Advent a Vánoce 2021
Drazí farníci,
srdečně vás zdravím a přeji nám
všem pokojné a radostné adventní
dny a požehnané Vánoce.
Držíte v rukou nové vydání
Zvonů. Na začátku roku (máme již
nový církevní rok), si dáváme
předsevzetí a přejeme si všechno
dobré.
I když covid nám brání v mnoha
věcech, přesto moje přání je,
abychom si položili otázky: „Čím je pro mě farnost, ve které žiji“, nebo „Co
dávám ze svých hřiven farnosti.“ Zvláště jsou položené otázky pro ty, kdo jsou
dospělí křesťané. Tedy přijali svátost křesťanské dospělosti, svátost biřmování a
přijali odpovědnost nejen za sebe, ale i za společenství.
Vnímám, že nastává příhodný čas, abychom se společně vydali cestou obnovy
a růstu našeho farního společenství. Covidové období nás na určitý čas uzavřelo
do omezeného způsobu farního života.
Hlavním posláním farnosti je slavení Eucharistie. Slavení liturgie je
pramenem a zároveň vrcholem života církve, farního společenství. Výmluvný
obraz pramene a vrcholu nás zve k dalšímu plodnému rozmýšlení a následnému
jednání: co vše krásné by mělo vyvěrat ze životodárného pramene a jakými
cestami jít na vrchol, na horu setkání s živým Bohem, jehož zakoušíme ve tváři
Vzkříšeného Krista.

Prosím, zůstaňme nadále v tvůrčím rozjímání. Stále se ptejme: jakými cestami
společně jít směrem k novému nadechnutí. Ptejme se také v Boží blízkosti,
konkrétně ve vědomé přítomnosti Ducha svatého, který je oživujícím dechem
každého společenství Ježíšových učedníků.
Na čem mi nejvíce záleží?
Každý pokřtěný je pozván žít cestu svatosti.
Hlavním posláním je prožívání svátostného života, především slavení neděle
a svátosti smíření. Adorace, modlitba u Ježíše. Důležitým aspektem je též
evangelizační rozměr farního společenství, zvláště těch nejbližších. Vnímám,
kolik z našich nejbližších se vzdaluje od Krista.
Podporuji vznik malých společenství, zvláště modlitebních, která se stávají
místy pro zrání a stálou formaci daru naší víry. Farnost je také místem soustavné
katecheze, prostorem, kde se rodí nová povolání. Farní komunita neopomíjí aspekt
charitního díla. Myslím si, že se nám to jistým způsobem daří. I když je pokaždé
co zlepšit! Farnost je prostředím, kde jsou s velkou pastorační péčí doprovázeny
rodiny.
Jsme malé společenství, a proto zvu každého pokřtěného k zapojení se do
cesty svatosti, do cesty obnovy farnosti.
A na závěr, zahoďme předsudky. Bez pohledu na Krista nikdy nenajdeme
správnou řeč. Nenajdeme milosrdenství, svatost a tedy cestu k Němu.
Krásné adventní dny a požehnané Vánoce přeje P. Pavel

