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Byla jsem pokřtěná! A ty?
Přistupte všechna pokolení národů k nesmrtelnosti, kterou dává
křest. Toto je voda spojená s Duchem, jež zavlažuje ráj. Znovuzrozením skrze tuto vodu člověk vstupuje do života. V ní byl
pokřtěn i Kristus, do ní sestoupil Duch svatý v podobě holubice.
Kdo tedy s vírou sestupuje do této koupele znovuzrození,
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odříká se ďábla a spojuje se s Kristem. Od křtu se navrací jasný jako slunce a vyzařuje paprsky spravedlnosti; a co je nejdůležitější, stává se dítětem Božím a spoludědicem Kristovým.
Jemuž buď sláva a moc spolu s jeho nejsvětějším, dobrým a
životodárným Duchem nyní i vždycky i po všechny věky věků.
Amen.
(upraveno podle promluvy připisované sv. Hippolytovi)
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Chvála Bohu, že jsem pokřtěn!
Chci žít a umřít jako katolický křesťan
Toto je citát z prastaré Kubíčkovy prvouky. Našel jsem ho na
zažloutlém obrázku. Několikrát jsem si ho připomněl v tomto
období, kdy jsem slavil 50. výročí svého křtu.
Především chci poděkovat za modlitby za mou živou i zemřelou
rodinu. Prosil jsem o tyto modlitby, když jsem oznamoval, že
budu slavit výročí křtu se svou rodinou v kostele v Karviné, kde
jsem byl 8. prosince 1963 pokřtěn. Byl to pro nás pro všechny
nezapomenutelný zážitek. Věřím, že i díky Vaším modlitbám.
Při mši svaté v karvinském kostele Povýšení svatého Kříže jsem
měl dojem, jako by obřad křtu ještě pokračoval a ti, co tam tenkrát z nejrůznějších důvodů chyběli, jako by dorazili jen s malým
zpožděním. To mě přivedlo k myšlence, že křest není jednorázovou záležitostí, ale že ho prožíváme po celý život.
Ještě jedna skutečnost pro zasmání. Po mši mi říkal kněz, který mě před padesáti léty křtil a teď byl se mnou u oltáře: „Na
této mši v jedenáct bylo dnes mimořádně mnoho lidí.“ Ptám se:
„Bylo to hlášeno minulou neděli?“ Odpověď: „Nebylo.“ Pak jsem
se od někoho dověděl, že to na své schůzi řešila Rada žen farnosti. Vše mi bylo jasné a hned mě napadlo, že bychom podobnou
radu mohli mít i tady. Některé věci bych nedával ani do ohlášek, ani do Života farností. Stačilo by to prozradit radě žen.
						 o. Pavel

