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Slovo redaktorů
Milí farníci,
rádi bychom se vám představili: jsme Hanka a Karel Komárkovi, noví
redaktoři našeho zábrdovického farního časopisu. Chtěli bychom
poděkovat Lucii a Dominikovi Grůzovým za všechen čas strávený jeho
tvorbou. Moc se nám líbí, jak časopis vypadá i jaký má obsah, a proto se
nemusíte obávat žádných velkých změn.
Něco nového jsme přece jenom přidali – Okénko maminek, 10 důvodů
proč... a rubriku pro děti Detektiv v kostele.
Budeme vám moc vděční, když nám pošlete články z akcí vašich
společenství či které prostě vytrysknou z vašeho srdce, aby časopis byl
opravdu o životě naší farnosti. O tom, co se událo, i o povzbuzení do
života. Příspěvky můžete zasílat na adresu zivot.redakce@gmail.com.
A teď už vás vítáme u adventního čísla, jehož hlavním tématem je cesta,
protože jak praví Písmo: „Připravte cestu Pánu.“
Těšíme se na spolupráci a přejeme krásné prožití adventu.
Hanka a Karel Komárkovi

Duchovní slovo - Jsme na cestě
Odpradávna patří k lidské existenci putování. Lovci a
sběrači to měli jako celoživotní úděl, ale i usedlí lidé a
národy byli často nuceni se stěhovat. Vyjít na cestu znamená
opustit místo, které znám, mám k němu vztah, je to určitá ztráta.
Vydáváme se na cestu za nějakým cílem, jehož dosažení může být
jistější nebo méně jisté. Izraelité zotročení Egypťany se vydávají
na cestu ke svobodě, za příslibem zaslíbené země. Cesta ale trvá
dlouho a mnozí nevěří, že k cíli dojdou, vidí jen obtíže cesty, „začali
znovu s pláčem volat: ‚Kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme na
ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo, na okurky
a melouny, na pór, cibuli a česnek.‘“ (Num 11,4–5). Pokušení
rezignovat, či se dokonce otočit zpět, může být někdy silné. Do
zaslíbené země nakonec po čtyřiceti letech doputovali. Ale ani pak
nebylo vyhráno. Od začátku o ni museli bojovat. Rostla touha po
Mesiáši – tom, který zbaví zaslíbenou zemi nadvlády a nastolí mír.
Celé generace úpí k Hospodinu, aby přislíbeného Mesiáše
poslal… A On, přichází… Jaká radost pro lidi… A pak? Jaké
zklamání… Místo aby se ujal vlády, je ukřižován… On ale zve na
jinou cestu, vnitřní cestu. Tu nejdelší a nejnáročnější – cestu od
srdce k srdci, od člověka k člověku, od člověka k Bohu – celoživotní
pouť. Pouť, kterou započal již Adam s Evou, když byli vyhnáni
z ráje. Celé generace, celé lidstvo je na této pouti. A nic nás
nemůže zcela uspokojit a naplnit, než náš konečný cíl – nebeský
Jeruzalém. „Neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě“
(sv. Augustin). Sv. Jan Křtitel nás v adventu vybízí: „Připravte cestu
Páně, vyrovnejte mu stezky!“ (Mk 1,3) Připravit Pánu cestu?
Vlastně je to spíše naopak – On připravil cestu nám – cestu do
nebe. On je dokonce sám tou Cestou – naší Cestou, Pravdou
a Životem… Být s Ním a v Něm na cestě do nebeského
Jeruzaléma… Putujeme tam, a přitom už tam nějak zároveň jsme.
Je daleko, a přitom tak blízko. Už máme Cestu, kterou Adam
s Evou ztratili. Jistý cíl, který pro nás Ježíš získal a kterým je
zároveň On s Otcem. Stačí jedno – rozloučit se s tím, co mne brzdí,
nebo dokonce drží na místě, s touhou a rozhodností vyrazit na
Cestu...
Pan kaplan D.
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Co nás čeká v prosinci
8.12. Mikulášská nadílka v kostele
21.12. Velký úklid a stavění Betléma od 8:00

Program duchovní hudby
24.12.: (24:00)
V. Říhovský: Česká vánoční mše půlnoční, op. 59
V. Rotter: Vánoční zpěv
B. Fidler: Vánoční ukolébavka.
25.12.: (9:45)
I. Händel: Česká vánoční mše
V. Říhovský: Vánoční zpěvy, op. 21
J. J. Ryba: Dvě pastorely
Účinkují:
Varhany:
Řídí:

sólisté, chrámový sbor, orchestr
MgA. David POSTRÁNECKÝ
Zdeněk HATINA, ředitel kůru

Promítání fotek z farního tábora
POPOUPO
Po nedělní „desáté“ mši jsme se sešli ve farním sále a
zavzpomínali si na táborovou atmosféru. Na začátku
nás od fotbálku a různých debat svolal Staňa
píšťalkou na nástup a pochválil nás, že jsme
nezapomněli, jak se to dělá a podařilo se nám
přiběhnout opravdu rychle. Zazpívali jsme si
táborovou hymnu a díky Aničce se nám krásně
povedla. Pak Lucka provedla všechny přítomné
průběhem našeho tábora prostřednictvím prezentace
fotek. Následovala volná zábava zpestřená
výbornými buchtami a dalšími dobrotami a lahodně
namíchaným džusem.
Děkujeme za přípravu našemu táborovému kuchaři
Ondrovi i všem domácím kuchařům a kuchařkám.
Obrovský dík patří také hlavním vedoucím Luccce a
Staňovi za geniální nápad podniknout takovýto tábor
a za jeho úžasné vedení a všem ostatním vedoucím a
pomocníkům, že připěli k vydařenému dílu.

