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ZPRAVODAJ FARNOSTI OSTRAVA-ZÁBŘEH
Milí farníci,
když pročítáte stránky nového čísla našeho farního časopisu, prožíváme již začátek postní
doby, která je velmi důležitým obdobím nejen v přípravě na slavení největších svátků
liturgického roku ― Velikonoc, ale také novou příležitostí pro naši duchovní obnovu. Přesto
bych se rád vrátil k tomu, co jsme s mnohými z vás prožili o víkendu 10. a 11. února, kdy
v naší farnosti byla u příležitosti Památky Panny Marie Lurdské a Světového dne nemocných
(11. 2.) udělována SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.
Nejen při této příležitosti, ale také v souvislosti s návštěvami nemocných v rámci mé
služby nemocničního kaplana si stále znovu uvědomuji, jakou negativní nálepku ještě
pořád tato svátost má a jak je to špatně… Jako ilustraci předkládám konkrétní telefonní
hovor z minulého týdne: „Přáli bychom si pomazání pro naši maminku, ale ne to
„poslední“, ale „to druhé“ – víte, aby se nevylekala, že to s ní je tak špatné…“ Musel
jsem dotyčné upozornit na to, že neexistují žádná „dvě“ pomazání, ale jen jedno, které
se správně jmenuje „Svátost pomazání nemocných“ právě proto, že ho mohou přijmout
nejen umírající, ale také lidé při zhoršeném zdravotním stavu, senioři po 65. roce věku,
i třeba mladší lidé se závažným chronickým onemocněním (cukrovka, epilepsie…) nebo
před operačním výkonem. Tato svátost je prosbou o uzdravení a posilu v nemoci, zároveň
má hluboký smysl i v tom, že si zkrátka uvědomujeme svou smrtelnost a omezenost našich
sil, což si mnohdy opravdu neradi připouštíme. Má tedy pro nás i důležitý výchovný význam
a ukazuje, jak moc důležitá je naše odevzdanost do rukou Božích a do jeho vůle s námi.
Možná právě i tady můžeme vnímat přesah do postní doby, kterou prožíváme. Psal jsem
o tom, že je to období naší duchovní obnovy, to znamená hlubšího přimknutí se k Pánu,
který je dárcem života, naším Spasitelem. Nejde tedy o naše zdokonalení a bezchybnost,
ale o uvědomění si toho, že jsme v Božích rukou a on je ten, který je naší záštitou i v době
nemoci, starostí a problémů. Dává nám Ducha Svatého, vysvobozuje od hříchu, posiluje nás
a uzdravuje. A přesně o toto se také modlíme v modlitbě při udělování Svátosti pomazání
nemocných.
Ať ti Pán pro své milosrdenství
pomůže milostí Ducha Svatého.
Ať tě vysvobodí od hříchu,
ať tě zachrání a posilní. Amen.
Hluboké prožití postní doby ve vědomí, že jsme v Božích rukou, vám přeje a vyprošuje
o. Václav