Neobyčejná noc - vánoční muzikál Broučků - KZ 8. ledna 2014
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Slovo života na leden 2014
V mnoha částech světa, včetně České republiky, se od 18. do
25. ledna každoročně slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů,
jehož úmysl si jinde připomínají o Letnicích. U nás, tak jako v některých dalších zemích, navazuje na ekumenický Alianční týden
modliteb organizovaný Evangelikální aliancí.
Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů zvolené pro letošek
zní: „Je snad Kristus rozdělen?“ (1 Kor 1,13).
Chiara Lubichová pokaždé vybraný biblický verš komentovala.
Uvedené Slovo života „Kristus, jediný základ církve“ (srov. 1 Kor
3,11), jehož komentář je z ledna 2005, může letošní téma Týdne
modliteb za jednotu křesťanů prohloubit.
„Kristus, jediný základ církve.“ (srov. 1 Kor 3,11)
V roce 50 přišel Pavel do Korintu, velkého řeckého města známého jako důležitý obchodní přístav a jako živná půda různých
myšlenkových proudů. Apoštol zde osmnáct měsíců hlásal
evangelium a položil základy vzkvétajícího křesťanského společenství. Další pak v hlásání evangelia pokračovali. Avšak novým
křesťanům hrozilo nebezpečí, že přilnou spíše k lidem, kteří
jsou nositeli Kristova poselství, než k samotnému Kristu. Tak
vznikaly různé frakce. Někteří se tak hlásili ke svému oblíbenému apoštolovi a říkali: „Já držím s Pavlem“, „já zase s Apollem“
či „já s Petrem“.
Pavel tváří v tvář tomuto rozdělení, které narušovalo celé společenství, důrazně prohlašuje, že budovatelů církve, kterou přirovnává k domu nebo chrámu, může být mnoho, ale její základ,
živý kámen je jen jeden, a tím je Ježíš Kristus.
Právě v tomto měsíci si během Týdne modliteb za jednotu
křesťanů církve a církevní společenství společně připomínají,
že Kristus je jejich jediným základem. Pouze budou-li patřit k
němu a žít podle jeho jediného evangelia, budou moci mezi sebou najít úplnou a viditelnou jednotu.
„Kristus, jediný základ církve.“
Postavit svůj život na Kristu znamená být s ním jedno, smýšlet
jako on, chtít to, co chce on, žít jako žil on.
Ale jak postavit svůj život na Kristu, jak se ukotvit v něm? Jak se
s ním stát jedno? Tak, že budeme evangelium uvádět do života.
Ježíš je Slovo, Boží slovo, které se vtělilo. Jestliže je Slovem, které na sebe vzalo lidskou přirozenost, pravými křesťany se staneme tehdy, budeme-li lidmi utvářejícími celý svůj život podle
Božího slova.
Jestliže žijeme podle jeho slov, nebo dokonce v nás jeho slova
žijí do té míry, že se z nás stanou „živá slova“, stáváme se jedno
s ním, přimykáme se k němu. Už nežije moje „já“ nebo naše
„my“, ale ve všech žije Slovo. Můžeme se domnívat, že díky takovému životu budeme přispívat k tomu, aby se jednota všech
křesťanů stávala skutečností.
Tak jako tělo dýchá, aby žilo, tak duše, aby žila, žije Boží slovo.
Jedním z prvních plodů je zrození Ježíše v nás a mezi námi. To
vyvolává změnu smýšlení a vlévá do srdcí všech – Evropanů,
Asijců, Australanů, Američanů nebo Afričanů – stejné Kristovo
smýšlení, ať jde o různé okolnosti, jednotlivé lidi nebo společnost. (…)
Žité slovo člověka osvobozuje od lidské omezenosti, vlévá radost, pokoj, jednoduchost, plnost života, světlo. Připoutává nás
ke Kristu a tím nás postupně v Krista proměňuje.
„Kristus, jediný základ církve.“
Avšak existuje slovo, které je souhrnem všech ostatních. Tím

slovem je láska, láska k Bohu a bližnímu. V tomto slově Ježíš
shrnuje „celý Zákon i Proroky“ (srov. Mt 22,40).
Každé jeho slovo, i když je vyjádřené různými lidskými termíny,
je Božím slovem. Protože však Bůh je Láska, tak i každé slovo
je láska.
Jak tedy máme žít v tomto měsíci? Jak se přimknout ke Kristu, „jedinému základu církve“? Tak, že budeme milovat, jak nás
tomu učil.
„Miluj a dělej, co chceš,“ řekl svatý Augustin, čímž jako by shrnul
normu života podle evangelia. Když totiž budeš milovat, nepochybíš, nýbrž naplníš zcela Boží vůli.
Chiara Lubichová