ZOUFALSTVÍ A DŮVĚRA
Leckdy, Pane,
se ve mně všechno
proti tobě vzpouzí.
Proč se tak plahočím,
abych tě našla,
když ty pro mne
stejně zůstáváš
tak záhadný, tak cizí
a tak daleko,
a tu mou touhu
po blízkosti a důvěře
necháváš neukojenou?
Leckdy, Pane,
si myslím,
že ty nás lidi
zoufale přetěžuješ,
Čekáš-li slepou důvěru
a své tvory neušetříš
ničeho těžkého.
Leckdy, Pane,
umlkám,
neboť nevnímám nic
než tvé mlčení,
ač jsem celá
vyhladovělá touhou,
abys odpověděl
na mé polekané otázky.
Leckdy, Pane,
si umíním,
že půjdu dál bez tebe,
a přesto se pokaždé
k tobě
zas vracím.
Vždyť není pravda,
že jsem nikdy nezakusila
tvou blízkost.
Vždyť tys můj Bůh,
i když tebou
strádám.
Před tvou nepochopitelností
se skláním
a uznávám,
že v mé cestě s tebou
má místo i bolest.
Sabine Naegeliová vybrala KK
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A co přítomní účastníci tábora?
Jaký je váš nejlepší zážitek z tábora? Co se vám
vybaví, když se řekne tábor Popoupo?
Matěj: Nejlepší zážitek byl, jak jsme se mohli
koupat v té řece, nebo co to tam bylo. A jak
jsme zabíjeli draka.
Terka: Nástup s vlajkou.
Anežka: Ta noční hra pro starší.
Stela: Hry s těma kartičkama.
David:Mně asi taky to koupaliště a ta druhá noční
hra, když jsme lovili toho draka, to bylo
super. Lenka: Mně se asi nejvíc líbila ta
noční hra, ty akční hry, no.
Terka: Všechno.
Sára: Jak jsme mohli spát v těch stanech.
Adélka: Mně se nejvíc líbily nástupy a vždycky,
když byly takové ty zapomenuté věci
(Ztráty a nálezy).
Peťa: Úplně všechno...Tak mně se na farním
táboře nejvíc líbilo, jak jsme tam mohli ničit
draka a jak tam Matěj dokonce asi
polovinu snědl. Polovinu kartonového
draka.
HK

Střípky z duchovních cvičení - Setkání s Bohem aneb cesta modlitby
Ž 63, 2-3/ Ž 73, 25/ Ex 3, 1-15 Bože, po tobě žízním…
Náš největší úkol je objevit Boha, čekat na něj a po něm toužit.
V současnosti je toto hledání, objevování těžké. Lidé Boha nepotřebují. Ubývá
nevysvětlitelných jevů, ve středu přemýšlení je člověk a tento směr vše ovlivňuje. Není to
dobře, ale nejde tomu zabránit. A je těžké se tomuto přístupu ubránit. Potřebovali bychom
takový duchovní goretex. Goretex má tu vlastnost, že propouští tekutinu jen jedním směrem
(zevnitř ven). Stejně tak bychom potřebovali nepropouštět současný svět dovnitř, ale
vypouštět ven naši duši, propouštět sebe k setkání s Bohem.
Když se vzdalujeme od Boha, mění se naše myšlení. Naopak v přítomnosti Pána získává naše
slovo, naše myšlení pečeť pravdy. Potřebujeme Boha zažívat, toužíme po těchto dotecích…
„Má duše čeká na Pána, více než voják na svítání…“ Pojmy, vědomosti, fakta duši nenasytí.
Kolem nás je mnoho zahlcení, které nás odvádí, že mnohdy zůstáváme na povrchu našeho
vztahu s naším úžasným Bohem.
Při hledání si však musíme uvědomit, jestli chceme zažít Boží přítomnost, nebo nám jde jen
o zážitek. Představme si, že přijde člověk a řekne: „Hele, chci s někým zažít přátelství, je mi
jedno s kým. Tak třeba s tebou.“ Tento přístup by urazil kdekoho, natož našeho milujícího otce.
Prostředkem setkání s Bohem je modlitba. Není potřeba spousta knih, abychom se dověděli,
jak se modlit. Důležité je hledat svou vlastní cestu modlitby, zkoušet, cvičit se v modlitbě a
v pokoře ji i sebe zkoumat. Vezměme si příklad z Mojžíše.
Mojžíš se setkává s Bohem v poušti – vyhnaný z rodného domu, pronásledovaný svými
i Egypťany. Tu vidí hořící keř – Boha, sílu, která vše prostupuje. Prostupuje, ale zvnějšku se
nic nemění, změna probíhá vevnitř.
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Mojžíš se setkává s Bohem v poušti – vyhnaný z rodného domu, pronásledovaný svými
i Egypťany. Tu vidí hořící keř – Boha, sílu, která vše prostupuje. Prostupuje, ale zvnějšku se
nic nemění, změna probíhá vevnitř.
Mojžíš pozoruje. „Zuj si boty.“ Boha nelze jen pozorovat, zve k osobnímu setkání.
„Mojžíši!“ Stejně jako Bůh volá jeho jméno, snaž se zaslechnout to své! I tebe volá.
A zde můžeme odložit vše, čím se jinde chráníme, a setkat se s živým Bohem.
Setkal/a jsem se s živým Bohem? Jak?
Uvědomuji si jeho lásku? Co mi pomůže ji vnímat?
LG

Karneval cvičení rodin - Štítary 2019
Duchovní
Tento rok se duchovní cvičení rodin konala ve Štítarech
u vranovské přehrady od 19. 8. do 24. 8.
Rodiny ze zábrdovické farnosti i z jiných koutů republiky
přijely a ubytovaly se v nádherném (téměř opraveném)
areálu Sdružení Petrov. Mezi lesy obklopeni tichem
mohli rodiče obnovovat a nově nastavovat svůj vztah
s naším Pánem, zatímco děti využily lesy k stavění
domečků pro skřítky, hrám a jiným aktivitám. Nejvíc
lákavá však byla přehrada. Několikrát jsme podnikli
výpravu na člunu, koupání či házení kamínků, za což
jsme od místních dostali vynadáno.
Jednou jsme se dokonce s dětmi účastnili stavění
jachty. Byl zde pán, který se s námi dal do řeči, a
dokonce naše síly také využil. Sice jsme se snažili, ale
vypadalo to, že háček do smyčky nedostaneme. Ale
nakonec jsme to zvládli! To bylo radosti!
Odpoledne jsme podnikali různé výpravy, někdy blízké,
někdy daleké. Jednou nám pan farář ukázal tajnou
zátoku, kde jsme všichni našli granáty! O zážitky (různé
duchovní úrovně) zde nebyla nouze, a tak se sem
vydáme i příští rok. Přidá se někdo?
LG