Sv. Josefína Bakhita

TŘEŠEŇ V ZIMĚ aneb reportáž z cirkusové manéže

Narodila se v roce 1869 v muslimské rodině
v Súdánu a když jako malá vytrhávala
na poli plevel, byla unesena a prodána
do otroctví. Od únosců dostala jméno
Bakhita, což znamená „šťastná“. Vícekrát
byla prodávána, poznala mnoho tělesného
i duševního utrpení. Pak dostala za pána
italského konzula Kalista Legnaniho, který
s ní zacházel jako s člověkem. Konzul ji
chtěl dokonce vrátit do její rodné vesnice,
ale protože v době jejího únosu byla velmi
malá, nepamatovala si přesně svoji vesnici. Politické změny přiměly
Legnaniho k návratu do Itálie a tam vzal Bakhitu s sebou. V Itálii se dostala
do rodiny Legnaniho přítele Michielima, kde se stala pěstounkou jejich
malé dceři. Rodina, která z důvodů pracovních povinností potřebovala
odcestovat, dala dceru i s Bakhitou do péče katechumenického ústavu
sester kanosiánek v Benátkách. Bakhita se tak setkala s Bohem, jehož
existenci už jako malé dítě tušila při pohledu na slunce, hvězdy a měsíc.
Tenkrát si kladla otázku, kdo může být jejich pánem? Ve vzpomínkách
uvedla, že jej chtěla poznat a vzdávat mu chválu. U sester kanosiánek
se jí to podařilo. Po katechumenátu přijala v lednu 1890 křest a nové
jméno Josefína. Po návratu paní Michieliové, které předala dceru, zůstala
v klášteře. 8. 12. 1896 složila sliby v Kongregaci sv. Magdalény z Canossy. Po
přijetí za řádovou sestru ve Veroně sestra Bakhita odešla zpět do Benátek,
odkud ji poslali do řeholního domu v Schio, kde strávila 45 let. Po příjezdu
okamžitě získala sympatie všech obyvatel města, kteří ji na důkaz své lásky
nazvali „černou matkou“. Také ji přezdívali „Africký květ“ nebo „Šťastná
sestra“. V klášteře vařila v kuchyni, vyšívala a bývala ve vrátnici. Konec
života prožila v nemoci. Zemřela v pověsti svatosti 8. února roku 1947.
Blahořečena byla Janem Pavlem II. 17. května 1992, svatořečena potom
1. října roku 2000. Církev si ji připomíná 8. února.
MS

Tlustě zatržené datum v kalendáři ― Třešeň 19. až 21.leden. Datum, na které
se všechny moc těšíme. Né, že by snad znamenalo sklizeň ovoce v mrazivé zimě.
Maruška a dvanáct měsíčků? No, možná přece jen ano, ale trošku poopravím
― otec Jan a dvanáct maminek… Všechny se moc těšíme na společné a milé
setkání v Třemešné na faře, na duchovní obnovu vedenou Fanynkou na téma
„Jak mluvit s dětmi o Bohu“.

Nejprve ale musí proběhnout smršť e-mailů typu ― Holky, jakou buchtu berete?
Kupuju máslo, chleba a sýry. Míšo, upeč tu fajnou s tou ovocnou polevou. Jo,
kdo berete, prosím, auto? Kamčo, máš ještě jedno místo pro mě? ...
Po asi týdenním dopisování je vše ujasněno. Konečně nastává den D ― den
odjezdu. Věci jsou nabaleny, buchty upečeny, děti předány zodpovědným
tatínkům. Maminky odjždí směr Jeseníky. Navzdory mrazivému počasí
a zbytkům sněhu po cestě, přijíždíme na vytopenou faru, kde nás očekává otec
Jan. Po společné večeři začínáme náš „program“. Na začátek hned jedno ―
v pořadí první Fanynčino překvapení ― namísto obvyklému „představení se“
co je u nás u každé nového, prožíváme každá po sobě „horké“ ale zároveň
krásné představení nás samotných očima těch druhých. Pokorná a pěkná chvilka
poslouchat, když o nás někdo mluví ― samozřejmě jen hezky . Pak přichází na
řadu v pořadí druhé (jsem ráda, že pro tento víkend už poslední) překvapení.
Tradiční, večerní sobotní pohádka bude v naší režii! Jsme rozděleny do pěti
cirkusových maringotek a je na nás secvičit zítřejší představení… (no já snad
jedu domů).
Sobotní dopoledne ― přednáška na krásné a důležité téma. Jako vždy, velmi
citlivě a vnímavě řečena. Oběd, kafe, buchta, odpolední pauza. Jdeme se projít
do přírody. Stojím na kopci u starého vykotlaného dubu s pohledem na mírné

údolí vesničky. Je mrazivo, ostré paprsky zimního slunce mi hladí tvář. Uvnitř mi
rezonují a doznívají slova přednášky. S údivem zjišťuji jaké je tu ticho. Ticho je
FAKT slyšet! Odpoledne konec přednášky, maminkovské „tvořeníčko čehokoliv“
– tentokrát papírová vánoční hvězda (ještě rok si počká u nás na půdě, ale je
krásná)

