Radostná zpráva evangelia
Společné putování a poznávání
Být zase malým chlapcem
Červená středa 2021
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Zpravodaj farnos Bílovice a Březolupy, které tvoří vesnice Bílovice, Kněžpole,
Mistřice, Nedachlebice, Topolná, Březolupy, Svárov, Šarovy, Zlámanec

SLŮVKO DUCHOVNÍHO OTCE

RADOSTNÁ ZPRÁVA
EVANGELIA
P. Jan, P. Tomasz | Br. Fran šek
Bůh s námi
Pokojné dny vánočních svátků
před námi otevírají důvěrně
známou scenérii betlémského
příběhu. Maria a Josef objímají
narozené dítě Ježíše a naplňuje
se tak dávné proroctví. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu
jméno Emanuel, to znamená Bůh
s námi (Iz 7, 14).
Radostná zpráva evangelia nás
vždy staví před volbu dvojího
postoje. Boží Slovo můžeme vyslechnout, vyprávěný děj sledovat z bezpečné vzdálenos jako
nezaujatý pozorovatel, anebo do
Boží řeči, která je především vždy

Rodina je místem,
kde u jednoho stolu
lámeme chléb...
živoucí událos , naplno vstoupit
s celým svým životem.
Vánoční příběh o narození Ježíše
zve každého člověka, aby nakročil do Boží blízkos . Světlo víry
nám dává poznat, že Bůh je láska
(Jan 4, 16). Láska, které není lhostejná k žádnému z nás, Láska,
která daruje odvahu, Láska, která
se sklání a objímá zvláště ty, jež

procházejí hou a starostmi vlastního života.
Drazí farníci, Vám, celé farní rodině
z celého srdce přejeme, abychom
zcela novým způsobem zakusili dotyk Boží přítomnos . Vyprošujeme
nám dar od Pána, aby zář betlémské noci prostoupila všechny naše
obavy, strachy a nejistoty. Betlém,
tj. „dům chleba“, nás odkazuje na
nejvzácnější místo na tomto světě,
jímž jsou naše domovy, naše rodiny.
Místa, kde vytváříme a žijeme vztahy porozumění a vzájemné úcty.
Rodina je místem, kde u jednoho
stolu lámeme chléb, v neúnavné
ochotě se darujeme jedni druhým.
Rodina je první školou lásky, kde se
učíme překonávat stále přitažlivou
sílu vlastního sobectví.
Boží Syn – Ježíš je ten, který přišel
jako Bůh blízký, mocný, osvobozující. Nebojme se Jemu otevřít dveře
našich srdcí a našich domovů. Naše
Ano nesené touhou a vírou naplněnou vroucím očekáváním způsobí
zázrak: Dnes se v našem Betlémě,
uprostřed našich rodin, v hlubinách
našich srdcí narodí Spasitel,
Kristus Pán.
…Emanuel, to znamená Bůh s námi.
Přejme si navzájem odvahu k tomu,
abychom my byli s Ním.
Lidské srdce není malé.

Jsme to ž živým Božím chrámem.
Jak stojí psáno: „Budu přebývat
uprostřed nich.“
Kdyby nějaký významný člověk
řekl: „Přijdu, abych u tebe bydlel,“
co bys dělal? Není pochyb,
že by ses cí l být vyveden z míry
a znepokojen.
Neobávej se ale Božího příchodu.
Neměj strach z toho, co si tvůj Bůh
přeje. Nesebere prostor, když
k tobě přijde. Naopak, přijde-li
k tobě, otevře před tebou nové
horizonty.
(sv. Augus n)
Přejeme Vám, drazí farníci, pokojné
proži vánočních svátků. Pamatujeme na Vás v našich modlitbách.

Jan Kř tel 3/2021

STŘÍPKY Z NAŠÍ FARNOSTI

SYMBOLIKA ADVENTNÍHO
VĚNCE
Petr Švehla
O tom, že Vánoce jsou svátkem narození vykupitele Ježíše Krista, jistě
pochybuje málokdo. Tato událost
nemá ve světě obdoby a slaví se téměř 2000 let, rovněž určuje i kalendář, podle kterého se řídí celý svět.
Připomínání této událos dává prostor pro vznik nových tradic a jednou z nich je výroba adventních
věnců. Tento zvyk u nás zaznamenal
velký rozmach až po roce 1989,
i když jeho původ sahá do první poloviny 19. stole , nejstarší písemná
zpráva o něm pochází z roku 1838
z Hamburku. Tehdy se jednalo o věnec vyřezávaný ze dřeva.
Dnešní podoba adventního věnce
je poněkud jiná. Nejčastěji se jedná
o věnec většinou spletený ze smrkových větviček. Čtyři svíce na adventním věnci znázorňují čtyři týdny
adventu. Každá svíce má svoji symboliku, mají být tři ﬁalové svíce
a jedna růžová.
První dvě ﬁalové znázorňují mír
a naději, tře růžová symbolizuje
přátelství a poslední ﬁalová je znamením lásky. Někteří věřící vkládají
do středu věnce bílou svíci, která
symbolizuje neposkvrněnost Panny
Marie. Na počátku adventu, který
letos vyšel na 28. 11. , požehnali
v kostelích kněží velké množství adventních věnců, na kterých pak dě
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doma rozsví ly první svíci.
Nyní dě radostně očekávají zapálení každé svíce, která jim přibližuje
radostnou událost, kterou je pro

ně Štědrý večer, večer plný dárků.
A jen málo z nich ví, že prvním obdarovaným byl právě Ježíš.

PŘEDVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
MUDr. Anna Otrhálková
Již advent klepe na dvéře
a chlad se vkrádá pod kabát
a v chu duše ptá se Pán,
jaký mi dárek letos dáš?
Já nechci dary z obchodů,
které tak rychle pominou,
já chci Tvou duši oslovit,
víru, lásku a pokoru jí nabídnout.
V době shonu a vánočních příprav
zastav se na chvíli
a v chu nitra uvažuj, co jsme
v tom světském rumraji ztra li…
Zbožnost večerního cha,
než spánek víčka zavře nám,
vždyť Bůh nám svého jediného syna
v podobě malého dítěte dal.
Aby každý, kdo v Něho věří,
měl život věčný a Ho miloval,
a v předvánočním čase
modlitbu díků Mu vzdal…

Buď Bohu chvála
za každý náš života den,
vždyť v době pandemie covidu
nikdo z nás není smr uchráněn!
Povznesme mysl svou
od běžných nákupů
a dárků shánění
a připravme svou duši
na Boží narození.
Vždyť světů Pán tu
v prostých jeslích leží
a na bohatství světa
Mu nezáleží!
Chce, abychom Ho uvítali
v jeslích našeho betléma
s láskou a pokojem
v duši ve zdech svého kostela…

OKÉNKO DO FARNOSTI

SPOLEČNÉ HLEDÁNÍ
NOVÝCH CEST
Při druhé neděli adventní dne
5. 12. v rámci slavení mše svaté
ve farních kostelech v Bílovicích
a Březolupech byly ustanoveny
nové pastorační rady pro následující čtyřleté období.
Jak již několikrát zaznělo, pro následující období života farnos
nastavujeme mírně odlišný, inovavní „mechanismus“ práce našich
pastoračních rad. Vedle společné
pastorační rady, která se skládá
ze zástupců všech obcí naší farnos , jsme ještě ustanovili místní
pastorační rady, jejichž členové
jsou pouze farníci z dané obce.
Zástupci za obce ve společné
pastorační radě jsou také členy
místní pastorační rady. Rozlišením
na společnou a místní pastorační
radu rozhodně nechceme vytvářet
jakousi dvojkolejnost a už
v žádném případě mentalitu
opozice místní skupiny vůči společnému zájmu. Místní pastorační
rada je především ustanovena
proto, aby byl rozšířený komunikační prostor a tato skupina se
tak stala místem, kde se budou
ze spolčeného dialogu rodit nové
podněty pro rozvoj života farnos
v jednotlivých obcích a také ve
farnos jakožto celku. Společná
pastorační rada má za poslání
především koordinovat a plánovat
společné akce a projekty v rámci
celé farnos . Místní pastorační
rada ve vzájemném dialogu hledá,
rozlišuje dílčí podněty pro růst
společenství a předkládá ke koordinaci společné pastorační radě,
je také prostorem pro formaci
v duchu Stanov pastorační rady
farnos AOL.
Farnost Bílovice je právě velmi
speciﬁcká v tom, že je složena
z pě obcí – pět bohoslužebných
míst pro slavení liturgie, pět komunit se svými požadavky, mnohost, která je darem, co se týká
speciﬁckých darů a originality, ale

