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Z P R AV O D A J  FA R N O S T I  O S T R AVA - Z Á B Ř E H

Milí farníci!
„Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob její žárlivost. Lásku neuhasí 
ani řeka a proudy vod ji neodplaví.“
Krásná slova starozákonního eposu s názvem Píseň písní zrcadlí nejen 
jedinečnost lásky muže a ženy, ale také jedinečnost lásky Boha k člověku. 
Tato slova zaznívají většinou v souvislosti se svatebními obřady, ale stejně 
dobře nám mohou pomoci více proniknout do tajemství umírání a smrti 
člověka, o kterém je v těchto prvních listopadových dnech velmi často 
řeč. 
Prožíváme závěr liturgického roku a oslavili jsme Slavnost Všech svatých 
a Památku zesnulých. Možná se do naší mysli vkrádá sentiment, možná nás 
přepadá smutek z odchodu někoho blízkého, možná bojujeme se strachem 
z vlastní smrti. Hledáme záchytný bod, jakýsi maják v rozbouřeném moři 
myšlenek na poslední věci člověka. Bůh nám tento bod nabízí a má jméno 
láska. Je to pouto, které nás váže nejen navzájem, ale které má daleko 
širší rozsah, neboť nás váže také k Bohu a k těm, kteří už Bohu patří — 
k zesnulým, které jsme měli rádi. Láska překračuje hranice času a prostoru 
a trvá stále.  Je to silné pouto, které nezná hranice smrti.
Francouzský filosof G. Marcel se pokusil o výstižnou definici lásky, když 
říká: „Miluji Tě, znamená říct někomu: Ty nezemřeš, Ty pro mě nezemřeš, 
Ty ve mně nezemřeš.“ Připomíná, že skrze lásku a v lásce člověk neumírá. 
Láska překlenuje propast věčnosti a spojuje nás s těmi, které jsme na 
tomto světě milovali. 
Vyprošujme si takovouto lásku, učme se takové lásce, abychom netruchlili, 
jako ti, kteří nic nevědí o naději, ale byli lidmi, kteří naději poznali.
 o. Jiří Marek



Sv. Rafael Josef Kalinowski
Pocházel z Litvy, narodil se 1. 9. 1835 ve Vilně. Byl 
vychováván od útlého dětství ke zbožnosti a šlechetnosti. 
Po maturitě pokračoval ve studiu na vyšší zemědělské 
škole v Horách-Horkách u Orszy a pak na petrohradské 
univerzitě, kde vystudoval vojenské inženýrství. V roce 1856 
se stal poručíkem u ženistů v carské armádě v Petrohradě. 
I v prostředí vojenského a světského života si stále udržoval 
vědomí svého křesťanského povolání, v němž je na předním 
místě láska k bližním. Na žádost svých rodáků se v roce 1863 
účastnil spolupráce při polském tzv. „lednovém“ povstání 
proti caru Alexandru II. Při krvavém potlačení povstání byl 

zrazen a uvězněn carskou armádou. Původní rozsudek smrti mu byl změněn na 10 let nucených 
prací na Sibiři. S sebou, na cestu dlouhou 8000 km, si nesl evangelium, Následování Krista 
a kříž. Domů napsal: „Svět mi může všechno vzít, ale vždy mi ještě zůstane jedna pro něj 
nepřístupná skrýš: modlitba. Do ní je možné ve formě naděje shrnout minulost, přítomnost 
a budoucnost.“ Víra mu dávala sílu konat milosrdné skutky, pomáhat spoluvězňům, ošetřovat 
nemocné, tišit neklidné. Na ostrově Usolé také začal konat duchovní cvičení podle sv. Ignáce 
z Loyoly. V té době se také dozvěděl o řádu karmelitánů, o který se stále více zajímal. 
Díky amnestii v roce 1868 byl osvobozen od nucených prací, ale musel stále zůstávat ve 
vyhnanství. Působil v Irkutsku, věnoval se výuce a mravní výchově mládeže a pomáhal 
místnímu faráři. V roce 1874 se příbuzným podařilo pro něj získat prominutí zbytku trestu 
s tím, že nesměl na Litvu. Od tohoto roku působil v Paříži jako domácí učitel a vychovatel 
mladého šlechtice Augusta Czartoryského. Ve svých 42 letech vstoupil k bosým karmelitánům 
v Grazu (Štýrský Hradec) a 26. 11. 1877 tam složil řeholní sliby s přijetím jména Rafael 
od sv. Josefa. V roce 1882 byl vysvěcen na kněze a následně se stal v Czerné u Krakova 
představeným kláštera. Josef Rafael byl velmi aktivní. Reorganizoval kláštery a zakládal 
nové kláštery (v Przemyšlu, Lvově). Stal se představeným ve Wadovicích, pomáhal zbudovat 
Apoštolskou školu ve Wadovicích, kde se rodila nová povolání polské karmelitské provincie. 
Otec Rafael byl ryzím knězem, který s krajní obětavostí žil své povolání. Byl označen za 
obnovitele řádu v Polsku. Přes svoji aktivitu vynikal jako muž modlitby a spolubratři ho 
proto nazvali „chodící modlitbou“. V roce 1904, z rozhodnutí představených, začal psát 
svůj životopis. Nucené práce a horlivá činnost na poli lásky se podepsaly na jeho zdraví. 
Po velkém vyčerpání sil na konci roku 1906 těžce onemocněl. V polovině listopadu v roce 
1907 ve Wadowicích nemoci podlehl. Pohřben byl v Czerné. Papež Jan Pavel II. ho v roce 
1983 prohlásil za blahoslaveného a 17. 11. 1991 jej svatořečil. Církev si ho připomíná  
15. listopadu. MS