Misijní most modlitby, aneb Modlitba+Oběť+Služba+Tvořivost
MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou
Papežských misijních děl spojenou s oslavou
Světového dne misií – Misijní nedělí 19. října.
Papež František vybízí celý svět k modlitbě
za misie. Naše farnost se k tomuto
modlitebnímu mostu připojila v sobotu 19.
října po farní pouti. Od 19. hodiny jsme se
setkali s Pánem ve vystavené Nejsvětější
svátosti. Ve svých modlitbách jsme mysleli na
děti podporované naší farností, na misionáře,
pronásledované křesťany, lidi chudé, trpící,
opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové,

strádající nedostatkem lásky… Zahrnuli jsme
také prosby za šíření evangelia po celém světě
a za dar víry.
Misie bez modlitby nemohou existovat. Misijní
činnost každého křesťana je odpovědí na
trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a
hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk
16,15) Papež Benedikt XV. v listu Maximum
illud zdůrazňuje, že jediným motivem misijní
činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše,
šířené svatostí vlastního života a dobrými
skutky. Papež František klade opět důraz na
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tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto se v
celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný
misijní měsíc.
Modlitbou Pokřtění a poslaní, která je
oficiální modlitbou vydanou u příležitosti
Mimořádného misijního měsíce října 2019,
se můžeme k modlitbám za misie připojit
i mimo měsíc říjen.

Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn
Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil své
následovníky: „Jděte a učte všechny národy.“
I nám připomínáš, že skrze svůj křest máme
účast na poslání církve.

Posiluj nás dary Ducha Svatého, abychom byli
odvážnými a horlivými svědky evangelia tak,
Misionáři jsme ve svém okolí i my. Nemusíme aby poslání svěřené církvi mohlo najít nové a
jezdit do cizích či dalekých krajů, stačí se účinné nástroje, které světu přinášejí život a
dobře rozhlédnout kolem sebe – můj soused, světlo.
spolupracovník, člověk, kterého
míjím na ulici nebo pouštím
Pomoz nám umožnit všem národům
v tramvaji sednout, může být tím,
zažít spasitelnou lásku a
kdo naše misie potřebuje.
milosrdenství Ježíše Krista, který žije
a kraluje v jednotě Ducha Svatého po
Nebo misie (někdy) potřebujeme
všechny věky věků.
zakusit i my sami? ;)
Amen.
MŠ

Podzimní pouť farnosti
V sobotu 19. 10. 2019 v 7:00 byla většina
poutníků putujících na poutní místo Turzovka
připravena v autobuse firmy Rozsíval.
Jakmile dorazili opozdilci, autobus vyrazil na
dlouhou cestu.
Během jízdy probíhaly modlitby růžence,
Korunky k Božímu milosrdenství nebo píseň
Anděle boží.
Naše první zastávka byla v Karolince
v kostele Panny Marie Karmelské, který byl
postaven v letech 1994–1997. Interiér
kostela je zdoben mozaikou o rozloze 100
m², kterou navrhl a s pomocí věřících
i zrealizoval P. Juraj Begany, SVD. Úžasný
artefakt představuje Boží milosrdenství
rozlévající se do celých dějin spásy. Mozaika
zobrazuje tři výjevy ze života Panny Marie:
Zvěstování Páně, Ukřižování a Maria pod
křížem, Panna Maria Karmelská spolu se
svatým Josefem. Do mozaiky i oltáře byly
vloženy relikvie svatých a blahoslavených.
V mozaice, zasazeny do zobrazení sedmi
ctností, jsme viděli sv. Zdislavu, sv. Arnolda
Janssena, sv. Marii Goretti a bl. Zdenku
Schelingovou. Další tři pole jsou volná, třeba
pro někoho ze zábrdovické farnosti.
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V oltáři pak byly ostatky sv. Dominika Savia,
bl. Imeldy Lambertini, sv. Jiří, sv. Kateřiny
Sienské, sv. Dominika Guzmána a tří svatých
košických mučedníků.
Inspirující byla pobídka místní paní, která nás
s mozaikou seznámila: „Životy svatých nás
mají posilovat, být vzorem každodenního
života. Zároveň tito svatí představují ty, kteří
s darem Ducha Svatého dovedli žít tak, aby
jej lidsky naplnili ke svatosti.“
Poté jsme vyrazili na Turzovku, kde jsme pak
v nádherném počasí vyfuněli kopec a vklouzli
do nádherného kostela s mozaikou Marka
Ivana Rupnika, SJ, jehož školu jsme viděli
také v Karolince.
Co mozaika symbolizovala? Velmi hluboké a
vážné myšlenky, které přímo vyzývaly
k meditaci. Panna Maria je brána jako
bohorodička, protože porodila syna s lidskou
přirozeností. Syn, který je od věčnosti
zrozený z Otce, z Panny Marie přijímá lidskou
přirozenost. Kristus si je vědom toho, že je
synem Nebeského Otce, a neustále žije toto
vlastní synovské já v tomto vztahu s Otcem.
To znamená, že žít lidskou přirozenost podle
božího plánu je možné jen tehdy, když
budeme mít účast na osobním životě Boha.
Skutečný člověk není ten, který žije život na
základě své přirozenosti a jejích podnětů, ale
ten, který se odevzdává do existence Boha,
pro společenství, pro vztah, v kterém se
druhý, ne moje já, stává středobodem mé
pozornosti.
Mozaika je složená jako závoj, který se
otevírá. Vidíme zde dvě scény ze Starého
zákona, které znázorňují teologický základ
pro vztah Kristus – církev. V levém horním
rohu stvoření Evy z boku (bok je zvýrazněn) a
napravo Noemovu archu. Adam a Eva nejsou
nazí, ale jsou oděni do světla a slávy. Eva,
která vyšla z Adama, má stále ruku v jeho
boku a druhá směřuje k Bohu Otci Stvořiteli.
Obraz vstupu stvoření do Noemovy archy je
symbolem vstupu stvoření do Kristova těla.
Kdo vstoupí do jeho Těla, bude spasen.
Na levé straně je obraz nebeského
Jeruzaléma a na pravé straně setkání
vzkříšeného Krista s apoštolem Tomášem.
Tomáš je zde narozen z Kristova boku, je to
symbol přijímání Eucharistie a života se
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Synem, který je láska. Nad nebeským
Jeruzalémem rozjímá Jan, který ukazuje na
Matku, protože porodila Tělo, kterého jsme
také součástí, a s Boží Matkou, Matkou Církví
a s novým lidstvem otvírá dveře nebeského
Jeruzaléma.
V tomto kostele jsme slavili mši svatou, při
které nás pan farář vedl, abychom napsali to,
co nám leží nejvíce na srdci, na papír a
odevzdali to Panně Marii. A také abychom se
odevzdali víře, že ona se o to postará. Ta
symbolika mně osobně došla až doma při
večerní modlitbě. Jak se mnohdy utápíme
v starostech a smutcích, a přitom je to tak
jednoduché!
Odevzdat to Matce Boží, která stojí za svým
synem, aby mu nepřekážela, ale zároveň činí
veliké věci.
Pouť byla opravdu povedená, počásí nám
nádherně přálo, jen času se nám nedostávalo.
A domů jsme přijeli lehčí o naše starosti a se
spoustou milostí.
LG

