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Postní
Stůjte na cestách a hleďte, ptejte se na dávné stezky:
„Která cesta vedla k dobru?“ Jděte po ní a naleznete odpočinek pro své duše.
(Jer 6,16)

WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI: WWW.FARNOSTHAVIROV.CZ
Email: casopis.spolecenstvi@centrum.cz,
Časopis Společenství je zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MKCR
E 15005. Vychází v Havířově, nepravidelně 6x ročně. Vydavatelem je Římskokatolická farnost
Havířov, IČ:45215618, 736 01 Havířov, Farská 2, tel. 737564398. Neprodejné. Příspěvky lze
odevzdat ve farní knihovně, zaslat na adresu Společenství, Farní úřad, Farská 2, 73601 Havířov,
nebo na mail: casopis.spolecenstvi@centrum.cz. Uzávěrka dalšího čísla: 31. 3. 2019
Tisk: Tiskárna Kleinwächter, Čs. armády 2233, Frýdek-Místek
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Úvodník
Drazí věřící, sestry a bratři!

Jaro už nám pomalu klepe na dveře a příroda se začíná probouzet. Určité probuzení
bychom měli zažít i my. Začíná nám totiž doba postní. Doba, ve které bychom se mohli a
asi i měli trochu zastavit a reflektovat svůj život, zvláště ten duchovní. Když slyšíme slovo
půst, tak si většina z nás představí nějaké odříkání, zřeknutí se něčeho na nějakou dobu.
Proč to ale děláme? Bohužel to mnohdy děláme jen z důvodu, že se to tak dělá; že to dělají
přece všichni, tak já nemohu být výjimkou. Navíc nás k tomu vede církev, tak máme vůbec
na výběr? Věřím, že se toto myšlení většiny z nás netýká, ale dejme si ruku na srdce, jestli
jsme někdy takto ve svém životě neuvažovali. Sám za sebe musím říct, že jsem občas takto
uvažoval. Mnohdy jsem touto dobou jen tak proplul, jen se vezl s ostatními. K tomu ale
postní doba není. Není to vyhlídková plavba, během níž nám sypou popel na čelo a postíme
se od masa. A pak když doplujeme do přístavu Velikonoc, tak jsme spokojení, že jsme to
zase nějak zvládli a můžeme se pořádně nadlábnout. Není to trochu málo?
Jak držet pravý půst? O tom nám krásně hovoří báseň Držet pravý půst od Roberta
Herricka, kterou přeložil biskup Josef Hrdlička: „Je to snad pravý půst vzdát se slaniny,
zvěřiny? Je snad půst věcí úst? Je snad půst dát si slib z masa nepojíst, o to víc na talíř si
nabrat ryb? Lačnět a v hadrech bloudit na odiv lidu, bez klidu, klopit zrak, vzdechy loudit?
Ne, půst je víc, je sklizeň! Svaž snopy své a dej jíst duši, má hlad, žízeň! V ten čas se hněvu
vzdej, záště, zlých řečí, všech křečí, změň život, směr mu dej! Jen silou ducha rostem. Zmoř
hladem hřích, ne břich. Pak prošels pravým postem!“ 1)
Milí Boží přátelé. V této postní době nám přeji, abychom více živili svou duši, svůj
duchovní život. Samozřejmě že i tělesný půst je užitečný, ale je důležité vědět, proč se
takto postíme. Zkusme si proto určit takovou věc, která nebude ze zvyku a která nás bude
něco stát, nějaké úsilí, nějaký čas. Protože co nic nestojí, za nic nestojí. A já věřím, že
všichni stojíme o hlubší vztah s Bohem.
S přáním všeho dobrého vám žehnají jáhen Jiří, o. Marcel a o. David.
1)

