Číslo 4/2015

06.12.2015

Advent
Svatý rok milosrdenství

Otevření opravené katedrály

OBSAH

2

NA SLOVÍČKO ...................................................................................3
LISTÁRNA ...........................................................................................4
Pozvání ...............................................................................................4
Pozvání ke Svatému roku milosrdenství ..........................................4
Z Biskupského gymnázia .................................................................5
Ples....................................................................................................5
Akce ....................................................................................................5
Slavnostní otevření opravené katedrály ...........................................5
Zájezd ...............................................................................................6
Články.................................................................................................7
Dopis z Ukrajiny...............................................................................7
Historie ...............................................................................................7
Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace ..........7
Zamyšlení ...........................................................................................9
Již přichází ........................................................................................9
RODINĚ ................................................................................................9
Život ve víře .......................................................................................9
Advent .............................................................................................9
Příběh ...............................................................................................12
Jeden velký král ..............................................................................13
Holubice byla stvořena ...................................................................13
Zábava ..............................................................................................13
Vtipy ...............................................................................................13
Moudro ...........................................................................................13
Pyramida .........................................................................................13
PASTORACE .....................................................................................14
Pastorační plán ................................................................................14
Koncerty duchovní hudby ..............................................................15
Svátost křtu – manželství – pohřby ..............................................15
Plán finančních sbírek ....................................................................15
Předvánoční příležitosti ke sv. smíření .........................................16
Vánoční pořad bohoslužeb .............................................................16

NA SLOVÍČKO

34

V neděli 8. listopadu jsme měli v naší svinovské farnosti vzácnou návštěvu. Pozvání
k nám přijal misionář, který působil v zemích islámského světa - otec Günther
Ecklbauer. V mnohých pak vyvolala jeho osoba řadu otázek. Díky tomuto rozhovoru
snad dostaneme odpovědi alespoň na některé z nich.
v Pákistánu a potom ještě od září 2012 do
listopadu 2014 na Blízkém Východě (rok a
půl v Libanonu a půl roku v Egyptě).

Otče Günthere, mohl by jste nám říci
něco o sobě? Odkud pocházíte?
Pocházím z Rakouska (Linz/Donau)
a jsem členem Kongregace misionářů
oblátů Neposkvrněné Pany Marie (OMI). Je
mi 52 let. Moji rodiče byli dělníci.
Jak jste se dostal k povolání misionáře?
Když jsem vstoupil k oblátům, zaujalo mě
jejich moto z Lk 4,18: "Pán mě poslal,
abych přinesl chudým radostnou zvěst."
Původně jsem doufal, že
se budu
v Rakousku věnovat lidem na okraji společnosti. Během formace jsem se ale setkal
s misionáři a dostal jsem dokonce příležitost
strávit měsíc v Kamerunu v Africe.
Ze začátku jsem se toho volání, které se
v mém srdci objevilo, bál. Po několikaletém
přemýšlení se ale onen strach při rozhovoru
s jedním z našich představených najednou
z minuty na minutu natrvalo vytratil.
Ve kterých zemích a jak dlouho jste působil?
V ČR jsem žil od srpna 1991 do konce
roku 2005. Pak jsem byl šest a půl roku

Je pro Vás Česká republika misijní území?
Svým způsobem je každá země misijní,
protože neexistuje "křesťanská" země, neboť je dokonce i pro nás "věřící" třeba stále
nový proces, aby víra prostupovala náš
život a ztvárnila ho. A Bůh nás lidi stále
hledá... Na druhé straně se jistě dá u ČR
mluvit o misijním uzemí pro nižší počet
křesťanů a kvůli tomu, že kněz musí být vynalézavý v hledání způsobů,jak oslovit hledající.
Zároveň mi Česká republika ty klasické
misie přípomíná těmi častými křty dospělých a tím, že se tu cítím svobodněji než
v Rakousku, kde je víc té dané struktury.
Jsou velké rozdíly v práci kněze
v různých misijních oblastech?
Ano. V Pákistánu např. jsme se museli
starat také o školy, měli jsme zemědělstvífarmu, abychom aspoň trochu vydělali na
naši činnost a nebyli závislí jen na podpoře
z Evropy či od biskupa. K tomu jsme se
museli někdy i zastat našich křesťanů
v konfliktech o půdu. A víc než zde
v Evropě očekávají věřící, abychom je
doma naštěvovali a tam v jejich domech se
s nimi modlili.
Máte z misijí nějaký pěkný zážitek pro
povzbuzení?
a)V Libanonu jsem s jedním přítelem
z Jemenu, který přišel do Libanonu, protože
se jako muslim stal křesťanem, navštívil
maronitský klášter. Tamější mnich nám
ukázal reliefy znázorňující loretánskou
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litanii s postavami ze Starého Zákona. Tento
můj kamarád, bývalý muslim, měl Bibli tak
poctivě prostudovanou, že všechny postavy
poznal - na rozdíl ode mne....
b) Jednou přišli lidé v mé pákistánské farnosti o půlnoci k nám, abych se modlil nad
16-letým chlapcem, který měl epileptický
záchvat - už byl dvě, tři hodiny v křečích.
Jak jsem ho tak viděl, naložil jsem ho ihned do terénního vozu a jeli jsme do 7 km
vzdáleného městečka k doktorovi. Ale
žádný se nám nevěnoval, ani v malé
nemocnici žádný lékař nebyl k mání. Protože se mi zdálo, že se nám chlapec už
brzy udusí, vyložili jsme ho ven na lehátko
a udělil jsem mu pomazání nemocných,
protože jsem se bál, že umře. A v tu ránu
se najednou začal probouzet. To jsem si
uvědomil, jak stále ještě myslím evropsky
a že naši lidé mají větší víru než já: Oni
nepřivezli chlapce ke mně, abych něco
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"udělal", nýbrž abych se za něho modlil....
Jak se Vám líbilo ve Svinově?
Velice se mi tam líbilo:
zvlášť setkání s lidmi, pěkně
opravené prostory (kostel
i fara) a vřelé příjetí jáhnem
Davidem.
Co byste jako misionář popřál svinovské farnosti?
Abyste dokázali hodně čerpat ze Svatého roku milosrdenství - ať se vám stane
rokem milosti a ať se do
náručí Otcova mohou
navrátit ti, kteří to nejvíc
potřebují.
Otče Günthere, děkujeme za rozhovor.

