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OBČASNÍK
FARNOSTÍ
KYSELOVICE
CHROPYNĚ
BŘEST
Té noci se narodilo dítě,
jehož životní konec
byl v lidských očích
totální prohrou.
A přesto se stal
paradoxně
největším vítězstvím
v dějinách.
Vítězstvím
života nad smrtí.
Max Kašparů
Vánoční miniperly

FARNÍČEK

-2-

VÁNOCE

SVÁTKY MÍRU A POKOJE…
Kéž by byly! Jaké však byly první Vánoce? Jak je prožívala Svatá rodina?
Josef s Marií se museli vydat na cestu
z Nazareta do Betléma (více než 100
km) navzdory tomu, že Maria každou
chvíli očekávala narození děťátka.
V Betlémě jim nikdo neposkytl lepší
útočiště než chlév v jeskyni za
městem.
Kdo by chtěl dobrovolně žít v takto
bídných podmínkách? Kdo by chtěl
poskytnout své rodině takto nuzné
podmínky, kdo by chtěl přivést na svět
dítě v těchto poměrech?
Bůh si pro svůj příchod na tento svět
vybral právě tyto nuzné podmínky.
Boží Syn by si zasloužil narodit se
v královském paláci, v čistotě, nádheře, bohatství. Toho všeho se vzdal.
Pro nás se obětoval, aby nám přinesl
spásu – věčný život ve svém království. Jeho oběť vyvrcholila o Velikonocích na kříži. Ovšem začala již jeho
příchodem na svět.
Ač z královského rodu, vzdal se poct,
bohatství, pozemské moci. Stal se
malým, bezbranným dítětem, odkáza-
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ným na péči matky Marie a pěstouna
Josefa.

Svatá rodina musela brzy uprchnout
před krutým a nespravedlivým králem Herodem do ciziny, do Egypta,
odkud se po nějakém čase vrátila do
vlasti, ne však do Betléma, ale do
Nazareta.
Ježíšek nevyrůstal v idylických podmínkách. Jistě vyrůstal v atmosféře
lásky, radosti ze strany Marie a Josefa, ale již od nejútlejšího dětství zažíval i nenávist.
Rozhodně nevyrůstal v přepychu a
pohodlí. Od svého pěstouna Josefa
se naučil tesařskému řemeslu, kterým se živil až do svých zhruba 30 let,
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kdy začal veřejně působit, kázat, učit,
konat zázraky…
Vánoční svátky nekončí Ježíškovým
narozením. Naopak, pokračují svátkem sv. Štěpána, jáhna a prvního
mučedníka pro Krista. Tento svátek
je letos překryt svátkem Svaté rodiny.
Dále pak slavíme sv. Jana, apoštola
a evangelistu, který sice nezemřel
jako mučedník, ale pro víru v Ježíše
Krista – Božího Syna také mnoho
vytrpěl. Navazuje svátek sv. Mláďátek – betlémských chlapečků, maličkých mučedníků, které nechal vyvraždit krutý a šílený Herodes.
Tyto svátky nám poněkud narušují
představu Vánoc jako svátků klidu,
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míru, rodinné pohody. To nám připomíná, že není vítězství bez boje. Potřebujeme jistě chvíle oddechu, potřebujeme nalézt zázemí, oporu, útočiště doma, v rodině, a to vše jistě i
Pán Ježíš ve Svaté rodině měl.
Křesťanský život je však o úplném
následování Ježíše Krista. A k tomu
patří i ten boj (nikoliv ve smyslu
vraždění!), námaha, oběť. Ze srdce
vám všem přeji, abyste měli doma
pevné a laskavé rodinné zázemí, které vám poskytne lásku, oporu a pomoc do našich každodenních křesťanských bojů proti zlu, proti tělu, světu a ďáblu (jak se modlíme k andělům
strážným).
P. Stanislav Trčka
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Pátek 24. 12.
Štědrý den
Sobota 25. 12.
Boží hod vánoční
Neděle 26. 12.
Svaté Rodiny
Pondělí 27. 12.
Sv. Jana
Pátek 31. 12.
Sv. Silvestra
Sobota 1. 1. 2022
Matky Boží
Neděle 2. 1. 2022