Kněžská osobnost
Žehnal fízlům, povídal si s vrahy, stal se Romem.
P. František Lízna (11. 7. 1941 – 4. 3. 2021)
Léto toho dne právě vrcholilo a dlažbu před compostelskou katedrálou
rozpalovalo nesmlouvavé jižní slunce. Mezi stovkami poutníků po ní odhodlaně
kráčel i nenápadný muž. V nohách měl tou dobou už na 3000 kilometrů, přesto
spěchal vyplnit svérázný úkol, který si sám uložil: „Donutím ďábla pokleknout u
hrobu sv. Jakuba.“ Podařilo se. Na žádné mystické drama ale nedošlo. František
Lízna jen v botách značky Mephisto dokráčel k chrámovému oltáři a padl na
kolena. Drobný anekdotický střípek jej vystihuje důkladněji, než by se na první
pohled mohlo zdát. V průběhu více než tříměsíční pěší pouti z příbramské Svaté
Hory do španělského Santiaga de Compostela zcela rozedral boty. Nezbývalo než
si pořídit nové, s volbou ale moc spokojen nebyl. V deníku si na sebe postěžoval:
„Ve městě jsem si zmateně koupil nové a velmi drahé boty značky Mephisto (162
eur). Mephisto znamená ďábel.“ S trpkou situací si pak rychle poradil: „Půjdu s
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novými botami do katedrály, ďábel bude zuřit, že ho budu tahat po kostelích. „Hůř
se mu ovšem lepila díra, kterou si nerozvážným nákupem natropil v chudém
poutnickém rozpočtu. „Jedl jsem bagetu vytaženou z popelnice a chodil po
telefonních budkách, jestli tam někdo nezapomněl drobné. „Hle, František Lízna
v kostce. Muž víry i vzdoru. Vynalézavý, schopný žít z mála, až vojácky strohý a
odhodlaný. A také nevšedně citlivý, poeticky všímavý.
Vzpurnost a neochotu poddávat se věcem, které se mu protivily, v něm rodiče
- zčásti nevědomky - pěstovali od útlého věku. „Moje výchova byla tvrdá, tatínek
byl hluboce věřící katolík a víru předával dosti autoritativně,“ vzpomínal Lízna na
svého otce pro projekt
Paměť národa. Přičemž
dodal,
že
stejně
intenzivně do svých dětí
vtloukal i odpor ke
komunistům, kteří jej
coby zásadového lidovce
šikanovali. „Díky těmhle
prožitkům jsem byl
antikomunistou už ve
svých jedenácti letech,“
odkrýval
Lízna
své
dětství. Účet za takové
přesvědčení na sebe
nenechal dlouho čekat.
Těžká žalářní vrata za
ním
poprvé
dunivě
zaklapla už v 19 letech.
„Byl jsem zamilovaný do
dívky, za kterou jsem
chodíval do blízké vsi.
Jednou - měl jsem ten den
v plánu ji poprvé políbit mě přivítali s pláčem. Otce právě zavřeli jako kulaka. Dostal jsem strašný vztek a
cestou zpátky na jedné škole strhl sovětskou vlajku. Šel jsem s ní jako smrtka s
kosou, v lese ji roztrhal a rozvěsil na strom.“ Za hanobení státních symbolů
vyfasoval sedm měsíců ostrého vězení. Spolu se svobodou pak přišel i o dívku,
která se jej zřekla, protože se z něj stal „kriminálník“. Tak odstartoval Líznův
souboj s komunistickým systémem. Na síle nabral poté, co podepsal jako jeden z
prvních Chartu 77. Za mříže putoval z čistě politických důvodů ještě několikrát,
úhrnem jej tam režim poslal na čtyři roky.
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Ačkoli už běsy 50. let patřily minulosti, připadal si v kriminále František Lízna
v mnohém osaměleji než jeho předchůdci. „Tehdy kněze zavírali hromadně, takže
se alespoň mohli oslovovat monsignore, pane doktore, velebný pane, vzájemně se
podporovat. Mně spoluvězňové neřekli jinak než ču*áku, zku*vysyne nebo
zm*de, „vyprávěl Ondřeji Bratinkovi v pamětnickém rozhovoru pro časopis
Babylon. Ještě hůř pak snášel povinnou vojenskou službu, kterou si musel coby
nespolehlivý, „politicky vysoce nebezpečný“ živel odkroutit u trestné jednotky ve
slovenských Michalovcích. „Kdybych neznal Desatero, prostřílel bych se na
Západ. Tam to byl skutečný teror.“ Do vysněných končin se nakonec zkoušel
dostat méně drastickým způsobem. Když se živil jako nádražní dělník (na lepší
zaměstnání mohl se svým kádrovým profilem zapomenout), schoval se při
nakládce vlaku v Uherském Hradišti do jednoho z vagonů směřujících se zbožím
do Rakouska. „V Břeclavi mě ale vytáhli ven. Měl jsem smůlu - usnul jsem a asi
hlasitě chrápal,“ popisoval osudový okamžik, který zmařil jeho plány na útěk.
Mimochodem už druhý, o první překročení zuřivě hlídaných hranic se pokusil
ještě před vojnou.
Když koncem 60. let stalinistické sevření na chvíli trochu polevilo, směl
konečně vystudovat vytouženou teologii a přijmout svěcení. Už po první veřejné
mši v roce 1974 ale přišel o tehdy nutný státní souhlas s oficiálním kněžským
působením. Stále pečlivě sledovaného Líznu si totiž přijeli poslechnout tajní a
bojovně naladěný duchovní, který je neomylně rozpoznal, nezaváhal. „Na
přímluvu Panny Marie a svatého Ignáce, ať se z tebe stane bojovník pro Krista, ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen,“ požehnal jim nahlas. Místo duchovní
správy tak na něj čekalo střídání řady profesí, jež platily za podřadné. Měnil
adresy i zaměstnavatele. Na živobytí si různě po republice vydělával jako kulisák,
skladník, pomocný dělník i ošetřovatel. A ve všech prostředích, kam jej režim
zahnal, aby minimalizoval Líznův vliv na okolí, nabízel duchovní rozhovory, křtil
i zpovídal. Šířil samizdatovou literaturu, snažil se pomáhat pronásledovaným a jak to sám charakterizoval v rozhovoru pro Českou televizi -“svědčil o Kristu“.
Tehdejší kolaborantská část církevní vrchnosti to nesla se silnou nelibostí.
Nasazení těžce zkoušeného kněze se snažila tlumit jeho dalším ponižováním.
Komunisty ovládaný olomoucký biskup Josef Vrana jej kupříkladu oslovoval
„pane Lízno.“ „Jako bych vůbec nebyl kněz, „neskrýval šikanovaný duchovní, jak
zraňující to pro něj bylo. Tak úplně si ale nerozuměl ani s řadou statečných farářů,
kterých si jinak velmi vážil. Dobře to dokumentuje slovní výměna s Ladislavem
Kubíčkem, mužem s pověstí světce. Zachycena je v knize rozhovorů Kříž jsem
hlásal, kříž jsem snášel. Lízna na jejích stránkách mimo jiné vzpomíná na ústav,
kde coby sanitář musel denně umývat zcela nehybné pacientky od hlavy až k patě.
Právě tam se s Kubíčkem potkal a obyčejně velmi vnímavý a obětavý klerik mu
vyčinil: „Tak vidíš, kdyby ses choval pořádně, mohl bys sloužit Božímu lidu…
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teď tady děláš tohle.“ „Najednou jsem viděl, že mezi námi je přehrada, neměl jsem
si s ním co říct,“ dal průchod Lízna svému zklamání, že se jej i mnozí úctyhodní
kněžští kolegové stranili jako černé ovce. „Vnitřně jsem ale cítil, že když selžu v
pomoci pronásledovaným a v boji proti komunismu, nemám proč žít,“ vysvětloval
svou absolutní neochotu k jakémukoli kompromisu s všemocnou stranou, který
by mu mohl pomoci získat státní souhlas. Obrysy obvyklého a očekávaného
nepřestal překračovat nikdy.
Svou nezařaditelností nepřestával vyvádět z míry souvěrce, k zoufalství ale
uměl dohnat i estébáky. Dvěma z nich, kteří jej psychicky vyčerpávali neustálými
návštěvami, jednou pohrozil prokletím, pokud jej nenechají na pokoji. Tajní, jimž
byly pověry o to bližší, oč vzdálenější jim byla Líznova víra, tu představu nebrali
na lehkou váhu. „Měl jsem pak od nich pokoj,“ smál se v pořadu České televize
13. komnata. Na nechvalně proslulé vyšetřovně v pražské Bartolomějské ulici mu
později nabídli klid výměnou za pouhý odchod z hlavního města. Odpověděl pěti
slovy: „Vím, že vás nesmím poslechnout.“
Po listopadu 1989 požádal jezuitské představené (k řeholi se připojil tajně už
na sklonku 60. let), aby směl nabídnout své síly vězňům, Romům a obecně lidem,
kterým ani pád zločinného režimu neotevřel cestu z okraje společnosti. Když
dostal svolení, přihlásil se během cenzu v roce 1992 ze solidarity k romské
národnosti a o něco později nastoupil jako vězeňský kaplan do jedné z nejtvrdších
českých káznic, na Mírov. Šokovanému šéfovi si tam záhy řekl o přidělení cely.
„Chtěl jsem být vězňům nablízku, kdyby mě potřebovali. Stane se, že mívají krizi
třeba v noci a chtějí si promluvit,“ vysvětloval Marku Ebenovi v pořadu Na
plovárně, proč dobrovolně zamířil do míst, která jej coby milovníka hvězdného
nebe a ptačího zpěvu za komunismu tak ubíjela. Spasitelským syndromem ani
iluzemi přitom rozhodně netrpěl. „Většina hovorů se týká praktických věcí:
peníze, jídlo, tabák, přeřazení - žádný duchovní náboj,“ popisoval běžné všední
dny Janu Mazancovi v rozhovoru pro Katolický týdeník. Zároveň ale připomínal:
„Vězni jsou vděční, že s nimi někdo mluví. Jsou osamělí, řada z nich nepoznala
rodinu, lásku. Dostali se na dno, sami sebou pohrdají. Právě proto je třeba s nimi
být.“ V průběhu let tak František Lízna postupně „byl“ třeba s orlickým zabijákem
Ludvíkem Černým, brutálním vrahem faráře Vrbíka Dušanem Kazdou i s
kriminální celebritou Jiřím Kajínkem. Když se jej zvědavci na ně vyptávali, býval
stručný: „Nepokládám se za lepšího než oni, a oni mě kvůli tomu respektují.“
Těm, kdo mu vyčítali, že marní svůj čas s lidmi, kteří toho zneužívají, odpovídal:
„Teď možná ano, ale snad aspoň zaseju semínko. A třeba na konci života řeknou
tři slova - Pane, smiluj se -, to úplně stačí.“
Po odchodu z Mírova (sloužil tam celkem devět let) začal propuštěné vězně i
další lidi, kteří neměli kam jít, ubytovávat na své faře ve Vyšehorkách u
Mohelnice. Ani na malé poklidné vsi s necelou stovkou obyvatel tak neměl o
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vzrušení nouzi. „Stalo se, že mi jeden chlapec na Velký pátek přišel ministrovat a
už na Bílou sobotu mi ukradl několik tisíc. Jiný mi rozmlátil auto. Ve dvou
případech už tu tekla krev, jednou mě ohrožovali nožem, kastrol tu letěl,“ líčil
dění v domě, který nezamykal. Zmizelého majetku příliš nelitoval. „Čím jsem
starší, tím méně jsou pro mě věci důležité. Mám si je vzít do rakve? Aby mi kvůli
tomu vykradli hrob?“ odpověděl Hospodářským novinám protiotázkou. Hned ale
také dodal: „Duchovní peníze potřebují. Kdyby tady zazvonil žebrák a já žádné
neměl, co mu dám? Když se na mě doživotní vězeň obrátí, jestli bych mu nesehnal
televizi, tak šetřím a koupím mu ji, a on třeba díky tomu přečká nejtěžší období
úplné samoty.“
Zvláštní starost neprojevoval František Lízna ani o svůj život. „Strach
prakticky nepociťuji, nebezpečí mě spíš láká,“ říkával opakovaně. Občas k tomu
ještě vysekl obdiv vůči těm, kdo se mu vystavují dobrovolně, třeba v rámci
armádních bojových misí. Přiznával, že těžko chápe pacifismus. Chlapci, který se
k němu hlásil, položil dotaz: „Kdyby teroristé unesli letadlo, tak bys šel do kabiny
a říkal jim: Vážení pánové, prosím, buďte tak laskaví, to se nehodí…?“ Právě
Líznova nepřehlédnutelná fascinace mezními situacemi možná nabízí klíč k
pochopení tajemného paradoxu jeho života: ačkoli platil za nespoutatelného,
vnitřně extrémně svobodného člověka, cítil se dobře ve svém řeholním
společenství - mezi jezuity, pro něž je krom jiného charakteristická až vojensky
pojatá poslušnost, disciplína a organizace života.
Během jeho poutí, na kterých se - jak sám říkal - fyzicky i duchovně léčil,
celkem ušel v pěti etapách 5925 kilometrů od galicijských břehů Atlantiku až na
krymské pobřeží Černého moře. Nejdelší úsek měřil přes 3000 kilometrů a jeho
hlavním cílem byla katedrála v Santiagu de Compostela - místo, kde podle tradice
spočívají ostatky apoštola Jakuba. Vysilující trasu absolvoval František Lízna v
roce 2004 za pouhých 106 dnů. Záhy po návratu vyšlo najevo, že s již
metastázující rakovinou prostaty. „Doktor mi řekl: u vás je to jako veliký hrnec,
ve kterém je plno děr, a když jednu zaletuju, o to víc to poteče z těch druhých.
Přišel jste pozdě,“ vyprávěl později, jak vypadala jeho diagnóza. Prostatický
specifický antigen, podle nějž lékaři rozpoznávají v takových případech zhoubné
bujení, má u zdravých mužů Líznova tehdejšího věku dosahovat podle tabulek
hodnoty 4. Při hodnotě 6 se doporučuje operace. „Já jsem měl hodnotu 35, když
mi to zjistili, pak dvojnásobek, pak 150 - dál už se to neměří,“ popisoval vývoj
své nemoci. Přesto se v roce 2008 rozhodl dokončit, co si předsevzal, a urazit
dalších 1600 kilometrů na nejjižnější cíp Krymu, zvaný Chersonésos.“ Tam
připluli Cyril a Metoděj, než došli k nám. Tam byl také pokřtěn kníže Vladimír,
čímž se Kyjevská Rus stala křesťanskou,“ objasňoval v rozhovoru pro Český
rozhlas. Když se ošetřující lékařce nepodařilo nezlomného poutníka od záměru
odradit, alespoň se s ním rozloučila. Nevěřila, že by se ještě mohli setkat. Se smrtí
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počítal i on sám. „Musím jít dál, co bych to byl za křesťana, kdybych oddaloval
setkání se Spasitelem?“ odpovídal těm, kdo o něj projevovali obavy.
Z poutě (křesťanská tradice ji nazývá „malou smrtí“) se nakonec vrátil ještě
na víc než 12 let. „Chůze je přirozený lék,“ komentoval lapidárně fakt, že pak
lékaři brněnské fakultní nemocnice zařadili jeho případ mezi specifické
onkologické kazuistiky. Pouť byla - podobně jako hranice - pro životaběh
Františka Lízny klíčovým pojmem. Pokud by totiž jeho existenci bylo možné
nějak charakterizovat, pak jako ochotu k pohybu. Jako jedno velké provizorium.
Jako schopnost nelpět na ustáleném, vnímat znamení času, snít, přijímat změny a
úspěšně se s nimi vyrovnávat.
www.aktualne.cz/nazory/josef-gres 12. 3. 2021 (kráceno)