Pozvání

Pozvání ke Svatému roku milosrdenství + logo
Určitě se bude ještě mnoho mluvit i psát o nastávajícím Svatém roku
milosrdenství, který bude v úterý 8. prosince 2015 papežem Františkem
zahájen. Pro začátek jen krátké vysvětlení loga tohoto Svatého roku milosrdenství, které je přílohou tohoto čísla Svinovníčku.
Logo Svatého roku milosrdenství je dílem otce Marka Ivana Rupnika a
představuje biblicko-teologický výklad pojmu milosrdenství. Koncepce loga
vychází z ikonografického znázornění události vzkříšení. Vzkříšený Kristus poté, co rozrazil
brány pekla, stojí na břevnech kříže (je možný i výklad, že stojí na vylomených křídlech bran
pekla) a z moci pekla pohybem rukou vyvádí Adama a Evu. Autor našeho vyobrazení tento
tradiční vzor mění. Inspiruje se novozákonním příběhem o ztracené ovci, kterou si pastýř po
nalezení vloží na svá ramena. Pastýř – Vzkříšený Ježíš – zde identifikovatelný dle ran na
rukou a nohou, nese na ramenou člověka ztraceného, tj. zraněného hříchem a neláskou. Vztah
zachránce a zachráněného je zde vyjádřen zvláštním způsobem. Při pohledu do tváří obou
osob zjistíme, že jsou si nejen hodně podobné, ale že se na nás dívají dvojím a zároveň
stejným pohledem. Ten v sobě zahrnuje milujícího i milovaného. Mandorla, do které je celá
scéna umístěna, naznačuje svatost celé této události. Tři soustředné ovály v barvách, které se
směrem k vnějšku postupně rozjasňují, naznačují cestu ze hříchu a smrti do světla a života.
Doprovodný text je zkratkou novozákonní věty: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš
nebeský Otec.“ (Lk 6,36)
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Z Biskupského gymnázia
Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 9. prosince 2015 od
9. do 16. hodin Den otevřených dveří. Srdečně zveme širokou veřejnost a zejména zájemce o studium.
Na našem gymnáziu je možné studovat ve čtyřletém a osmiletém
studijním cyklu. Další možnost prohlédnout si prostory gymnázia a
informovat se o obsahu studia nabízíme ještě 21. ledna 2016 také
od 9. do 16. hodin. Informace o dění na Biskupském gymnáziu najdete na webu školy: www.b-g.cz.

Adventní koncert
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá pro širokou veřejnost tradiční Adventní koncert,
který se uskuteční 10. prosince 2015 od 17,00 hod v kostele sv.Cyrila a Metoděje v OstravěPustkovci. V programu vystoupí také sbor učitelů Biskupského gymnázia v Ostravě.
Pavel Stuchlý ■

Ples
VE SVINOVĚ POŘÁDÁ

LIDOVÝ PLES

v sobotu 16.1.2016 od 19,00 hodin

v Domě farnosti Poruba - ves
( vedle porubské radnice, bývalé kino Zdar – Vřesinská ulice )
K poslechu a tanci hraje DUO CHERRY
Vstupné : 250,- Kč včetně večeře, výběr ze dvou jídel
Číslované stoly, čepované pivo, lidové ceny, bohatá tombola
Prodej vstupenek: Pavla Dluhošová,tel: 605 504 057, Eva Korpasová, tel: 737 675 604