Chropyně

Břest

Kyselovice

15:00

22:00

20:00

09:00

10:15 česká
11:30 latinská

07:30

07:30

09:00

10:15

---

07:30

---

17:30

16:00

---

17:30

09:00

10:15

07:30
11:30 latinská

09:00 česká

10:15

KOSTELY BUDOU OTEVŘENY K NÁVŠTĚVĚ JESLIČEK
Chropyně
sobota 25. prosince (Boží hod vánoční) 14:00–16:00
neděle 26. prosince (Sv. Štěpána) 14:00–16:00
sobota 1. ledna (Matky Boží Panny Marie, Nový rok) 14:00–16:00
Břest
neděle 26. prosince (Sv. Rodiny) 14:00–16:00
Kyselovice
sobota 25. prosince (Boží hod vánoční) 14:00–16:00
neděle 26. prosince (Sv. Štěpána) 14:00–16:00
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VÁNOČNÍ MINIPERLY:
PARADOX ČTVRTÝ

Lidští rádobybohové v podobě zpěváků, sportovců, politiků nebo
podnikatelů touží přivádět na svět
své potomstvo ve vyhlášených porodnicích slavných klinik a ve společnosti renomovaných porodníků.
Bůh naopak vstoupil na planetu ve
starém chlévě a v přítomnosti
němých tvorů.
Světové bulváry o tom mlčely, sponzoři se nepředháněli, exotická jména
dítěti se nevybírala.
Naopak. Domácí informovala bytost
veskrze duchovní, přespolním to
oznámila mlčenlivá hvězda, jméno
bylo dáno předem a kadidlo nebo
myrhu nelze pokládat za sponzoring.
Max Kašparů
Z knihy Vánoční miniperly
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PŘEDVÁNOČNÍ SV. ZPOVĚĎ
Příležitost ke svátosti smíření bude
(kromě pravidelného zpovídání
cca 30 min. před
každou mší sv. ve všední dny)
v neděli 19. prosince,
a to v časech:
Břest 14:00 – 15:30
Chropyně 14:30 – 15:45
Kyselovice 16:00 – 17:00

Příjemné prožití svátků Ježíšova
narození, dar naděje, radosti a také
blízkosti těch, které máte rádi, a vše
dobré do nového roku 2022 přeje
P. Stanislav Trčka
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TRIDUUM MODLITEB MATEK
Modlitby matek jsou jednoduché
modlitby z brožurky, které se ve společenství maximálně 10 matek modlíme každý týden za naše děti i děti celého světa. V Chropyni se scházíme
asi 7 let jako maminky s přibližně
stejně starými dětmi. Aktuálně se
scházíme ve čtvrtek po mši na faře.
Avšak MM se modlili téměř 20 let
maminky – babičky už dávno před
námi. Když se skupinky Modlitby matek rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek, Modlitby otců a Děti víry.
Po celý rok se tedy každý týden
modlíme za své děti. Po krátkém čase
byly vedoucí Modliteb matek (v roce
2003) pozvány, aby se každé čtvrtletí
po celém světě modlily tři dny duchovně spojeny na jednotné úmysly.
Toto vnuknutí dostala ve stejném
čase nejenom naše zakladatelka Veronica Williams, ale i bývalá koordinátorka Modliteb matek v ČR Růženka z Brna.
Jsme pozvány, abychom se v pátek
postily a odprošovaly za svoje hříchy.
V sobotu máme odpustit a prosit za

obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se radovat,
chválit Pána a děkovat mu za
všechno, co učinil v našem životě.
Dnes triduum probíhá v mnoha farnostech naší země i po celém světě.
Ve dnech 24. až 26. září proběhlo
Triduum i v našem kostele v Chropyni. Na počátku organizace stála moje
velká touha učinit něco pro Pána. Už
delší dobu jsem chtěla Triduum
zorganizovat, ale bála jsem se, že to
sama nezvládnu. Pak přišel sen od
Pána, ve kterém se mi zdálo právě o
Triduu, při kterém jsem v kostele sice
úplně sama, ale které je duchovně
spojené se všemi ostatními skupinkami modlící se tři dny jako já a velmi
se to líbí Pánu. I oblastní koordinátorky nás v e-mailu povzbuzovaly,
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se nebáli a uspořádali Triduum, protože taková modlitební aktivita jistojistě tepe celým duchovním světem.
To byla zpráva jako ušitá pro mě, pro
mé povzbuzení.
Dnes mohu říct, že Triduum je skutečně velice vzácný a krásný čas, s velkými obdarováními. Zvlášť, když se
musí překonávat nějaké překážky.
Pak je odměna nečekaná.
Pro mne bylo velkým obdarováním už
příprava Tridua. V průběhu Tridua
jsem si mnohokrát uvědomovala, jak
mě podpírají všechny předem vyřčené
modlitby nejen koordinátorek a maminek z mojí modlitební skupinky, ale
také babiček, které se 20 let MM
společně modlily a v duchu po Triduu
také toužily.
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Co to ale Triduum je?
Jsou to tři dny, které prožíváme spolu s Marií jako při Velikonočním triduu. Jsou to celé tři dny, které obětujeme na dané úmysly. Všecko, co
děláme, prožíváme, věnujeme Bohu
na úmysl dne. Můžeme se na nějaký
čas například každý den hodinku sejít v kostele při adoraci Nejsvětější
svátosti oltářní anebo se modlíme a
rozjímáme doma sami nebo v naší
skupince.
Na Triduum zveme celou farnost,
naše rodiny. Před tím se modlíme
alespoň týden k Duchu svatému,
aby triduum vedl.
Jsou dané úmysly (stále stejné):
- v pátek: odprošujeme za své vlastní hříchy vůči svým dětem, rodině,
- v sobotu: se zástupně kajeme za
ty, co ublížili nám a našim dětem,
odpouštíme a prosíme za jejich
obrácení,
- v neděli: chválíme Boha a děkujeme za všechna obdržená požehnání
v našich rodinách.
Je dobré, aby se maminky mohly zúčastnit celého tridua, i za to se modlíme, aby Pán dal. Každý den tridua
provází Boží slovo, které nám posílá
zakladatelka Veronica. V přípravě
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bychom si měly opakovaně číst daný
úryvek z Písma a rozjímat nad ním.
V den tridua pak hned ráno vzbudíme
úmysl dne, a tak se připojíme k maminkám na celém světě.
Samotný průběh není náročný, má
být jednoduchý. Modlitby vycházejí ze
srdce matky a jsou orientované na
úmysly jednotlivých dnů. V pátek očišťujeme sebe, abychom byly schopné v sobotu odpustit druhým a v neděli chválit. Kvůli těm, co nebyly
v předchozím dnu, necháme na začátku prostor na zřeknutí se hříchů.
Naše diecézní koordinátorky svědčí,
že mají zkušenost, že se na triduum
těší ženy, které se ostýchají přijít do
skupinky nebo prožívají životní těžkosti, a hlavně se pak hnou věci, se
kterými se dlouho nedalo hnout.