Převzato z: https://adalberto.signaly.cz/1502/drzet-pravy-pust

Prožívání postní doby v naší farnosti
Pokusme se v postní době více času věnovat čtení a rozjímání nad Písmem Svatým.
K tomu nám může dopomoci i malá knížečka Malý průvodce postní dobou, kterou
vydává Biskupství brněnské.
Je určena všem dospělým k intenzivnějšímu prožití postní doby, zvláště těm, kteří
v každodenním shonu nestíhají číst delší texty, ale rádi se nechají inspirovat krátkým
duchovním impulsem. Pro každý všední den Průvodce nabízí větu z Písma svatého a jednu
větu k zamyšlení inspirovanou slovy papeže Františka. Pro neděle jsou pak připravena
krátká rozjímání.
Tyto knížečky budou k dispozici nejdříve na Popeleční středu u sv. Anny. Prosím berte
pouze 1 knížečku do rodiny.
Společně se začátkem postní doby je k dispozici také aplikace Průvodce postem do mobilu
či tabletu s operačním systémem Android (ke stažení zdarma pomocí služby Google Play).
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Tento způsob mohou využít i rodiny, aby se s dětmi společně sešly na modlitbě a
přečetly si myšlenku na den. Aplikace zobrazuje pouze texty na daný den a starší dny, po
18. hodině také texty na den příští. Je dobré využívat moderní technologie k předávání víry.
Takže si můžete do mobilu stáhnout také Bibli, Kancionál, Breviář a další aplikace. Děti
například mohou z Kancionálu v mobilu předčítat litanie nebo myšlenky křížové cesty a
společná modlitba v rodině může být zase o něco pestřejší a lákavá. Rodiče, buďme
vynalézaví v předávání víry svým dětem.
Hanka
***************************************************

Život v naší farnosti:
ne 17. 3. – katecheze pro předškoláky při mši sv. v 10 hod.
ne 17. 3. – sbírka na opravu kostela
po 18. 3. – od 14,30 hod. setkání seniorů v knihovně kostela sv. Anny
pá 22. 3. – pomazání nemocných u sv. Anny při mši sv. Prosím nahlaste se v sakristii.
Možnost ke svátosti smíření od 16,30 hod.
ne 24. 3. – pomazání nemocných při mši sv. u sv. Markéty + na Špluchově. Prosím
nahlaste se v sakristii
pá 29. 3. – 16,30-17,30 – adorace 24 hodin pro Pána
so 6. 4. – od 7,45 hod. velký úklid kostela i kolem kostela sv. Anny. Prosím přijďte pomoci.
Nebude setkání členů živého růžence při občerstvení.
pá 5. až ne 7. 4. – diecézní setkání mládeže ve Frýdku
ne 7. 4. – v 10 hod. mše s dětmi, od 9 hod. zkouška scholy i dětské scholičky, katecheze
pro malé děti v knihovně
so 13. 4. – od 9 hod. velký úklid kostela sv. Markéty. Prosím přijďte pomoci.
po 15. 4. – od 14,30 hod. setkání seniorů v knihovně kostela sv. Anny
po 15. 4. – 9-12 hod. návštěvy nemocných – nahlaste v sakristii (mimo prvopátečních)
út 16.4. – zpovědní den u sv. Anny v 8-12 hod a 14-18 hod.
ne 21. 4. – katecheze pro předškoláky při mši sv. v 10 hod.
pá 27. až ne 28. 4. – na faře víkend dětí připravující se k 1. sv. přijímání
ne 2. 6. – v 10 hod. 1. svaté přijímání
ne 7. – ne 14. 7. farní tábor
***************************************************

Adorace v kostele sv. Anny
 Každý čtvrtek 17,00 - 17,25 hod.
 1. pátek v měsíci – po mši sv. do 19 hod., tzn. 5. 4.
V neděli před večerní mší sv. v postní době adorace nejsou. Je křížová cesta od 16,45 hod.
***************************************************

Křížové cesty u sv. Anny v postní době:
V pátek po mši sv. od 18,15 hod. (mimo 5. 4., kdy je adorace)
V neděli před mší sv. od 16,45 hod.
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Rozpis křížových cest u sv. Anny
Pátek od 18.15 hod

Neděle od 16.45 hod

8.3. – maminky (Hanka Svobodová)
10.3. 15.3. – Spolčo (Barča, Áďa, Míša, Any)
17.3. – modlitby matek (Jana Adámková)
22.3. – maminky (Bára Greplová)
24.3. 29.3. – Nábožko (jáhen Jiří)
31.3. 5.4. - Adorace
7.4. - modlitby matek (Jana Adámková)
12.4. – Senioři (Anička Michálková)
14.4. 19.4. – Velký pátek
Rozpis křížových cest může být průběžně aktualizován
***************************************************