Přečtěte si
OTČE, ODEVZDÁVÁM SE TI
Wilfrid Stinissen

Hlavním tématem této knihy
je poslušnost vůči Boží vůli.
Autor se přitom zamýšlí nad
cestami k dosažení
naprostého odevzdání.
Zvláštní pozornost je
věnována potížím, které
tento proces duchovního
zrání doprovázejí. Text je
obohacen o odkazy na mnoho autorů duchovní
literatury (Jan od Kříže, Sv. Augustin).
Vydalo Karmelitánské nakladatelství.
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Očeho pohádka
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a
Jakuba a vystoupil s nimi na horu
pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se
mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle,
rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a
Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti,
kterou měl podstoupit v Jeruzalémě.
Petra a jeho druhy však přemohl spánek.
Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva
muže stát u něho.
Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr
Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady!
Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden
Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co
mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a
zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně
bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj
vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se
ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali
o tom mlčení a nikomu v oněch dnech
nepověděli nic o tom, co viděli.
(Lk 9, 28b–36)
Nyní se pojďme zamyslet nad pár otázkami:
Kterým třem apoštolům Ježíš nejvíc věřil?
Jak se říká té hoře, kam vyfuněli?
Jak se na této hoře změnil Ježíšův vzhled?
Jak se cítili učedníci, když to uviděli?
Co o Ježíšovi řekl Otec, co slyšeli
apoštolové?
Kteří pánové se ukázali s Ježíšem?
Komu ze svých současníků dává přezdívku
Eliáš?
Co myslíš, proč učedníci potřebovali znát
Ježíše tak úžasného a milovaného Otcem?
A dále si zkusme povědět pohádku, která
nám tuto velkou událost objasní.

Když bylo Martínkovi šest, vzal ho táta na
dovolenou do Afriky. Dívali se na slony, žirafy a
zebry, ze stromu pozorovali lvy, hráli si
s opicemi. Jednou musel táta zastřelit
krokodýla, který je napadl na břehu řeky.
Prostě si to moc užívali.
Jednoho rána se rozhodli najít nejdelšího hada
na světě, což je hroznýš královský. Šli docela
dlouho pěšky, táta měl loveckou pušku a nůž,
Martínek drsňácké vojenské oblečení.
Najednou se za nimi ozvalo „aú“ a pak ještě
několikrát. Veliká smečka divokých psů. Táta
věděl, jak je to nebezpečné. Jen strhl z ramene
pušku, už se objevili první. Táta pětkrát rychle
vystřelil, zabil pět psů, ale co to bylo proti 150
ve smečce. Vyhodil zásobník, zarazil nový a
řekl Martínkovi: „Zdrháme.“ Vyběhli do pralesa,
protože doufali, že tam je nebudou divocí psi
pronásledovat. Ale to se šeredně spletli. Psi
vletěli do pralesa jako mlátička a rychle je
doháněli. Táta zastřelil dalších pět a pak ještě
pět a pak mu došly náboje. Zahodil pušku a
utíkali s Martínkem tak, jak se utíká o život.
Nejrychlejší ze psů tátu dohonil, zakousl se mu
do ruky a trhal. Táta ho druhou rukou probodl
nožem, ale bylo jasné, že psi nakonec vyhrají.
Přesto utíkali, co jim síly stačily, až doběhli na
okraj propasti. Dolů visely liány a táta věděl, že
by je to mohlo zachránit.
Řekl Martínkovi: „Vyskoč mi na záda,
sešplháme.“ Ale Martínek se bál: „Podívej, ta
hloubka. A ty máš jednu ruku roztrhanou až na
kost. To nikdy nezvládnem.“ Táta na to:
„Vzpomínáš, jak jsme spolu byli na horách a co
všechno jsme už překonali? Věř mi.“ Martínek
se strachem chytil tátu kolem krku a už lezli.
Slezli jen kousek a objevili se divocí psi, zuby
vyceněné, oči krvavé. Někteří se vrhli za
kořistí, ale spadli do propasti. Táta s velkou
bolestí šplhal stále níž, už se mu dělalo špatně
a hodně krvácel, ale dostali se dolů. Tam mu
Martínek ovázal ruku a podél vody se dostali do
bezpečí.