Misijní klubko
„Děti pomáhají dětem“
Po dlouhé pauze, téměř roce a půl jsme
se opět mohli sejít na faře v rámci Misijního
klubka dětí, které je součástí Papežských
misijních děl. Naše setkávání začíná každý
rok v říjnu a končí v červnu. Velice mě
potěšilo, že mezi nás zavítali další misionáři.
V tuto chvíli klubko navštěvuje 11 dětí (osm
dívek a tři chlapci). Uvítáme s radostí i další
děti. Misijní klubko je kolektiv dětí, které
přináší duchovní i hmotnou pomoc, dozvídají
se nové poznatky o svatých, hrají různé hry a
s radostí zpívají nejen misijní písně.
Na říjnovém setkání bylo povídání o sv. Terezii z Lisieux, modlitba části
růžence a příprava na Misijní neděli. Děti vytvářely pozvánky pro svoje blízké,
chystaly obětní průvod na Misijní mši svatou a zpívaly písně Most a Pošli mě,
půjdu já. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě Misijní neděle,
za hraní p. Marušce Malé, všem babičkám, maminkám, tetičkám, ženám a
ostatním za upečení buchet a přípravu dobrot. Panu faráři za jablečný mošt a
misionářům za pomoc při přípravě a úklidu této akce. Jsem vděčná, že tato událost
se každý rok může v našem společenství konat. Letošní rok v nekořské farnosti
lidé darovali 4 672,- Kč. Sbírky putují na různé projekty např. do Afriky, Asii,
Jižní Ameriky. (více na www.missio.cz)
V prosinci si povídáme o adventu, čteme biblický příběh o narození Ježíše
našeho Spasitele a připravuje se vánoční scénka. Příběh Betlémští pastýři odehrají
děti z misijního klubka a farnosti ve vánočním čase 24. prosince v 16.00 hod. při
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dětské mši svaté. V hlavních rolích hrají: Dora Malá a Jan Toman, Anežka
Hubálková, Klára a Eliška Bednářovy, Dorota Tauchmanová, Pavlína Adamcová,
Jakub a Jindřich Tomanovi. Na nástroje nás budou doprovázet Tomáš Vencl, Jiří
Faltus a Filip Mikyska.
Milý farníci, přijďte společně s námi prožít vánoční atmosféru trochu jinak.
Na jaře připravujeme Křížovou cestu a společnými silami vytváříme výrobky
na misijní jarmark. Na konci školního roku se všichni těšíme na další opékání.
Věřím, že nám současná covidová situace dovolí, se v novém roce scházet na
faře.
Přeji vám všem krásný a požehnaný advent prožitý v radosti a naději.
Magdaléna Tomanová