Akce nejen pro seniory v Ostravě na biskupství (od 9 hodin)
čt 4. 4. - Postní duchovní obnova – mše sv., sv. smíření, přednáška
Lektor: Pavel Kuchař
čt 11. 4. – Akademie pro třetí věk – téma: Německá kat. komunita v 1. pol. 20. stol. na příběhu
Mons. ThDr. Josefa Schinzela
Lektor: Jan Larisch
čt16. 5. – Akademie pro třetí věk – téma: Církev podle papeže Františka
Lektor: Daniel Vícha
út 28. 5. – diecézní setkání seniorů; Lektor: Jaroslav Konečný
čt 13. 6. – akademie pro třetí věk – téma: Gender – ohrožení manželství a rodiny
Lektor: Jan Czudek

NOC KOSTELŮ V HAVÍŘOVĚ
Farnost sv. Anny se letos zapojí do již známého projektu Noc kostelů. V tomto roce
proběhne v pátek 24. května od 17.30h.
Bližší informace naleznete v dalším čísle Společenství nebo na webových stránkách farnosti.
***************************************************

DOBA POSTNÍ
Není půst, jaký si přeji, spíš toto:
rozvázat nespravedlivá pouta,
utiskované propustit na svobodu?
Lámat svůj chléb hladovému,
popřát pohostinství bloudícím ubožákům,
neodmítat pomoc svému bližnímu?

(Iz 58,4–7)

VYKROČIT NA VÝZKUMNOU EXPEDICI
Postní doba je nám předložena proto, abychom se zastavili. Ale vzápětí máme vykročit
„na výzkumnou expedici“ do vnitřních komnat našeho srdce. Abychom to nevhodné, co
najdeme, vystrnadili, zašlé obnovili, bázlivému dodali odvahu. Některé prostory necháme
jednoduše vyvětrat, odpočinout. Říká se: „Když bude včela jenom stále létat od květu na
květ a nesedne si, nikdy se nedočkáme medu.“
Omšelému příbytku mnohdy postačí jediné – notně vyvětrat, a opět oživne. Není nutné
promýšlet nákladné opravy, často postačí tak málo. S lidskou bytostí tomu bývá dosti
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podobně. Pokud si na chvíli nesedne, nebude přemýšlet o sobě samé, nikdy skutečnou
zbědovanost osobních komnat neodhalí.
Postní doba dokáže vést člověka k samotnému jádru, až na „dno“ lidského nitra, aby
v propadlišti sebe sama pocítil pevnou půdu pod nohama. V postní době nejde jen o půst.
Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou
jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání nyní
vím, že v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu
důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a
odříkání, ale obrácení se k Bohu, který mi chce nabídnout více než to, čím právě žiji!
Obrátit se ale předpokládá, že je třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do
svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je
podstata neustálého rozlišování, kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré.
Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení:
půst, modlitbu, almužnu a smíření. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu,
rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká
(jídla, peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl, poskytuje potřebným – což je podstatou
almužny. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.
(Myšlenky k době postní - P. Pavel Plíšek)

PŮST NENÍ CÍLEM ALE PROSTŘEDKEM
Cílem půstu je přiblížení se Bohu a projevení účinné lásky k bližním. Tedy ne postit se jen
„od něčeho“, ale také „pro něco“ – čili ve prospěch lásky k Bohu a k bližním.
Člověk by si měl odříkat to, co mu v křesťanském životě překáží (což je dnes například
i závislost na mobilu, internetu, autu apod.), a tím si uvolnit cestu a opravdověji prožívat svůj
vztah k bližním - blízkým i vzdáleným. Výsledkem může být třeba čas věnovaný osamělému
člověku, věcný nebo peněžitý dar potřebným apod.
Podíváme-li se do historie, potom skutečně uvidíme, že se formy půstu různě měnily, ale
podstata jeho významu a smysl jsou stejné. Pokud chceme sami sobě dokázat, že se dokážeme
něčeho vzdát nebo že dokážeme udělat něco navíc, je to sice z hlediska rozvoje osobnosti
mnohdy prospěšné, ale z hlediska víry je to jaksi „na půl cestě“. A může to být docela dobře
narcistické, když pak obdivuji sebe sama, co jsem dokázal.
Křesťanský smysl půstu se naplňuje, když je jeho výsledkem a záměrem posun na cestě
lásky k Bohu a k bližnímu, posun na cestě od „brzdících“ závislostí ke svobodě pro konání
dobra. A forma půstu pak může být taková či onaká ...
(Z úvahy P. Aleše Opatrného)