P. Jan

zároveň mnohost, jež si neustále
žádá ochotu ke vzájemnému dialogu pro vytváření jednoty. Vnímám,
že je pro nás všechny stále aktuální
výzvou hledat zdravou vyváženost
mezi centralizací (směřování dění
života farnos k farnímu kostelu)
a zároveň respektováním a podporováním autonomie místních
komunit věřících v jednotlivých
obcích. Hledání vyváženého přístupu se týká všech podstatných
složek života církve: bohoslužby/
svátos (liturgie), vytváření konkrétních formačních společenství,
organizované formy dobročinnos
(charity), odhodlání k auten ckému
svědectví
(evangelizace).
Chtěl bych v rámci těchto řádků
opět vyjádřit to, co mnohokrát
opakuji – farnost/církev nežije a neprezentuje se viditelným způsobem
v tomto světě „pouze“ praxí nedělní účas na liturgii, jak říkáme:
„V neděli chodíme do kostela“. Ano,
zcela jistě, eucharis e je vrcholem
a pramenem života církve, ale zároveň pla , že na tento vrchol je
nutné učit se vystupovat a zároveň
z tohoto pramene má skrze nás
do míst každodenního života doslova vytékat řeka požehnání, Boží
blízkos a lásky. Je tak před námi
stále aktuální výzva: Jak? Jakými
způsoby? Jaké cesty volit? Co od
nás, Pane, žádáš? Jak žít v tomto
světě jako tvoji učedníci, které jsi
pozval na cestu následování?
Pastorační rada je shromážděním
zvolených a jmenovaných zástupců
z jednotlivých obcí. Zvolení a jmenování však neznamená, že se jako
celek můžeme upokojit a říct si „Je
to na nich, ať se snaží…“ Život farnos je o spoluzodpovědnos každého z nás. Velkou inspirací může
pro nás být slogan Synodálního
procesu: společenství, spoluúčast,
poslání. Členové rad jsou pro nás
v postoji služby připraveni nám

naslouchat, přijímat vaše tvůrčí
podněty, ale také koordinovat vaši
konkrétní prak ckou pomoc pro
růst farnos .
Drazí farníci, nesu si ve svém srdci
velké očekávání od společné cesty
růstu a obnovy naší farnos . Velmi
mi záleží na tom, aby farnost,
ve které žijeme, byla místem
zdravých vztahů, prostorem, kde
zakoušíme Kristovu blízkost a moc,
zářícím svědectvím a pozvánkou
pro ty, kteří ve svém životě hledají
Boha – smysl, pokoj, opravdové
štěs a ryzí Lásku.

ČLENOVÉ PASTORAČNÍ RADY
FARNOSTÍ BÍLOVICE
Za obec Bílovice:
Jiří Blaha, Jiří Ondrůšek,
Eva Šáchová, Radislav Vymyslický
Za obec Topolná:
Alena Mrázková, Slávka Kouklová,
Petr Ze k
Za obec Mistřice: Ilona Trojková
Za obec Kněžpole:
Marie Abrhámová, Milena Malinová
Za obec Nedachlebice:
Gabriela Běhůnková, Marie
Huňková, Veronika Nováková
ČLENOVÉ MÍSTNÍ PASTORAČNÍ
RADY PRO OBEC BÍLOVICE
Jiří Blaha, Jiří Ondrůšek,
Radislav Vymyslický, Robert Hájek,
Jakub Puškáš, Eva Šáchová,
Soňa Šipková, Božena Dostálková,
Radka Ševčíková, Marie Vymyslická,
Pavla Fojtová, Marie Bednaříková,
Kristýna Kaňovská
ČLENOVÉ EKONOMICKÉ RADY
FARNOSTI BÍLOVICE
Za obec Bílovice:
Pavel Krystýn, Pavel Dostálek,
Mar n Vymyslický
Za obec Topolná:
Pavel Berecka, Ladislav Botek
Za obec Mistřice:
Milan Trojek, Libor Žák
Za obec Kněžpole:
Marta Ševčíková, Petr Švehla
Za obec Nedachlebice:
Pavel Běhůnek, Fran šek Dostálek

Jan Kř tel 3/2021

ČLENOVÉ EKONOMICKÉ RADY
FARNOSTI BŘEZOLUPY
Josef Sukup, Ivo Šišák,
Fran šek Jurčík, Stanislav Hubáček,
Jaroslav Hoferek, Jan Hubáček
ČLENOVÉ MÍSTNÍCH
PASTORAČNÍCH RAD PRO OBCE
NEDACHLEBICE, TOPOLNÁ,
MISTŘICE, KNĚŽPOLE
Do místních rad patří , kteří jsou
zástupci ve společné pastorační
radě. Další členové v době, kdy vzniká tento článek, jsou ještě k případnému členství oslovováni.

STATISTIKA
září, říjen, listopad
a prosinec 2021

Z vody a Ducha
se stali Božími dětmi:

Kateřina Hašová
*14. 8. 2021, křest 26. 9. 2021
Zora Johana Říhová
*18. 6. 2021, křest 26. 9. 2021
Viktorie Jurčová
*17. 6. 2021, křest 26. 9. 2021
Štěpán Jurčík
*18. 8. 2021, křest 9. 10. 2021
Alžběta Švecová
*2. 2. 2021, křest 10. 10. 2021
Antonie Tománková
*29. 6. 2021, křest 17. 10. 2021
Rozárie Marie Škárová
*13. 3. 2019, křest 7. 11. 2021

Strana 4/5

OKÉNKO
DO FARNOSTI
STŘÍPKY
Z NAŠÍ

ČLENOVÉ PASTORAČNÍ RADY
FARNOSTI BŘEZOLUPY
Fran šek Jurčík, Ondřej Kolomazník,
Hana S glerová, Marie Hoferková,
Barbora Smolková, Miroslava
Batoušková, Daniela Hubáčková,
Klára Žišková, Míla Provazníková,
Robert Valerián, Radmila Mikulincová

