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Lucie a Dominik Grůzovi

Co nás čeká
Začíná advent.
Do listopadových plískanic a někdy do prvních sněhů, do krátkých
dní a dlouhých temnot přichází Pán. Doba je těhotná očekáváním. Tak
jako čekala dlouhá staletí, tak jako čekaly generace a generace lidí
vlekoucích břemeno dědictví Adamova, tak jako čekal vyvolený národ,
čekáme.
Doléhá na nás každodenní trápení, doléhá na nás šeď a
bezvýhlednost bezčasí, doléhá na nás bolest. Trápíme se nemocí těla
i duše, slabostí vlastní a raněnými vztahy. Trápíme se pro svět, v němž
působí struktury hříchu. Trápíme se na hranicích vlastní bezmoci. Každý
nese své břímě s větší či menší mírou důvěry. Kdesi za obzorem začalo
svítat. Čekáme.
Advent je dobou radosti a naděje. Co bylo zaseto ve skrytosti, už
klíčí. Panna už přijala andělova slova a vydala se na cestu. Do času se
prolamuje věčnost, do světa
stvořeného vstupuje jeho Stvořitel.
Přichází Pán.
Je tichý a diskrétní, přichází
skromně a bez pompéznosti. Ale
přichází s jistotou a nedá se zdržet.
Jako tenkrát v Betlémě, tak i dnes
přichází do chudoby, na periferie
světa a periferie zájmů. Slovo se stává
tělem v nepatrnosti. To nejdůležitější
však je, že se Slovo skutečně stalo
tělem.
Možná ho nejsme hodni – ale
on přichází právě proto, že ho
opravdu hodni nejsme. Slovo se
vtěluje nikoli do světa, jaký by měl být,
ale do světa, jaký skutečně je. Slovo
bylo vyřčeno – nechejme se jím
oslovit. Přichází Pán.
Do našich temnot a slepých
uliček přichází Pán nových začátků, Pán nových řešení, Pán nové
naděje, Pán nového života. Přichází Pán, aby povýšil služebníka.
Přichází Láska, aby učila milovat. Přichází Život, aby přemohl umírání.
Přichází Bůh, který se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem.
jáhen Zdeněk

2

LISTOPAD 2014

Zpráva pro všechny holky od 5 do 14
Všechny vás zveme do holčičího spolča, které se schází každý
týden na faře – hrajeme tu různé hry, vyrábíme, modlíme se,
povídáme si, smějeme se a během roku jezdíme na výlety nebo
víkendovky… (Na fotky z minulých výletů se můžete podívat na:
spolcozabrdovice.rajce.idnes.cz)
Scházíme se každé úterý od 16:30 na faře a potom společně
chodíme na dětskou mši svatou v 18:00.
Pokud máš čas a chuť, tak neváhej a přijď se k nám podívat – už se
moc těšíme!!! ☺

ADVENTNÍ POEZIE

Den krátký je, noc dlouhá,
tmou hvězdy třpytí se
a v lidech hlad a touha
má podob tisíce.
Vše choré je a sténá
v adventním čekání
a v žízni beze jména
svět všemi hlasy zní.
Přijď, Pane, změň náš osud,
přijď, maranatha, přijď,
náš úděl tvrdý dosud
změň k spáse pro svůj lid.
Nauč nás žít a vnímat
hlas tvého volání,
s Marií odpovídat
své „Ano, staň se mi!“
Vždyť kdo tvé slovo slyší
a žije Duchem tvým,
tvůj příchod činí bližším.
Přijď se svým královstvím!
(z Liturgie hodin)

ADVENTNÍ ZVONKOHRA

 Vyzvoňme všem lidem, že je má Bůh rád 

K čemu slouží zvon? Z výšky kostelní věže se široko daleko ozývá jeho hlas. Zve k modlitbě,
svolává k bohoslužbě, měří čas... Kostelní zvony hlásí městům i vesnicím dobrou zprávu – Bůh se
chce setkávat se svým lidem. Zvon je hlasem, který spojuje nebe a zemi.
Advent je časem očekávání, naděje. Připravujeme se na oslavu Ježíšova narození o Vánocích
a také si připomínáme, že Ježíš znovu přijde na konci časů. Ježíšovo narození je radostnou zprávou
pro všechny lidi. V Ježíši je Bůh s námi každý den, v každé situaci, včera i dnes i navěky. Celý svět by
měl znít touto dobrou zprávou!!!
O co se budeme letos v adventu snažit? Budeme objevovat dobro kolem nás a šířit radost,
stejně jako se zvuk zvonů šíří do okolí. Každý týden se pokusíme objevit něco, za co můžeme Bohu
poděkovat. Nebo se pokusíme udělat něco, z čeho budou mít druzí radost.
Každou neděli dostanou děti při katechezi malý zvoneček, který přinesou v obětním průvodu a
po mši umístí na větev na nástěnce. Přidání zvonku znamená ochotu o něco se v nastávajícím týdnu
snažit. Aby děti nezapomněly, co jsme si povídali a jaký je jejich úkol, mohou si z nástěnky vzít list
s omalovánkou, luštěnkou nebo rébusem, který jim jejich snahu bude v týdnu připomínat.
Omalovánka nebo luštěnka může být i námětem k adventnímu povídání s rodiči, sourozenci nebo
kamarády a může nám pomoci šířit dobrou zprávu o Boží lásce mezi další lidi.
Jako se šíří zvuk zvonků, tak i my – pokud dokážeme objevovat, jak nás má Bůh rád – budeme
tuto radost, vděčnost a lásku šířit dál svým jednáním, modlitbou, pomocí.