INTERVIEW S LUCASEM

JAK SE TI AKCE LÍBILA?
Benefiční běh, organizovaný kostelem  
Sv. Ducha, pomáhá každoročně lidem 
s indispozicí. Z celé akce mám dobrý pocit 
a jsem rád, že takové akce někdo v dnešní době 
dělá. Realizační tým opakovaně a nezištně 
pomáhá, proto si zaslouží velký obdiv.

CO TI TATO AKCE PŘINESLA?
Běh mě osobně darováním elektrického vozíku 
umožnil dokončit studia a díky tomu i návrat 
do plnohodnotného života.

JAK TO VYUŽIJEŠ?
Nový vozík chci využít především k soběstačné 
dopravě po městě, ale dává mi příležitost 
podívat se i mimo něj.

CO BYS VZKÁZAL A CHTĚL ŘÍCT ÚČASTNÍKŮM 
BĚHU?
Závěrem děkuji vám, účastníci běhu, 
a doufám, že se společně všichni uvidíme 
znovu příští rok.
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ŠŤASTNÝ KONEC 
Malému chlapci nabídli, aby si místo dárku k narozeninám vybral psa, který se mu líbí. 
V obchodě se zvířaty mu ukázali mnoho psíků. Vybral si jednoho, který zuřivě vrtěl 
ocasem. Když se ptali, proč si vybral právě toho, chlapec řekl: „Chtěl jsem mít psa se 
šťastným koncem!“ (z knihy Vitamin C od Boha)

Hmm, kdo by nechtěl, aby nejen pes, ale všechno, co děláme, všechny naše vztahy 
a pachtění mělo šťastný konec?! Dovolte mi podělit se o jeden takový šťastný konec: 

„Mami, jaký nůž je nejostřejší?“ Zděsila jsem se. Tento dotaz vznesl syn, který má neustále 
mysl ve filozofických výšinách, ovšem praktičnost — jak už to bývá — značně pokulhává. 
Váhavě jsem mu ukázala nůž a bedlivě sledovala, co se bude dít. „Vlastně potřebuji tři 
nože!“ zvýšil k mému údivu požadavek Dominik. „A k čemu, prosím tě?“ opatrně jsem se 
vyptávala, pozorujíc s jistou úlevou, že další dva nože si bere příborové. „A souměrné 
jablko!“ tvářil se dál tajemně jak hrad v Karpatech.

A pak to začalo. Dominik snaživě pižlal zvláštním 
způsobem jablko, které mu neustále uhýbalo (je 
kulaté, potvora!), na prkýnku, kde dva příborové 
nože zřejmě měly držet směr a tloušťku řezu, 
ale asi jim to nedošlo nebo co… Vypadalo to dost 
divoce, nože jako živé, jablko taky, já napůl mrtvá 
strachy o Dominikovy prsty. Nemohla jsem se na to 
dívat a pomoc hrdě odmítal. „Radši půjdu hledat 
lékárničku,“ rozhodla jsem se.

Po půl hodině stůl vypadal jak po jablečné bitvě, všude nepovedené odřezky jablek a nad 
tou spoustou nadávající, leč dál vytrvale pižlající Dominik. Kolik jablek padlo, netuším. 
Ale nakonec uprostřed jablkového masakru — nevěřím svým očím — povstala nádherná 
jablečná labuť, křídla umně poskládaná z přesně nařezaných kousků, očička z jadýrek... 
„Tedy Domi,“ vydechla jsem obdivně, „to je fantastické!“ „Viď? To mám z internetu. 
Přichystám to své dívce, až nějakou budu mít!“ zasnil se Dominik.