V září, říjnu, listopadu
a prosinci 2021
jsme se rozloučili s těmito farníky:
Danuše Palčíková *26. 3. 1938;
+29. 9. 2021; pohřbena 4. 10. 2021
Marie Blahová *1. 2. 1924;
+30. 9. 2021; pohřbena 6. 10. 2021
Miroslava Šillerová *15. 10. 1973;
+5. 10. 2021; pohřbena 9. 10. 2021
Milada Uherková *28. 7. 1932;
+14. 10. 2021; pohřbena 20. 10. 2021
Jiřina Knotová *19. 5. 1939;
+15. 10. 2021; pohřbena 22. 10. 2021
Anna Dostálková *13. 1. 1928;
+21. 10. 2021; pohřbena 25. 10. 2021
Pavla Langerová *29. 6. 1930;
+23. 10. 2021; pohřbena 29. 10. 2021
Zdeněk Malina *10. 4. 1963;
+31. 10. 2021; pohřben 3. 11. 2021
Anna Špačková *29. 3. 1930;
+24. 10. 2021; pohřbena 27. 10. 2021
Vojtěch Knot *23. 3. 1935;
+3. 11. 2021; pohřben 6. 11. 2021
Ludmila Pavlíková *4. 4. 1935;
+4. 11. 2021; pohřbena 11. 11. 2021
Miloslava Kopčilová *26. 10. 1949;
+2. 11. 2021; pohřbena 12. 11. 2021
Antonín Horák *17. 1. 1942;
+9. 11. 2021; pohřben 15. 11. 2021
Jaroslava Hučíková *25. 5. 1936;
+10. 11. 2021; pohřbena 17. 11. 2021
Olga Šromová *17. 5. 1926;
+16. 11. 2021; pohřbena 24. 11. 2021
Anna Pálková *12. 2. 1950;
+21. 11. 2021; pohřbena 25. 11. 2021
Oldřich Ostrožík *7. 5. 1956;
+20. 11. 2021; pohřben 26. 11. 2021
Josef Bubica *18. 12. 1929;
+24. 11. 2021; pohřben 1. 12. 2021
Ludmila Turečková *14. 11. 1928;
+26. 11. 2021; pohřbena 3. 12. 2021
Ludmila Raichelová *10. 3. 1941;
+28. 11. 2021; pohřbena 6. 12. 2021
Marie Melichárková *20. 6. 1944;
+2. 12. 2021; pohřbena 9. 12. 2021

OPUŠTĚNÝ
KŘÍŽEK
Stanislava Tománková
STŘÍPKY Z JAVOROVCE
Někdo zapaluje svíčky u opuštěných
hrobů na hřbitově, my jsme si vybrali opuštěný křížek v Javorovci
Na Kopaninách.
Léta tam chodíme, jezdíme na kole
nebo jen tak sbíráme luční kví .
Vždy jsme si udělali a uděláme chvilku a přečteme modlitbu, připevněnou v dřevěném rámu opodál
na stromě vedle křížku.
Stroj času se nicméně podepsal
na stavu rámu a textu. Proto jsme
se rozhodli dát vše do pořádku, aby
toto mohlo sloužit nadále.
Nechali jsme vyrobit ceduli s modlitbou, která by měla vydržet veškeré
povětrnostní podmínky!
Tak až půjdete z Javorovce, Mistřic
kolem rybníků směrem do Popovic,
udělejte si u křížku chvilku, spočiňte,
modlete se, anebo zapalte i svíčku.
A pokud by Vás nohy nasměrovaly
opačným směrem a šly dědinou,
můžete si vzpomenout na své blízké
u nově zrekonstruovaného křížku
u autobusové zastávky v Javorovci,
uprostřed dědiny u kapličky nebo
na horní cestě nad Javorovcem
u křížku směrem do Mařa c.

STŘÍPKY Z NAŠÍ FARNOSTI

MINISTRANTSKÁ
PŘESPÁVAČKA
Jeroným Vymyslický
O podzimních prázdninách jsme
měli s ministranty přespávačku,
na kterou jsem se těšil.
Sraz byl v sedm večer na faře.
Na začátku jsme s klukama hráli
ping pong v klubovně.

nás budou lovit lovci. Začali jsme
u kat, ale lovci byli rychlejší a chy li
nás. Lovci byli pan farář, otec Tomáš
a Jenda Kaluža. Naštěs jsme to
přežili bezúhony. Pak byly další hry,
po kterých jsme šli na faru, kde jsme

hý tým hledat a pak jsme se prostřídali. Druhou hru se šel schovat jen
otec Jan Liška, který dělal medvěda.
Přestože měl medvěd pět životů,
po dlouhém hledání jsme ho konečně našli. Velká radost z vítězství