Vyzvoňme všem lidem, že je má Bůh rád!!!
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Duchovní cvičení rodin - srpen
Letos se tzv. „ducháče rodin“ uskutečnily v prostorách zámku
Hoješín. Velké díky patří sestřičkám, které nám poskytly prostory, kapli a
snášely „ševelení“ dětí po celý týden.
My rodiče jsme měli připraveny přednášky a dopoledne
i odpoledne hodinu na rozjímání. První den jsem zažívala šok
z množství času na modlitbu, ale člověk si na tento luxus velmi rychle
zvykne. Náš pan farář byl pečlivě připraven a zahrnoval nás
systematickým poznáváním Pána, abychom mohli navázat osobní
vztah.
Nedokážu vám vypsat všechny myšlenky a poklady, které jsme
mohli objevovat. Pokusím se jen v krátkosti vyjádřit pár myšlenek, které
by mohly být užitečné i nyní v adventní době a vlévají se jako potůčky do
myšlenek adventní duchovní obnovy.
„Když se já snažím dokázat
Bohu, jak jsem dobrá a co vše
umím, většinou narazím. Je
potřeba se zaposlouchat, co On
mluví… v mém srdci, v tichu,
skrze maličkosti dne, se kterými
jsem vůbec nepočítala;
v modlitbě… Pak ho uslyším.
Ucítím, že On mě miloval první a
miluje stále. Kvůli mně je stále připraven vydat se do skal, udělat cokoliv,
aby mě přivedl zpátky do svého ovčince, do bezpečí. Je jedno, co jsem
udělala či neudělala. Je krásné si uvědomit tu bezpodmínečnou lásku,
které se nám dostává a které bychom se měli učit.
Já, mí blízcí i vzdálení… Všechny chce Pán mít. Pro každého
z nás se narodil a pro každého z nás se nechal přibít na kříž.
A já teď mohu říct, ano, Pane, vše je tvé, ukazuj mi svou vůli a
odpusť, že si chci vždy prosadit tu svou. Snad mi někdy dojde, že čím
více Ti nechám prostoru, tím více se proměním, osvobodím. Ty musíš
růst a já se musím menšit.“
Odpoledne jsme podnikali spoustu výletů: na koně do Kladrub, na
sečskou přehradu. Vůbec jsme se nenudili!
Velké díky patří také našim milým kuchařkám, které zajistily, že
jsme přibrali pár kil. A další dík patří všem hlídačům a hlídačkám, kteří
připravili neuvěřitelný program. A dokonce mnozí prodělali i nějakou
dětskou virózu! Moc díky a za rok znovu.
LG

VÍTEJ MILÝ JEZU KRISTE

Vítej, milý Jezu Kriste,
jenž ses počal v Panně čisté,
abys naše viny,
sám jsa bez poskvrny,
obmyl a shladil.
V tom ukázal Bůh lásku k nám,
že Syna svého poslal k nám,
kdo by v něj věřili,
aby živi byli
skrz něj samého.
Odřekněm se nestřídmosti,
hněvu a světských žádostí,
žijme spravedlivě,
šlechetně, střízlivě,
v naději božské.
V naději blahoslavené
čekejme příchod toho dne
Boha velikého,
Spasitele svého,
Ježíše Krista.
Neb skrz Krista máme všichni
v jednom Duchu přístup k Otci,
nemáme jiného,
jenom s vírou v něho
můžem k Bohu jít.
Kdo skrze Krista nepůjde,
cestu do nebe nenajde,
neboť cesty není
ni žádné k spasení,
nežli Kristus sám.
(Z Liturgie hodin)
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POUŤ MLÁDEŽE 2014 NA ZELENOU HORU (z pohledu hosta)
O letošních podzimních prázdninách se uskutečnil již jedenáctý ročník význačné akce s názvem "Pouť
mládeže". O co vlastně jde?
Jde o společnou akci nás, mládežníků ze Zábrdovic, a našich kamarádů z některých okolních farností.
Vybereme si vždy nějaké cílové poutní místo (letos to byla Zelená hora u Žďáru nad Sázavou) a vyrazíme do
přírody. Každý den přespíme na nějakém jiném místě (letos to byla fara na Fryšavě, kulturní dům v Pohledci a
chata v Kuklíku). Poslední den se dostaneme do cíle cesty. Jednotlivé dny jsou naplněny časem pro
odpočinek i fyzickou aktivitou při pochodu (většinou 10–20 km denně).
Zejména máme každý den připravené duchovní téma. Nejprve si o něm poslechneme přednášku, poté
se nad ním modlíme o samotě, dále diskutujeme ve skupinkách a na závěr si vše shrneme společnou diskuzí.
Většinou se snažíme, aby k sobě témata logicky patřila. Letos byla jednotícím tématem láska a tři podkapitoly
byly: láska ve vztazích já – Bůh, já – já a já – bližní. Tolik obecný úvod k pouti a teď se na tu letošní pojďme
podívat podrobněji z pohledu hosta, který přijel jen na jeden den.
Z příjezdu na pouť do rozběhnutého programu rozhodně nemám ten pocit jako z pozdního příchodu na
přednášku nebo nějaké školení, kdy člověk jen tiše zapluje do příslušné místnosti a prvních pár chvil se snaží,
aby o něm nikdo moc nevěděl a aby pochopil, co se bez něj již událo a co se právě děje. Naopak na naší pouti
jsou „pozdní příchody“ tolerovány a vítány. Každý má možnost se podle svých časových možností zúčastnit
části programu. Takový „pozdní příchod“ je pak spíše radostný. Každý vás vítá, ptá se, jaká byla cesta,
radostně vypravuje, co všechno již na pouti prožil. Už se mi párkrát stalo, že jsem na pouť takto opožděně
přijel, a po týdnu v práci patří takovéhle pěkné uvítání mezi ty nejkrásnější projevy kamarádství.
Nedělní etapa, do které jsem se zapojil, měla téma: Láska ve vztahu já – já. Neděle samozřejmě začala
bohoslužbou v kostele na Fryšavě a poté už následovalo denní téma. Bylo opravdu podnětné a zajímavé
diskutovat o otázkách zaměřených na sebepoznání, sebepřijetí, oslavu Boha svým životem a svým tělem...
Cesta z Fryšavy do Pohledce u Nového Města nám příjemně utekla a umožnila vychutnat si krásu podzimní
přírody. K večeru jsme byli přátelsky přijati v kulturním domě v Pohledci a po výborné večeři jsme se
připravovali na další den.
Mé pracovní povinnosti mě nutily se s kamarády rozloučit a vydat se zase zpět do Brna. Ale děkuji za to, že
jsem měl možnost se zúčastnit aspoň na tu krátkou chvíli. Děkuji všem, kteří vytvářejí společnou pouťovou
atmosféru, a věřím, že se s nimi příští rok zase setkám na další pouti, tentokráte již dvanácté.
KKom