Za sebe mohu říct, že duchovní plody
Tridua jsem vnímala hned vzápětí.
Veliký pokoj, pokora a vděčnost mne
zaplavily na mnoho dní, ale také
veliký blok, který řeším už mnoho let,
se náhle začal měnit... díky Bohu.
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Pozvání na Triduum MM
Další triduum připadá na leden,
konkrétně na 28. až 30. ledna.
Budu velmi ráda, pokud se ke mně
přidáte, jak v modlitební podpoře, tak
v rozjímání nad Písmem svatým a také při samotné realizaci.
Eliška Bakajová

Triduum MM – 28.-30.01.2022:
pátek:
Žalm 77,2–4
sobota:
Ezdráš 9,4–6
neděle:
Žalm 148,1–4
Triduum MM – 25.-27.03.2022:
pátek:
2. list Petrův 3,9
sobota:
Daniel 3,29–30
neděle:
Žalm 147,7–11
Triduum MM – 24.-26.06.2022:
pátek:
2. Sam 11, 1 – 4
sobota:
Iz 42, 1 – 4
neděle:
Řím 8, 35 – 39
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SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
V listopadu, kdy si v kalendáři připomínáme slavnost Všech svatých,
jsme se s některými světci seznámili
v hodině náboženství. Představili
jsme si, jaká to asi musí být v nebi
veliká slavnost, když všichni svatí
slaví svůj svátek. I my jsme si v hodině udělali takovou malou slavnost.
Děti si slavnostně vyzdobily kartičku
se svým jménem. Jménem, které jim
vybrali jejich rodiče a které dostaly při
křtu. Vysvětlili jsme si, co jejich jméno
znamená a že toto jméno měl někdo,
kdo už je v nebi. Také tyto děti mají
svému jménu dělat čest.
Během následující hodiny jsme se seznámili s některými patrony české země a s jejich životem.

Využili jsme pexeso „České nebe“
z dětského časopisu Duha. Každý
dostal volnou kartičku pexesa, kam
dokreslil sebe na znamení toho, aby
se snažil žít dobře a jednou mohl být
ke svatým připočten.
Kéž se našim dětem daří žít podle
vzoru svatých a dělat radost druhým
i Pánu Bohu. Prosím, pamatujme na
ně, jejich rodiny, učitele a vychovatele ve svých modlitbách.
Markéta Matlochová
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GALERIE U TŘÍ KRÁLŮ
V olomoucké katedrále svatého Václava každoročně probíhá v době adventu
a vánočních svátků výstava betlémů a
obrázků tří králů z výtvarné soutěže
„Nakresli tři krále“. V loňském školním
roce se soutěže zúčastnily také děti
z náboženství a příběhy tří mudrců
ztvárnily formou komiksu. V kryptě katedrály jsou až do nového roku k vidění
nejzdařilejší díla a mohu prozradit, že
tam najdete i práce našich dětí. Pokud
se o svátcích do Olo-mouce vypravíte,
nezapomeňte se do katedrály zastavit.

SOUTĚŽ BIBLE A MY
V letošním školním roce se pro všechny věkové kategorie žáků základních
škol (od 3. třídy) a studentů středních
škol uskuteční soutěž „Bible a my“ opět
elektronicky, a to ve třech kolech:
28.11. – 24.12. (advent),
10.01. – 20.02. (mezidobí),
02.03. – 03.04. (půst).
Letošní ročník se bude věnovat velkým
osobnostem Bible. Otázky se postupně
budou týkat Mojžíše, Abraháma a Ježíše, ale úvod bude vždy z přehledu
o Bibli. V každém kole budou vyloso-