Akce
Slavnostní otevření opravené katedrály Božského Spasitele
„Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů! Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.“ (Ž 84, 2n)
V neděli 22. listopadu na slavnost Krista Krále se po patnácti měsících oprav znovuotevřela katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Byla to velká slavnost pro celou naši diecézi
a nenechalo si ji ujít několik tisíc věřících z Ostravy a také několik z naší farnosti, ale i ze
vzdálených míst naši diecéze. Slavnostní bohoslužbě předsedal náš otec biskup František
Václav Lobkowicz, olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner pronesl při mši svaté promluvu, Bielsko-živieckou diecézi zastupoval světící biskup Piotr Gregor, opolskou diecézi světící biskup Rudolf Pierskała, a ze slovenské Žiliny do Ostravy přijel biskup Tomáš Gális. Nechyběli ani zástupci ekumeny a města Ostravy.
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Promluva Olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského Mons. Jan Graubnera do
nově opraveného interiéru zaznívala klidným a přesto naléhavým poselstvím, abychom nezapomínali, že i my jsme kameny chrámu - církve - „duchovního chrámu“ ,
a povzbuzením k očistě srdce, aby bylo tak čisté a prostoupené světlem –
Kristem – jako tento chrám z kamenů neživých. Výzva očistit své nitro, naslouchat v modlitbě před svátostí oltářní a učit se přijímat milosrdenství a
pak jej také prokazovat,. Po promluvě otec biskup František uložil ostatky
svatého Jana Pavla II. do bočního oltáře pod místem původního svatostánku,
který byl přesunut do pravé boční kaple, a tak se stala také katedrála místem
úcty svatého, kterého ještě mnozí z nás pamatujeme.
Otevření katedrály Božského Spasitele po rekonstrukci bylo i pro mne velkou radostí. Vždyť budova chrámu již opravu vyžadovala a doba se zdála příhodná. Vždyť příští rok oslaví naše diecéze 20 let své existence a krásná a projasněná katedrála bude moci lépe člověku pomoci prožít slavnostnost jak výročí založení, tak
také oslavu Boha, který se k nám sklonil a poslal Svého Syna Pána Ježíše Krista – Světlo světa.
Má role při otevírání katedrály spočívala v jáhenské službě. Byl jsem velmi potěšen, když
mne sekretář biskupa Mgr. Aleš Ligocký pro tuto službu vybral. Pro mě je vždy velkým
svátkem sloužit při mši svaté spolu s otcem biskupem Františkem, a to možná i proto, že
v budoucnu už nebudu mít tolik příležitostí jako mám teď, když jsem vysvěcen na jáhna.
Rovněž mě potěšilo setkání a spolupráce s bohoslovci jak naší Ostravsko-opavské diecéze,
tak také s bohoslovci z Olomoucké arcidiecéze, Brněnské diecéze a studenty Teologického
konviktu v Olomouci. Byla to také báječná příležitost nahlédnout pod pokličku příprav tak
významné události. A opravdu obdivuji um lidí, kteří se ni podílejí.
Co jsem si odnesl z této slavnosti pro sebe? Jistě, je to radostný prožitek tohoto momentu
v historii diecéze. Jak radost ze setkání se známými z různých koutů diecéze, tak i to, že
jsem mohl sloužit dary, které jsem od církve obdržel, a tak oslavovat Pána. A také předsevzetí prohlubovat modlitbu a prodlužovat čas strávený před Pánem ve svatostánku, aby
mohlo platit: „Jste postaveni na základech apoštolů a proroků a úhelným kamenem je sám
Pán Ježíš Kristus.“(Srov Ef 2,20)
Přeji vám všem poklidné a požehnané prožití adventní doby, času, který nám Pán dává,
abychom se mohli připravit, aby nám mohlo v srdci nově zazářit světlo radosti z příchodu
našeho Zachránce.
jáhen David ■

Zájezd
Nastal podzim a s ním přichází určitá nostalgie. Máme pocit, že už brzy přijde deštivé období, bude zima, sychravo a spadané listí se bude mísit s blátem. Zrovna tak to asi vypadalo
před víkendem v době, kdy se měl uskutečnit zájezd
do Velkých Pavlovic, a to ve dnech 10. 10. – 11. 10.
2015. Jako každoročně tuto akci pořádala místní organizace KDU-ČSL ve Svinově.
V sobotu se scházíme před kostelem, náš otec Jan
nám dává požehnání, abychom vše dobře zvládali.
První zastavení je docela blízko. Vystupujeme
v Lubině a naše kroky míří do kostela na mši svatou
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a pak ke hrobu otce Pavla Jiříka (*17. 3. 1983 +10. 10. 2010). Jistě byl všem dobře znám,
když působil jako jáhen v našem kostele. Maminka otce Pavla dává všem na cestu sladkou
pozornost – štramberské uši. A my se vydáváme na další cestu. Blížíme se k Olomouci, kde
se poblíž nachází vesnička s názvem Čechy pod Kosířem. Zde
je totiž velké muzeum kočárů, saní a luceren (historické, biskupské, pohřební, atd.). Máme co obdivovat - zároveň se zajímavým výkladem majitele muzea. Sledujeme na obrazovce obnovu a opravu kočárů, která se rodí pod zručnýma rukama našich řemeslníků (www.historickekocary.cz).
Poslední pohled a jedeme k cíli cesty – Velkým Pavlovicím. Jízda autobusem ubíhá, protože naše „zdravotnice“ je pečlivá, „kulturní Evička“ nás obveseluje nejnovějšími vtipy. Večer se blíží a osazenstvo míří do sklípku, kde následuje zábava.
Ráno se probouzíme a směřujeme do Kyjova. Tam se zúčastňujeme nedělní mše svaté, následuje krátká pauza a jede se do Huštěnovic, kde u hrobu jako každoročně uctíme památku našeho P. Jana Němce (*5. 7. 1910 - †5. 2. 1986). Krátká modlitba, položení květin, zapálení svící a
odjezd – směr Nový Jičín. Tam navštívíme muzeum klobouků. Modely můžeme vyzkoušet a
dokonce i koupit. O patro výš si prohlédneme muzeum generála Laudona a už se blíží odjezd
domů. Ale závěr zájezdu se nemůže obejít bez naší zájezdové hymny, kterou všichni dobře známe jako „UMCAJRU“. A toto je pomyslná tečka za dvoudenním výletem.
Závěrem: největší poděkování patří opět Láďovi Paláčkovi a jeho týmu. Proto už i cesta
autobusem bývá zajímavá a návštěva různých míst obohacující.
O tento prožitek se s Vámi ráda podělila
Šimunská B. ■