Farní pouť – Mariahilf
V sobotu 4. 10. se u Grůzů vstávalo kolem šesté, vše bylo nachystané, jen
skočit do kalhot jako Pája z večerníčku „Jája a Pája“, dát si snídani, dobalit a fičet na
sraz před faru. Zvládli jsme to spíše jako Jája, takže celý
autobus čekal, až dorazíme, za což se moc omlouváme.
Cesta do Zlatých Hor byla dlouhá, ale mohli jsme
dospat, co jsme ráno zameškali, a o dobrou náladu nouze
nebyla. První zastávka byla křížová cesta. Jednotlivá
zastavení byla vytesána do masivních kmenů českých
stromů (lípy, dubu, atd.) a postavena na velkých kamenech.
Sychravé počasí ještě podtrhávalo atmosféru modlitby
křížové cesty. Při 13. zastavení se náš prostřední syn Petr
zadíval na obraz vytesaný do kmene a soucitně řekl: „A ještě
Pánu Ježíši uřízli ruku…“ Ze šmur kalvárie jsme vyjeli na Mariahilf, kde svítilo
slunce a kde jsme slavili eucharistii. Je to
místo, které dýchá požehnáním. Modlili
jsme se za všechny rodiny naší farnosti,
za rodiče a děti a hlavně za požehnání
pro manžele, kteří chtějí mít děti.
V nádherné přírodě Zlatých Hor
jsme si pak dali oběd a vyrazili do
Albrechtic navštívit Marušku, která se ve zdejším klášteře
připravuje na zasvěcený život. Sestřičky se o nás postaraly, upekly
nám výborné buchty a napojily nás čajem a kávou a pak ještě
milým slovem o tom, co vše dělají, jak žijí a jak jsou napojeny na
Pána. Byla to nádherná pouť, moc děkujeme!
LG
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BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉM ŽIVOTĚ
duchovní obnova farnosti 13.–16. 11. 2014
vedená otcem Arturem Cierlickim, SAC, z kongregace Otcové pallotini
Rekapitulace hlavních myšlenek
13. 11. Bůh, který mi neúnavně projevuje své milosrdenství Svátost smíření – sv. Zpověď,
odpuštění i odměna od Boha
Být dobrý a shovívavý, zejména v rodině.
14. 11. Boží vstupy do našeho života, formy úcty k Božímu milosrdenství
Dobré zprávy – Co všechno Bůh pro mne učinil
Sv. Faustyně Kowalské Ježíš řekl: „Sestoupím znovu na Zem, abyste pochopili moji nekonečnou
lásku!“
15. 11. Jsme na tom hůř než Ježíšovi současníci? Svátost Eucharistie, pomazání nemocných Bůh je mezi
námi, musíme se mu otevřít! Jsem Boží dítě, které bere do náruče!
16. 11. Bůh mne chtěl mít na Zemi, protože mne potřebuje pro spásu světa!
Odpověď na požadavek tohoto světa je naše existence.
Jsem Boží poklad, dar pro tento svět!
OK