Potom jsme si šli vybalit spacáky
a věci. Bratr Fran šek nám za m
nachystal k večeři výborné párky.
Plni sil z dobré večeře jsme se rozdělili do dvou skupin k tolik očekávaným hrám. Konečně mohla začít
první hra. Ta byla o tom, že jsme
po Bílovicích hledali obálky se vzkazem na další stanoviště. Až jsme se
dostali do parku, byl tam vzkaz, že

vyráběli papírové koule na hru
na další den. Následovala večerní
modlitba a spánek.
Ráno jsme si snídani tentokrát připravili sami. Výbornou vánočku s
nutelou nebo marmeládou. Po snídani jsme uklidili a šlo se do lesa
na další hry. První hra spočívala v
tom, že se šel první tým schovat do
lesa a po stech vteřinách ho šel dru-

vrcholila, když jsme ho vybili papírovými koulemi. Po hrách jsme si udělali oheň, na kterém jsme si k obědu
opekli špekáčky. Obědem však naše
skvělá přespávačka končila. Na faře
následovalo už jen rozloučení.
Přespávačka se mně moc líbila
a myslím, že jsme si ji všichni užili.
Už se moc těším na další, jak si to
s klukama a s kněžími zase užijeme.
Jan Kř tel 3/2021

STŘÍPKY Z NAŠÍ FARNOSTI

SPOLEČNÉ PUTOVÁNÍ
A POZNÁVÁNÍ
Eva Šáchová | Petra Čumíčková

FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
Jedno říjnové čtvrteční dopoledne se
uskutečnila farní pouť našich farnos
na Svatý Hostýn s našimi duchovními
o. Janem, o. Tomaszem a bratrem
jáhnem Fran škem.
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VÝJEZD SPOLČA MLADÝCH
Ve dnech 24. - 25. 9. jsme se my mladí z farnos Bílovice vydali společně
s našimi knězi a Mar nem Kalužou
na vyjížďku s přespáním, která se
konala na faře v Březové.

kou Javořinu, který jsme si náležitě
užili, možná i díky tomu, že mnozí
z nás po delší době překročili hranice našeho státu, byť jen do toho
sousedního. Když jsme dojeli zpět
na faru v Březové, už na nás čekalo

Hned, co jsme dojeli, něco pojedli,
vrhli jsme se na hraní her, u kterých
jsme zažili spoustu zábavy a vzájemně se poznali. Jelikož jedním z cílů
výjezdu bylo se duchovně rozvíjet,
nechyběla ani večerní modlitba doprovázená písněmi.
Druhý den se uskutečnil výlet na Vel-

jen výborné jídlo od bratra jáhna
Fran ška a odjezd.
Chci za nás mladé poděkovat všem,
co se na uskutečnění výjezdu nějak
podíleli, ať už vařili, připravovali
hry, zajis li odvoz, nebo se nám
věnovali.

STŘÍPKY Z NAŠÍ FARNOSTI

BÝT ZASE MALÝM
CHLAPCEM…
Jáhen Fran šek
Občas chci, aby se zastavil čas,
a ještě víc, abych se zase vrá l
zpět do časů mého dětství,
do doby, kdy jsem zažíval všechny ty krásné a nezapomenutelné
chvíle. Chvíle, kdy bezstarostnost
dětství vládla mému já a fantazie
malého chlapce dělala úplné zázraky. Byla to doba, která dnešnímu mladému člověku přijde možná směšná, možná naivní,
no pro mě to byl čas, který měl
své kouzlo. Nejhezčí chvíle, které
si pamatuju, byly ty trávené venku s kamarády při různých hrách
a samozřejmě prázdniny, no největší prioritu mají Vánoce.
Ten požehnaný čas, kdy se Bůh
stane člověkem, aby zachránil
člověka. Nejhezčí Vánoce mého
dětství byly u mojí babičky a dědy.
I dnes, po mnoha letech, cí m tu
omamnou vůni skořice, medu,
vanilky a jehličí, která se vznášela v ovzduší. To tajemno onoho
okamžiku, kdy jsou lidi na sebe
hodní. Na Štědrý večer babička
v zástěře dodělávala v kuchyni
poslední dobroty na společnou
večeři a v obývacím pokoji seděl
dědeček a rok co rok nám dětem
dovolil sníst čokolády ze stromečku a všechny mandarinky, které
byly tenkrát vzácnos , podobně
jako mnoho dalších věcí.