Jan Pavel II. a moje kolo
Slavnost ukládání ostatků Jana Pavla II. v našem ostravském
kostele proběhla velebně a důstojně. A pak už konec důstojnosti - sukně do batohu, cyklokraťasy a botasky - a už na mě
haleká paní Jindra: „Teto Fany, kde máš přilbu?“ „Copak přilbu,
ale kde mám kolo?!!!“ nevěřícně jsem zírala na prázdné místo v
chodbičce k záchodům, kde měl věrně čekat můj Orel, můj jediný majeteček, má téměř nedílná součást... Hledali jsme všude,
ale marně.
„Tak, a mám po ježdění a po farní dovolené,“ vzdychla jsem si
nešťastně, neboť naše finanční situace nedovolila pomyslet ani
na koloběžku. Smutně jsem stoupala po schodech z pastoračního centra a ohlédla se na obraz nad vchodem. Lehce rozpažené
ruce Jana Pavla II. jako by naznačovaly: „Kolo prostě není, smiř
se s tím.“ Povídám mu důvěrně: „Jane Pavle, ty mi přece rozumíš, také jsi měl tak rád sport... Prosím pěkně, postarej se mi
o kolo!“
Večer mě ve schránce čekalo překvapení. Obálka s mým jménem a uvnitř lísteček: „Fany na nové kolo (ať může na dovolenou) od J. P. II.“ A v obálce 10 000 Kč. Zalapala jsem po dechu
a jen dojatě špitla k nebi: „Tedy Jane Pavle, ty jsi fakt frajer - a
tak rychle!“ Nevím doteď, kdo byl tím tajemným nástrojem, ale
Bůh mu žehnej za ohromnou velkorysost! Mé srdce to zahřálo
neuvěřitelně.
Druhý den na Seslání Ducha sv. o. Vítězslav na konci mše vyzýval: „A nebojte se prosit přímo Jana Pavla, je to mocný přímluvce!“ „Tak o tom už něco vím,“ usmála jsem se radostně. A to
jsem ještě netušila, že mi vzápětí po dětech pošle před celým
kostelem obálku s dalším příspěvkem na nové kolo, a hlavně
ZÁMEK!
Po mši sv. se ke mně přitočil můj bývalá žáček: „Teto Fany, otoč
se, já ti do té obálky ještě něco přidám, ať nevidíš kolik!“ A do
třetice mi jeden tatínek rozpačitě vtiskl do dlaně dvě zmuchlané bankovky. Tak mi Jan Pavel II. obstaral ve dvou dnech finance
na lepší kolo, než mi ukradli. Malý Jonášek přidal dobrou radu:
„Teto Fany, kup si červené a modré. Až ti jedno ukradnou, budeš
mít náhradní!“ Tak se moc těším a sháním samolepku J. P. II., že
ho budu vozit s sebou.
P.S. 1 Vyprávěla jsem to našemu o. Klementovi s dovětkem, že
se za zloděje modlím, ať se obrátí. Zareagoval ryze chlapsky:
„Obrátí, jo, ale aspoň dvakrát, na tom kradeném kole!“ Tak snad
mu přejme postupně obojí.
P.S. 2 Dopisuji později: TAK UŽ HO MÁM! Krasavec na mě čekal
doma, hned v dešti jsem ho prubla - super, super! Díky, Jane
Pavle a všichni zúčastnění... (Jonášku, je černozelené.)
Fany B.
Do Života farností připravila katechetka Ludmila Vránová
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ZŠ Salvátor
Prvňáčkem na zkoušku
Ve středu 15. ledna mohli rodiče budoucích prvňáčků přivést
na celé dopoledne své děti k nám do školy, kde si mohly vyzkoušet, jaké to doopravdy je v té "velké" škole. Všechny děti svůj
"skoroopravdový" den bezvadně zvládly, oporu našly ve svých
starších sourozencích, paní učitelky je chválily a my všichni doufáme, že se společně opět setkáme u zápisu.
Zápis do 1. třídy
V den pololetních prázdnin - 31. 1. se na naší škole Salvátor
uskuteční zápis budoucích prvňáčků. Bude probíhat od 9.00
- 16.00 h, na děti bude čekat spousta zajímavých úkolů, starší
spolužáci, kteří jim ve všem pomohou a hlavně ty nejhodnější
paní učitelky. Těšíme se na Vás. Rodiče, kteří by měli zájem o
další informace týkající se školní zralosti, příp. kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy si mohou prohlédnout webové stránky naší
školy.
Karneval pro děti
Na pátek 7. února je plánován již tradiční karneval v Hrachovci.
Akce by měla proběhnout od 15 - 17.30 h v kulturním domě.
Děti se mohou těšit na spoustu soutěží, rej masek a další zábavné činnosti, které ke každému správnému karnevalu patří.
K této akci budou ještě vytištěny pozvánky, které všechny děti
1. stupně obdrží od svých učitelů. Těšíme se na všechny děti,
jejich rodiče, prarodiče i kamarády - přijďte se pobavit!
Lenka Adámková