„Dany, pojď se honem podívat, to neuvěříš!“ volám k obdivování staršího bráchu. „To můžeš 
udělat Nelly k snídani, uvidíš, jak bude šťastná!“ nabízel ochotně Dominik vousatému 
bratrovi. „Hmm, to určitě,“ zabručel náš medvěd a sežral labuti celé křídlo. No, nezdálo 
se, že se Nelly dočká jablečné labutě…

A ten šťastný konec? Vesele jsme se zasmáli nad celou akcí i nad rozdílností povah obou 
kluků a uvědomili si, že je to tak dobře a že se i v té odlišnosti máme moc rádi.

Chceme-li sáhnout po životě se šťastným koncem, nemáme na výběr. Ten konec (i začátek) 
se jmenuje Ježíš. Ten, který nás přes všechnu naši nedokonalost a odlišnost miluje láskou 
vytrvalou a věrnou a kreativní…

„PROTOŽE JSI V MÝCH OČÍCH TAK DRAHÝ A VZÁCNÝ, PROTOŽE JSEM SI TĚ ZAMILOVAL…“ 
IZ 43,4

Kéž tomu uvěříme! teta Fany

100 LET REPUBLIKY 
Před nedávnem celá společnost slavila sto 
let od vzniku Československé republiky. 
Už tehdy u toho byli skauti, kteří zastávali 
důležité funkce. Nejznámější je případ 
skautské pošty, kdy dokumenty a dopisy 
ve vztahu k nově vznikající republice 
byly posílány právě po českých skautech, 
protože rakouským pošťákům se nevěřilo.
Junák, a tedy i my, se do letošních 
oslav aktivně zapojoval na území 
celé republiky. Tady v Ostravě jsme 
se, společně s dalšími ostravskými 
středisky, v sobotu odpoledne zúčastnili 
slavnostního průvodu v centru Ostravy. 
Dohromady bylo skautů v průvodu více 
než stovka.
Bohužel, počasí nám ten den nepřálo 
a celý průvod na nás pršelo. Odradit 
jsme se však nenechali a aktivně jsme 
statečným kolemstojícím jako připomínku 
rozdávali stužkové trikolóry na připnutí. 
Po skončení průvodu jsme ještě hodinku 
procházeli stánky na náměstí, kde byly 
vystavené historické dokumenty, bicykly, 
uniformy i jiné zajímavosti, a pak jsme 
zamířili domů.
Tím ale naše oslavy ještě neskončily. 
Hned v neděli se starší skauti rozdělili 
do skupinek a vydali do ulic a kostelů na 
mši, aby rozdali lidem úsměv a trikoloru 
na památku.
Jsme hrdí na to, že jsme si mohli 
připomenout takové důležité datum 
a aktivně se podílet na oslavách, stejně 
jako se skauti podíleli na vytvoření 
republiky před sto lety. Je důležité 
vychovávat novou generaci v úctě 
k morálním a demokratickým hodnotám, 
aby naše děti mohly stejně oslavovat za 
dalších sto let. Br. Piškot

ze skautského deníku
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22. 11. v 19.00  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ, kostel Navštívení P. Marie, 
farní sálek, téma — o mši svaté 

24. 11. v 17.00  BENEFIČNÍ KONCERT THE HOPE GOSPEL SINGERS  
AND BAND, farní kostel Svatého Ducha

6. 12. v 19.00  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ, kostel Navštívení P. Marie, farní 
sálek, téma — o mši svaté 

8. 12.  PŘEDNÁŠKA CO CHCE BŮH A CO CHCI JÁ? přednášející sestra  
ThLic. Veronika Barátová, kino Luna, více info a přihlášky  
na credonf.cz

9. 12. v 15.00  SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM, pastorační centrum Jana 
Pavla II.

20. 12. v 19.00  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ, kostel Navštívení P. Marie, 
farní sálek, téma — o mši svaté 

21. 12.  NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH s udělením svátosti (nahlaste v sakristii)
22. 12. v 7.00  CHORÁLNÍ RORÁTY, farní kostel Svatého Ducha
22. 12.  od 9.00 do 12.00, od 14.00 do 17.00 

ZPOVĚDNÍ DEN ve farním kostele Svatého Ducha

Potká pan farář na vesnici vdovu. 
„Babičko, proč vy nikdy nedáváte sloužit mši svatou za svého 

zemřelého manžela?”
„Pane faráři, jestli je v nebi, tak to nepotřebuje, jestli je v pekle, 

tak mu to nepomůže,
no a jestli je v očistci, tak ať si tam pěkně posedí...

listopad/prosinec