váni tři výherci, kteří vyplní vědomostní
kvíz. Po skončení celého ročníku budou vylosováni navíc ještě tři celkoví
výherci z těch, kteří se zúčastní všech
tří kol a budou mít všechny odpovědi
bezchybné. Více informací o soutěži je
na webu bibleamy.cz. Soutěžní formulář je možné online vyplnit na webu
nedelevrodine.cz.
Věřím, že si děti nejen procvičí znalosti
o Bibli, ale že jim tato soutěž pomůže
zamyslet se nad poselstvím textů, které tato vzácná kniha nabízí. Určitě chci
povzbudit rodiče i prarodiče, aby děti
k soutěži povzbudily a těm mladším
klidně mohou poradit, kde v Bibli nebo
na internetu správné odpovědi mohou
vyhledat. Středoškoláci soutěžní kvíz
snad zvládnou sami .
Přeji úspěšné soutěžení.
Markéta Matlochová
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VÁNOČNÍ ZÁZRAK
O Vánocích roku 1944 se v opuštěném domě v polském Krakově ukrývaly tři varšavské rodiny. Žily tu v jediném pokoji už od října. Dobří lidé jim
přinesli slámu, několik hrníčků a misek. Každá rodina si vede svou vlastní
kuchyni. Jedněm to jde, druzí jsou trochu leví. Každopádně jsou všichni hladoví. Hledí na sebe dost nevraživě.
Všechno je rozděluje: věk, prostředí,
z něhož pocházejí, vzdělání. Spojuje
je pouze jedno: jsou na útěku.
Do onoho krakovského domu se dostaly tři rodiny. Musejí zde zůstat, musejí nějak přečkat válečné období. Jak
dlouho ještě? Vždyť se to už nedá vydržet. Tak moc se už nenávidí! Nenávist jednoho k druhému všechny doslova sžírá.
V této atmosféře nastal Štědrý večer.
Každá rodina si něco připravuje. Je
zima a smutno jako ještě nikdy. Šestnáctiletý syn jedné z rodin přináší odněkud velký stromek. Nikdo neprotestuje, že je v pokoji těsno. Odsouvají
se slamníky a stromek se pak postaví
doprostřed. Chladný dům je najednou
jakoby proteplen.

V rozbitém domě žilo v jednom pokoji od konce října dvacet lidí: pět
mužů (mezi nimi jedno čtyřleté nemluvně) a patnáct žen. Ti všichni žili
v jakémsi společném pekle. Na
Štědrý den se najednou objevil anděl, přinesl stromek a způsobil zázrak: všichni usedli ke společnému
stolu.
Nemluvně toho večera je dnes už
padesátník. Chlapec, který přinesl
tehdy stromek, zemřel před několika
lety. Téměř všichni už vlastně zemřeli. Zázrak toho válečného Štědrého dne však trval dlouho. Rodiny udržovaly přátelství dlouhá léta, i když
se v mnohém lišily: prostředím, věkem, vzděláním.
Co se vlastně tenkrát o tom válečném Štědrém dnu stalo?
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V jedné sekundě se světnice změnila.
Všichni se všemi začali mluvit. Musel
to být strašný hluk po dvou měsících
hlubokého ticha.
Tenkrát o Vánocích se společné
mlčení prolomilo zázrakem smíření.
Zázrakem přijetí druhého člověka
takového, jaký je.
Prokop Siostrzonek
z knihy Vánoční miniperly
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můžeme čerpat svou naději,
jedinou naději,
která nás dokáže navzdory všemu
udržet nad hladinou
a každý den přimět k dobrým činům.

… ČAS

VÁNOČNÍ SLOVNÍK
… NADĚJE
Sváteční dny jsou obdobím naděje,
která není laciným optimismem,
že všechno dobře dopadne,
ale je to jistota,
že všechno má smysl bez ohledu na to,
zda budou naplněny
naše představy a přání.
Z příběhu, který začíná ve chlévě
a který vede přes kříž,

K čemu využít sváteční čas?
Udělej si čas
na myšlení, to je zdroj síly.
Udělej si čas
na hraní, to je tajemství mládí.
Udělej si čas
na četbu, to je setba moudrosti.
Udělej si čas
na to, abys projevil přátelství,
to přináší radost.
Udělej si čas
na snění,
to tě povznese ke hvězdám.
Udělej si čas
na lásku, to je radost ze života.
Udělej si čas
na spokojenost, to je hudba duše.
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VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ,