Ohlédnutí za kurzy Efektivního
rodičovství a Manželskými večery
Milí čtenáři Života farnosti,
chtěla bych se s Vámi podělit o informace z některých akcí, pořádaných Centrem pro rodinu v našem děkanátě. Mohla jsem
se účastnit kurzu Efektivního rodičovství na podzim roku 2012 a
také jsme s manželem využili příležitosti a na podzim roku 2013
jsme chodili na Manželské večery. Oba tyto kurzy byly velmi
zajímavé, příjemné a plné dobrých podnětů. Napadlo mě, že
bych mohla tyto kurzy tak trochu srovnat a přiblížit pro další
zájemce.
Kurz Efektivního rodičovství je určen pro rodiče, kteří chtějí
svým dětem lépe rozumět, snaží se je mít rádi „bez podmínek“,
úspěšně je povzbuzují a také rozvíjejí u dětí zodpovědnost za
své chování. Ano, mluví se o tzv. demokratickém stylu výchovy, ale to neznamená, že děti neposlouchají své rodiče. Opak
je pravdou...
Tento kurz je možné absolvovat jako jednotlivec, ale je mnohem lepší, když se ho účastní rodiče společně. Určitě je možné
kurz absolvovat i v případě, že už máte větší děti nebo dokonce
děti v dospívajícím věku, ale když se začne u malých dětí, je to
mnohem lepší. (Měli jsme na našem kurzu i rodiče dospívajících
dětí a říkali, že je to škoda, že dřív o ničem takovém neslyšeli a
že by se to klidně mohlo učit i na střední škole!) Ale pozor, nikdy
není pozdě!
Kurz probíhá jako dialog s přednášejícím a ostatními rodiči dohromady, jedna lekce trvá cca 2 -2,5 hod. 1x týdně po dobu
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2 měsíců. Je možné na požádání zajistit hlídání malých dětí.
Na rok 2014 kurz není naplánován, ale pokud by byl o něj zájem,
obraťte se na pracovnice CPR. Kurz Manželské večery je určen
manželům, kterým záleží na dobrém a fungujícím manželství. Je
dobré naučit se nebo si připomenout zásady správné komunikace, metody řešení konfliktů, znovu si uvědomit sílu odpuštění
či rozdílnosti manželů, protože každý vyšel z jiné rodiny.
Manželé mají možnost trávit čas jen spolu, začíná se večeří ve
dvou, dále si vyslechnou přednášku k danému tématu a pracují
ve dvojici na zadaných písemných úkolech.
Na kurzu se tedy sejdou různé manželské páry, ale každý z nich
pracuje samostatně ve dvojici. Žádné závěry se nečtou přede
všemi, vše podstatné probíhá jen mezi jednotlivými manžely.
Jedna lekce trvá cca 2 hodiny 1x týdně po dobu 2 měsíců. Chce
to kus odvahy, ale stojí to za to. Kurz je možné absolvovat v
kterémkoliv období manželství.
Pro zajímavost uvedu tzv. čtyři období manželství dle kurzu
Manželské večery:
1) Jaro- manželé bez dětí, období očekávání, největší potřeba je
příjímat jeden druhého.
2) Léto- rodina s dětmi do 12 let, období rušné a únavné, je
největší potřeba věnovat čas manželskému vztahu.
3) Podzim- rodina s dospívajícími dětmi, období proměnlivé a
někdy bouřlivé, největší potřeba je podporovat a povzbuzovat
jeden druhého.
4) Zima- děti jsou dospělé, odcházejí z domova, zpravidla je to
nejdelší období manželství, největší potřeba jsou společné zájmy manželů a dobrá komunikace.
Ještě pro zvídavé:
Chtěli byste vědět, co je to pravidlo desáté hodiny?
Slyšeli jste, že existuje pět jazyků lásky?
Říká Vám něco čas pro manželství?
Pro mne byla docela „novinka“, že bychom se měli s manželem spolu každý den aspoň krátce za sebe modlit (s dětmi se
modlíme, to ano, ale spolu a za sebe, tak na to jsme teda úplně
zapomněli).
Odpovědi na tyto otázky a zcela jistě mnohé další zazní na dalším kurzu Manželských večerů, který by se měl znovu uskutečnit na podzim roku 2014.
Děkuji pracovnicím Centra pro rodinu v našem děkanátu Ivě
Hrubé a Marii Sedlářové za všechno, co pro rodiny, manžely
a děti v našich farnostech v uplynulém roce připravily, bylo to
skvělé! Jen tak dál.
Veronika Lvová

