
Svatý Duch: pondělí, středa, pátek po
mši sv.
K aple Výškovice: čtvrtek, neděle
17.45hod.
Změny bohoslužeb v květnu
čtvrtek 7. 5. mše sv. v kostele Sv. Ducha
v 18 hod. - otec Jakub 30 let, v kapli mše
sv. nebude
pátek 8. 5. mše sv. v kostele Sv. Ducha
v 10 hod. - motorkářská pouť
sobota 23. 5. mše sv. v kostele Sv. Ducha v 10 hod. - biřmování
pátek 29. 5. mše sv. v kostele Sv. Ducha
v 8.30 hod. - Noc kostelů

„Cokoliv jste učinili pro jednoho
z těchto mých nejmenších bratří, mně
jste učinili.“ (Mt 25, 40)
SPOLEČENSTVÍ APOŠTOLÁTU
Sv. ALŽBĚTY
Chceš pomáhat? Máš čas a chceš
ho darovat druhým? Toužíš více
napodobovat Krista? Chceš se
více dozvědět o tomto společenství? Tak přijď na informační
setkání 26. května po večerní
mši svaté ve farním kostele.

Poutě v naší farnosti
24. 5. Kostel Svatého Ducha, Slavnost
Seslání Ducha svatého, mše svaté 8.30
a 10.30
30. 5. farní kostel Navštívení Panny
Marie
Program: 15.00 Slavnostní mše svatá, posezení na farní zahradě, 18.30
zakončení adorací NEK (Národní
eucharistický kongres)

Více informaci Sr M. Klara 731 038 842
spolecenstviasa@gmail.com

• Náboženství pro dospělé, téma: ELIÁŠ (o. Václav), farní sálek
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