Dnes, když se blíží Vánoce, v mé
mysli se promítá ona scéna z dětství a já vidím sebe a všechny
blízké, jak společně tvoříme jednu
velkou a šťastnou rodinu. U večeře
nás bylo rok co rok víc než deset,
ale i tak se u stolu našlo místo
pro ty, kteří jsou už na věčnos ,
jako symbol toho, že na ně nezapomínáme a máme je stále rádi. Jak
běží čas a já už nejsem dítětem,
toužím, aby byly naše Vánoce zrovna tak krásné a okouzlující. Líbilo
se mi, jak bylo všechno krásně nachystané a nazdobené. Ve vzduchu
se vznášela ta tajemná vůně očekávání a štěs , které dělaly tento
čas tak vzácný. Z almary se vytáhl
starý bílý ubrus po prababičce, sváteční servis a stříbrný příbor, který
stříbrný vůbec nebyl, ale všichni
jsme věřili, že byl. K tomu skleničky,
které babička dostala jako svatební
dar, a porcelánové mísy, které ještě
víc zdůrazňovaly svátečnost onoho
okamžiku. Uprostřed stolu stál svícen, ze kterého proudilo do pokoje
světlo a teplo. A všechna ta jídla,
oplatky s medem, chléb a česnek,
zelňačka s houbami, smažený kapr
a bramborový salát s majonézou
i malé pečené buch čky s mákem
zalévané mlékem a medem, polovina jablíčka s hvězdičkou uprostřed
řezu a ořechy. Vše nachystané

i s kapří šupinou a mincí pod ubrusem a čekaným okamžikem, kdy
babička dala svým příchodem
ke stolu pokyn k modlitbě a ke zpěvu Tiché noci. K Vánocům mého
dětství patřil i proslov mého dědy,
ve kterém nikdy nezapomněl děkovat. Děkovat Bohu za všechno, co
jsme v uplynulém roce dostali, a samozřejmě babičce za to, že ji má
a že tak pěkně opět nachystala vše,
co k Vánocům patří. V modlitbě
a slovech dědečka je možná kořen
mé touhy stát se knězem. Po večeři jsme všichni čekali na Ježíška.
Někdo z dospělých tajně zazvonil
zvonečkem, což byl signál pro dě ,
aby vzaly útokem pečlivě zabalené
dárečky, a babička s dědou se slzou
v oku sledovali naši radost a smích,
když jsme je rozbalovali. Potom se
ještě chvíli společně sedělo, povídalo, popíjelo se svařené víno a vaječný likér, zpívaly koledy a pak se
každý vydal svou cestou domů, aby
ve sněhem zaváté krajině pospíchal
na půlnoční mši. Chtěl bych být
zase malým chlapcem, který klečí
v kostele a dívá se na malé děťátko v jeslích v starobylém betlémě
s pohyblivými výjevy ze života
a na světla v oknech domečků a paláců v kulisách kolem toho všeho.
Na děťátko, které je touhou i nadějí, láskou i vírou pro milióny lidí
na celém světě.
Moje Vánoce už dávno nejsou stejné jako kdysi, no i tak jsou krásné
a neopakovatelné. Letos je budeme
prožívat společně v mezinárodní
sestavě na naší faře. Bude to jistě
zajímavé, vždyť už jen sladit zvyklos , které si přinášíme z domova,
bude malý oříšek. Já však věřím, že
se určitě domluvíme, vždyť toho, co
nás spojuje, je mnohem víc, a i tyhle Vánoce budou kouzelné a neopakovatelné. No i tak se z mého
srdce nikdy nevytra Vánoce, jak je
znám z dětství.
Tak tedy Vám všem požehnané
Vánoce, Vánoce vašich vzpomínek
a radostných okamžiků, přesně
takové, jaké je chcete mít a které
milujete. S lidmi, kteří k vám patří,
a vy patříte k nim.
Jan Kř tel 3/2021
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LITURGICKÁ HUDBA
Ladislava Švehlová

„Nejvyššímu, všemocnému Pánu
vzdejte čest a chválu veškerou,
dobrořečte s díky jeho jménu,
služte jemu s velkou pokorou.“
Sv. Fran šek z Assisi
(kancionál č. 909)
Různým druhům a způsobům liturgické hudby se věnuju už mnoho let
– vlastně téměř od dětství. Vystřídala jsem spoustu hudebních uskupení
v různých kostelech i farnostech,
vyzkoušela si hru na různé hudební
nástroje i rozmanité hudební styly.
Formovala mě řada kněží i hudebníků, často profesionálních. Tomuto
„koníčku“ jsem ochotná věnovat
spoustu času, mnohdy tolik, až se to
mým nejbližším nelíbí. Jaksi mimochodem (exempla trahunt) jsem
k němu přivedla i své dě (které mě
svým umem a často i znalostmi dávno předčily). Až událos a lidé
z posledních několika let mě přivedli
na myšlenky a pochybnos o smyslu
mé práce a hudebního doprovodu
Strana 8/9

liturgie obecně. Tak teda, nebyla by
lepší chá mše, klid pro celebranta
a žádná starost pro ty, co mše svaté
hudebně doprovázejí?
Starověcí ﬁlozofové si dávno všimli,
že hudba mocně působí na city člověka a může u něj dráždit smyslnost
a citlivost, proto zakazovali některé
melodie i hudební nástroje. Tento