Články
Dopis z Ukrajiny
V červenci jsme obdrželi dopis od naší adoptované holčičky Aničky Midjanko. Vložila do
něho také své vysvědčení. Letos již ukončila 4. třídu. (Na Ukrajině známkují číslicemi
od 1 do 12!) Anička děkuje celé naší farnosti za naši finanční pomoc a přeje všem rodinám
zdraví a požehnání. Také popisuje, jak pomáhá mamince a babičce. Radovala se z návštěvy
své sestry, která jim přijela ukázat svého malého synka. Líbil se jí, ale prý byl ještě moc
ukřičený. Čeká na naši odpověď.

Historie
O reedici knihy Jan Larisch:

Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území
Ostravsko-opavské diecéze (Ostrava 2015: biskupství ostravsko-opavské – vydání druhé.)
Je k chvále spisovatele, že pracuje na nové edici, sezná-li, že je možno faktograficky a
potažmo i graficky zlepšit již vydanou publikaci. Stačí vzít knížku (předchozí vyšla před deseti lety) do ruky a je jasné, že je sličnější formátem, barvou obálky s elegantně rozvrženými
údaji, na poslední straně navíc ozdobena znakem Ostravsko-opavské diecéze (v mnoha detailech rozdílným od znaku, který uvádí internetová Wikipedie).
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Kvůli vysvětlení reedice přidal autor svou předmluvu, v jejímž závěru nás potěší jeho relat. nový vědecký titul, a zároveň předmluvu Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa
ostravsko-opavského, z r. 2005; připojil i jeho vyjádření k nové knize z letošního roku.
Je k prospěchu věci, že kapitoly, které zůstávají beze změn, jsou až na výjimky ponechány stejné i ve svém rozvržení. Jen tam, kde se zdálo, že obsah je členěním příliš rozmělněn,
došlo ke slučování sousedních odstavců.
V kapitole Pronásledování katolických biskupů a kněží byl předmět rozšířen o laiky.
Je přidáno jméno – Eduard Schlusche z Horního Benešova, který se se svým knihkupectvím
a vydavatelstvím významně podílel na výchově katolické mládeže a propagování katolické
literatury na Opavsku a Bruntálsku. Zahynul při zahlazování stop po koncentračním táboře
v Hamburgu leteckým útokem spojenců na loď, na niž byl se spoluvězni naložen.
Ke kapitole Perzekuce kněží české národnosti byla přidána oběť
bombardování, P. František Michálek. Byl zjednodušen titulek kapitoly o perzekuovaných kněžích z provincie Slezsko, tehdy
v Německé říši. Nyní: Pronásledování kněží polské národnosti.
Pro větší přehlednost autor úsporněji zpracoval tabulky a také jejich
rozmístění se podřídilo jeho záměru. (Zkratky výrazů provincie
a vládní obvod – p., vl. o., které se vyskytují v obsahu, nejsou rozvedeny ani v názvech příslušných kapitol, k jejich plným významům je
možno dojít až postupně, čtením. Minulé vydání uvádělo až nadbytečně plné znění.)
Před závěrem byla přidána významná kapitola, která zachycuje jména, jež by jinak upadla v zapomenutí. Jsou to věznění nebo zabití bohoslovci mezi lety 1938 - 1945 s podrobným vysvětlením, jak tomu bylo
s bohovědnými učilišti po připojení Sudet k Německé říši, které výrazně rozdělilo studenty podle občanství na ty, kteří mohli dále studovat, ať už ve Vidnavě nebo