V jednom velkém městě, jmenuje se Brno,
žila mladá rodina. Táta, máma, pětiletý
Martínek a miminko Barunka. Chlapi byli
drsní bojovníci, chodili spolu na fotbal, na
hokej, jezdili na kolech, chodili po lesích. Táta Ježíš chce, abychom znali jeho moc a krásu a
uměl lézt po skalách a střílet z pušky, nebáli se mu věřit ani tehdy, když nám bude
Martínek uměl lézt dospělým na nervy a tak. hnusně, prostě na každé cestě a za každého
počasí.
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Okénko maminek na mateřské
aneb „Takovým patří Boží království
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10 důvodů proč...
se stát donátorem fondu

Milé maminky, obdivuji vaše úsilí při mších
udržet vaše ratolesti potichu, aby si navíc
ještě něco odnesly a vy také. Když jsem
párkrát nějaké dítko hlídala, dávalo mi to
slušně zabrat. A když jsem poprvé
s provinilým úsměvem šla k přijímání,
odzbrojil mě otec Jiří, když dítku udělal křížek
se slovy: „Takovým patří Boží kralovství.“
Prosíme vás, podělte se s námi o malé
zázraky z vašeho požehnaného času, a
děkujeme za následující první příspěvek do
této nové rubriky.
HK

Brněnské biskupstvi potřebuje cca. 90 mil. Kč
ročně na platy kněží a další, nyní většinu hradí
stát, postupně jeho podpora klesá, až od roku
2030 bude vše na fondu PULS.
Každá farnost má za úkol vybrat částku
odvozenou podle počtu věřících (podle
posledních dvou sčítání).
Zábrdovice posílají ročně do fondu cca.
110 000 Kč do této doby ze sbírek (desátky),
nyní přibyla nová varianta – donátorství.
K 6. listopadu 2019 je počet donátorů ve velké
rodině malých dárců 4639. Nabízíme vám 10
důvodů, proč se jím stát:

I když to občas na mších vypadá, že malé děti
mše nezajímají a mají spoustu jiné práce
(jízdu autem po lavicích, objevování různých
zákoutí kostela, svačinu aj.), tak to tak ve
skutečnosti není, jak jsme se o tom
přesvědčili u nás doma.
Od léta je pro nás pan farář hrdina a
nepostradatelná postavička z Lega. Každý
den jej syn vozí vláčkem, v autě, staví
z kostek kostel, nosí v košíčku dary a hraje si
na proměňování. Pan farář je pro našeho
syna průvodcem ve světě liturgie. Já jsem
moc ráda, že chodí do kostela rád, že se tam
společně těšíme.
Otče Jiří, děkuji, že v naší farnosti a na mších
vítáš děti. Že jsou některé mše pro děti
přizpůsobené a děti se tak mohou zapojit do
dění mše. Jsem moc ráda, že díky Tvému
laskavému a otevřenému přístupu může náš
Stáníček i další děti být radostně na mších,
objevovat liturgii a tvořit s námi společenství.
KrB

1. Přispívám na vskutku bohulibý úmysl – na
péči o naše duše a na služby pro naši farnost
2. Přispívám přímo na naši farnost (snižuji
částku, kterou máme zaplatit diecézi do
PULSu, ze kterého pak dostane výplatu pan
farář i pan kaplan).
3. Mohu si vybrat jakou částku budu přispívat
(6 variant: 1 káva – 50 Kč měsíčně = 600 za
rok; 2 kávy – 100 Kč měsíčně = 1200 za rok;
každý den desetikorunu = 3.650 Kč za rok;
každý týden sto korun = 5.200 Kč za rok; každý
měsíc tisíc korun = 12.000 Kč za rok; nebo si
částku zvolit sám).
4. Zvolenou výši daru mohu ve svém profilu
(sektor Můj PULS) kdykoli změnit.
5. Je to jednoduché – stačí čtyři kliknutí na
www.donator.cz (Tlačítka „podpořit“, „stát se
donátorem“, zvolit donátorský program – viz 6
variant výše, a „potvrdit“) + vyplnit farnost,
jméno, příjmení, adresu a heslo. (Zabere to
opravdu několik vteřin, takže se nemusíte
obávat, případně požádat o pomoc kohokoli
zběhlejšího v práci na internetu).
6. Dar vyšší než 1000 Kč za rok si mohu
odečíst od základu daně – jako u klasické
kostelní sbírky jde o dar, ale zde mi PULS pošle
potvrzení o daru (na konci ledna).
7. Každé první úterý v měsíci v 8:30 za mě a
mé úmysly bude sloužena mše u Kapucínů.
Donátoři mohou zaslat i své konkrétní
modlitební úmysly na adresu
puls@dieceze.cz.
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8. Díky průkazce donátora (přijde poštou)
obdržím slevu 7% v knihkupectví Donum.
9. Vstupy zdarma do různých církevních
památek pro donátora či celou rodinu (při
registraci rodiny jako donátora platí pouze
jeden dospělý).
10. Půjčování knih bez poplatků v Diecézní
knihovně (Kamenná 36).