Půst - odříkání, smutek nebo radost?
Začíná postní období. Jak jsem to kdysi prožíval? Zase odříkání si všeho – zábavy,
radovánek, chození na pivo apod. A jak jen to vydržím na Popeleční středu nebo Velký pátek
nejíst? Raději půjdu někam na celodenní výlet do hor, abych na toto všechno nemusel myslet,
zda to splním. A velikonoční neděli jsem chápal více jako konec všech omezení než jako
radost z velkolepého vítězství života.
Samozřejmě, že to je nesprávný postoj – třeba i věřícího člověka, který ale svou víru bere
jen jako souhrn příkazů, nařízení a zákazů. Nějak to splním, abych měl u Boha kladnou
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čárečku. Ale nechybí zde ještě něco? Proč máme vlastně postní období? Abychom se mohli
zamyslet nad tím, co nám vlastně Kristus chtěl říci. Vždyť on se tehdy neobětoval jen za věřící
Židy, ale i za různé „jinověrce“ a samozřejmě i za pohany, za všechny lidi. Svou lásku na kříži
nám projevil všem dokonale, když odpustil svým vrahům (Lk 23,34) a království slíbil
i kajícímu lotrovi (23,43). Obětoval se pro každého, nejen pro toho, kdo si dělal u Boha nějaké
čárky. Na příkladu farizeů ale právě vidíme, že jen ty čárky nestačí, pokud nejsou činy dělány
s láskou nejen k Bohu, ale i ke svému bližnímu.
Tak právě postní období nám dává možnost se zastavit, zamyslet nad svým životem, nad
svou vírou. Rozjímat a uvažovat o Ježíšových slovech nejlépe v nějakém společenství (Mt
18,20) nebo aspoň s Božím slovem v ruce. A když se do něj pozorně začteme, tak tam najdeme
návod prakticky na všechny problémy v našem životě. Pokud Písmu nerozumíme, poprosme
Ducha Svatého jako pravého autora Bible, někde v tichosti, o vysvětlení a pochopení.
A najednou uvidíme, že ty „nepříjemné povinnosti“ zmíněné v úvodu budou vést ne k našemu
omezení, ale k nalezení správné cesty ke Kristu, k jeho lásce a milosrdenství. A když nás Duch
osvítí, tak poznáme, že tyto příkazy a zákazy nejsou z Boží strany žádnou šikanou, ale
návodem na lepší život, a to nejen po duchovní stránce.
Proč se v postní době nezpívá Gloria a před evangeliem Aleluja? Kvůli smutku? Neznám
liturgii, ale myslím, že to tak není. Možná spíše proto, aby o to radostněji mohlo zaznít po
dlouhé pauze ve vigilijní noci Velikonoční neděle, abychom tu radostnou zvěst mohli ještě
intenzivněji procítit.
Takže i postní období může být radostné, protože nás postupně dovede k vítězství života pokud půst prožijeme ve vždy otevřené Boží náručí s důvěrou, že smrtí život definitivně
nekončí, jen mění svou dimenzi. Smrt se dá překonat jen tím, že život nad ní zvítězí, a to
dokázal Kristus na kříži. Je třeba odumřít hříchu, abychom mohli už prožívat nové nebe a
novou zemi (Zj 21,1), nový Jeruzalém v blízkosti našeho Vykupitele. Velký pátek byl proto
nutný, aby mohla být i Velikonoční neděle.
Pane, prosíme Tě o požehnané prožití postní doby v radostném očekávání; abychom
desatero nepovažovali za nějaký soubor zákonů, ale jako pomůcku na větší sblížení s Tebou.
Pane, tak málo na Tebe myslím a k Tobě se obracím. Dej mi prosím prostor, abych našel
k Tobě cestu ve svém ztišení.
AlexT
***************************************************