na německých fakultách, nebo povolané na frontu. Z jedenadvaceti odvedených jich osm ztratilo své životy.
Také seznamy doznaly změn. Seznam kněží - vojáků zabitých na bojištích ve 2. sv. válce
– Larisch rozšířil a zpřehlednil podle nových kategorií, přidal nezvěstné, bohoslovce a navíc
také umučené a zabité pocházející z území ostravsko-opavské diecéze, kteří působili jinde,
ale domů se vraceli, ať už zbídačeni z koncentračních lágrů nebo zpopelněni v urnách.
Změny zaznamenal i poznámkový aparát. Došlo k odstranění některých opakovaných
označení, naopak ke grafickému zvýraznění některých jmen, k přidání jmen do výčtu,
zpřesnění jejich společenské, příp. diecézní funkce.
Proč se dr. Larisch pustil do nového vydání své knížky? Protože nesnese pomyšlení, že by
mohl někoho opomenout, někomu ubrat na významu. On, kněz - nadán k vědeckému bádání
- svým, jimž bylo znemožněno žít. To je etická stránka badatele, již můžeme odhalit jen
a jen ponorem do výsledků jeho explicitně pojaté, exaktní práce.
Význam reedice jednoznačně zdůraznil ve své předmluvě ostravsko-opavský biskup. Vyjádřil radost z pozornosti, kterou náš duchovní pastýř, Jan Larisch, věnuje minulosti naší
diecéze, poznání, že se zlo světové války nevyhnulo ani početným sluhům božím.
Lydie Romanská ■
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Již přichází
doba vánoční milá... A budou se čistit okna a péct vánočky. Gruntovat domácnosti
a shánět dárky. A co naše duše? Zbude čas na jejich vycídění? Nebo jsou čisté jako lilie? Vždyť my žádné hříchy nemáme, to jen ti spravedliví hřeší sedmasedmdesátkrát denně! Ale v některých zemích na Západě jsou katoličtí křesťané přesvědčení, že nepotřebují chodit
ke svátosti smíření, protože vlastně vůbec nehřeší! K nám to ještě nepřišlo, takže nemusíme
se lekat a podle velkého počtu přijímajících při nedělním slavení Eucharistie se můžeme naopak radovat, kolik našich bližních poskytuje tímto způsobem záruku krásných vztahů k Bohu a k sobě navzájem.
Vraťme se však k té naší duši a k její „údržbě“. Zní to poněkud nehezky, tak řekněme k
jejímu „uvedení do stavu nevinnosti“. Svátost smíření je zde důležitou podmínkou.
Položme si nyní několik důvěrných otázek.
Chodím rád ke zpovědi? Jak často? Vyznávám se rád ze svých chyb? Nebo si také myslím, že nehřeším? A když už se vyzpovídám, pociťuji úlevu a posilu? Na poslední otázku
bude asi nejvíce potěšitelných odpovědí. To je dobře.
Dnešní zamyšlení se tedy týká svátosti smíření, k němuž patří i zpytování svědomí a je
určeno i těm „nehřešícím“. Oni i my máme zde co zpytovat! Zvláště v oblasti našeho myšlení. - Jak smýšlíme o druhých lidech? Kolikrát kritizujeme a odsuzujeme někoho, třebaže o
něm všechno nevíme a neznáme jeho problémy? Jakými zbytečnými a škodlivými nápady
se v duchu zabýváme a jak se nám daří zahánět špatné představy? - Zdůrazňujeme čistotu
ovzduší. A co čistota našeho myšlení?
To všechno teď můžeme v adventu plně prožívat a kromě čištění oken a pečení cukroví
pokorně uklízet i ve svém nitru.
P. N. ■
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Život ve víře