SVATÝ JAN Z BOHA (1495–1550)
spletitá cesta k Lásce

Už jako malý chlapec Juan Ciudad projevil
svoji schopnost bezhlavě se pustit do na první
pohled šílených nápadů. V pouhých osmi
letech se rozhodl tajně odejít z domova z
portugalského městečka Montemor-o-Novo do
Španělska. Proč? Myslel si, že tam zbohatne a
vrátí se s hromadou peněz. Už nikdy se mu ale
A jistě brzy přibudou další bonusy.
nepodařilo vrátit, aby zastihl své rodiče naživu.
Po cestě zabloudil, ale měl velké štěstí, když se
Více informací na www.donator.cz
ho ujala jedna dobrá rodina na statku a přijala
jej do služby. Zde vyrostl, naučil se práci,
Detektiv v kostele
dobrým vztahům s lidmi i k rodině, která ho po
letech
přijala za vlastního. Stále ale věděl, že
Milé děti,
máme pro vás připravené různé méně či sem nepatří, a tak když dospěl, rozhodl se jít
více zapeklité otázky týkající se našeho dál. V dalších letech vystřídal mnoho povolání.
Byl pastevcem koz a ovcí, knihkupcem a
kostela nebo farnosti.
vojákem. Jako žoldnéř se dostal s armádou
císaře Karla V. do Vídně, kde bojoval proti
První otázka:
Kde je v našem kostele jednorožec a proč? Turkům. Zde poznal bolest, utrpení a zlobu, ale
setkal se i s různými pokušeními spojenými s
Své podepsané odpovědi posílejte do vyžoldovanými penězi, o které nakonec přišel.
Když se z bojů vrátil do Španělska, ocitl se
8. 12. na adresu
zase na začátku. Nevěděl, co má dělat. Jediné,
zivot.redakce@gmail.com.
co
měl, byly hrůzné zážitky z války. Nemluvě o
Ze správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce, kterému předáme malou ztraceném snu o bohatství a úspěchu. V té
odměnu.
HK době mu bylo už sedmatřicet let. Štěstí zkusil
za mořem v Africe, kde se podílel na stavbě
španělských pevností, nebo na Gibraltaru, kde
chtěl prorazit prodejem knih. Nikde však nenašel naplnění, natož pak úspěch. Rozhodl se
zkusit Granadu. Toto město bylo pověstné velkými kontrasty bohatství a chudoby. Zde si
otevřel malé knihkupectví a snažil se žít normálním životem. Ve svých čtyřiceti letech byl svým
dobrodružným a nenaplněným životem už úplně vyčerpaný. Vše se změnilo, když se náhodou
ocitl na kázání svatého Jana z Avily. Dnes už nevíme, čeho se tehdy kázání týkalo, podle
svědectví se ale Juana charismatická slova tak dotkla, že padl na zem a v pláči volal:
„Milosrdenství! Slitování!“ Jako pomatenec byl Juan Ciudad odveden z místa kázání do blízké
královské nemocnice, kde definitivně padl do těžko pochopitelného labyrintu psychického
utrpení. Jan z Avily ale na něj nezapomněl. V blázinci ho navštěvoval a poznal v něm zásah
Boží ruky. Začal ho duchovně vést, až se v něm probudila skutečná láska k Bohu, a především
hluboká, život naplňující touha po Boží lásce. Po propuštění z nemocnice a prožitém utrpení si
Juan začal všímat, co běžní obyvatele Granady neviděli. Viděl chudé, špinavé, nemocné, kteří
se váleli po ulicích. Ten pohled ho drásal tak, že se rozhodl obětovat svůj vlastní život a pohodlí
pro pomoc právě těmto lidem. V roce 1539 založil útulek pro bezdomovce a chudé. Jeho úsilí si
lidé začali všímat a nosili mu jídlo i peníze pro potřebné. Založil první špitál, intuitivně zavedl
princip rozdělování nemocných podle charakteru onemocnění a každý pacient měl právo na
soukromí. Zvláštní péči věnoval duševně nemocným. To všechno zavedl jen s Božím vedením
a otevřeným srdcem, bez jakýchkoliv zkušeností nebo vzdělání. Stal se skutečným
průkopníkem ošetřovatelské péče.
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Ochránce práv chudých, ten, kdo neohroženě hájil nuzné a odstrkované, to byl Jan z Boha. Byl
mužem, který dokázal budovat mosty lásky a důvěry, a tím získal mnoho podporovatelů a
dobrodinců pro své dílo. Jako zázrak komentovali očití svědci záchranu nemocných z hořící
královské nemocnice v Granadě. Doslova po jednom je v náručí vynášel z budovy pohlcené
plameny. Jeho spontánní pomoc tonoucímu chlapci v ledové studené řece se mu ale stala
osudnou. Po těžké nemoci z prochlazení v roce 1550 zemřel v domě svých dobrodinců. Blázen
a žebrák z Granady známý po celém Španělsku byl s poctami pohřben za účasti všech
obyvatel Granady. Člověk, který většinu svého života trávil hledáním ztraceného snu a
tápáním v povrchním světě, nakonec slávu získal tím, že ztratil sám sebe a obětoval se pro
druhé. V roce 1630 byl blahořečen a v roce 1690 svatořečen.
Pokud bychom hledali světce, který by mohl být vzorem dnešním mladým lidem, Jan z Boha
bude mezi žhavými kandidáty. S čím válčí dnešní lidé a s čím válčil Jan z Boha? Je toho
spousta, určitě se mezi těmito bitvami objeví hledání sebe sama, nespokojenost se sebou
samým, pátrání po zdravém kompromisu mezi dobrodružstvím a zodpovědným životem,
mnohdy nenaplněná a marná honba za úspěchem a bohatstvím, podléhání všemožným
svodům a podobně. Všechno to jsou věci, které bychom nečekali u tradičních světců. Ale
právě díky nim mohl vyniknout ohromný dar, kterým byl zakladatel řádu milosrdných bratří sv.
Jan z Boha obdarován – doširoka otevřené srdce a bezmezné úsilí o naplnění cílů, které si
předsevzal.
(z časopisu Hospitalita upravila KK)