Duchovní obnova byla pro mě velmi silná. Otec Artur si
mě získal svou roztržitostí, když ve čtvrtek spojil homilii
s přednáškou a vyřešil tak za mě dilema, jestli děti zvládnou
přednášku. Musela jsem se usmívat, když otec popisoval, jak si
myslel, že je dobrý, a byl vyveden z omylu svou omylností. Taky
si mnohdy říkám: „Pane, děkuji, že jsi se mnou, a to, co já kazím,
ty napravuješ.“
Největší zážitek byla pro mě zkušenost z městečka Lanciano.
„Pán je živý a neustále se dávající, čekající s otevřeným srdcem,
jestli každý den dojdu k oltáři, aby mě mohl proměňovat v sebe.“
Co je to zázrak v Lanciano?
Kněz v roce 750 v kostele sv. Fantiška v Lanciano pochyboval
o skutečné přítomnosti Krista v proměněné Eucharistii. Během
slavení mše svaté, když vyslovil slova proměnění, hostie se
přeměnila na Maso a víno na Krev. Maso je stále nezměněné a
Krev je rozdělena na pět stejných částí, které dohromady dávají
stejnou hmotnost, jako každá zvlášť tj. 15,85 gramů. Množství
proteinů v Krvi je stejné, jako v čerstvé krvi. Tento zázrak byl
v letech 1574 až 1886 předmětem mnoha zkoumání a byl
několikrát oficiálně potvrzen za pravý. V roce 1970 byl zázrak
podroben vědeckému bádání profesory z University ze Sieny,
kteří dospěli k následujícímu závěru: maso je pravé lidské maso,
tvořeno srdeční svalovou tkání; Krev je pravá lidská krev, se svojí
krevní skupinou AB, tak jako maso; součástí této hmoty je
normální a živá lidská tkáň. Jde o neobvyklý fenomén, protože
navzdory ovzduší a biologickým vlivům, Maso a Krev zůstává
tímto způsobem zachováno již 12 století. (Zdroj: URL:
http://www.catholicdoors.com/misc/eucharisticmiracles.htm)
Vše otec zakončil tím, že podpořil naši důležitost založenou na
pokoře. Máme tady své místo a jsme zváni, abychom se podíleli
na spáse. Jen nezapomínejme, čím je toto naše podílení
vykoupeno.
LG

Pokořena,
sražena na kolena
je zašlá sláva tvého lidu, Pane.
Němě křičí,
potichu jako pěna,
přijď k nám a navštiv stádo podupané.
Zhřešili jsme,
nedbali na tvá slova,
sliby jak svíce větrem zhasínají.
Marná byla
námaha Mojžíšova,
Když s tebou sjednal smlouvu na Sinaji.
Snad ses na nás rozhněval,
či už přítel nejsi náš,
je to trest, či zloba varovná?
Kéž se nebe otevře,
kéž už přijde Mesiáš,
naše zohlé šíje narovná.
Naše ústa tiše prosí: Přijď.
Ruce k nebi natažené: Přijď.
Celé naše tělo žádá:
Pane, neukazuj záda,
sestup k nám.
Jako květ z nebeské rosy, přijď,
mocný, který zlo zažene, přijď,
čekáme tě, vzácný hosti,
opásej se vznešeností,
sestup k nám.
Luděk Strašák
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AGAPÉ – NADPŘIROZENÁ LÁSKA
Nadpřirozená láska vychází jako každá láska
z ANO, které mi bylo darováno. Pochází z většího TY,
než je tvoje lidské TY. Takováto láska je pronikáním
Božího ANO do mého života skrze ano, které svým
vtělením, křížem a zmrtvýchvstáním vyslovil Ježíš
Kristus nám, kteří jsme se od Boha vzdálili. Láska
AGAPÉ tedy předpokládá, že se ukřižovaná Pánova
láska stala pro mě vnímatelnou a že se mě skrze víru
dotýká. Z lidského a psychologického hlediska se to zdá
být nesnadné. Zde nahlížíme na známý problém
zpřítomnění. Jak může kříž Páně z dějin proniknout až
ke mně tak, abych zakusil to, co prožíval Pascal při
svém rozjímání o Pánu na Olivové hoře?
„TUTO KAPKU JSEM PROLIL ZA TEBE.“
Zpřítomnění je možné, protože Pán i dnes
žije ve svých svatých a protože v lásce,
která vychází z jejich víry, mi dává
bezprostředně pociťovat svou lásku.
V každém setkání s láskou svatých,
s láskou těch, kteří skutečně věří a milují,
potkávám vždy víc než jen daného člověka.
Potkávám novost, která se v nich mohla
uskutečnit jen skrze druhého - skrze NĚHO
s velkým N. Čímž se i pro mě otevírá
možnost přímého přístupu k NĚMU. To je
ale jen první krok. Jestliže do mě skutečně vstoupí
Pánovo ANO, takže se má duše nově rodí, pak mé
vlastní já zcela prostupuje ON a dává mi účast na sobě
samém, takže platí: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“
(Gal 2,20). Tak se realizuje tajemství Těla Kristova, jak
ho vysvětluje například Jan Eudes ve svém pojednání
o Srdci Ježíšově: „Prosím tě, uvažuj o tom, že náš Pán
Ježíš Kristus je tvoje pravá hlava a ty jsi jeden z jeho
údů. On je pro tebe tím, čím je hlava pro údy. Všechno,
co je jeho, je tvoje: jeho duch, srdce, tělo, duše
i všechny schopnosti a síly. Máš jich všech užívat, jako
by byly tvé vlastní, a tak ho svou službou chválit, milovat
a oslavovat. A ty zase jsi pro něho tím, čím je úd pro
hlavu. Proto si vroucně přeje užívat všech tvých
schopností a sil, jako by byly jeho, ke službě Otci a
k jeho oslavě.“ V setkání s Kristem se uskutečňuje,
teologicky řečeno, „komunikace idiomů“, to jest
vzájemná vnitřní výměna ve velkém novém JÁ, do
kterého mě uvádí víra. Pak už druhý člověk není pro
mne cizím. On je také údem. Kristus chce použít mé
schopnosti pro něho, a to i tehdy, když nedochází
k přirozeně lidským vztahům. Nyní mohu i jemu předat