Advent
Milí farníci, rok se s rokem sešel a stojíme zase na prahu nového církevního roku. Co nás
v něm čeká? To záleží především na nás - jak uchopíme výzvu, kterou nám laskavý Bůh skrze
advent nabízí. Advent pro nás může být příležitostí vykročit tím správným směrem...
Pár tipů pro advent v klidu a pokoji
Advent nevyvolává jen pěkné pocity
Mnozí z nás mají advent spojený se zvláštním pocitem - s těšením. Na vše hezké, co bylo
(a je) v našich domovech spojené s prožíváním Vánoc. Ale může tomu být i opačně. Někteří
mají s Vánocemi spojeny i s velmi negativní pocity, zvláště kvůli tomu, co prožívali doma.
Nemají proto Vánoce vůbec rádi.
Advent má naštěstí duchovní přesah
Každý z nás má jinou představu o tom, bez čeho by advent a Vánoce „nebylo ono“. Adventní doba ale naštěstí není pouze časem předvánočního shonu, i když i to nějak do tohoto
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období patří. Advent (a křesťanská víra vůbec) má naštěstí svůj silný duchovní obsah a přesah, který není závislý na žádných vnějších okolnostech. A tak můžeme navzdory všem starostem, které na nás doléhají, tento čas prožít velmi plodně a nalézat vnitřní pokoj.
Bůh se rozhodl přijít mezi nás
Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A není to příchod jen tak někoho,
je to příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít – a stále přicházet –
do našich životů, mezi nás. Rozhodl se stát se jedním z nás, aby byl s námi, aby mohl proměňovat náš život a aby nás zachránil.
Advent je dobou vyčkávání, očekávání a přípravy na toto setká(vá)ní. Není to tedy
čekání na něco, ale na Někoho. Na Někoho, kdo má moc náš život proměnit. Středem tohoto
období je tedy Ježíš, který přichází ke každému z nás. Setkávat se s ním můžeme nejrůznějšími způsoby: v modlitbě, při bohoslužbě, při četbě Bible, ale i skrze druhé lidi kolem nás a
skrze běžné události. Chce přicházet do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce každého
z nás. Chce svojí přítomností proměňovat všechno. Přichází, aby nás potěšil, aby přinesl slovo osvobození a útěchy, aby nás obdaroval svou přítomností, svou láskou a pokojem.
Advent je tedy obdobím, kdy se máme učit čekat a vyhlížet, připravovat se na setkání a mít
pro Něj srdce citlivé a otevřené.
Advent a Vánoce mnohdy dopadnou jinak, než bychom chtěli
Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích
nebyli přetažení, uštvaní, abychom zavčas připravili dárky pro druhé, měli na sebe čas a prožili něco pěkného s těmi, které máme rádi. Máme však zkušenost, že je to často jinak, než bychom chtěli. Někdy proto, že v atmosféře vypětí
se vše pokazí nějakým nedorozuměním nebo dokonce konfliktem. Jindy je místo pokojné adventní a vánoční pohody u nás dusno jen proto,
že máme každý jiná očekávání, jinou představu,
nebo si nedovedeme zorganizovat čas a rozplánovat síly.
Vyjasněme si s blízkými co ne/chceme
Pokud prožíváme advent a Vánoce v rodině, je třeba nejprve vyslovit svou představu
a současně mít ochotu ji opustit a dát prostor svobody také pro druhé a jejich očekávání, najít společné řešení. V některých rodinách se celý advent uklízí, a přitom to už dávno všem
vadí, jen si o tom mezi sebou neřeknou a nepřehodnotí to. Jinde se musí napéct desítky druhů cukroví, protože jinak by to přece nebyly Vánoce, a přitom už na Štěpána je nikdo jíst
nechce. K tomu vánoční besídky ve školách dětí, koncerty, případně večírky v práci... Shánění dárků představuje pro mnohé také téměř neřešitelný problém. Podle sdělovacích prostředků dá prý hodně lidí letos raději přednost tomu, že si darují k Vánocům peníze. Představil jsem si, jak v rodině každý každému dá pod stromeček v obálce určitý obnos - a tak
vlastně každý zas dostane zpátky tolik, kolik investoval…
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Praktické náměty na prožití adventu
Chceme-li toto období prožít plodně a pokojně, stálo by tedy za to se s blízkými společně
zamyslet nad tím, co je pro nás nejdůležitější, čemu bychom rádi dali přednost, a co pro to
uděláme…
Můžeme například některé dny zajít na adventní rorátní mši, kde můžeme Pánu svěřovat
nejen sebe, ale všechny své drahé. Určitě nás to vnitřně posune a otevře pro vnímání toho
podstatného. (Adventní rorátní mše se konají v mnoha kostelích a zpívají se při nich tzv.
„roráty“ – starobylé adventní zpěvy, plné touhy po Bohu. V některých kostelích se „roráty“
konají jen při svitu svíček…)
Můžeme společně vyrobit adventní věnec a pak u něho společně prožít každý večer pár
chvil. Každý večer tak lze spolu chvíli pobýt, popovídat o radostech a starostech uplynulého
dne a pak tyto věci společně odevzdat do rukou Božích. Už jeho vyhotovení se může stát
společným dílem.
Je dobré se také domluvit na přípravě vlastních svátků, aby veškerá příprava neležela jen
na někom z rodiny. Pro většinu maminek je předvánoční období jeden velký kolotoč. Ony