Započaté opravy v roce 2021
V letošním roce se začalo s restaurováním kazatelny – klobouku v kostele
sv. Mikuláše v Nekoři, který je od roku 1970 zapsán jako kulturní památka.
Klobouk podle průzkumu je v havarijním stavu, a protože je v blízkosti oltáře sv.
Anny, tak byl doporučen památkáři k restaurování. Na základě žádosti o dotaci z
programu pardubického kraje – Podpora památkové péče nám bylo přiděleno v
letošním roce 50 000,- Kč. Uskutečnila se demontáž, ozáření, petrifikace a
desinfekce dřevní hmoty. Smlouva na práce byla podepsaná s restaurátorem
panem Radovanem Šulcem z Pardubic. Cena i se spoluúčastí činila: 64 400,- Kč
s DPH.
Další opravou je střecha farní budovy. Ve výběrovém řízení byl ze tří
účastníků vybrán pan Miroslav Lux z Pastvin. Krytina byla vybrána již v
předchozích letech. (hliníkový plech firmy Prefa) Cena celého díla je 1 521 080,Kč s DPH.
V ceně není započítaný materiál na hromosvody a následně výkopové práce
pro zemnění. Protože farní budova není památka, tak celá zakázka je hrazená z
vlastních prostředků, které jsme našetřili během 11 let. Navíc se měnila čtyři okna
na půdě, která byla v havarijním stavu. Cena nových oken činila: 21 752,- Kč.
Biskupství Královéhradecké letos přispělo na střechu na fary 150 000,- Kč. Obec
Nekoř přispěla na opravu v letošním roce 49 500,- a na kalendářním roce 2022 je
příslib ve stejné výši.
Nyní je hotová polovina střechy. Druhá část nás čeká příští kalendářní rok.
Děkuji za vaše příspěvky na opravu. Snad se to podaří, abychom byli bez dluhů a
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proto prosím o příspěvky na tento účel. Přispět můžete i skrze transparentní účet
ve Fio bance: 2400195555/2010. Zaplať Pán Bůh vám všem za štědrost.
Co se dále podařilo? Kvůli bezpečnosti jsou vyvložkované dva komíny na
faře, protože nesplňovaly protipožární a revizní požadavky. Ze tří nabídek byla
vybrána firma FREVLOKO, s.r.o. ze Zábřehu na Moravě. Cena vyvložkování
činila: 56 593,- Kč.
Co nás čeká z oprav v příštím roce?
Bude se pokračovat na dokončení všech prací na střeše na fary.
Malá věžička na kostele v Nekoři je rezavá, proto ji bude nutné natřít
ochranným nátěrem.
Vedení elektrické energie v kostele v Nekoři již nesplňuje současné
požadavky. Bude vhodné, abychom se zaměřili i na tuto skutečnost. V příštím
roce se snad podaří vypracovat novou dokumentaci a v dalších letech opravu
realizovat. Nová elektroinstalace je spojená i s novým topením. Je otázkou, jaké
topení by bylo pro náš kostel vhodné.
A také nás čeká několik drobných oprav…
P. Pavel

Poděkování
Díky všem, kteří se starají o provoz kostelů a podali své ruce jakýmkoliv
způsobem. Veliké díky.
Děkuji ze srdce všem, kteří velkoryse přispěli finančním darem, zejména na
novou střechu fary, ale i na další potřeby farnosti.
Díky Vám všem za podporu, vlídné slovo a povzbuzení, za vaše pečené či jiné
dobroty, za neformální setkávání u vás doma a za přátelství.
Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve
svých modlitbách, zvlášť všem, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné
kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to
nejskrytější a nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích
největší cenu.
Nakonec děkuji vám všem ostatním – všichni jste důležití. Tvoříme jedno
farní společenství, kde každý má své místo. Pán vám všem odplať!
Nejen děkuji, ale prosím také o odpuštění, pokud jsem někoho urazil, zranil
nebo pohoršil.
P. Pavel
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10 rad papeže Františka pro dobrý život
Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže Františka s otázkou, zda
existuje nějaký návod na šťastný život. V neformálním rozhovoru papež
odpověděl, že takový recept nezná, ale zmínil deset rad či principů, které jsou
základem vyrovnaného života.
1. Žij a nechej žít
To je první krok k pokoji a radosti.
2. Rozdávej se druhým
V životě jsou potřebné dva póly: chvíle usebrání i chvíle, kdy se dáváme
druhým. Pokud někdo zastaví tento dvojí pohyb, hrozí mu, že se stane
egoistou. A stojatá voda zahnívá.
3. Žij poklidně
Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako tichá zátoka řeky života. Tuto
schopnost mají staří lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ, který nepečuje o své
seniory, nemá budoucnost.
4. Nezapomeň si někdy hrát
Základem zdravé kultury je hra s dětmi. Je to těžké, když rodiče odcházejí do
práce brzy ráno a vracejí se, když už děti spí. Je to těžké, ale je to potřebné.
5. Prožívej neděli v rodinném kruhu
Neděle je pro rodinu.
6. Pomáhej mladým lidem najít práci
Člověk vnímá svou důstojnost, když si na sebe dokáže vydělat.
7. Chraň přírodu
Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je to jedna z největších výzev,
které jsou před námi.
8. Rychle zapomínej na křivdy
Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí. Jako by
člověk říkal: „Cítím se tak mizerně, že místo toho, abych se pozvedl, stáhnu i
druhého.“ Zdravé je rychle zapomínat na křivdy.
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9. Respektuj ty, kteří smýšlejí jinak
Můžeme druhé zneklidňovat svým svědectvím, abychom tak oba rostli ve
vzájemné komunikaci, ale to nejhorší, k čemu může dojít, je náboženský
proselytismus, který ustrnul v pozici: „Mluvím s tebou jen proto, abych tě
přesvědčil.“ Každý účastník dialogu ať si je vědom své vlastní identity. Církev
roste díky přitažlivosti, nikoliv díky proselytismu.
10. Aktivně usiluj o mír
Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo by se zdát, že mír je pouze
klidem. Mír však nikdy není pouhým klidem. Mír je vždycky aktivní.
Paulínky 2014