NECHÁME JE ODEJÍT?
Mnohým lidem je v tyto dny hezky.
Někoho obdarovali, sami snad byli
obdarováni, zažili radost dětí i dospělých, připomenuli si krásné chvíle svého dětství, zkrátka mají vánoč… ÚSMĚV
ní náladu.
A kolik lidí si dnes přeje, aby tato
Někomu se vytratil
atmosféra pokoje a vstřícnosti,
ze života a z tváře,
trvala stále, celý rok! Kolik lidí je
ale k Vánocům by měl patřit.
přesvědčeno, že konflikty, násilí a
Když se na někoho usmějete
neštěstí jsou s vánočními svátky
nebo ho pochválíte,
zcela neslučitelné!
můžete mu vrátit smysl života.
A je dobře, že mnozí alespoň jednou
Možná si vzpomenete na den,
za rok dojdou k přesvědčení, že
kdy jste zrovna neměli náladu.
lidský život a mezilidské vztahy se
Najednou se na vás někdo
nemusejí podobat stále otevřenému
usmál nebo řekl:
bojišti!
„Dnes ti to ale sluší!“
Praktický člověk si ale položí prak„To se ti povedlo!“
tickou otázku: kdo to zařídí? Kdo
„To je prima, že jsme spolu!“
zařídí, aby byl pokoj mezi lidmi,
Nebylo vám hned lépe?
dobrá vůle na všech stranách,
Úsměv a vlídné slovo
schopnost a ochota mnohých k hlevás nestojí nic,
dání cest smíření? Mohou to udělat
ale pro druhého
vlády? Školy? Filozofové? Sociolomohou mít ohromnou cenu.
gové? Politici? Náboženští myslitelé
Mohou proměnit
a vůdci? Církve?
i všední den ve sváteční.
Prokop Siostrzonek Ačkoliv mnozí z nich mohou mnoho
z knihy Vánoční miniperly dobrého udělat a také to dělají, není
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v jejich moci rozprostřít krásu Vánoc
nad celým světem a nad celým rokem, nad celou historií lidstva.
Co tedy? Máme se po svátcích vrátit
zpět do všedního života s nepořízenou?
Čekat zas na další Vánoce, na další
jeden - dva dny této jedinečné idyly?
Ptát se, co se to s námi v tyto dny
vlastně děje, proč se cítíme jinak, a
nenalézat odpověď?
A přece snad každý z nás může poznat vyluštění této hádanky i náznak
cesty, která vede dál. Ať už jsme si toho výslovně vědomi nebo ne, Vánoce
znamenají setkání s láskou. S láskou
Boží, která v dítěti Ježíši přišla na
svět. S láskou, která je nabízena celému lidstvu, která se ale ani jedinému
člověku nevnucuje. S láskou, která otevírá dveře víry, ale nemá žádné donucovací prostředky, kterými by donutila zlé lidi jednat dobře. Lásku je
přece možné nabídnout a na tuto nabídku odpovědět. Lásku však nelze
nařídit.
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A tak si znovu položme otázku:
Odejdeme z těchto Vánoc opět s nepořízenou?
Zůstaneme jen u toho, že se budeme
snažit překonat zklamání a deziluzi,
které přinesou všední dny po Vánocích, a budeme se těšit na Vánoce
příští?
Nebo tomu bude jinak?
Nabídka je zde.
Ježíš se narodil také pro tebe, ať jsi
kdokoliv. Starý či mladý, šťastný nebo nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný. Narodil se pro tebe a k tobě
chce také přijít. Chce přijít, aby ti
ukázal naději, která nezávisí na
tvých schopnostech, nebo na výhrách a prohrách politických stran.
Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství, které není závislé na tvých
úspěších, na kurzu koruny ani na
míře inflace. Chce přijít, aby ti ukázal, že ti může být velkoryse odpuštěno, odpuštěno v míře, kterou
sám nikdo nedovedeme realizovat,
ale všichni po ní toužíme.
Chce přijít nejdříve ve svých slovech,
ve slovech Bible. Jejich význam ti
pomohou pochopit druzí křesťané,
kteří ti dosvědčí i jejich pravdivost.
S Ježíšem Kristem může začít slavit
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trvalé svátky pokoje a smíření ve tvém
nitru.
Trvalé Vánoce. Svět se v tobě může
začít měnit. Není to málo? Na první
pohled to mnoho neznamená. Vždyť
kolik toho svět nabízí! Ale ve skutečnosti to znamená všechno.
Každý z nás totiž může začít měnit
svět k lepšímu jen z vlastního nitra,
jinak bude druhé trápit a rozmnoží už
tak dost velkou řadu trápení.
Nerezignuj.
A nemysli si, že když o křesťanství
něco víš, víš už všechno. Je třeba se
osobně poznat s Ježíšem. Otevři Bibli.
Vyhledej křesťany, kteří žijí ze své
víry. Začni slavit své osobní Vánoce,
své setkání s Ježíšem, který se pro
tebe narodil.
Neváhej.
Nečekej.
Nikdo nemáme neomezený čas pro
hledání pravdy a plného života.
Aleš Opatrný
z knihy Vánoce
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CESTA DO BETLÉMA