většinou vymýšlejí a nakupují dárky nejen pro děti, ale i pro širší rodinu, pečou cukroví a
uklízejí a nakonec i chystají štědrovečerní večeři. Většina ostatních členů domácnosti tyto
věci neřeší a automaticky vše nechává na maminkách. Někdy se stačí jen zeptat, s čím můžeme pomoci. Protože pečení, úklid i chystání může být také milou společnou aktivitou a
posloužit k prožití krásných společných chvil, na které přes rok nemáme v dnešní uspěchané
době čas.
Dětský a rodinný adventní kalendář může dostat jinou podobu. Pro dospělé může být sestaven např. z nějakého kratičkého biblického citátu na den. Pro děti a rodiny to může být
„prázdný“ kalendář, do kterého každý večer vpisujeme drobné laskavosti, které se nám ten
den povedly. V jedné farnosti takto celý advent připravují „dárek pro Ježíška“
A jak s dárky, aby nebyly jen „nepříjemnou povinností“?
Co se týká dárků, dobře víme, že největší dary máme v sobě navzájem. Jde vlastně jen
o to najít způsob, jak to vyjádřit, aby byl dárek projevem skutečné pozornosti a lásky. Že nezáleží na velikosti a nákladnosti, to víme, ale když se dohodneme a přímo se vysloví, kolik
budeme letos do dárků investovat, dá to větší prostor svobodě. Učit děti kupovat dárky dospělým moc nemusíme, to se jednou snad naučí vedle nás. Když se nám ale děti podaří povzbudit, aby něco samy vytvořily, namalovaly, vyjádří tím svůj vztah lépe než nějakým kupovaným darem.
Adventní čas může být hezkým a požehnaným obdobím pro každého z nás. Nenechme zatvrdnout svá srdce! Tak bude Bůh moci skrze nás přicházet k druhým, vše proměňovat a přinášet radost. Přejme si, aby naše srdce byla místem, kde se obrazně Pán Ježíš může narodit,
aby tak každý mohl pocítit, že je milovaným dítětem Božím.
Zdroj: www.vira.cz (upraveno z textů Vojtěcha Kodeta)
www.vojtechkodet.cz,
V. R. ■
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Dva příběhy
Jeden velký král dostal jako projev úcty dva malé sokolíky. Hned jak je dostal, svěřil je
mistru sokolníkovi, který je měl vycvičit. Po několika měsících oznámil mistr sokolník králi, že jeden sokol je dokonale vycvičený.
„A druhý?“, ptal se král.
„Je mi líto, ale druhý sokolík se chová divně. Možná ho
postihla nemoc, kterou neumíme vyléčit, nikomu se nedaří
dostat ho z větve, na kterou se hned první den usadil. Sluha
musí každý den vyšplhat do větví, aby mu donesl potravu.“
Král svolal léčitele zvířat a znalce všeho druhu, ale nikomu se nepodařilo sokola přimět
k letu. Pověřil tím úkolem příslušníky dvora, generály, ty nejmoudřejší rádce, ale nikdo nedokázal odtrhnout sokolíka od větve. Ve dne i v noci mohl král ze svých oken sledovat nehybného sokola na stromě. Pak jednoho dne vydal výnos, ve kterém se obracel na své poddané se žádostí o pomoc při řešení této záhady. Následujícího dne otevřel okno a jaké bylo
jeho překvapení, když uviděl sokola, který pyšně poletoval mezi stromy zahrady.
„Přiveďte mi toho, kdo způsobil ten zázrak,“ přikázal král.
Krátce na to k němu přivedli mladého venkovana.
„To ty jsi přinutil sokola létat? Jak jsi to udělal? Jsi snad kouzelník?“, zněly nedočkavě
královy dotazy.
Vystrašený, ale šťastný mladík vysvětloval: „Nebylo to nic těžkého, Vaše Milosti. Prostě
jsem uřízl větev. Sokol si uvědomil, že má křídla a začal létat“.
Stává se, že Bůh někomu dovolí, aby uřízl větev, které se křečovitě držíme, abychom si
uvědomili, že máme křídla.
Holubice byla stvořena teprve nedávno, ale nedělala nic jiného, než že si stýskala. Dobrý Bůh ji přijal ve své nádherné zahradě.
„Pane veškerého tvorstva, bez ustání mě pronásleduje kočka. Její úmysl je jasný – chce
mě polapit a zhltnout. A tak trávím celé dny tím, že zoufale
prchám na ubohých nožkách, které jsi mi stvořil!“
Stvořitel se nad holubicí slitoval a dal ji dvě krásná, silná a
hbitá křídla. O několik dní později se holubice s pláčem objevila
před dobrým Bohem znovu.
„Pane veškerého tvorstva, kočka mě dál pronásleduje a teď,
když mám na zádech ta křídla, je pro mě ještě obtížnější a složitější uniknout. Křídla jsou těžká a překážejí mi. A k tomu ještě
ty mé krátké a slabé nožky… Je to ještě horší!“
Stvořitel se na ni usmál a řekl: „Holubice, nedal jsem ti křídla, abys je nosila na zádech,
ale proto, aby tě vynesla na nebe.“
Stává se, že Bůh někomu dovolí, aby jako kočka vstoupil do našeho života, ale je to proto, abychom více, jinak a lépe využívali jeho dary.
Z knihy Bruna Ferrera: Pohlazení pro duši
Aťka ■
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"Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?"
"Pokud můžu soudit podle původu dárků, tak asi z Číny."
Včera jsme se s manželkou pohádali,
ale stejně jsem měl poslední slovo já.
„A cos jí řekl?“
„Tak si to teda kup!“
Milý Ježíšku,
dej, ať mám tučné bankovní konto a štíhlou postavu.
Prosím, nepopleť to jako vloni…
"Mami, můžu mít na Vánoce psa?"
"Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní."
Povídají si dvě kamarádky:
“Co jsi vybrala manželovi k Vánocům?”
“Účet.”