Kristovo ANO, které mě oživuje, a to i tehdy, když
k němu nepřechovávám přirozenou sympatii. Na místo
našich soukromých sympatií a antipatií nastoupila
Kristova „SYM-PATIE“, jeho spoluúčast na našem
utrpení a na naší lásce. Z této Kristovy sympatie
dostávám podíl a osvojuji si ji životem z víry, mohu ji dál
šířit a dát druhým pocítit hloubku toho ano, které jediné
dává smysl a solidnost jakémukoliv lidskému ano.
AGAPÉ vyžaduje trénink a trpělivost, přičemž musíme
také počítat s četnými neúspěchy. Předpokládá, že
v mém životě víry dospěji k vnitřní výměně s Kristem,
takže do mě skutečně pronikne jeho ano a stane se
mým. Vyžaduje si konkrétní odvahu, neboť
jen v odvaze, která je zpočátku sice
nezvyklá a tak trochu i cizí, roste naše síla a
vnímáme význam Velikonoční události.
KŘÍŽ, který mě proniká (kříž sebezapření),
vede k veliké vnitřní radosti – ke
VZKŘÍŠENÍ. Čím více se odvažuji ztratit
sám sebe, tím více zakouším, že právě tak
sebe nalézám. Stejně jako existuje
„circulus vitiosus“, bludný kruh zla, kde
jedno NE vede k dalšímu a vytváří stále
větší zmatek, tak existuje i „circulus
salutis“, koloběh spásy, v němž jedno ANO
plodí další. Důležité je přitom zachovat správný poměr
mezi přirozeností a milostí. Agapé, která nevychází
z mé vlastní přirozenosti a nespolupracuje s ní a chtěla
by proti mému já brojit a odporovat mu, je mrzoutská a
zbrklá. Druhého odrazuje a ve mně samém živí vnitřní
rozpolcenost. Požadavek „kříže“ spočívá v něčem zcela
jiném. Sahá více do hloubky. Vyžaduje, abych vložil své
já do rukou Ježíše ne proto, aby v nich zaniklo, nýbrž
aby se v něm mé já osvobodilo a otevřelo. ANO Ježíše
Krista, které předávám dál, je skutečně jeho pouze
tehdy, když se stane také zcela mým. I na této cestě je
zapotřebí mnoho trpělivosti a pokory, tak jak je Pán
trpělivý vůči nám. Svatým se člověk nestává heroickými
skutky, nýbrž trpělivým a pokorným putováním krok za
krokem s Ježíšem. Svatost nespočívá v dobrodružných
výkonech ctností, nýbrž v tom, že milujeme spolu s ním.
Proto praví světci jsou také zcela obyčejní a přirození
lidé, v nichž skrze velikonoční proměnění a očištění
nově září jejich lidství v celé své původní kráse.
Z knihy Josepha Ratzingera: Věřit, doufat a milovat,
upravila KK
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Víkendovka biřma
Jelikož na naší první víkendovce, která byla v červnu, se nás moc nesešlo, rozhodli jsme se, že uspořádáme
druhou ještě na podzim. V pátek 17.10. odpoledne jsme se autobusem vydali směr Nížkovice. V pět hodin už jsme
byli před farou a o půl hodiny později (kvůli menšímu nedorozumění) jsme měli od ní i klíčky. Zabydleli jsme se, a
protože se nám zalíbila pec, která byla jako z pohádky, a zároveň se dala použít i jako krb, šli někteří z nás připravit
dřevo a zbytek si mezitím povídal. Když se zatopilo, zahráli jsme si Bang a po
příjezdu pana faráře s Jančou se začala podávat naprosto skvělá večeře z rukou
„naší kuchařky“ paní Simony. Večer jsme si ještě zahráli další stolní hru, při které
jsme se dobře bavili, a když jsme o dvě hodiny později konečně měli vítěze
Martina, mohli jsme jít spát.
V noci nás čekalo malé dobrodružství, protože nás vzbudila poměrně velká rána
a jelikož jsme si uvědomili, že jsme zapomněli zamknout hlavní dveře, tak jsme
si nejprve mysleli, že přišla nezvaná návštěva. Nikoho ani nic jsme ovšem
nenašli, a tak někteří pro lepší atmosféru začali prosazovat názor, že tady asi
straší. Ráno jsme ovšem naznali, že to asi byly schody, které už měly něco za
sebou a hrozně vrzaly.
Další den dopoledne měl pan farář přednášku, po které nám navíc
odsloužil mši v místním kostelíčku. Pak byl opět vynikající oběd a jako zákusek
jsme měli hromadu čokolády. Potom nám pan farář dal kvíz Matky Terezy, a aby
se nám líp trávilo, vydali jsme se na průzkum okolní krajiny, při kterém byl prostor
popovídat si o všem možném (od podrážek bot,
přes šípkovou marmeládu, až po odrůdy stromů a HUMOR POUŠTNÍCH OTCŮ
jejich nemoci). I když krásně svítilo sluníčko, po
V jednom koinobiu vykládal stařec Písmo a přitom si
cestě bylo dost bláta, takže to občas byla opravdu všimnul, že jeden bratr při jeho exegezi usnul. „Budu