Pravidelné pomazání nemocných
Setkání s Kristem ve své křehkosti
V naší farnosti bude společné udílení svátosti nemocných probíhat 4. neděli
adventní, tedy 19. prosince. Je třeba se na ni připravit svátostí smíření.
Na přijetí této svátosti můžeme disponovat nasloucháním katechezi římského
biskupa na toto téma.
Dobrý den, drazí bratři a sestry, Chtěl bych mluvit
o svátosti pomazání nemocných, která nám umožňuje
dotýkat se rukama Božího soucitu s člověkem. V
minulosti se nazývala poslední pomazání, protože byla
pojímána jako duchovní útěcha tváří v tvář hrozící
smrti. Mluvíme-li však o svátosti pomazání
nemocných, můžeme tento pohled rozšířit na
zkušenost nemoci a utrpení vzhledem k horizontu
Božího milosrdenství.
1. Celou hloubku tajemství pomazání nemocných
vyjadřuje biblické podobenství o „milosrdném
Samaritánovi“ v Lukášově evangeliu (10,30-35).
Pokaždé, když se vysluhuje tato svátost, přibližuje se
Pán Ježíš v osobě kněze k tomu, kdo trpí, je těžce
nemocný nebo pokročilého věku. Podobenství říká, že milosrdný Samaritán
pečoval o trpícího člověka a do jeho ran nalil olej a víno. Tento olej připomíná
olej pomazání nemocných, který každoročně biskup světí při ranní mši svaté na
Zelený čtvrtek právě ve vztahu k této svátosti. Víno je zase znamením Kristovy
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lásky a milosti, která proudí z Jeho života darovaného za nás a která se vyjadřuje
v celém svém bohatství svátostným životem církve. Strádajícího člověka pak
Samaritán svěřil hostinskému, aby se o něho dále staral a nehleděl přitom na
výdaje. Kdo je však oním hostinským z evangelního podobenství? Je to církev,
křesťanská obec, jsme to my, kterým denně Pán svěřuje ty, kteří jsou sužováni na
těle i na duchu, abychom je mohli dále a hojně zahrnovat Jeho milosrdenstvím a
Jeho spásou.
2. Tento pokyn je zdůrazněn výslovně a přesně v listu sv. Jakuba, který jsme
slyšeli na začátku audience a ve kterém se praví: „Je někdo z vás nemocný? Ať si
zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve
jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a
jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,14-15). Jde tedy o praxi
aktuální už v době apoštolů. Ježíš totiž naučil své učedníky, aby měli k nemocným
a trpícím tutéž lásku jako On sám; uschopnil je a pověřil, aby jim v Jeho jménu a
podle Jeho srdce dále poskytovali úlevu a pokoj prostřednictvím specifické
milosti této svátosti. Neměli bychom však kvůli tomu upadat do úporného čekání
na zázrak nebo do domnělého nároku na uzdravení vždy a stůj co stůj. Jde totiž o
Ježíšovo přiblížení k nemocnému či starému člověku. Každý člověk starší šedesáti
pěti let může tuto svátost přijmout. Ježíš se přibližuje. Když přijde na mysl, že je
třeba k nemocnému zavolat kněze, může někoho vzápětí napadnout: „Ne, raději
ne, to nepřinese štěstí. Nevolejme jej.“ Anebo se poleká nemocný, protože někdy
se má za to, že hned po knězi musí přijít pohřební služba. To však není pravda!
Kněz přichází k nemocnému či starému člověku, aby mu poskytl pomoc. Je proto
velmi důležité, aby nemocné mohl navštěvovat kněz. Je třeba jej zavolat, aby
udělil pomazání a požehnání, protože sám Ježíš přináší útěchu, dává sílu, naději a
poskytuje pomoc. A také odpouští hříchy. To je krásné!
Nepovažujte to za nějaké tabu, protože je vždycky krásné vědět, že ve chvíli
bolesti a nemoci nejsme sami: kněz a ti, kteří jsou přítomni u vysluhování svátosti
pomazání nemocných představují křesťanskou obec, která se jako jediné tělo
spolu s Ježíšem semkne kolem trpícího a příbuzných, vlévá jim víru a naději a
podpírá je modlitbou a bratrskou vřelostí. Největší útěcha však vyplývá ze
skutečnosti, že se v této svátosti zpřítomňuje samotný Pán Ježíš, který nás bere za
ruku, hladí, a připomíná nám, že mu nyní patříme a nic – ani zlo a smrt - nás
nebude moci od Něho oddělit. Navykněme si volat kněze, aby přicházeli k
nemocným – neříkám kvůli chřipce, ale kvůli vážné nemoci – a také k našim
seniorům a udělovali jim tuto svátost, tuto útěchu a tuto Ježíšovu sílu. Tak budou
moci pokračovat dál. Jednejme tak.
papež František, převzato z radiovaticana.cz
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Z kázání P. Karla VÝPRACHTICKÉHO
Neboj se Maria, neboť počneš a porodíš syna. Lk 1,26-38
Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do
galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži
jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a
řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy
velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se,
Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu
dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho
království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť
nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc
Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci,
ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘. „Maria
řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak
od ní odešel.
V úryvku čteme o Božím zásahu do života skromné nazaretské dívky, která se
jmenovala Marie. Zcela nečekaně se stává matkou. To je jedno překvapení.
A druhé, o mnohem větší, že se stává matkou prorokovaného Mesiáše, Spasitele
lidstva, o němž ví z proroctví Izaiášových, že bude Mužem Bolesti. Kvůli němu
bude muset z nazaretské samoty na jeviště světa, pro něho a s ním trpět a stát se
tak Matkou Sedmibolestnou.
Když to žádá Bůh, nerozmýšlí se, jen se na to táže anděla, jak se to stane. A
když dostane vysvětlení, říká bez váhání svoje „ANO“, FIAT! „Hle, jsem
služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“
Bratře, sestro, i každá z nás má své životní sny a plány, ale i Boží zvěstování,
kterými občas Bůh nečekaně zasahuje do našeho života, a nutí nás přizpůsobit se
jeho záměru. V našem případě však neužívá anděla. Říká nám to ve svědomí,
knihou, kázáním, příkladem, rozkazem….. Zvěstuje, oznámí a potom čeká….
Můžeme říci svobodně Ano i NE.
Přisvědčit Bohu ve chvíli zvěstování může být někdy velmi těžké, ale nesvolit
je vždy ke škodě a je nerozumné (Co Bůh činí, dobře činí).
Co by se asi stalo, kdyby se Maria zalekla a řekla andělovi NE…. Bůh by byl pro
svůj plán našel jistě jinou ženu nebo jiný způsob, jak poslat svého Syna na svět,
ale dívka z Nazareta by se jistě nebyla stala tou, kterou vzal Bůh s duší i tělem do
nebe a kterou blahoslaví všechna pokolení lidstva.
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A totéž by se stalo s námi, kdybychom ze strachu či pohodlí odmítli
poslechnout vzkaz, který nám nějakým způsobem posílá Bůh? Našel by si ke
splnění svého záměru jiného a my na to jistě doplatíme po celou věčnost.
Proto raději stále prosme o světlo a sílu, abychom dokázali říci tak jasně a
rozhodně ANO, jako to řekla kdysi svatá Panna ke všemu, co od ní Bůh až do
konce pozemského života žádal.
Když Bůh dává člověku nějaký úkol, dá mu i sílu a schopnosti, které k jeho
splnění potřebuje. Není tedy třeba bát se toho, k čemu nás volá Bůh.
Sv. Pavel to krásně vystihuje slovy: „Všechno mohu v tom, který mne posilňuje“.
Když Bůh žádal od praotce Abraháma, co bylo nad jeho síly, řekl mu ve
vidění: „Neboj se, já jsem tvým štítem“ (Gen 15,1). Abraham Bohu uvěřil a
počítalo se mu to k zásluze (Gen 15,6).
Když posílal Bůh Mojžíše, aby připravil lid na jeho vysvobození z Egypta,
Mojžíš se vymlouval. „Pane, mám neobratná ústa a neobratný jazyk“ – „Jen jdi,
já budu s tvými ústy,“ řekl mu pán (Ex 4,11).
Stejnou odpověď dostal i Jeremiáš, když byl vyzván, aby byl prorokem, a on
se vymlouval na to, že je mladý a že neví, co by mluvil (Jer. 1,6).
Pannu Marii si Bůh vybral, aby skrze ní dal světu Toho, který byl očekáváním
národů. Připravuje si ji k přijetí této úlohy a ústy anděla jí dává stejné ujištění:
„Neboj se Maria, Pán s Tebou!“
A stejně činí Ježíš, když posílá svoje apoštoly křtít národy a učit je zachovávat
všechno, co přikázal. Dodával jim odvahu slovy: „Já jsem s vámi po všechny dny,
až do skonání světa“ (Mt 28,20).
I my dostáváme při každé bohoslužbě dvojí příkaz: „Čiňte pokání a věřte
evangeliu“. Přijmout jeho život i slovo a zasazovat ho do prostředí, ve kterém
žijeme.
Ani toto poslání není lehké. Abychom neztráceli odvahu, kněz se k nám obrací
a připomíná nám stálou přítomnost a blízkost Pána slovy: „Pán s vámi!“
Odpovídáme mu: „I s tebou!“ On totiž pomůže jako těm před námi i nám! A jeho
moc je jistá.
Bratře, sestro, když nezapomeneme, že Pán je stálým a bezpečným
pomocníkem ve všem, co nám dává za úkol, pak opustí nás strach a my budeme
požehnáním.
Vybral Jiří Pomikálek