APOŠTOLÁT MODLITBY
BŘEZEN
Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství.
Za křesťanská společenství, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu
blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat
se až do krajnosti.
DUBEN
Všeobecný úmysl: Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech.
Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní
život pro záchranu života druhých.
Národní úmysl: Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým
učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.
/www: jesuit.cz/
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7. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Letošní 7. světový den nemocných byl uveden v biblickém duchu: „Zadarmo jste dostali,
zadarmo dávejte.“ (Tato slova nalezneme v Matoušově evangeliu, kde Ježíš udílí rady svým
učedníkům, jež vysílá do světa – Mt 10,8).
Papež František ve svém poselství k letošním oslavám Světového dne nemocných připomněl
život sv. Matky Terezy z Kalkaty, která nám pomáhá pochopit, že jediným kritériem lidství
musí být nezištná bratrská/sesterská láska k člověku bez rozdílu jazyka, kultury, etnické
příslušnosti a náboženství. Její příklad nás i nadále vede k rozšíření horizontů radosti a naděje
pro lidstvo, jež potřebuje pochopení a něhu, a to především pro ty, kdo trpí. Nezištnost je
kvasem činnosti dobrovolníků, kteří jsou tak důležití v oblasti sociální péče i péče o nemocné a
kteří výmluvně žijí spiritualitu milosrdného Samaritána.
Svatý otec dále poděkoval všem dobrovolnickým sdružením, která mají zásadní důležitost ve
zdravotnických zařízeních i při domácí péči, při zdravotní asistenci a pro duchovní podporu,
a povzbudil je v jejich práci.
- Život je Božím darem
Život je darem od Boha, darovat znamená dát sebe samého, je uvedeno v papežově poselství
ke Světovému dni nemocných, které dále pokračuje: Tváří tvář „skartační kultuře“
a lhostejnosti bych rád potvrdil, že tento dar by měl být přijímaný jako určité paradigma, tj.
vzorec myšlení, schopný vyhrát nad individualismem a současnou sociální roztříštěností, aby
mohl vytvořit nové vztahy a formy spolupráce mezi národy a různými kulturami.
V tomto daru se odráží Boží láska, která vrcholí vtělením Božího Syna Ježíše a vylitím
Ducha Svatého. Podporovat kulturu nezištnosti a daru, uvádí dále papež, je nezbytné
k překonání kultu zisku.
- Život není soukromým vlastnictvím
Dále papež dodává, že gesta nezištného daru jsou nejvěrohodnější cestou evangelizace. Péče
o nemocné vyžaduje profesionalitu a něhu, nezištná gesta, bezprostřední a jednoduchá, jako je
např. pohlazení.
„A právě proto, že život je darem, nemůže být považován za soukromé vlastnictví, především
pak tváří v tvář úspěchům medicíny a biotechnologie, které by mohly člověka vést k pokušení
manipulovat se stromem života,“ stojí dále v poselství.
- Každý člověk je potřebný
Solidarita je ctnost nezbytná k existenci, žádný člověk se nikdy zcela nedokáže osvobodit od
pomoci druhých. Jen když se člověk nepovažuje za svět sám pro sebe, ale jako někdo, kdo je
svou povahou spojen s ostatními, které považuje za své bratry, je možná praxe sociální
solidarity založené na společném blahu.
- Sehnout se k chudobě
Ve svém poselství dále papež připomíná model charitní lásky, která zviditelňuje Boží lásku
chudým a nemocným.
Jako příklad uvádí sv. Matku Terezu z Kalkaty, která byla celý svůj život velkorysou
dárkyní Božího milosrdenství. Skláněla se k bezmocným lidem, kteří umírali podél cest,
uznávala v nich důstojnost, kterou jim daroval Bůh, a oslovovala i mocné světa.
Matka Tereza nám pomáhá chápat, že jediným kritériem jednání musí být nezištná láska,
uvádí papež František.
/zdroj: www:cirkev.cz/
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MADONA HOSTÝNSKÁ
Libor Koval
Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
na hory vrcholku, kde nebe začíná,
kam vedou kroky těch, kdo léky hledají
na rány bolavé, skrývané potají
ve stinných zákoutích Svatého Hostýnka,
kde kvete úleva, kde čeká maminka,
co umí potěšit, pohladit po hlavě
ve světě záludném, v těžkosti záplavě Madono z Hostýna

jak vlna jehňat a jak ruka mámina,
jak chleby pečené růžově do zlata,
jak větve jabloní, nesoucí poupata,
jak lány obilí, co zrají na Hané,
jak sladké hrozny, vždy v podjeseň trhané,
jak malých koťátek tichounké předení,
jak sonet jehněd pro předjarní Vzkříšení,
Madono z Hostýna.
Pro něhu očí Tvých, Madono z Hostýna,
pro hebkost trávy, v níž sladce se usíná,
pro samet jehněd a pro vůni fialek,
pro prsty věží, co sahají do dálek,
pro blesky v dlaních Tvých, co ďábla
zahnaly,
pro vodu živou, co teče ze skály,
pro zvonů libý zvuk, jas krojů z Moravy,
pro pestrých šátků žen barevné záplavy,
pro hudbu žesťů a pro vlání praporů,
pro tiché „ano“ přes všechna „ne“ záporů,
pro teplo potěchy, jehož jsi příčina,
kladu Ti děkovnou kytici do klína,
Madono z Hostýna.

Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
jak barva kopretin, jež spadly do klína
Popelce v Nazaret (viz báseň Renčovu),
jak vůně fialek podél cest k domovu,
jak oči snoubenek, co prsten dostaly,
jak slzy radosti, zářné jak krystaly,
jak slova díků, je nelze rtům vyslovit,
jak život vzkříšený, který lze věčně žít,
v němž všechno překrásné vždy znovu
začíná,
jak v dlouhém čekání radostná novina,
Madono z Hostýna.
Jsou něžné oči tvé, Madono z Hostýna,

(Z básnické sbírky „Maria Panno, matko Slova“ - Panna Maria v poezii novodobých českých básníků)

***************************************************

Postní almužna
I v této postní době budeme myslet na potřebné. Peníze ze sbírky bychom chtěli věnovat
na kompenzační pomůcky pro seniory z naší farnosti. Také bychom chtěli přispět rodině se
sedmi dětmi, včetně jejich syna Jiřího, který je na vozíčku. Tato rodina pořádá různé akce a
duchovní obnovy pro vozíčkáře (spolek "Vstaň a choď"). Pro zajištění převozu syna i
jiných vozíčkářů potřebují investovat do auta a na jeho úpravu pro vozíčkáře.
A v neposlední řadě bychom chtěli peníze poslat na Ukrajinu. Na východní Ukrajině
probíhá od roku 2014 ozbrojený konflikt, od jehož začátku zahynuly stovky civilních
obyvatel a mnoho jich bylo zraněno. Kvůli trvajícím bojům je přístup k základním
službám, potravinám, či ke spojení s okolním světem velmi omezený. Střelba z kulometu či
z těžších zbraní, noci strávené při svíčkách ve sklepě a život v bezprostřední blízkosti bojů
charakterizují každodenní život tamních rodin. Peníze předáme konkrétním rodinám, které
prožívají zvláště obtížnou situaci a to prostřednictvím pracovníků střediska humanitární
pomoci Diecézní charity ostravsko - opavské, kteří na Ukrajině pracují a pomáhají tamním
lidem.
Každá naše darovaná koruna pomůže ulehčit těžkosti života.
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PŘEČETLI JSME...
„Čtvrthodinka upřímnosti“ - Józef Augustyn, vydalo Karmelitánské nakladatelství r. 1995.
Autor, polský jezuita, který je specialistou v oblasti spirituality a psychologie, organizuje
a vede střediska ignaciánských exercicií. Jeho knihy a články jsou opřeny o dlouholetou
zkušenost praxe duchovního vedení. Díky svému odbornému vzdělání i na základě mnoha
rozhovorů získal velkou znalost lidské psychiky. Tato publikace patří k textům, jež přispějí
k nahlédnutí do vlastního nitra (sebezpytování, zhodnocení postojů a skutků), a pomůže
s přípravou na svátost smíření.
Zpytování svědomí podle sv. Ignáce není ani tak hledáním vlastních slabostí jako spíše
rozhovorem člověka s Bohem o vzájemné lásce - o lásce Boha k člověku a člověka k Bohu.
Krátce z obsahu: Pravda vás osvobodí - (Jan 8,32)
1. Brát vážně naši potřebu modlitby (Očištění potřeby modlitby, Modlitba potřebuje čas,
O modlitbu je třeba zápasit)
2. Podstata denního zpytování svědomí ((Modlitba odpovědnosti, Modlitba láskyplné
pozornosti)
3. Děkovat Bohu za obdržená dobrodiní (Předstírané díkůčinění)
4. Prosit o milost o poznání hříchů a zbavit se jich (Hřích je tajemstvím)
5. Vyžadovat od duše „počet“ (Veliká touha po lásce, Čas a láska, Nejdříve z myšlenek,
potom ze slov a nakonec ze skutků)
Autor v knize připomíná: „V hloubi srdce toužíme (tak jako marnotratný syn pasoucí
vepře), abychom se mohli vrátit k Bohu, abychom znovu zakoušeli jeho blízkost.
Ve chvílích upřímnosti se pokoušíme o návrat, avšak je nutno počítat s i tím, že se
nestaneme lidmi modlitby a lidmi duchovními „na první pokus“. Je k tomu nutná určitá
duchovní vytrvalost a věrnost spojená s vnitřní opravdovostí.“
******* *******************************************