klouzačka a při návratu jsme museli prokázat pokračovat až se ten bratr probudí,“ prohlásil. Jeden z otců
vynalézavost a zručnost v různých způsobech si neodpustil poznámku: „Myslím, že se probudí okamžitě,
jakmile skončíš.“
čištění bot.
Na faře jsme si chvilku zazpívali a zahráli si
další stolní hru. Večer některé z nás při pokusu Otec se vyznával starci: „Někdy mi dělá starosti, co asi
udělat zápis do farní kroniky, přepadla chvilka dělal Noe v arše, když všude kolem něho bylo jen
poezie a společnými silami jsme složili sice nekonečné moře.“ „Určitě lovil ryby.“ „No, a právě s tím
primitivní, ale zato výstižnou básničku. A ještě než si mám problém: jak mohl rybařit, když měl jen dva červy?“
básničku přečtete, chtěli bychom poděkovat panu
faráři, že obětoval svůj cenný čas a přijel za námi, Jednoho srpnového dne pálilo slunce tak, až pukaly skály
na poušti poblíž Nitrie. Jeden mnich lopotně putoval
paní Simoně, že byla tak hodná a navařila nám, a dunami za oslíkem vlekoucím vozík. Nakonec se
tak jsme měli o starost méně, a na závěr Pánu vyčerpáním zastavil. „Nikdy v životě jsem nezažil
Bohu, že nám přichystal krásné počasí, že nad takovéhle vedro,“ řekl si nahlas. „Já také ne,“ přidal se
námi po celou dobu držel svou ochrannou ruku, že oslík. Mnich se podivil: „No tohle! Poprvé slyším mluvícího
jsme se všichni vrátili v pořádku domů a že jen díky osla.“ „Já také,“ přitakal mu vozík.
němu může tohle biřmo existovat.
Jeden mladý mnich si přišel za starcem pro radu: „Abba,“
A na závěr tedy básnička...
obrátil
se na něho, „víš, že už zanedlouho uplyne rok, co
Nížkovice v ďolíčku, nezapomeň Bibličku!
jsem odešel žít na poušť, a že za tu dobu už šestkrát nebo
Kostel jako dlanička, vedle fara – pecička.
sedmkrát přiletěla sarančata? Však víš, jaká je to patálie,
Postýlek jak u Sněhurky, straší tady u komůrky.
protože všude vlezou, dokonce i do jídla. Jak se mám při
Na procházce v lesíčku, v tom mazlavým blátíčku.
něčem takovém chovat?“ Stařec žil na poušti už čtyřicet
Stromečky, stromky, stromy, habry, buky, jilmy.
let. Odpověděl: „Když mi poprvé spadlo do polévky jen
jediné saranče, všechnu jsem ji vylil. Později jsem
Sluníčko šlo spát, my vám s básničkou
sarančata
vylovil a polévku snědl. Teď, když se nějaké
chcem s Pánem Bohem dát.
Biřmo snaží z polévky vylézt, nacpu je nazpátek do talíře...“
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Drazí zábrdovičtí farníci,
Ozývám se po delší době a jako externí
dopisovatel, abych vám podal hlášení
z nového působiště. Jak víte, po kněžském
svěcení mě pan biskup Vojtěch poslal do
města, kterému lidé většinou říkají „vidím tě
dvojmo“ a místní farář mu – jak jsem se
dozvěděl – říkává „žehnám ti dvojmo“: ano,
do města Znojma. Máme na starost farnosti
dvě: děkanskou farnost sv. Mikuláše a farnost
Nalezení sv. Kříže, kterou od
r. 1222 (i když s přestávkami)
spravovali bratři dominikáni.
Ti ovšem nyní znojemský
konvent opouštějí, protože
jich je málo. A tak byla
p ř i d á n a f a r á ř i o d s v.
Mikuláše, panu děkanovi
Mons.Jindřichu Bartošovi a
jako pomocníka mu dali
nezkušeného kaplana.
Znojmo je také tradičně
jáhenské místo (jakým se
pomalu stávají také
Zábrdovice), takže tu máme
Zdeňkova spolubratra, jáhna
Mgr. Lubomíra Řiháka. A tak je nás teď na faře
vlastně víc, než bylo znojemských
dominikánů, máme tu takovou „týmovou faru“
a můžeme říkat „Znojmo, žehnám ti trojmo“.
:-)
Už jsou to čtyři měsíce, co jsem byl
vysvěcen a co jsme měli v Zábrdkách
„sekundici“, děkovnou mši svatou, kterou jste
tak krásně připravili (také pohoštění po ní)
a na kterou vzpomínám. Potom jsme se ještě
mohli vídat a slýchat a potkávat, když jsem
měl tu čest 7. – 19. července u vás zastupovat
„Očeho“. Bylo to velmi příjemné, protože jsem
mohl první kněžské krůčky dělat ve farnosti,
kterou znám, mezi lidmi, kteří mě mají rádi
a já je.
Potom nastalo období neoblíbeného
stěhování a loučení, i když to bylo pozvolné,
velmi pozvolné (jáhen Zdeněk měl se mnou
velikou trpělivost, než jsem mu vyklidil
jáhenský pokojíček, tedy pokoj). Tyto dny do
konce července jsem zároveň hodně věnoval
mším svatým a novokněžskému žehnání