O Vánocích s evangeliem:
Modlitba u večeře
Modlitba se může konat u štědrovečerního stolu nebo u rodinného Betléma.
Před modlitbou třeba připravit nezažehnutou svíci a kancionál.
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Úvodem můžou všichni přítomní společně zazpívají libovolnou vánoční
koledu. Modlitbu začne obvykle otec nebo nejstarší člen rodiny přežehnáním a
krátkým proslovem, například takto:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Náš nebeský Otec nám po roce opět dává prožívat radostné období, kdy
oslavíme narození našeho Pána Ježíše Krista a dovoluje, aby se náš Pán narodil i
v našich srdcích a abychom ho radostně přivítali mezi námi. Proto ho společně
prosme, ať otevře naše uši, abychom znovu slyšeli zpěv andělů a ať otevře naše
rty, abychom se s veselým srdcem k nim přidali a zpívali: Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Amen.
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Připomeňme si slova proroka Izaiáše: (Iz 9, 2 - 7)
Text může přečíst některé ze starších dětí nebo otec či matka.
„Lid, co kráčí ve tmě, spatří veliké světlo; nad těmi, co bydlí v zemi temnot,
zazáří světlo... Neboť chlapeček se nám narodil, je nám dán syn; na jeho bedrech
spočívá vláda a volají ho: obdivuhodný Rádce, mocný Bůh, věčný Otec, Kníže
pokoje.“
ZAPÁLENÍ SVÍCE
Otec může říci:
Svíce je symbolem Ježíše, který přinesl na svět světlo Boží lásky. Zapalme ji,
aby nám připomínala, že Pán Ježíš je přítomen mezi námi a že se i my máme stát
světlem pro naše příbuzné, přátele, známé, (ale i spolužáky, kolegy ...).
Pak někdo z přítomných, může to být dítě, zapálí připravenou svíci.
MODLITBA
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas, Maria....
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria…
A Slovo se stalo tělem
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a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě
vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
EVANGELIUM
Zaposlouchejme se do slov Evangelia podle Lukáše: Lk 2,1-14
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo
sčítání lidu: To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem
Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef
se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova,
které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat
spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam
byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna,
zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro
ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u
svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila
a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou
radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do
plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských
zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem,
v kterých má Bůh zalíbení.“
VÁNOČNÍ MODLITBA DÍKŮ A PROSBY
Kristus, Syn věčného Otce, nám svým narozením a životem v rodině Marie a
Josefa dal příklad vzájemné lásky. Proto ho prosme:
Odpověď: Pane, naplň nás svým pokojem!
– Pane, ty jsi svým životem v nazaretské rodině posvětil rodinný život, posvěť
svou přítomností i naši rodinu.
– Ty jsi nám dal příklad modlitby, lásky a naplnění Otcovy vůle; posvěť naši
rodinu svou milostí a dej nám plnost svých darů.
– Ty jsi ve všem hledal slávu svého Otce; pomáhej nám, ať je tvůj nebeský Otec,
uctíván i v naší rodině.
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– Ty jsi prokazoval dobro všude, kam jsi přišel; upevňuj v naší rodině svornost a
vzájemnou lásku.
– Ty jsi těšil zarmoucené a mírnil bolesti lidí; proměň zármutky naší rodiny v
radost.
– Ty jsi řekl: „Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje“; chraň vzájemné pouto naší
manželské lásky, ať zůstává pevné a neporušené.
Rodiče a děti mohou přidat další vlastní prosby nebo díky.
Všechny naše prosby, i ty nevyřčené, všechny naše radosti i bolesti nyní
odevzdejme Bohu Otci v modlitbě, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus: OTČE
NÁŠ…
MODLITBA PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ
(je možné zazpívat místo ní píseň před jídlem)
Bože, ty jsi poslal na svět svého Syna, aby se stal člověkem, a poznal radosti
a obtíže života lidské rodiny. Shlédni na naši rodinu shromážděnou kolem
štědrovečerního stolu, která prosí o tvé požehnání. Ochraňuj nás a posiluj svou
mocí. Prosíme o vše, co potřebujeme k dobrému životu. Naplň nás duchem
svornosti, ať žijeme ve spojení s Kristem a vydáváme mu ve světě svědectví.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.
Večeře dále pokračuje podle rodinných tradic a zvyklostí.

Proč se o Vánocích chodí do kostela v noci?
Vždyť ráno nebo navečer by to bylo pohodlnější. Mohli bychom všechny
důvody shrnout do dvou hlavních.
První důvod je skutečně časový, chceme si připomenout okamžik, kdy se
narodil Ježíš Kristus v Betlémě a chceme se tomuto okamžiku co nejvíce přiblížit.
Chceme také podstoupit nějaké to nepohodlí, protože i pro něho, pro Marii, Josefa
i pastýře to nebylo pohodlné.
Druhý důvod je důležitější, jde o symboliku světla. V biblickém čtení slyšíme,
že se při narození Krista objevilo světlo. Pokud se podíváte dobře na obrazy
znázorňující narození Krista, tak velmi často malíři do svých obrazů
zakomponovali světlo. Většinou bývá na obraze tmavá chýše nebo jeskyně, ale
vevnitř je narozené dítě, od kterého vychází světlo. Ti, kteří jsou kolem dítěte,
jsou nějakým způsobem ozářeni, více nebo méně, podle toho, jak jsou daleko nebo
blízko. Boží působení lze těžko vyjádřit. Proto se v církvi mnoho událostí
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předkládá skrze symboly. A hlavním vyjádřením půlnoční bohoslužby je pozvání
k přijetí tohoto Božího světla, pokoje a radosti, které nám přináší dítě Ježíš. Zde
se již nejedná o nic abstraktního, ale o skutečnost, kterou je však možné poznat a
přijmout jen vírou.
Ježíš přichází, aby nám podal ruku a na nás je, abychom tuto podanou ruku
přijali. On přichází, aby nám dal radost, aby nám dal pokoj, ale také od nás něco
čeká. Že budeme jednat podobně, jako jedná toto dítě.
„Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem,“ napsal svatý
Pavel, aby zdůraznil, že Ježíš, Zachránce, přišel pro všechny, ne jenom pro
některé.
Vánoční svátky jsou tak populární právě z tohoto důvodu, že si většina lidí
uvědomuje: „Přišel i pro mě, ale jde o to, abych já jeho podanou ruku přijal, abych
ji stisknul a abych od něho přijal vánoční poslání být jeden druhému nablízku a
jako Bůh podává ruku nám, podávat si vzájemně ruku jeden druhému.
Vánoční noc je připomínkou toho, že Bůh myslí na nás. Je připomínkou toho,
že Bůh hledá lidi, kteří budou ochotni ho následovat v tom, co začal jeho syn Ježíš
Kristus. Ozářenou tvář mají ti, kteří jsou blízko, kteří se nebáli přijít až do blízkosti
tohoto dítěte. Udělejme o Vánocích i my tuto duchovní cestu až k tomuto dítěti.
P. Milan Vavro