Sv. Cyril za Havířov
V pondělí 18. 2. 2019 v odpoledních hodinách navštívil Havířov sv. Cyril, původním
jménem Konstantin, který spolu se starším bratrem Metodějem přinesl před 1150 lety
do našich končin písmo zvané hlaholice a Písmo svaté. Úspěšně prorazili zvěstováním
Krista a postarali se o to, že se dnes mezi sebou domluvíme česky. Také se zasadili o to,
aby bohoslužby byly vedeny ve staroslověnštině.
Odpoledne v 16:30 hod dorazil sv. Cyril (resp. jeho relikvie) do havířovského kostela
sv. Anny, kde spolu s námi - přítomnými - sdílel modlitby k Bohu. Tyto modlitby byly
završeny společnou mší svatou, v jejímž závěru pan farář o. Mgr. Marcel Krajzl
připomněl přítomným milníky, atmosféru doby a přínos věrozvěstů pro český národ.
Následně na zimním stadionu na opačném konci města Havířova vyjel Jaromír Jágr
(současný hokejista) na led.
Dvě celebrity najednou se do Havířova nesjíždějí každý den.
Marek Světnička
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Sbírky
Datum

Havířov-sv. Anna

Havířov-Bludovice

Špluchov

15 427
35 497
5 672
13 859
24 182
15 079
12 522
29 192
13 129
11 790
11 899
35 113
17 136
13 771

4 947
9 370
2 135
2 845
2 159
2 487
2 972
3 625
2 641
2 288
3 383
5 627
3 671
3 669

830
1260
890
940
1 550
1 550
1 241
1 480
1 110
1141
2020
2 630
3 940
930

23. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.
6. 1.
13. 1.
20. 1.
27. 1.
3. 2.
10. 2.
17. 2.
24. 2.
3. 3.

Účel

na opravu kostela

na opravu kostela
Haléř sv. Petra

Prosinec 2018 až únor 2019 v našich farnostech
Sv. Anna
Křest
Stella Anna Nepovímová
Pohřby
Helena Zelinová roz. Adamíková (78 let)
Štěpánka Palíková roz. Reichová (86 let)
Emilie Jurečková roz. Kurtová (89 let)
Anežka Janků roz. Hodulíková (73 let)
Irena Knapová (86 let)
Štefánia Bačíková roz. Kubíčková (89 let)
Jiří Hájek (48 let)