Ťap, ťap. Oslík šlape pomalu a
těžce. Je už unavený. Josef kráčí
vedle něho a drží uzdu. Snáší se
soumrak. Byl to dlouhý den a dlouhá
cesta, ale konečně jsou tu střechy
betlémských domků.
Josef shledával to všechno asi trochu podivným. Je to sice podivuhodné, ale také podivné. Snad zalétaly jeho myšlenky k oné noci, už je
to několik měsíců, kdy k němu mluvil
ve snu anděl a řekl mu, že jeho manželka Marie čeká syna.
Tenkrát dostávali synové jména po
svém otci nebo dědovi. Ale anděl
řekl: "Ne." Syn, kterého posílá Bůh
Marii, se má jmenovat Ježíš (to znamená "Spasitel"). On totiž, jak pravil
anděl, „spasí svůj lid od jeho hříchů".
Také Panna Maria a měla návštěvu.
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obsazen návštěvníky, kteří přišli
k zápisu. Nakonec byli Maria s Josefem šťastní, když nalezli prázdný
chlívek. Oslík se mohl konečně zastavit. Maria a Josef, ale nepochybně i osel, mohli požít hlt polévky.
A bylo tam ještě něco. Ve světle
malinké lampičky našla Panna Maria
prázdné dřevěné jesle, staré,
opotřebované, ale důkladné a silné.
Spolu s Josefem je naplnili nejčistší
slámou, a pak už neměli co dělat.
Hluk města pomalu utichal. Jen
Maria a Josef byli vzhůru a čekali a
drželi se ve tmě za ruce, zatímco
dobytčata ve vedlejších chlévech
přežvykovala a odfrkovala.

Jednou v noci přišel k jejímu lůžku anděl Gabriel, jeden z Božích poslů.
"Neboj se," řekl jí Gabriel. "Bůh tě má
velmi rád. Budeš mít syna a dáš mu
jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Syn Nejvyššího. Bude navěky
kralovat nad Izraelem a jeho království nebude mít konce."
Oslík klopýtl o kámen. Josef pohlédl
úzkostlivě na Marii. Vděčně se na
něho usmála. Už budou brzy u cíle.
Opravdu, myslel si Josef, neměla se
vydávat na tuhle cestu. Dítě se, co
nevidět, narodí. Ale vláda nařídila,
aby se každý odebral do svého
rodiště. Obyvatelstvo mělo být takto
spočítáno a zapsáno kvůli placení
daní. A tak byli zde.
Bůh a jeho andělé bděli nad
V Betlémě bylo rušno, byla v něm potemnělým chlévem. Byl to Štědrý
spousta lidí. Naši cestující potřebovali večer.
(Podle evangelia sv. Lukáše, kap. 1 a 2)
někde přespat, a v noclehárně nebyla
www.vira.cz
ani jediná místnost. Každý kout byl
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POUŤ NA PROVODOV
S NÁBOŽENSTVÍM