Milí farníci,
měsíc leden je nenávratně pryč a s ním i zkouškové období. Chceme Vám společně
s Honzou poděkovat za modlitby, kterými nás doprovázíte nejen během zkoušek.
Čeká nás třídenní pastorační praxe. Honza je poslán do Českého Těšína a já do
Nového Jičína. Po těchto praxích se vracíme zpět do kněžského semináře, kde se
budeme připravovat na dobu postní, v níž budeme prožívat například duchovní
obnovu pro mladé muže a víkend s otci biskupy.
Děkujeme za modlitby a myslíme na Vás.
Jakub Lasák

Blíží se večer, napětí stoupá, blíží se pohádka… Chystáme se na představení. Po
skupinkách (po maringotkách) se trousíme po místnostech fary a secvičujeme
vystoupení. Zodpovědně brouzdáme po „jútúbku“ a hledáme inspiraci. Je to
výzva, jdem do toho… Tón Fanynčiny flétny ukončil veškeré naše snažení se a my
všechny zasedáme, teď už ustrojeny, do cirkusové manéže. Všechny s údivem
a překvapením při pohledu jedna na druhou, kolik kreativity a nápadů jsme
schopny vydolovat….!
A v tom už do manéže vbíhá krotitel zuřivých lvů, který je vzápětí po tvrdé
drezuře rozcupován na první pohled milými lvíčky na kusy. Jeho vystoupení
střídá a zachraňuje ladné duo krasojezdkyň na divokých a bujných koních.
Namísto koní leží na zemi dvě bezvládné srolované deky, ale my si tu bujnost
dokážem představit… Publikum jásá, salvy smíchu propukají… Pak vkročí dva
miloučcí, buclatí medvídci, které jsme probudily ze zimního spánku. S námahou
kutálí balónkem, ale co to, znovu usínají…. No a teď přichází na řadu dvě
krásné provazochodkyně s deštníky. Je až k neuvěření, co všechno dokážou…
ve vzduchu, na laně, jedna druhou přeskočí a ještě s úsměvem. Neskutečné.
A to už je ohlašován zlatý hřeb večera ― tajemné zrození. Dech tuhne, hrdla
se svírají. Do manéže je přinesen záhadný proutěný koš. Za zvuků kouzelné
flétny a soustředěného tance fakíra dochází k zázraku. Víko koše se otevírá
a vystupuje hadí žena! Nadšení publika se stupňuje a řehot propuká…. Exploze
kreativity nás všech je u konce (dobře, že jsem neodjela…).
Neděle, mše svatá, (pro nás zhýčkané Sv. Duchem v Zábřehu) v mrazivém
kostele. Při zpěvu stoupá kouř od úst. Je pouť ke svatému Šebestiánovi, patronu
místního kostela. Farníci jsou pozváni otcem Janem na oběd na faru. My také
obědváme a pak se společně sdílíme. Když se rozhlížím po tvářích okolních
maminek, v každé vidím něžnost, laskavost, radost. Děkuji za krásně prožité
chvilky jedna s druhou, v Boží náruči, s Fanynkou. Jak řekla Míša, jsi naše světlo
pod dveřmi, Fanynko…
hadí žena Pavla

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Milí farníci, koledníci a dobrovolníci!
Velmi mě těší, že mohu psát tyto řádky, jsou totiž důkazem toho, že v naší zemi
ještě stále žijí lidé s dobrým srdcem. Jen díky Vám všem můžeme letos uzavřít
již 18. ročník Tříkrálové sbírky, kdy její výnos v naší diecézi činí 17 853 552 Kč
a celkový výnos v ČR je 113 708 418 Kč. Velké díky patří koledníkům, kteří
přes ostych, stud a někdy i nepřízeň počasí vyráží s Tříkrálovou sbírkou do ulic
a rozdávají lidem pokoj, radost, lásku a to do domu či instituce.
Podrobnější informace najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Všem koledníkům, dobrovolníkům a podporovatelům charitního díla patří velké
díky a vyprošení Boží milosti. Děkujeme nejen za sebe, ale také za všechny
potřebné, kterým vybrané prostředky pomůžou.
Mons. František V. Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský
Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské
Pozn.: Redakčně zkráceno.
V naší farnosti se vybralo 82 920 Kč, což je třikrát víc než v loňském roce.
Všem koledníkům děkujeme!