Sv. Markéta
Pohřby
Marie Jurzicová roz. Mierwová (89 let)
Tomáš Vrba (57 let)
Miroslav Valošek (88 let)
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Dopisy do předpeklí
Žena Lotova
V městě Šumbarku, v šestém roce panování zemana Potácivého
Tvůj životní příběh, či spíše jeho tragické zakončení, vešel do lidských dějin i lidských
úsloví. Stala ses námětem mnoha uměleckých děl i vědeckých bádání. Ale nikdo o Tobě
vlastně nic kloudného neví. Dokonce i Genesis Tě zmiňuje pouze v jediné krátké větě.
Když jsem byl malý, přemýšlel jsem o tom, co se Ti přihodilo, a zdálo se mi to jako
příliš tvrdý trest za pouhou zvědavost. Později jsem četl nejrůznější spekulace a
vysvětlení Tvého konce, které se ho snažily racionálně zdůvodnit. Trvalo mi drahně let,
než jsem si uvědomil, že nic z toho není podstatné.
Dávno již vím, že se nejednalo o žádný trest za neuposlechnutí Božího příkazu
neohlížet se. Bůh takto nejedná, byť si to často představujeme (a mnohdy i přejeme). Má
pochopení pro lidské slabosti a jistě by Ti neměl za zlé, pokud bys místu, v němž jsi
nalezla nový domov, chtěla věnovat poslední pohled na rozloučenou. Problém byl
v Tobě.
Možná to vůbec neproběhlo tak dramatickým způsobem. Možná ses jenom v jednu
chvíli zastavila a odmítala pokračovat v cestě. Možná už jsi měla dost všeho trmácení a
nejrůznějších útěků. Možná Tě k Sodomě poutaly vzpomínky a vazby silnější než zbytek
Tvé rodiny. Možná jsi chtěla jen chvíli počkat, zatímco ostatní ve strachu a zmatku
prchli a zanechali Tě napospas běsnícím živlům. A možná ani nebylo nutné ono děsivé
nebe dštící oheň a síru. Možná ses jen oddělila od své rodiny a vrátila zpátky do města
hříšníků.
Není snadné opustit domov a s prázdnýma rukama prchat kamsi do hor. Není lehké
rezignovat na pohodlné živobytí a vydat se vstříc nejisté budoucnosti, jen na pokyn
jakýchsi Božích poslů. Není přirozené zpřetrhat své kořeny a tradice; vše, co jsme
s takovým úsilím budovali a chránili.
Dobře rozumím Tvému váhání, vždyť já sám jsem konzervativní a těžko přijímám
novoty, a tak nevidím na Tvém jednání nic zlého. A tu v Písmu narazím na další zmínku
o Tobě. Tentokrát jsou to slova samého Ježíše, když ohlašuje příchod Božího království:
„Vzpomeňte na Lotovu ženu. Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej
ztratí, zachová jej.“
Dlouho jsem je považoval za další z Ježíšových paradoxů či dokonce oxymóronů.
Teprve nyní se skutečně dotkla mého srdce. Jsme na tom stejně jako Ty. Jíme, pijeme,
kupujeme, prodáváme, sázíme a stavíme, stejně jako za dnů Lotových, a pokládáme to za
smysl svého života. Jsou to dokonce oficiální ukazatele prosperity naší ekonomiky i celé
společnosti. Čím vyšší produktivita a spotřeba, tím vyšší životní úroveň. Je to neustálý
koloběh příčin a následků, začarovaný kruh nadějí a zklamání, mýtický Uroboros
požírající vlastní ocas.
Ježíšovo království je radikálně odlišné a nedá se naroubovat na sodomskou realitu.
Problémem vašeho prokletého města ve skutečnosti nebyly žádné sexuální úchylky,
nýbrž prostá a nám všem dobře známá orientace na materiální blahobyt. Chceme-li
skutečně vejít do Božího království, musíme se otočit k onomu prosperujícímu městu
zády, vykročit na cestu s co nejmenší zátěží a hlavně se přitom nesmíme ohlížet.
-ok- 11 -
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FARNÍ INZERCE
Na farních webových stránkách spouštíme zkušební provoz inzerce.
Pokud máte zájem něco koupit či prodat nebo chcete věci darovat či vyměnit nebo hledáte
či nabízíte bydlení nebo cokoli jiného, využijte této pro vás nově zřízené služby.
Inzerovat může každý, když vyplní formulář k tomu určený, který najde na stolečku
v zadní části kostela nebo na farních webových stránkách v sekci „kontakt – kontakt pro
farní inzerci“.
Bližší informace najdete v níže uvedených pravidlech:
1. Komu je inzerce určena?
Inzerce je určena všem našim farníkům a farníkům z okolních obcí.
2. Kde naleznete formulář k vyplnění a podání inzerce?
Formulář na podání inzerce najdete:
- na stolečku v zadní části kostela NEBO
- na farním webu www.farnosthavirov.cz (sekce „kontakt“ – „kontakt pro farní inzerci“).
3. Kde odevzdat vyplněný formulář?
- vhoďte jej do schránky v předsíni kostela v zadní části kostela NEBO
- vyplňte jej na farních webových stránkách.
4. Jak dlouho bude inzerát zveřejněn?
Vaše inzerce bude uveřejněna po dobu 1 měsíce na farních webových stránkách,
k nahlédnutí v sakristii ve středy dopoledne (7.00 – 9.00 h), příp. v časopise Společenství.
5. Co lze inzerovat?
Bydlení, ošacení, služby, nábytek, hlídání dětí a prarodičů, …
6. Co je podmínkou uveřejnění Vašeho inzerátu?
Vyplněný a odevzdaný formulář včetně uvedeného kontaktu na Vaši osobu (telefon + emailová adresa nebo adresa bydliště).
7. Na co upozorňujeme.
a) Podáním inzerátu vyjadřuje dotyčná osoba svůj souhlas s pravidly inzerování a s tím, že
organizátor je oprávněn uveřejňovat kontakty podávajícího uvedené ve formuláři.
b) Inzerát nelze podat za jinou osobu bez jejího vědomí.
Žádám o uveřejnění na webových stránkách farnosti:

Text inzerátu:

Jméno a příjmení inzerenta:………………………………………………………
Kontakt, který bude zveřejněn:……..…………………………………………………………
Datum: ………………………….. Podpis:…………………………………….……..
(Svým podpisem stvrzujete, že jste se seznámili s pravidly inzerce a souhlasíte se
zveřejněním inzerátu včetně uvedení Vašeho kontaktu.
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