Rodíme se pro věčnost - 2. část
pokračování z čísla 10/2013
Přes všechny hlasy, které vyzývaly k opatrnosti, chtěli Enrico a
Chiara další dítě. Modlili se za tento dar na pěší pouti k sedmi
poutnickým kostelům Říma. A Bůh je vyslyšel. Francesco, nový
malý pozemšťan, se ohlásil. Podle vyšetření ultrazvukem jako
zdravé dítě. Radost byla převeliká!
Ale když byla Chiara v pátém měsíci těhotenství, diagnostikovali jí ránu na jazyku jako karcinom, zřídka se vyskytující, ale
velmi agresivní a rychle se rozšiřující rakovina, kterou je třeba
okamžitě léčit. Ale Chiara a Enrico se rozhodli pokračovat v těhotenství bez jediného zákroku.

Chiara napsala jejich společnému duchovnímu vůdci, františkánovi pátru Vitovi: „Enrico a já přenecháváme všechno Ježíši.“
Dokonce i naléhání gynekoložky vyvolat porod už v 8. měsíci,
aby Chiara konečně mohla začít s terapií, rodiče pro dobro dítěte odmítli. 30. května 2011 se narodil Francesco, zdravý chlapeček.
Chiara okamžitě začala s potřebnými chemoterapiemi a radioterapiemi. Ale bylo příliš pozdě. V březnu 2012 se dověděla, že
její rakovina je už v posledním stádiu a už se nedá nic dělat.
Mladí manželé chtěli Panně Marii znovu svěřit svou rodinu.
S velkou skupinou přátel a známých letěli do Medžugorje. Sama
Chiara v zázrak uzdravení nedoufala. „Vyprošuji si jen milost,
abych dokázala v milosti žít a trpět.“
Chiařina matka umožnila setkání s vizionářem Ivanem Dragičevičem. Když Ivan, který je sám otcem tří dětí, seděl proti smrtelně nemocné Chiaře, nastalo ticho. Ani on nevěděl, jak má utěšit
tuto mladou matku. Tu mu ona položila otázku: „Kdybys měl
možnost vybrat si, zda odejít ještě dnes k Panně Marii, anebo
zůstat zde na zemi u tvé rodiny, šel bys?! Ivan řekl bez váhání
„ano“.
To Chaiře stačilo k tomu, aby se z Medžugorje vrátila s úplným
pokojem a ve svém utrpení se úplně odevzdala do Boží vůle.
Chiařin hrtan i hltan byly v důsledku radioterapie zapálené, takže už téměř nedokázala polykat. Metastázy se rozšířily do svalů,
důsledkem čehož mladá matka oslepla na pravé oko. Brzy byly
napadeny i plíce, takže Chiara těžce dýchala. K tomu se přidal
i zápal plic. Aby unikla před horky v Římě, strávila poslední měsíce svého života v malém venkovském domě své rodiny blízko
moře. Enrico, Francesco, páter Vito a Chiařini rodiče byli při ní.
Denně slavili mši svatou, vzdávali chvály a celé hodiny se klaněli
Ježíši ve svaté Eucharistii. Všichni přátelé, kteří ji navštívili, se
domů vraceli s větším pokojem a větší radostí.
Francescovi k prvním narozeninám napsala Chiara list, který
můžeme považovat za její duchovní testament:
„Milý Franci,
dnes máš jeden rok a my jsme si položili otázku, co bychom ti
mohli darovat, co vydrží léta. Tak jsme se rozhodli, že ti napíšeme dopis. Byl jsi velkým darem pro náš život, protože jsi nám
pomohl překonat naše lidské hranice. Při tom málu, co jsem v
uplynulých létech pochopila, mohu jen říci, že láska je centrem
našeho života, protože se rodíme aktem lásky, žijeme, abychom
milovali a byli milováni, a zemřeme, abychom poznali skutečnou
Boží lásku. Cílem našeho života je milovat a být připravený učit
se milovat druhé, jak tě to může naučit jen Bůh. Láska tě spálí, ale je krásné být stravován jako svíce, která zhasne až tehdy,
když se úplně spálila. Ať děláš cokoliv, má to smysl jen tehdy,
pokud to děláš s pohledem na věčný život. Když skutečně miluješ,
zjistíš, že ti nic nepatří, protože všechno je dar. Jak říká svatý
František: opakem lásky je chtít vlastnit. Milovali jsme Marii i
Davida a milovali jsme tebe, ale zároveň jsme věděli, že nám nepatříte. Všechno, co máš, nepatří tobě. Všechno je dar od Boha.
Nikdy neztrácej odvahu, synu můj! Bůh ti nikdy nic nebere. Pokud něco vezme, tak jen proto, že ti místo toho chce dát o hodně
víc...
Díky tvým sourozencům Marii a Davidovi jsme se zamilovali do
věčného života. Víme, že jsi jedinečný a že máš velké poslání.
Pán tě chtěl od věčnosti a On ti ukáže cestu, kterou máš kráčet,
pokud mu otevřeš srdce. Svěř se mu, vyplatí se to.