další ozdoby. Tento postoj naštěs
se v průběhu let stal minoritním
a ukázal se jako „slepá ulička“ vývoje liturgie. Zpěv je spontánním
vyjádřením rados , a to i při dialogu
s Bohem, a hudba se tak může stát
jeho prostředníkem. Zejména, je-li
vhodně volená a citlivě podaná.
A tak doufám za nás všechny hu-

postoj přejali i někteří křesťanš myslitelé, poukazujíce na to, že mniši
nevstupovali do samoty, aby se před
Bohem pak bavili skládáním líbivých
frází, a že liturgická slavnost sama
o sobě je v první řadě anamnezí
Kristovy obě a nepotřebuje žádné

debníky (nejen) bílovické farnos ,
že svou práci děláme právě tak, aby
každého na jeho cestě k Bohu spíše
povzbuzovala a posunovala, než brzdila či byla na překážku. A nám hudebníkům přeju, aby u oltáře byli ,
kteří vždycky rádi poradí a podpoří.
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SPOLEČNĚ
POMÁHÁME
Kristýna Kaňovská | Gabriela Běhůnková
MISIJNÍ CUKRÁRNA
Milí farníci,
s Boží pomocí se podařilo uskutečnit další misijní cukrárnu v Bílovicích. Před dvěma lety jsme zahájili tuto tradici na Misijní neděli
a letos proběhl II. ročník.
Na své role číšníků se těšily hlavně
dě , ale za sebe můžu napsat, že
i při plánování panovala dobrá ná-

ky. Pak už jen poslední instrukce,
rozdání šátků a můžeme otevírat
dveře cukrárny. První hosté přicházeli a postupně se místnost naplnila
povídáním a čilým ruchem. V dobré
náladě při horké kávě či čaji a dobrém zákusku se nedělní odpoledne
měnilo ve večer. Z dě se stali profesionální číšníci a číšnice a zbyl
i čas na hry.

lada. V neděli jsme se sešli dříve,
dě vyzdobily stoly (každý svou
barvou představoval jiný kon nent), nafoukly balónky, vylepily
svoje dopředu namalované obráz-

Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili s námi Papežská misijní díla.
Velké díky všem, dětem i dospělým,
za nachystání, napečení, obsluhování a pomoc v průběhu.

VÁNOČNÍ BALÍČEK
PRO UKRAJINU
„Bohu se nejvíce podobáme tehdy,
když prokazujeme dobro těm, kteří
nám to nemůžou opla t…“
(Řehoř z Nyssy)
Společenství farníků z Nedachlebic
ve spolupráci s Charitou Olomouc
a v neposlední řadě s Vámi všemi,
kdo jste během listopadu navš vili
mši sv. u nás a přispěli, zprostředkovalo sbírku na vánoční dárky
pro dě v nouzi na Ukrajině.
Tentokrát jsme díky Vaší štědros
obdarovali tři chlapce: Vitalije Smala a Denyse Nahirnyje z Lopatynu
a Bohdana Slobodjana z Kolomyje.
Jsou to kluci okolo 13 let. Jejich
přáním bylo oblečení, hygienické
a kancelářské potřeby a samozřejmě
fotbalový míč. Všechny dárky byly
nakoupeny a odevzdány na Charitě
Uherské Hradiště.
Dárky byly opatřeny malůvkami
a přáníčky od těch nejmenších našeho společenství. Malovali s velkou
péčí a zájmem a díky tomu si naše
obdarované možná i poznáme.
Putování balíku můžeme sledovat
na webových stránkách Charity
Olomouc.
Jan Kř tel 3/2021
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ČERVENÁ STŘEDA 2021
Miroslava Batoušková

Červená středa je mezinárodní
inicia va s heslem Společně za
víru a svobodu, a přestože vznikla
poměrné nedávno na Britských
ostrovech, naše farnos Bílovice
i Březolupy se k ní připojují již od
roku 2019. Díky této ak vitě zvyšují
povědomí o porušování základních
práv svobody náboženského vyznání, které se bohužel děje
v 62 zemích po celém světě.
Často čelím poznámce při organizaci Červené středy, zda je tato problema ka pro nás aktuální. Vždyť se
potýkáme s tolika problémy, které
zasahují přímo do našich životů,
a toto se děje ve vzdálených, často
pro nás exo ckých zemích. A taky
jak můžeme tady a teď smysluplně
pomoci? Já jsem přesvědčena, že
nesmíme být hlavně lhostejní a mlčet. Vždyť pomoc a solidarita zvenčí
je pro utlačované velkou vzpruhou.
A každý z nás má ve svých rukou
nejsilnější formu pomoci - sílu
přímluvné modlitby. Nosím v mysli
zcela konkrétní příklad křehké ženy
s podlomeným zdravím, neúnavné
zastánkyně přímluvné modlitby –
zakladatelky fraternity Malé sestry
Ježíšovy – Magdeleine Hu n. Celý
její pozoruhodný život je svědectvím o velkém odevzdání se do rukou Pána Ježíše a její vytrvalé a neúStrana 10/11