ze skautského deníku
Výprava do Zoo aneb po stopách žirafy Aminy

Dne 14. 10. 2017 jsme se vydali se světluškami a vlčetem na výpravu do Zoo.
Výprava měla téma „Po stopách žirafy Aminy“. Všechny děti dostaly na začátku
výpravy kartičku na krk, kde byla nakreslená žirafa. Po celý den měly děti plnit
různé soutěže, za které jim byla poté vybarvená jedna z částí obrázku žirafy.
Vítězem se stal ten, kdo měl jako první vybarvenou celou žirafu.
Nejen, že jsme se v zoo dívali na zvířata, ale také jsme hráli různé soutěže
jako chození ve dvojicích se zavázanýma nohama, což se líbilo nejen dětem,
ale také rodičům, kteří si pochvalovali, že nám děti neutečou, a že to je dobrý
nápad, jak je uhlídat . Jako další soutěžní úkoly byly např. omotání jednoho
člena týmů do toaletního papíru a přenesení ho na určité místo nebo námi
připravené křížovky, které následně děti vyplňovaly. Myslím si, že se výprava do
zoo vydařila, a to nehodnotím jenom z pohledu vedoucích, ale také dětí, které
byly nadšené nejen samotnou návštěvou zoo, ale také připraveným programem.
Budeme rádi, když nás navštívíte na našich schůzkách, které máme každé úterý
od 16.15 hodin ve Skautském domě na ulici Syllabova 16.
Ses. Lucka

P. František Sušil ― pokračování
PŘEKLAD A POPULARIZACE CÍRKEVNÍCH OTCŮ
P. František Sušil se nezabýval jen studiem Písma svatého, ale také
dalším neméně důležitým pilířem naší víry ― Tradicí. Překlady církevních
Otců do češtiny prakticky neexistovaly (starší překlady některých spisů
pocházejí až z 16. století!) a jejich zprostředkováním Sušil uvedl do Čech

a na Moravu zatím téměř vůbec nepěstovaný
teologický obor ― patrologii. S překlady začal
už jako kaplan v Olbramovicích. První vydání
s názvem Spisy swatých otcu apoštolských vyšlo
již roku 1837. Jedná o spisy Otců z konce prvního
a počátku druhého století (Klement Římský,
Ignác Antiochijský, Polykarp ze Smyrny, List
Diognetovi, List Barnabášův a Pastýř Hermův).
Dále ještě přeložil Justýnovy obě Apologie
a Dialog s Tryfonem, které vyšly v jednom
svazku se Spisy roku 1874. Během svého studia
Sušil stále se zájmem sledoval vývoj vědeckých stanovisek katolických
i protestantských učenců. Poslední vydání překladů zjevně odráží jeho
vysokou vědeckou úroveň.
Z různých svědectví víme, že P. František měl ve své knihovně snad
celé dílo svatých Augustina, Jeronýma, Jana Zlatoústého, ale i dalších
starokřesťanských spisovatelů. A bohatě jejich myšlenek využíval. Stačí
nahlédnout do jeho komentářů k novozákonním knihám, kde najdeme nespočet citací starověkých autorů, jimiž se profesor Sušil snažil
vysvětlit jednotlivé pasáže Nového Zákona. Tak se poprvé v naší rodné
řeči (dnes už ovšem v mírně zastaralé formě) dovídáme, jak jednotlivé
pravdy obsažené v Písmu svatém první křesťané žili a vykládali. Sám
P. Sušil chápal studium patristického období takto: Písmo sv. Nového
Zákona podává nám vodu živou „vsakující do života věčného“, ale samo
neobsahuje v sobě celý pramen vyřinulý ze „skály, jež je Kristus“, ono
samo raději odkazuje k jinému zdroji, jehož částkou je ústní podání.
To pak zachováno jest nám nejpředněji skrze Otce apoštolské. Z nich
naučení víry, z nich před-pisy mravní, z nich osudy Církve za nejstaršího
věku čerpati nám lze, ano za jeho pomoci do samého Písma hlouběji
vnikáme. Nebyli oni, jenž mluvili, ale Duch Otce nebeského, jenž mluvil
v nich.
P. František se snaží sjednotit jednotlivé výklady Otců, kteří někdy
protikladně komentovali stejná místa Písma svatého. A protože byl
poctivý, nejednou odporoval soudobým teologům. Sušil totiž nepoužíval
žádný v té době užívaný filosoficko-teologický model výkladu, ale
spíše se volně inspiroval Otci. Byl názoru, že právě touto metodou se
mu podaří nejlépe vystihnout smysl Písma, který tak pravdivě může
předložit věřícím křesťanům. Tuto aktivitu nevyvíjel pouze vydáváním
patristických děl a vyučováním oboru patrologie v brněnském alumnátě,
ale také se snažil o jeho popularizaci. O starokřesťanských církevních