Moudro
Historie je učitelkou života a světlem pravdy. (Latinské přísloví)
„Zeptáš-li se, budeš pět minut vypadat jako blbec,
nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“ (Čínské přísloví)

Pyramida
předložka
egyptský bůh
poměrný (zkratka)
plochy
část areálu rostlinného druhu
indický svazový stát
uzená ryba
Řešení pyramidy: viz. poslední strana

Leo Žídek ■
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PASTORAČNÍ PLÁN (prosinec 2015 + leden - únor - březen 2016)
PROSINEC
Neděle 1. – 4. adventní:
při nedělní mši sv. v 10,00 se budou konat v sakristii kázání pro děti,
16,00 – 16,55 výstav Nejsvětější svátosti (v kapli),
17,00 zpívané adventní nešpory (v kostele)
Ve středu 2.+9.+16. prosince bude mše sv. začínat v 6,50.
Neděle 6. prosince: 2. neděle adventní, v závěru „velké“ mše sv. přijde sv. Mikuláš
Úterý 8. prosince: slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie a zároveň zahájení Svatého
roku milosrdenství, mše sv. 17,30 za + P. Pavla Jiříka
Pátek – sobota 11. - 12. prosince: adventní nocování dětí na faře
Neděle 13 prosince: 3. neděle adventní,
modlíme se za naši adoptivní holčičku Aničku Midjanko, při mši sv. proběhne sbírka pro
Aničku a její rodinu.
odpoledne tradiční adventní turnaj ve stolním tenise, začátek v 14,30
Sobota 19. prosince: příprava kostela na vánoční svátky v 8,00, ve 14,00 úklid kostela
Neděle 20. prosince: 4. neděle adventní, sbírka cukroví pro lidi bez domova (zajišťuje
Charita Ostrava)
Neděle 27. prosince: svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše sv. v 8,00 a 10,00 – při každé mši sv. proběhne obnova manželských slibů
Pondělí 28. prosince: tradiční výlet na Jistebnické rybníky, sraz u kostela v 9,00
Příležitost ke svátosti smíření a program bohoslužeb ve vánočním období ...viz s. 16
LEDEN
Tříkrálová sbírka 2016. Podobně jako v předcházejících letech proběhne i letos na počátku
roku 2016 (od 1. do 15. ledna) Tříkrálová sbírka. Koledování zahájíme mší sv. v 7,30. Po
mši sv. bude pro přítomné na faře snídaně, předání pokladniček a v kolem deváté hodiny
začne koledování. Prosím farníky o vytvoření kolednických skupinek a nahlášení vedoucího skupinky na faře.
Sobota 16 ledna 2016 od 19,00 lidový ples v Domě farnosti v Porubě (zajišťuje MO KDU-ČSL)
ÚNOR
Úterý 2. února: svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. v 17,30
Středa 3. února: mše sv. v 7,00 - po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání
Čtvrtek 11. února: památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných,
mše sv. v 17,30 s udělováním svátosti nemocných
POSTNÍ OBDOBÍ 2016
Středa 10. února: Popeleční středa – den přísného postu – zahájení postního období
mše sv. v 7,00 a 17,30 (vždy s udělováním popelce)
16,00 příležitost ke svátosti smíření
16,45 pobožnost křížové cesty
Pobožnost křížové cesty bude vždy v neděli v 9,20 a v pátek 16,45
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Koncerty duchovní hudby v adventním a vánočním období 2015 – 2016
Středa 16. prosince v 18,00 tradiční předvánoční koncert ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov a ZUŠ
Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov
Sobota 26. prosince v 17,00 svatoštěpánský koncert Akademického pěveckého sboru VŠB
Neděle 10. ledna 2015 v 16,00 novoroční koncert Ostravského smíšeného sboru pod vedením J. Spisara, zazní skladby starých mistrů i současných autorů, v závěru výběr vánočních koled.
Kromě výše zmíněných samostatných koncertů budou hudebně doprovázeny mše sv.:
Čtvrtek 24. prosince 2015 při mši sv. ve 24,00 bude provedena Česká vánoční mše Jana
Jakuba Ryby Hej mistře
Neděle 10. ledna 2016 mši sv. v 10,00 hudebně doprovodí pedagogové ZUŠ Heleny
Salichové z Ostravy-Polanky a jejich hosté

Svátosti a svátostiny
Svátost křtu – svátost manželství – pohřby (²/2 září – říjen – listopad 2015)
Křty:
Jan Červeňák
Antonín Augustynek

* 11. 7.
* 21. 5.

Svatby:
v uvedeném období se nekonala žádná svatba
Pohřby:
Petr Ondič
Paraskieva Hutníková, r. Štefaniaková
Olga Dulaiová, r. Červeňáková
Marie Stojančevová, r. Řezáčová
Ludvík Řehák
Josef Dobeš

19. 9.
22. 9.
25. 9.
15. 10.
20. 10.
17. 11.

Kostelní sbírky
Plán finančních sbírek v měsících prosinec – leden - únor:
Sbírka
na opravy kostela
neděle 9. ledna a 20. února
na opravu katedrály Božského Spasitele
neděle 29. listopadu
na adoptivní holčičku Aničku na Zakarpatské Ukrajině neděle 13. prosince
Tříkrálová sbírka
neděle 17. ledna
Svatopetrský haléř
neděle 21. ledna
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Předvánoční příležitost ke svátosti smíření:
Sobota 19. 12. 6,30 – 8,00
Neděle 20. 12
7,00 – 11,30
Úterý 22. 12. 15,00 – 17,25 (budou přítomni tři zpovědníci)

Vánoční pořad bohoslužeb:
Čtvrtek 24. 12. Štědrý den
Otevírání betléma v 15,00 (bude možnost odnést si domů betlémské světlo)
Půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem ve 24,00
Pátek 25. 12. slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
mše sv. v 8,00 a 10,00
Sobota 26. 12. svátek sv. Štěpána
mše sv. v 8,00
Neděle 27. 12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše sv. v 8,00 a 10,00 s obnovou manželských slibů
Čtvrtek 31. 12. sv. Silvestra – poslední den v kalendářním roce 2015
mše sv. v 15,00 na poděkování za uplynulý rok 2015
Pátek 1. ledna 2016 slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2016)
mše sv. v 8,00 a 10,00
Neděle 4. ledna 2016
mše sv. v 8,00 a 10,00
Středa 6. ledna slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů
mše sv. v 7,00 a 17,30 – bude posvěcena voda, křída a kadidlo
Neděle 10. ledna svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby)
mše sv. v 8,00 a 10,00
při mši sv. v 10,00, která je obětována za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2015,
budou zpívat pedagogové ZUŠ Heleny Salichové z Polanky a j. h.
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