navné síle, kterou jí víra dala.
Neměli bychom zapomínat, a není
to tak dávno, že i v naší zemi vládl
totalitní režim, který pronásledoval
síce osob pro jejich naplňování
svobody náboženského vyznání.
Malá sestra Ježíšova Magdaléna
byla velmi citlivá na výzvy doby
a zasvě la i velkou část života
přímluvám právě za svobodu a demokracii v tzv. východním bloku.
Cestovala společně s dalšími dvěma
sestrami v malé obytné dodávce,
několikrát zavítaly i do naší republiky, a všude se vytrvale přimlouvaly
u Otce za svobodu v těchto zemích.
To vše trvalo téměř 30 let. Zemřela
6. listopadu 1989 a její pohřební
mše svatá v Římě, kterou koncelebrovalo na 80 kněží a biskupů
z celého světa, se konala právě
v den pádu Berlínské zdi – symbolu
tzv. železné opony.
Červeně nasvícené budovy a stavby nám připomínají, že i nyní je
prolévána krev za svobodu víry či
náboženského přesvědčení. Vždyť
67% populace (tedy přibližně 5,2
miliardy lidí) žije v zemích, kde
dochází k závažnému porušování
náboženské svobody. Mezi země,
ve kterých je silně omezena tato
svoboda, a s m jako základní znak
všech totalitních systémů i svoboda

projevu, patří Čína. Naše farnost
promítala právě ve středu 24. listopadu 2021 ﬁlm Nebe, ve kterém
Tomáš Etzler, dlouholetý zahraniční
novinář působící v Číně pro CNN
a ČT, umožnil vhled do současné
ideologicky a materialis cky zacílené společnos , ve které hodnota
člověka je přímo poměřována pouze materialis ckým užitkem a poslušnos k režimu.
V kontrastu k tomu je mikrosvět
pos žených a rodinami opuštěných
dě , které žijí obklopeny láskou,
něhou a porozuměním řeholních
sester a tyto hodnoty se zcela přirozeně stávají součás jejich každodenního života. Současný vládní
režim Číny silně pošlapává křesťanské hodnoty a ke kontrole nejen
činnos podzemní církve využívá
soﬁs kované digitální technologie,
čímž dokáže velmi účinně a cíleně
diskriminovat veškeré projevy svobodného myšlení.
Hořká tečka ﬁlmu v podobě
uzavření a rozdělení dě do státních dětských domovů, jejichž péče
mnohdy končí smr svěřené osoby, byla asi silně rezonující v mysli
všech, kteří měli možnost se promítání i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zúčastnit.
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ZA DĚTMI JEZDIL SVATÝ
MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT
Jáhen Fran šek

V neděli odpoledne a večer jste
mohli v ulicích našich obcí potkat
Mikuláše a jeho družinu. Statný
a milý šedovlasý dědeček, veselý
třpy vý anděl a neposedný čert nevalné pověs měli plné ruce práce,
aby navš vili dě podle seznamu,
který jim připravili v nebi. Jejich
příchod do každé domácnos se
nesl ve znamení rados . Rozzářené
nebeské au čko s osobním řidičem,
za které letos vyměnili soby, vyhrávalo vánoční písně a všem, dětem
i dospělým, vykouzlilo ve tváři
úsměv. A velké překvapení čekalo
i dě , které se bály, že se jich bude
Mikuláš ptát na jejich hříchy. Ten
ale z knihy života četl s andělem
jenom dobré skutky, za které byly
Občasník VI. ročník 3/2021

adresáty a odměna čekala v rodinách i na mikulášskou družinu. Ohnivá voda, perníčky i chlebíčky mizely, jako kdyby je do studny házeli.
A není se co divit, vždyť tak náročná
práce si vyžaduje i patřičné pohoštění. A nakonec, v pozdních nočních
hodinách, všem lidem dobré vůle
svatý Mikuláš ještě z dálky požehnal
a vydal se na dalekou cestu domů,
aby nachystal všechno na příš rok.
Do té chvíle však musíme všichni
poslouchat, modlit se a dělat dobré
skutky, abychom si zasloužili dárky
od veselé mikulášské party.

dě i odměněny, takže čert neměl
nakonec nikoho, komu by dělal
zle. Všechny balíčky plné sladkos ,
ovoce a jiných drobnos si našly své

SVATÝ MIKULÁŠ
V NAŠICH KOSTELÍCH
V neděli 5. prosince navš vil svatý
Mikuláš kostely v Bílovicích, Topolné
a Nedachlebicích, aby nadělil dětem
dárečky.
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