Nudíte se při mši?
Musím jít na mši? Já se tam nudím.
Už jste se někdy na mši nudili? Jasně, všichni. Už mnoho let dostávají rodiče
a prarodiče od svých dětí otázku: „Musíme jít na mši? Já se tam nudím.“ A dnes
se zdá, že víc a víc dospělých říká totéž.
Tohle je jeden z významných problémů, jimž v současnosti katolická církev
čelí. Pokud ho nevyřešíme, je s námi konec. Pokud v této záležitosti nic
neuděláme, katolicismus se smrskne na drobnou kulturní kuriozitu. Nelze nebrat
v úvahu rostoucí počet těch, kteří jsou přesvědčeni, že ústřední moment
katolicismu je nudný, a zároveň očekávat, že budoucnost bude lepší než minulost.
Ale co byste řekli na to, kdybych vám nabídl něco, co zaručí, že se už nikdy
nebudete na mši nudit, ledaže byste si to sami přáli? A dokonce víc než to,
jednoduchá pomůcka promění vaše prožívání nedělní mše. Ze mše se stane zdroj
účinné moudrosti pro život. Podívejme se na to společně.
Pasivní konzumenti
Příliš často přistupujeme k nedělní mši pasivně. Možná je to důsledek kultury,
která nás chce mít pasivní. Pasivní já říká: „Nakrm mě“; „Zabav mě“; „Drž mě“;
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„Miluj mě“; „Naslouchej mi“; „Řekni mi, že na mě záleží“; „Udělej ze mě svou
prioritu“; „Nenuť mě příliš přemýšlet nebo moc tvrdě pracovat“ a tak dále.
Pasivita v nás vítězí nad aktivitou v mnoha oblastech.
Pokud chceme svou účast na nedělní mši prožít radikálně jinak, tak neusilujme
o lepší hudbu, lepší kázání nebo o více otevřené společenství – ačkoliv jsem
zastáncem toho všeho a souhlasím, že to potřebujeme zlepšovat. Klíčem k
proměně našeho prožívání nedělní mše a k zlepšení našeho vztahu s Bohem je
přepnout se z pasivního přístupu na aktivní a skutečně naslouchat.
Na mši pouze docházíte, nebo ji prožíváte? Rozdíl mezi pasivním a aktivním
přístupem je jako noc a den.
Jeden z nástrojů proti nudě při mši
Znám jeden nástroj proti nudě při mši. Tenhle jednoduchý zvyk vám sám o
sobě pomůže, abyste se od pasivního přístupu zcela obrátili k aktivnímu.
U lidí, kteří se neustále učí, jsem si všiml jedné věci – většinou s sebou
neustále mají tužku a papír, protože nikdy neví, kdy uslyší něco úžasného nebo
kdy dostanou nějaký nápad. Já mnoho let už spím s tužkou a papírem na nočním
stolku, protože se často uprostřed noci vzbudím s nějakým nápadem a bojím se,
že ho do rána zapomenu. Tohle mi umožňuje si vše zapsat a znovu usnout. (Jako
poznámkový blok lze používat např. i mobil).
Bůh promlouvá! I k vám.
My nemíváme moc ve zvyku se neustále učit. Možná ani nečekáme, že by
kněz řekl něco, co by stálo za zapsání. A možná ani nepředpokládáme, že by k
nám Bůh dnes v kostele promlouval. Ale on promlouvá! Promlouval k vám,
promlouvá k vám a nadále k vám bude promlouvat.
A tady nabízím svůj nápad. Pořiďte si malý zápisník, obyčejný notýsek aby se
vám vešel do kapsy. To bude váš mešní deník. Vezměte si ho s sebou příští neděli
na mši. Když vstoupíte do kostela, pokloňte se Bohu a poproste ho: „Bože, ukaž
mi při této mši způsob, jak v příštím týdnu mohu žít s tebou a stávat se svým
lepším já.“ A pak naslouchejte.
Naslouchejte písním, naslouchejte čtení, naslouchejte kázání, naslouchejte
modlitbám a naslouchejte tichu svého srdce. Jedna myšlenka či nápad, jedna
pobídka či pozvání, něco se vás dotkne. Zapište si to. Jen jednu věc. Ne pět věcí,
ne šestnáct stránek načmáraných poznámek. Jen tu jednu věc. Zapište ji spolu s
19

datem na samostatnou stránku. Zbytek mše pak věnujte modlitbě za to, abyste tuto
jednu věc správně uskutečňovali v příštím týdnu.
Ze mše se budete vracet soustředění, posilnění a povzbuzení. Proč? Protože
toto se děje, když ve svém životě nasloucháme Božímu hlasu. Soustředíme se na
to důležité, jsme nabiti energií a jsme povzbuzeni. Jsme-li naopak zmateni,
znechuceni a deprivováni, je to obvykle jasný ukazatel toho, že nevěnujeme čas
naslouchání Božímu hlasu ve svém životě, že Boží hlas ignorujeme a místo toho
si děláme jen to, co si zamaneme.
Svůj deník si vedu už devatenáct let
Svůj mešní deník si vedu už
devatenáct let. Doma v pracovně, kde
píšu, jich mám celou polici. Někdy, když
je mi těžko, vstanu, přejdu k té polici a
vezmu do ruky jeden z těch malých
mešních diářů. Třeba si vezmu ten z roku
2005 a pár minut jím listuji a čtu si, co mi
Bůh v tom roce řekl.
Pokaždé když to udělám, bez ohledu
na to, který diář z police si vyberu, si
uvědomím tři věci. Zaprvé, že se tehdy v
mém životě odehrávaly události, které
jsem považoval za důležité, a nebyly.
Dělal jsem z komára velblouda. Zadruhé,
že jsem v té době sváděl těžké boje s
věcmi, se kterými už nebojuji. Boží
milost vstoupila do dané oblasti mého
života a osvobodila mě. A zatřetí, že jsem
v roce 2005 sváděl těžké boje s věcmi, se
kterými zápolím i v roce 2016.
Kdybych se vás zeptal, co se stalo ve vašem životě v roce 2005,
pravděpodobně byste mi odpověděli, že jste se vdaly, oženili, narodilo se vám
dítě, přestěhovali jste se do jiného města, začali jste v nové práci, nebo nejmladší
dítě vám odešlo na univerzitu. Ale kdybych se zeptal, co se v roce 2005 stalo v
hloubi vašeho srdce a vaší duše, nejspíš byste mi nedokázali odpovědět. Ne proto,
že máte špatnou paměť nebo že jste tomu nevěnovali pozornost, ale proto, že nás
život unáší dál a my ztrácíme povědomí o věcech, které se dějí hluboko v nás.
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Prohlížení starých mešních deníků se postupem času stane zdrojem velkého
osvícení. Pomůže vám to rozpoznat opakující se vzorce ve vašem životě. Pomůže
vám to nahlédnout, jak trvalá jsou některá vaše zápolení. A pomůže vám to uvidět,
jak vám Bůh pomáhá, jak vás vede, jaké výzvy před vás klade a jak vás
povzbuzuje. Když si budeme pamatovat, že tu pro nás Bůh v minulosti byl,
získáme jistotu, že tu pro nás bude i v budoucnosti.
Bůh k vám promlouvá i skrze špatné kázání
Nelze se nudit na mši, pokud si přicházíte poslechnout, co vám právě teď chce
Bůh říct. Nezáleží na tom, jak dobré či špatné je kázání, Bůh k vám skrze ně bude
promlouvat. Nezáleží na tom, jak dobrá či špatná je hudba, Bůh k vám skrze ni
bude promlouvat. Ať už je v kostele modlitbou naplněná atmosféra, nebo se v
uličce honí děti, rozhazují pastelky a pojídají křupky, Bůh k vám bude mluvit.
Bůh si k nám přeje promlouvat i skrze narušenost světa, nedokonalost druhých
lidí a situací, a dokonce i skrze naše vlastní omezené lidství. Jeho myšlenky a
slova vás budou povzbuzovat a vyzývat, povedou vás a budou vás varovat, budou
vás inspirovat a posilní.
Nic nebude mít větší dopad na váš život a vaše prožívání nedělní mše, než
když se otevřete tomu, co si Bůh vám přeje říct. Kdybychom si plně uvědomovali,
co se skutečně děje na oltáři, dychtili bychom po mši.
Matthew Kelly, Nevzdoruj svému štěstí, Doron 2021