Léto jsme letos odstartovali už 12.
června poutí s dětmi a rodinami z náboženství v Chropyni a Břestě na
Provodov ke kojící Panně Marii. Celkem jelo 10 dětí a 5 příbuzných od
dětí z Chropyně a přibližně 9 dětí
z Břestu.
Ačkoliv nám ujel autobus a ve Zlíně
jsme hodinu čekali, katechetka
Markéta Matlochová dokázala vyplnit chvíle nudy zábavou, u které jsme
se seznámili a pak na přání dětí jsme
si zahráli "ovečky a vlci". Nechybělo
ani občerstvení.
Cestou autobusem se udělal pořádný pařák, takže výšlap do kopečku k vytouženému cíli se stal pravou cestou pokání, při kterém nám
pomáhala jen modlitba růžence.
Nahoře nás čekal otevřený chrám,

který jsme si prohlédli a osvěžili jsme
se v Mariánském pramenu, který tekl
u venkovního pódia.
Právě na tomto pódiu sloužil otec
Stanislav netradiční poutní mši, při
které se strhla prudká bouřka a my
mohli přistoupit ke stolu Páně opravdu
osobně blízko.
Naštěstí průtrž netrvala dlouho a my
mohli vyrazit na cestu, kterou nás provázel nejen Otec Stanislav, ale i svatý
Josef a různé úkoly spojené s ním.
Cestou střídavě pršelo a svítilo sluníčko, ale svatý Josef nás celou cestu
provázel nejen při úkolech nebo hledání ztrát a nálezů, ale taky jako malinký kolíček na batohu. Možná se ptáte, o jaký kolíček jde? Už ve Zlíně jsme
představili svatého Josefa neboli malý
dřevěný kolíček, kterého jsme měli
pronést celou poutí až domů.
Ani jsem netušila, jaká zábava to bude, protože celou cestu děti sháněly
- Josefa a různě si ho braly či chránily.
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Nakonec zvítězila dvojice David
Petrák a Dominik Bakaj, čímž oceňuji
především jejich spolupráci při hlídání svatého Josefa. Prostě: ve dvou
se to lépe táhne!
Zábavné je, že jsme na konci lesní
cesty právě u pramene Josef zabloudili, ale nakonec jsme právě díky tomuto zaváhání našli cestu do Luhačovic k léčivým pramenů, teplým lázeňským oplatkům a k vlaku.
Čas se velmi nachýlil, takže poklad
do kostela šli vyzvednout pouze ti
nejstarší a největší. Mladší počkali u
vlaku na sladkou odměnu.
Ve vlaku si odměnu všichni snědli, a
ještě si zahráli bingo, takže cesta
domů utekla jako nic. Jediné, co nám
zbývá splnit je pozvání na zmrzlinu,
kterou jsme na této pouti nestihli.
Na závěr jedno malé svědectví. Trápila jsem se dva týdny před poutí se
zánětem prsu. Ještě v den pouti mě
to ráno velmi bolelo a říkala jsem si:
"Teď si to úplně odrovnám." V hloubi
srdce jsem však cítila, že nejdeme
náhodou ke kojící Madoně, a tak jsem
jí vše svěřovala do rukou. Když jsme
přišli k pramenu a já si namočila ručníček, kterým jsem si chladila zánět
velikosti pěsti, okamžitě mě to pře-
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stalo bolet. Moc jsem tomu nevěnovala pozornost, protože děti mě zaměstnávali všetečnými otázkami, ale
druhý den ráno bylo po zánětu a
dokonce i otok byl pryč. Panna Maria
mě jednoduše uzdravila. Aleluja.
Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu
svatému, jako byla na počátku i nyní
i vždycky a navěky věků. Amen.

Srdečně zveme všechny rodiny
s dětmi na dětské mše
(většinou první sobota v měsíci
mimo prázdniny):
24. prosince v 15:00,
1. ledna v 17:30,
29.ledna v 17:30,
2. dubna v 17:30,
7. května v 17:30,
4. června v 17:30.
Eliška Bakajová
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