OBSAHUJE KAŽDÝ OKAMŽIK CESTY BOŽÍ VŮLI?
Otázka bude snad jasnější, když vzpomenu
slov svého starého profesora filozofie, který
říkal, že nemáme zapotřebí vzhlížet vzhůru
ke hvězdám, chceme-li se dopátrat Boží vůle
– něco, co podle jeho názoru křesťané dělají
příliš často. Boží vůle není zapsána někde
tam nahoře. Jelikož nám Bůh dal svobodnou
vůli, chce také, abychom ji používali. Pokud
se neprohřešujeme proti výslovně projevené
Boží vůli a neporušujeme zákony církve,
smíme sami rozhodovat, co chceme dělat.
Jednáme-li podle zdravého rozumu, konáme
tak Boží vůli. Svým způsobem rozhodujeme
sami, co je Boží vůle, vždyť my ji vytváříme.
To zní krásně a my studenti jsme byli nadšeni.
Což ovšem není důkazem, že profesor měl
pravdu. Jednou jsem se zeptal svého
dobrého přítele, zdali je Boží vůle ve všem, i v
sebenepatrnější maličkosti. Odpověděl mi
bez rozmyšlení: „Samozřejmě, jinak by
poslušnost neměla význam.“
Odpověď byla při vší své jednoduchosti
přesvědčivá. Je sotva myslitelné, že by se
poslušnost měla vztahovat pouze na některé
oblasti našeho života či na jisté časové
úseky, i když někteří křesťané to možná takto

Vidí. Část našeho dne je věnována
„povinnostem“: práci, v nejlepším případě
chvilkám modlitby; v ostatních hodinách si
děláme, co chceme. Poslušnost má svůj čas a
svoboda má svůj čas, říkáme si. Může to být
správné? Není poslušnost životním postojem,
něčím, co ovlivňuje a prosycuje celou naši
existenci? „Je nemyslitelné,“ píše Adrienne
von Speyr, „že Ježíš, když se rozhodoval, zda
vyučovat, nebo se modlit, by tak činil s pocitem:
‚Vlastně jsem docela dobře mohl dělat něco
jiného.‘ Můžeme namítnout: Ježíš měl vlastní
vůli a mohl si rozhodovat sám. Nebo: Ježíš
chtěl udělat něco pro Otce a provedl to podle
vlastních plánů. Takovéto námitky neobstojí.
Rozhodující je pouze Kristovo neúnavné ano,
nic jiného. Pro Ježíše znamená poslušnost
tolik, že z ní činí stále nový a nový důkaz své
lásky.“ Dovedeme si představit, že by Maria
dělila svůj život na dobu poslušnosti a dobu
svobody? Cožpak nebyla vždy, v každém
okamžiku, služebnicí Páně? Nežila od začátku
až do konce pod vedením Ducha Svatého?
„Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů,
jako oči služebnice k rukám její paní, tak
vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu.“
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(Ž 123,2) Tak žila Maria, se zraky neustále
obrácenými k Bohu. Její pohled byl jedinou
velkou otázkou: „Co si přeješ, abych učinila?“
„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou
synové Boží,“ píše Pavel. (Ř 8,14) Dovedeme
si představit, že Boží Duch vede člověka jen
někdy? Není snad typickým znakem
křesťanského života, že v nás žije Duch
Svatý? Pavel výslovně poukazuje na to, že
působení Ducha nás nezbavuje svobody.
Jeho text totiž pokračuje: „Nepřijali jste přece
Ducha otroctví.“ (Ř 8,15) Spokojit se s
pouhým vykonáváním svých „každodenních
povinností“ by znamenalo okleštění
křesťanského ideálu. Každý okamžik k nám
přichází se svou vlastní „povinností“, či lépe
řečeno se svým vlastním posláním: Bůh nás
vybízí, abychom vykonali něco určitého. Měli
bychom, jak říká de Caussade, být jako
ručička na hodinách, která je ustavičně v
chodu a každou minutu zaujímá přesně to
místo, které jí přísluší. Není v životě
okamžiku, kdy bychom mohli říci: na tento
okamžik Bůh zapomněl, to je chvíle
prázdnoty…

Test:
„Jak můžeš vědět, že žiješ podle Boží vůle?
Poznáš to takto: Znepokojuješ-li se něčím,
znamená to, že nejsi dokonale odevzdán do
Boží vůle, přestože si myslíš, že podle Boží
vůle žiješ. Kdo žije v souladu s vůlí
Hospodinovou, ničím se neznepokojuje.
Potřebuje-li něco, přenechá to včetně sama
sebe Hospodinovi. Vloží to do jeho rukou.
Nedostane-li to, co potřebuje, zůstane klidný,
jako by to dostal. Nemá strach, ať se děje
cokoli, neboť ví, že je to vůle Boží. Postihne-li
ho nemoc, řekne si: Já tuto nemoc potřebuji,
neboť jinak by ji Bůh na mne neseslal. A tak si
zachová pokoj v těle i v duši.“ Tento text
ruského starce Silvána (1866–1938), jehož
svatost je všeobecně uznávána v ruském
pravoslavném světě, nám může sloužit jako
zkouška. Když ta slova čteme, rozradostní
nás, či rozladí? Pakliže v nás vzbudí nevoli, je
to možná proto, že nevidíme věci v pravé
souvislosti, totiž jako materiál v Božích rukou,
materiál, jehož Bůh používá k uskutečnění
svých plánů. Je-li materiál sám o sobě dobrý,
či špatný, to pro Boha vůbec nehraje roli.
Stačí jen jeho dotek a z materiálu se stane
vhodné nářadí.
Wilfrid Stinissen: Otče, odevzdávám se ti
KK