Několik hodin před její smrtí, když Enrico viděl svou milovanou
ženu tak moc trpět, myslel na slova Pána Ježíše: !Mé jho je sladké a mé břemeno je lehké.“ A na jeho otázku: „Poklade, je to
opravdu tak, že Ježíšův kříž je lehký?“ mu Chiara šeptem, ale se
svým navyklým úsměvem odpověděla: „Ano, je lehký a velmi
sladký!“ Vidět Chiaru jak velmi trpí, bylo pro Enrica utrpením.
Neustále jí opakoval: „Kdybych mohl, dal bych za tebe život.“
Chiara chápala svého muže: „Já to mám lehké, vždyť odcházím
do nebe k oběma našim dětem.“
Dne 13. června 2012 okolo oběda slavil páter Vito poslední mši
svatou. Několik minut potom, co Chiara přijala svaté přijímání,
ve 12.30 hodin zemřela 28letá manželka a matka. Byla to víc
než jen pokojná smrt.
Její manžel dosvědčuje: „Viděli jsme umírat Chiaru šťastnou a
s úsměvem na rtech. Téměř se nemohu dočkat, kdy ji uvidím
v nebi.“ Svému synovi zanechala slova: „Odcházím do nebe,
abych se postarala o Marii a Davida. Ty zůstaneš s otcem. Budu
se tam za vás modlit.“
Když se jistý novinář Enrica zeptal, co jednou povypráví svému
synovi o Chiaře, odpověděl: „Určitě Francescovi řeknu, jaké
je krásné nechat se milovat Bohem. Když jsi milován, dokážeš
všechno. To je v životě to nejpodstatnější: nechat se milovat. To
dělala tvá maminka. Potom můžeš umřít šťastný.“
Na pohřeb Chiary 16. června 2012 v Římě, kterému předsedal
kardinál Vallini, přišlo víc než tisíc věřících. Chiara chtěla být pochována ve svých svatebních šatech, jako nevěsta, která očekává Pána s hořící lampou. Výslovně si přála, aby k její rakvi
nepřinášeli květy, ale aby byly okolo živé květy v květináčích.
Přála si, aby si každá rodina mohla jeden vzít domů na památku
toho, že všechno v našem životě je Boží dar. Každý, kdo byl při
tom, se slzami dosvědčil: „Byla to slavnost.“
Chiara měla od svého dětství živý a hluboký vztah k Panně Marii. Každý den se modlila modlitbu zasvěcení, kterou jí napsala
její přítelkyně a řeholní sestra v duchu blahoslaveného Jana
Pavla II.:
„Ó, Panno Maria, Ty, která jsi má Matka a velmi mě miluješ božskou láskou, přijmi dnes mé přání zasvětit se Ti. Daruji Ti celé
mé bytí a můj život, daruji Ti moje tělo, mé myšlenky a pocity,
mou hlubokou schopnost milovat a poznávat to, co je pravé.
Všechno, co je moje, je Tvoje a patří Tobě. Daruji Ti všechno,
abych tak úplně patřila Kristu, který je životem mého života. S
důvěrou a láskou opakuji:
Hvězdo jitřní, která mě nese k Ježíši, Totus Tuus.“
Z Víťazstvo Srdca připravil Václav Chládek