Zajímavost - zábradlí u kostela v Nekoři
Při pohledu zvenku směrem ke vchodu jsou nahoře na schodech vpravo
zobrazeny 2 symboly býka a mezi nimi písmeno „L“ (evangelista Lukáš) a vlevo
2 symboly orla a mezi nimi písmeno „J“ (evangelista Jan). Dole na konci schodů
jsou vpravo 2 symboly lva a mezi mini písmeno „M“ (evangelista Marek) a vlevo
2 symboly anděla a mezi nimi písmeno „M“ (evangelista Matouš). Další
symbolika je christologická.
Zábradlí bylo vytvořeno roku 1974 a jeho autorem je Josef Langer (18981988). Učil na kovářské škole v Hradci Králové, měl dílnu U Koruny. Při výrobě
zábradlí byla použita spojovací technika tzv. ztraceného nýtu (nýt není vidět,
přečnělky jsou zapilovány do roviny).
Zpracoval P. Pavel
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Synoda o synodalitě - pozvání
„Putující Boží lid“: tento pohled na nás, křesťany, nabízí hlavní logo
synodálního procesu. Jsme společně na cestě, celkově v dějinách i v konkrétnosti
našich jednotlivých životů. Toto společné putování tvoří všichni, kdo byli skrze
křest přivtěleni k Božímu lidu v průběhu celých dějin lidstva.
Synodální proces je ve své podstatě procesem duchovním. Nejde zde v
prvé řadě o dovednou organizaci debat, během kterých půjde o sbírání užitečných
dat o životě křesťanů. Synodální proces znamená zcela novou příležitost, kdy
budeme moci v životě církve zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni
společně kráčíme kupředu na cestě do Božího království. Je to proces duchovní,
protože na této cestě se máme snažit rozpoznat, co v této chvíli od své církve chce
její Pán. On pak k nám stále promlouvá skrze Ducha Svatého, tedy skrze téhož
Ducha, který sestoupil na první učedníky v den Letnic a který byl každému
pokřtěnému darován v okamžiku křtu.
„Cílem
synody
není
vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát
vzklíčit snům, probudit proroctví a vize,
přinést novou naději, rozhojnit důvěru,
obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit
nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od
druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté
inspirace, která bude osvěcovat mysl,
rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“
Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32
Papež František v homilii při zahajovací mši svaté synody z 10. října 2021
z baziliky sv. Petra ve Vatikánu nás vyzývá: „když zahajujeme tuto synodální
cestu, začněme tím, že se budeme ptát sami sebe - papeže, biskupů, kněží,
řeholníků a řeholnic, bratří a sester laiků: Ztělesňujeme my, křesťanské
společenství, styl Boha, který kráčí dějinami a podílí se na událostech lidstva?
Jsme ochotni vydat se na dobrodružnou cestu, nebo se ve strachu z neznámého
raději uchýlíme k výmluvám typu „není to třeba“ či „takhle se to dělalo vždycky.“
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Vydejme se tedy všichni společně na tuto cestu. Ve farnostech se budou
synodní skupinky scházet tak, aby svůj příspěvek k synodě formulovaly do konce
února.
Více informací: P. Pavol Sandánus; koordinátor ve farnosti Roman
Moskva; email: synodanekor@gmail.com. Informace: www.bihk.cz/synoda a
www.synoda.cz.
Připravil Roman Moskva

Recept od Anety
Zapečené špagety
0,5dkg špaget, 0,30dkg točeného salámu, 1 cibule, kečup, sójová omáčka,
pepř, sůl, 0,10dkg tvrdého sýra.
V osolené vodě uvaříme špagety.
Na cibulce opečeme točený salám nakrájený na kostičky, přidáme kečup,
sójovou omáčku, pepř a špetku soli.
Špagety smícháme s opečenou směsí, vložíme na vymazaný pekáč nebo
zapékací mísu. V předehřáté troubě na 180 stupňů zapékáme asi 20 minut. Hned
po vyndání z trouby posypeme nastrouhaným sýrem.
A můžeme podávat. Dobrou chuť!
Aneta Sršňová

Matrika 2021
Přátelství Boha křtem přijali:
24.4. Eliška Marie Malá
10.7. Samuel Jonáš Moravec
11.7. Eliška Sofie Matyková
17.10. Šimon Glonek
21.11. Aneta Beata Kubová
Lásku, úctu a věrnost si slíbili:
26.6. Ondřej Škapec a Veronika Zvercová
10.7. Štěpán Knapp a Klára Faltusová
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Ke vzkříšení jsme doprovodili:
15.1. Růžena Faltusová 81 let
26.2. Jiří Hubálek 78 let
25.3. Miroslav Bednář 77 let
22.4. Eva Čanecká 67 let
27.7. Jiří Kosek 76 let
29.10. Emilia Kopecká 75 let
Ať odpočívají v pokoji.

Svátost smíření před Vánoci
Studené - úterý 14. prosince 2021 od 17.30 do 18.00 hod.
Nekoř - pátek 17. prosince 2021 od 15.30 do 18.00 hod.
Sobkovice - sobota 18. prosince 2021 od 16.15 do 17.00 hod.
Těchonín - neděle 19. prosince 2021 od 9.15 do 9.45 hod. (popřípadě po mši
svaté)
Svátost smíření můžete přijmout podle možnosti půl hodiny před každou mší
svatou nebo je možné se individuálně domluvit s knězem.

Vánoční přání

Boží světlo o Vánocích a v celém novém roce 2022
Vám přeje a žehná
P. Pavol Sandánus
ZVONY OD SVATÉHO MIKULÁŠE
Vydává farní společenství ŘK farnosti NEKOŘ.
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Korektura textu Lenka Konopková.
Příspěvky vhazujte do krabičky Zvony, či zašlete na email: nekor@farnost.cz.
Náklady na vytištění 10,- Kč, prosíme, vhoďte do krabičky Zvony.
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