Ů STREJDA FARÁR 2
MUJ
Přespání na oratoři

>>>

>>> „ Ale ty náš určitě nějaký návrh.” pobízím strejdu, aby mě už nenapínal.
“Soudíš, správně! V pátek chtějí kluci, ministranti, přespat v kostele na oratoři. Nechceš se
přidat?” Ty jo, být přes noc v tom velkém kostele a přečkat zimu, které spí v těch tlustých
stěnách. To je výzva!
“Myslím, že bych moc chtěl.” Souhlasím po chvilce váhání.
Domluvíme ještě pár podrobností a už musím jen přečkat týden a nezbláznit se z velkého
těšení.
Konečně pátek. Po škole utíkám domů jako o život. Aktovka letí na židli v koutě. Beru
připravený batoh a vzhůru na vlak.
Z vlaku je to k strejdovi na faru jen kousek.
“Ahoj!” strejda mě chlapsky obejme a poplácá po zádech. “Jaká byla cesta?” “Dobrá, kdybys
věděl, jak se těším.”
“Jo?” diví se strejda. “A na co nejvíc?”
“No na tu noc. Viděl jsem nedávno film, noc v muzeu. Třeba to v noci v kostele vypadá
podobně, jen to nikdo neví.” vyprávím strejdovi, co mě vše napadalo přes týden. On se směje a
podporuje mé přestavy dalšími nápady. S legráckami strávíme čas až do chvíle, kdy je potřeba
jít na mši a pak zůstat na oratoři a čekat na ostatní kluky.
“Vítám Vás, kluci, a jsem moc rád, že jste našli odvahu a chcete toto přespání podniknout.” říká
nám vedoucí ministrantů Tom a otvírá dveře oratoře. “Nejprve si najdeme místa na spaní a pak
můžeme zahrát nějaké hry.”
“Jó, dáme Bang!” navrhuje Vašek, který je stejně starý jako já.
Dohromady se nás sešlo pět. Není to mnoho, ale my jsme spokojení. Bang jsme hráli asi
hodinu a já jsem jednou vyhrál jako Renegat.
“A teď mám pro vás kluci hru, takovou stezku odvahy. Kdo je pro?” říká po chvíli Tom.
“Já. Já. Já. Já.” zazní mu v odpověď.
“Vašim úkolem bude, obejít kostel a u každého svatého, který je označen svíčkou se zastavit,
poslechnout si instrukce a zapamatovat si indicii, která se u něj skrývá. Důležité je, abyste to
zvládli co nejvíc potichu.”
Smíme chodit jen po jednom. Začínám se trochu bát, přece jenom film, který jsem viděl, ve mě
trochu působí.
Jsem na řadě. Do toho, to zvládneš! Dodávám si v duchu odvahu.
Kostel je úplně tmavý, jen okny trochu prosvítá světlo měsíce a
pouličních lamp. Vidím čtyři svíčky rozmístěné po celém chrámě.
Tak začnu od zadu. Grrrrr. Křach. Auuuuu. Kostelem se rozléhá
řinčení židle, kterou jsem skoro převrátil. Budu muset být opatrnější.
Pomáhám si před sebou rukama a jdu trochu přikrčený.
Už jsem skoro u prvního úkolu. Stojím před obrazem pána s křídly,
který drží v ruce rybu. To musí být určitě anděl! Když se na něj dívám
delší dobu, začínají mi slzet oči a jakoby ve snu slyším hlas: „Jsem
anděl Rafael, archanděl, který pomohl Tobiášovi vyléčit Sáhu.
K léčení jsem použil například srdce ryby.“ Kdo to řek? Co to bylo?
Poplašeně jsem se rozhlédl. Nikdo jiný tak nebyl. Klid! Mysli! Takže
srdce ryby. To si musím zapamatovat.

Pomalu se plížím k další svíčce. Z podstavce se na mě vlídně dívá
pěkná paní. Vypadá nějak smutně, jakoby ji něco bolelo.
“Jsem svatá Agáta. Protože jsem poznala Krista a nechtěla jsem
se ho vzdát, mučili mě na skřipci, bičovali a pálili pochodněmi. Byla
to veliká bolest.” Už jsem se ani nelekl. Že by byla další indicie
bolest nebo mučení. Přemýšlím a po zádech mi jde mráz z té hrůzy,
které musela tahle žena podstoupit.
Raději jdu rychle dál. Další světýlko mě
přivedlo ke starému obrazu. Byl hodně
tmavý a nejasný, asi byl opravdu hodně
starý. Když jsem se na něj chvíli díval,
mé oči začaly rozeznávat postavu
muže v obyčejném hnědém mnišském
šatu, s provazem kolem pasu a byl bosí. Když jsem zůstal úplně
potichu zase jsem něco uslyšel: “Jsem František z Assisi. Měl jsem
a mám moc rád úplnou chudobu a odevzdání se do Boží vůle.
Nějaký čas jsem pobýval v klášteře v Gubbiu. Tam mi byla velkým
přítelem voda, protože jsem každý den umýval nádobí.”
To byl borec. Takže voda. Myslím si a spěchám k poslední svíčce.
Oči už si na tmu zvykly, takže už celkem dobře rozeznávám stíny
předmětů.
Poslední svíčka je před oltářem. Kdo to jen je? “Jsem svatý Pavel.
Prolil jsem mnoho krve prvních křesťanů. Pak jsem ale poznal
Ježíše a už jsem nemohl jinak, než hlásat, jak je úžasný. Dost jsem
se při tom zapotil, mnohdy jsem skoro potil krev, jak to bylo těžké
hlásání. No a nakonec jsem svou krev vylil, když mě sťali.”
Takže krev. Mám to. Srdce, bolest, voda a krev. Co to jen může být?
Běžím za klukama, abychom si lámali hlavu spolu.
“Mě nic nenapadá. Bylo to dost drsný. Bál jsem se.” říká Vašek a
choulí se do spacáku. Ostatní kluci, David a Vojta, o trochu starší
než my, přemýšlí. “ SRDCE, BOLEST, VODA A KREV … SRDCE,
SRDCE…” “Hele, nemůže to být Nejsvětější srdce Ježíšovo?”
“Jóoo, Borci! Rozluštili jste hádanku a můžeme do kaple!” jásá
Tom.
Jóóóó! Výskáme a plácáme si po cestě do kaple.
Vau! Zůstávám v úžasu. V kapli je obraz Ježíše, kráčejícího k nám
se srdcem, ze kterého tryská voda a krev. Jedna jeho ruka směřuje k srdci, druhá k nám. Vše
vypadá tak živě! Chce se mi chytit Ježíše za ruku. Chvíli zůstáváme v úplném tichu. Pak se
krátce pomodlíme a s písní “V pánu teď důvěru mám, protože jdu s ním…” se loučíme
s překrásným dnem a uléháme do spacáků.