Mariánské informace
V sobotu 15. 3. 2014 se uskuteční ve sportovní hale v Nitře na
Slovensku modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů. Pojede stejně jako loni od nás autobus. Program je celodenní a tvoří jej přednášky, svědectví, modlitby a zpěvy, možnost přistoupit ke zpovědi a vrcholem bude mše sv. se slavnostním zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Přijímám přihlášky.
Václav Chládek

Maminka Chiara.“
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Rozhovor s naším novým jáhnem

Něco krásného pro Boha

Můžeš se čtenářům ŽF představit?
Jmenuji se Petr Vrána. Je mi 44 let. Narodil jsem se ve Valašském Meziříčí. Po
ukončení ZŠ Šafaříkova jsem absolvoval
SOU „Z“ Vsetín. Po základní vojenské
službě jsem studoval na teologické fakultě, na pedagogické a filozofické fakultě jsem získal aprobaci k vyučování
na střední škole. V současnosti se ještě
nořím do „tmavých zákoutí“ analytické
psychoterapie. Jsem ženatý a s rodinou bydlíme v rodinném
domě v Hrachovci. Pracoval jsem jako strojník na úpravně pitné
vody, pak jsem nastoupil do školství, chvíli jsem se angažoval v
neziskovém sektoru (sociální služby) a nyní pracuji jako středoškolský učitel a nemocniční kaplan.

Matka Tereza často říkala: „Udělejme něco krásného pro Boha.“
Myslela tím jakoukoliv službu lásky, kterou vykonáme nezištně.
Jsem rád, že před Vánocemi i po nich proběhlo několik akcí, do
kterých se zapojilo mnoho dobrovolníků.