spisovatelích přednášel v rámci vzdělávacího programu Katolické
jednoty. Tímto způsobem se o Otcích dovídala i širší veřejnost. I tato
aktivita dnes bohužel chybí…
A stejně jak tomu bylo u Písma svatého, i na poli patristickém předběhl
svou dobu. Ač se mu podařil na naše poměry skutečně neobyčejný počin,
jeho práce zůstala dlouho nepřekonána, neboť na něj nikdo až do
poloviny 20. století patřičně nenavázal.
FS

únor
KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠÍ FARNOSTI
Farní kostel Svatého Ducha ― pátek 17.15
Kostel Navštívení Panny Marie ― neděle 15.00
Kaple ve Výškovicích ― neděle 17.15
24. 2. 2018 DUCHOVNÍ OBNOVA, TH.Lic. VERONIKA BARÁTOVÁ,
KŘESŤAN NA KŘIŽOVATCE DUCHOVNÍCH CEST
(23. 2. v 19.00 večer chval v kostele Svatého Ducha), kino Luna a kostel
Svatého Ducha, přihlášky www.credonadacnifond.cz,
informace na tel. 606 715 994
1. 3. v 19.00 K
 ATECHEZE PRO DOSPĚLÉ, „SVÁTOST SMÍŘENÍ II.“
filiální kostel Navštívení P. Marie, sálek, Františka Böhmová
15. 3. v 19.00 K
 ATECHEZE PRO DOSPĚLÉ, „BIŘMOVÁNÍ I.“
filiální kostel Navštívení P. Marie, sálek, Tomáš Hořínek
CHCI JEŽÍŠI NADLEHČIT KŘÍŽ NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

DOBA POSTNÍ 2018
1. týden OBĚŤ ― Ježíš se obětoval za nás, chci něco obětovat
pro něj (sladkost, chvíli u PC…)
2. týden POSLUŠNOST ― Ježíš vzal poslušně na ramena kříž,
i já chci tento týden poslouchat na slovo!
3. týden MODLITBA ZA RODINU ― Ježíš se setkal se svou
maminkou; chci se modlit „Zdrávas“ za lásku v naší
rodině
4. týden POMOC ― Šimon pomáhá Ježíši nést kříž, i já chci co
nejvíc pomáhat, být ochotný
5. týden SOUCIT ― Veronika měla s Ježíšem soucit a podala mu roušku, i já si chci všímat, kde můžu
potěšit, utěšit, povzbudit
6. týden SKUTKY LÁSKY ― Ježíš za nás z lásky zemřel, chci dělat co nejvíc skutků lásky jemu pro
radost
Vyber si barvu balónků, kterými chceš Ježíši nadlehčit kříž, a každý týden si jeden postupně vybarvi.
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