všude možně, na místech, kam mě zvali.
Zábrdovice byly stále mou základnou. Potom
jsem s přáteli kněžími na 10 dní odjel na
dovolenou k Sázavě (28. 7. – 7. 8. ). Po
návratu jsem vyrazil do Znojma s autem
plným banánovek (což se pak ještě
opakovalo).
A tak jsem se pomalu osměloval na
novém působišti, ale ještě mě čekalo turné
s novokněžským žehnáním
na různých místech, kam mě
přátelé zvali (např. Borovany
u Třeboně, Rakovník, Bor
u Tachova a Nový Dvůr, Horní
Lhota u Luhačovic, Město
Albrechtice atd.). To jsem si
koupil i dálniční známku.
Otcové dominikáni
P. Romuald a P. Alvarez ještě
ve Znojmě pobývali a sloužili
mše, takže jsem tam tolik
nechyběl.
Od 18. do 23. srpna se
pořádala tradiční pěší pouť na
Velehrad. My s panem
děkanem a skupinou farníků jsme se přidali
k proudu z Vranova nad Dyjí. Byla to opravdu
krásná zkušenost, líbily se mi hlavně
rozhovory a zpovědi za pochodu a také
zábavné večery, na kterých mládež
předváděla zábavné scénky atd. Mile mě
překvapila velkorysost farností, kterými jsme
procházeli a kde nás čekali s občerstvením
nebo nabídli nocleh.
Potom jsme měli ještě 4 dny dovolené s
kněžími z našeho ročníku: v Břežanech
u Znojma u sester sv. Hedviky, které se věnují
postiženým a také o nás se postaraly. A tak
jsem pozvolna poznával Znojmo, ale opravdu
pozvolna. Sloužil jsem tu spíše ve všední dny,
o nedělích jsem stále jezdil s novokněžským
požehnáním, jak se říká „po všech čertech“.
25. – 29. září jsem vybral zbytek své
dovolené, letěl jsem s přáteli do Madridu na
blahořečení Álvara del Portillo. Bylo to
krásné, opravdu něco mimořádného, co mi
teď pomáhá žít více řádně.
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A tak jsem vlastně až od října začal normálně ve
Znojmě působit. Úplně vidím pana faráře Rouse, jak kroutí
hlavou, když toto čte... A já ho chápu. Nicméně jsem velmi
vděčný za postupný „záběh“ v nové farnosti a také za
možnost uspokojit poptávku po novokněžských
požehnáních, dokud tu ještě byli i patres OP (otcové
dominikáni). Zároveň jsem se už na normální práci fakt
těšil. Ta je teď naší náplní: mše svaté, kázání, zpovídání,
návštěvy nemocných, náboženství (ale ne moc), svatby,
křty a pohřby (zde hodně pomáhá jáhen Lubomír, dělá
v tom více než já), katecheze pro maminky s dětmi,
ministranti, spolčo mládeže.
O podzimních prázdninách jsem vzal pár našich
ministrantů do centra mládeže v Praze-Kunraticích. Tamní
kněz P. Benedikt Hudema a jeho kluci (starší ministranti)
pro nás připravili bezvadný program. Bohužel se to ale
krylo s poutí zábrdovické mládeže, na kterou jsem proto
nemohl dorazit.
Opravdu velmi rád vzpomínám na rok
v Zábrdovicích. Když jedu vlakem do Letovic a vidím věže
vašeho kostela, jímá mě nostalgie. Ve Znojmě mi nyní
pomáhají ty cenné zkušenosti, které jsem od vás získal
(ohledně chodu fary a kostela, výuky náboženství,
přípravy na křty, průběhu spolča atd.). Ale nejcennější jsou
vztahy, výborní lidé, které jsem v Zábrdovicích poznal.
Nemohu Pánu Bohu dost poděkovat za oba faráře,
o. Jiřího Rouse i o. Jindřicha Bartoše. Oba jsou z mého
pohledu úplně úžasní a já jsem velmi vděčný, že jsem je
mohl poznat a od nich se učit. Kdybych si mohl sám vybrat
farnosti, ve kterých začínat, líp bych to určitě nedokázal.
Takovou mojí vizí do budoucna je pracovat
s ministranty (nejenom ze Znojma). Věnovat se jim, aby z
nich byli dobří lidé, dobří otcové rodin, farností... Myslím si,
že je to opravdu důležité. A tak vás moc prosím o modlitbu
také na tento úmysl.
Ještě jednou vám děkuji za všechno, čím pro mě
jste, co jste pro mě udělali a děláte, a těším se s každým
z vás na viděnou při nejbližší příležitosti.