Jaká byla tvoje cesta k jáhenské službě?
Cestu k jáhenské službě jsem probíral s P. Janem Uhrem, P. Jaroslavem Kašparem, panem arcibiskupem Janem Graubnerem
a mnohými dalšími, včetně mé ženy. Vždy jsem cítil silnou podporu a důvěru P. Františka Petrika, který má přípravu a formaci
trvalých jáhnů v naší arcidiecézi na starosti. Přiznám se, že mě
vždy fascinovala zkušenost „skryté církve“ z období totality, na
kterou může i jáhenská služba v mnohém navázat.
Mé rozhodnutí rovněž zrálo při mnohých rozhovorech o naději
a skepsi s mým nedávno zesnulým nejstarším bratrem Martinem Vránou. Dej mu Bůh nebe, a ať se za podobu mé služby
přimlouvá!
Jak se ti „jáhnuje“? První dojmy od svěcení?
Do služby trvalého jáhna jedinec dorůstá společně s rodinou.
Jáhen není „poloviční kněz“, nemusí být pokaždé ani „ozdobou
oltáře“. Kdosi k tomu moudře poznamenal, že by měl mít v jedné ruce Bibli a v druhé noviny, aby držel palec na tepu doby. I jáhen dorůstá do oné hluboké výzvy Druhého vatikánského koncilu: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště
chudých a všech, kteří nějak trpí, je radostí a nadějí, smutkem a
úzkostí Kristových učedníků…“
Tím, že může zůstat v civilním zaměstnání, má větší možnost
vnímat současné problémy a otázky. Autoři prvních staletí vykreslují jáhna jako „biskupovo ucho, jeho ústa, srdce a duši.“ Jáhen má být aktivní spíše na okraji společnosti i církevního společenství. Má se snažit doprovázet a povzbuzovat pochybující a
vyčleněné ve spolupráci s představeným místní církve. Samozřejmě, opět se bavíme o ideálu a snaze se k němu dopracovat!
Mé první dojmy? Ve škole jsem se na něco ptal jedné studentky. Ona na to reagovala: „Ježíši!“ Já jí říkám: „Nejsem Ježíš!“ A
druhá se k ní obrátila se slovy: „On je jen kaplan!“ Holky to postřehly v nabídce nemocnice. Jsem přesvědčen, že svět mimo
kostelní zdi pořád ještě od nás něco očekává.
Jak se mi „jáhnuje“ a kaplanuje? Momentálně se snažíme v naší
nemocnici založit pobočku Maltézské pomoci a pracovat s dobrovolníky. V nemocnici také pravidelně sloužíme bohoslužby
slova a pro nepraktikující pacienty jsme společně s jednou akční sestřičkou založili čtenářský kroužek. Pacientům předčítám
ukázky z tvorby např. Jana Čepa, Karla Čapka, Bohumila Hrabala
a dalších autorů. Potom společně diskutujeme.
Jáhenské svěcení vnímám jako veliký dar, závazek a výzvu. S pomocí Boží to chci dotáhnout až ke zdárnému konci.
otázky položil o. Pavel
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Roráty pro děti
Každoročně na tomto místě děkuji všem, kdo tuto pastorační
činnost podporují. Je spousta práce, kterou na první pohled
není ani vidět. Bez ní by však tato úžasná příprava na Vánoce
nemohla probíhat. Myslím na ty, kteří chystají svíčky, snídaně
pro děti, na ty, kteří podporují jak společné jídlo, tak odměny
pro děti svými finančními dary. Jsem moc rád, že Roráty mají v
naší farnosti i po tolika letech stále stoupající tendenci a dětí i
dospělých chodí stále více. Na posledních Rorátech bylo asi 170
dětí, na těch předposledních, jejichž fotku vidíte na zadní straně
bylo dětí 150. V Lešné chodilo pravidelně 60 dětí.
Neobyčejná noc
Také chci poděkovat paní učitelce Bezděkové, Broučkům a
všem, kteří je podporují, včetně rodičů těchto dětí. Nejen muzikál, který jsme viděli v KZ, ale i další akce jsou velmi dobrou
reklamou jak pro církevní školu, tak pro farnost a církev.
Tříkrálová sbírka
Velké množství dobrovolníků se zapojuje každoročně do této
akce. Nejsou to jen děti a jejich doprovod, ale také ti, kdo sbírku
organizují, ti kdo připravují pro děti oblečení, i ti, kteří ochotně
koledníky přijímají a dávají nejen peníze na charitu, ale i něco
sladkého pro děti. Tříkrálová sbírka se tak stává příležitostí
k vzájemnému obdarování a rozdávání radosti. Velkou radost
mám především z dětí, které nechodí ani do kostela, ani do náboženství, a přesto se do tříkrálové sbírky zapojují. Vyřiďte jim
moje poděkování.
Do budoucna
chci povzbudit všechny zúčastněné, aby ve svých aktivitách pro
bližní i pro Boha nepolevovali a pokud možno povzbudili i ty,
kteří nemají dostatek odvahy udělat rozohodující krok pro dobro bližních. Jen tak dále.
o. Pavel

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Aleš Nauš
Nela Rosecká
Adéla Martinková
Jost Josef Vevera

Tereza Mikůšová
Michal Halamíček
Klára Machciniková

† Na konec své pozemské
cesty došli

Valašské Meziříčí

Josef Zátopek *1. 3. 1928 †2. 12. 2013, Smetanova 1152
Radko Sekerka *26. 4. 1923 †5. 12. 2013, Za drahou 301/13
Olga Boďová *17. 4. 1945 †9. 12. 2013, Zahradní 1002
Jan Kubeša *6. 8. 1941 †22. 12. 2013, Na Potůčkách 221
Jaroslav Hynek *4. 5. 1935 †28. 12. 2013, Na Vyhlídce 921
Jaroslav Pavlica *8. 11. 1951 †30. 12. 2013, Krhová 245

Roráty pro děti - Lešná 19. prosince 2013

foto: p. Petrů

Děkujeme
koledníkům, dárcům i všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do tříkrálové sbírky
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foto Jan Peroutka
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