NA MARTINA

Šedým deštěm rámovaný obraz,
rozostřený žlutým světlem lamp,
bledne.
Barvy zapírají duhu.
Utajeně svítá.
Jen potulní ptáci
snídají dnes v trávě.
Bláto pomazává chodník
a sněžit nezačíná
na Martina.
Ráno přibrzděné inverzí
budí město.
Osmá spojí auta do zástupu.
Jámy děsí služebníky
klidu sterých cest.
Spěchám,
k smrti unavený objížďkami.
Mít dvě drobné mince,
byl bych svobodnější.
Děkovat zapomínám
na Martina.
Dva dny před Anežkou
stěží poznám stromy po ovoci
při přehlídce uprázdněných větví.
Neproniknu pod kůru.
Stíny oslabují oči.
Mrholí.
Tváře liduprázdných ulic
zdobí zrcadélka z kaluží.
Bloudím.
Hledám svého žebráka.
Ještě mohu milovat.
Láska pláště roztíná
na Martina.
Petr Kaďourek (Marabu), z jeho
knížky básní „Úlomky hlíny“.

S úctou a láskou vám žehná
P. Martin Hönig
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PŘEČTĚTE SI:
Joseph Ratzinger- VĚŘIT, DOUFAT, MILOVAT
V otázce Boží existence člověk nemůže zůstat neutrální. Zde může říci
jenom ano, nebo ne. Otázka Boha není pro člověka teoretickým
problémem. Naopak, je vrcholně praktickou záležitostí, která se projevuje ve všech
oblastech našeho života. Proto ani v úvahách této knihy nejde
o promýšlení teorií. Kniha je pozváním k „duchovním cvičením“ a ta jsou
nacvičováním křesťanského způsobu života, jsou cvičením života víry. Jelikož ale
křesťanský život není nějakým zvláštním uměním vedle ostatních jiných umění,
nýbrž prostě opravdově prožívaným lidským životem, mohli bychom také říci, že se
chceme „cvičit“ v umění správného života. Chceme si lépe osvojit umění všech
umění – umění být člověkem.
Připravila KK

KRÁTKÉ ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
Její srdce bylo tak doširoka otevřené jako paže jejího Syna, který k sobě z kříže všechno přitáhl.
Maria pod křížem přijala Synovo dědictví a jako Matka Vykupitele přijala všechny do svého srdce.
sv. Terezie Benedikta od Kříže
Nastává advent, venku je často nevlídné počasí a nás to nutí schoulit se do tepla a možná už
myslet na krásu Vánoc. Proč si připomínat Kříž, vždyť se na nás ze všech stran valí nemoci, úmrtí v
rodině, války, shon a stres a ještě tahle brněnská špinavá zima. Maria s námi prožívá náš advent,
nejen letošní, ale i ten celoživotní. Možná si někdo z nás starších položí otázku: „Kdy konečně se
setkám se svým Pánem skutečně tváří v tvář?“ Zapálí se v nás touha navěky Mu patřit, mít pozemský
život za sebou a prožívat jen vrcholnou lásku v objetí se svým milovaným Bohem. Maria je však žena,
která má stále před sebou ukřižovaného Syna. Vidí, kolik ran jsme mu uštědřili a kolik jich ještě
přidáme. Ona je ve svém adventu, jako i její Syn očekávající náš příchod do věčné blaženosti, velmi
aktivní. Vždyť co dělá maminka, když vidí, že její děti něčím trpí? Snaží se, aby jejich bolest byla
menší. Proto se za nás stále přimlouvá, ale nejen to, vybízí nás a volá: „Pohleď na toto mé dítě, na
mého Ježíše, je tolik krásný, náš svatý Boží Syn a Spasitel. Není jiný nad lidskými syny tolik krásný.
Pohleď na jeho kříž, On žízní a čeká na tebe.“
Myslím, že tohle je prolínání nebeského adventu s pozemským a chce se mi volat: „Maranatha!
ANO, PŘIJĎ UŽ, PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI!“ Na obzoru našeho života vychází Panna Maria vždycky jako
první, jako jitřenka ohlašující ranní svítání, aby oznámila příchod
skutečného Světla, Ježíše Krista. Zjevuje nám na sobě něhu jeho
srdce, chvějícího se starostlivostí o každého člověka. Říká nám, že
v Synu, kterého zrodila, si Bůh zamiloval lidstvo neslýchanou
láskou a že v ní se každý může setkat s Bohem, tak jako dcera a syn
se svým rodičem. Dále říká, že láska, má-li být pravdivá, musí být
náročná. V životě je zapotřebí přijmout utrpení, protože utrpení je
nezbytným předpokladem toho, aby se na světě objevili zralí a
krásní lidé. Sama je toho příkladem. Ale také je nám zapotřebí
pravé, hluboké a dětsky pokorné důvěry. I to, co se zdá lidsky
nemožné, otvírá před námi klíčem pokory dveře nečekaných
možností. A proto s radostí v srdci volejme: EJHLE, HOSPODIN
PŘIJDE a všichni svatí jeho s ním a bude v onen den světlo velké,
aleluja. Vždyť každým novým adventem se blíží naše vykoupení,
naše setkání s milovaným Bohem tváří v tvář, a proto by měla být i
naše naděje vždy stále silnější než utrpení tohoto věku.
KK

