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SLOVO ŽIVOTA NA LISTOPAD

 
V měsíci listopadu oslaví

 paní Marie Hřebíčková 94 let, 
pan Antonín Melich 92 let, 
paní Marie Hamplová 90 let

 a paní Jaroslava Blaháková 88 let.
Našim milým oslavencům  přejeme 

hojné Boží požehnaní, ochranu 
Panny Marie a pevné zdraví! 

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ 
(Mt 25,13)

Ježíš právě vyšel z chrámu. Učedníci ho s určitou hrdostí 
upozorňují na velkolepost a krásu stavby. Ježíš na to: Vidíte 
to všechno? „Amen, pravím vám: Nezůstane zde kámen 
na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Potom vystoupil na 
Olivovou horu, sedl si, díval se na Jeruzalém, který měl před 
sebou, a začal hovořit o pádu města a konci světa.

Jak nastane konec světa? A kdy k němu dojde? Ptali se 
ho učedníci. Tuto otázku si kladly i následující generace 
křesťanů a klade si ji každý člověk. Budoucnost je skutečně 
tajemná a často vyvolává obavy. I dnes jsou lidé, kteří se do-
tazují mágů a sledují horoskopy, aby zjistili, jaká bude 
budoucnost, co se stane.

Ježíšova odpověď je ja-
sná: konec časů nastane při 
jeho příchodu. On, Pán dě-
jin, se vrátí. On je zářivým 
bodem naší budoucnosti.

Kdy k tomu setkání 
dojde? To nikdo neví. Může 
nastat v kteroukoli chvíli. 
Náš život je skutečně v jeho 
rukou. On nám ho dal a on 
si ho může vzít zpět i ne-
čekaně a bez předchozího 
upozornění. Nicméně nás u-
pozorňuje: budete-li bdít, bu-
dete na tuto událost připra-
veni.

„Bděte tedy, protože 
neznáte den ani hodinu.“

V prvé řadě nám těmito slovy Ježíš připomíná, že přijde. 
Náš život na zemi skončí a začne nový život, který konec mít 
nebude. Nikdo dnes nechce hovořit o smrti… Lidé někdy 
dělají vše pro to, aby se rozptýlili, a zcela se ponoří do 
každodenního dění, takže zapomenou na toho, kdo nám dal 
život a kdo ho od nás bude požadovat zpět, aby nás uvedl do 
plnosti života, do společenství se svým Otcem, do ráje.

Budeme připraveni na setkání s ním? Budeme mít 
rozžatou lampu jako moudré panny, které čekají na ženicha? 
To znamená: budeme v lásce? Anebo bude naše lampa 
zhasnutá, protože jsme zaujatí mnoha věcmi, které je třeba 
udělat, prchavými radostmi, vlastněním hmotných statků, 
protože jsme zapomněli na jedinou podstatnou věc: milovat?

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Ale jak máme bdít? Především, a to víme, dobře bdí ten, 
kdo miluje. To ví manželka, která očekává manžela, který se 
zdržel v práci nebo se vrací z dlouhé cesty. Ví to matka, která 
se obává o své dítě, které se ještě nevrátilo domů, ví to 
zamilovaný mladík, který se nemůže dočkat schůzky se svou 
milovanou… Kdo miluje, umí čekat, i když se druhý opozdil.

Ježíše očekáváme, když ho milujeme a velmi toužíme po 
setkání s ním.

Očekáváme ho tak, že milujeme konkrétně, že mu 
například sloužíme v tom, kdo je nám nablízku, nebo se 
angažujeme ve prospěch spravedlivější společnosti. Sám 
Ježíš nás vyzývá, abychom takto žili, když vypráví podo-
benství o věrném služebníkovi, který čeká na návrat pána 
a stará se přitom o chod domu, nebo o služebnících, kteří 

očekávají návrat pána a inten-
zivně pracují, aby využili 
hřivny, které od něj dostali.

„Bděte tedy, protože neznáte 
den ani hodinu.“

Právě proto, že neznáme 
den ani hodinu jeho přícho-
du, můžeme se snadněji 
soustředit na dnešek, který 
je nám dán s jeho starostmi, 
na přítomnost, kterou nám 
prozřetelnost nabízí, aby-
chom ji prožili.

Kdysi jsem se spontánně 
obrátila na Boha touto mo-
dlitbou, kterou bych nyní 
ráda připomněla:

„Ježíši, 
dej, abych hovořila stále tak, 
jako by to bylo poslední 
slovo, které mohu vyslovit. 
Dej, abych jednala stále tak,
jako by to byla poslední 
činnost, kterou dělám. 
Dej, abych trpěla stále tak, 
jako by se jednalo o poslední 
utrpení, které ti mohu obětovat. 
Dej, abych se modlila stále tak, 
jako by to byla poslední možnost 
hovořit s Tebou, kterou mám zde na zemi.“

Chiara Lubichová

Malá vodní elektrárna
 u Třeštiny

V osadě Háj u Třeštiny se na-
chází na rameni řeky Moravy malá 
vodní elektrárna, která je od roku 
2008 vyhlášena národní kulturní 
památkou. Už v 90. letech 19. století 
se zde rozhodl Hubert Plhák použít 
pro pohon svého mlýna elektřinu 
dodávanou dvěma dynamy. Přestože 
jeho mlýn v roce 1898 vyhořel, vý-
hody elektřiny se ukázaly natolik 
přesvědčivé, že se mu v roce 1901 
podařilo ve spojení se zdejším 
mlékařským 
družstvem 
postavit 
První mora-
vskou země-
dělskou elek-
trárnu, a tato 
vůbec jako 
první v Ra-
kousku-Uher-
sku elektrifi-
kovala okolní 
vesnice po-
mocí nad-
zemního vedení. V roce 1922 pak ne-
chal v Háji postavit jeho syn Karel 
novou, samostatnou vodní elektrár-
nu, právě tu, kterou chceme dnes 
navštívit. Stavba je dodnes v provozu 
a je z architektonického hlediska 
velmi ceněná, neboť ji navrhovali na 
přání Plhákovy manželky Ellen talen-
tovaní žáci známého architekta Kotě-
ry. Základem architektonického ztvá-
rnění budovy je představa vzniku, 
proměny a soustředění energie. 
Vlnkovité ornamentální prvky na 
fasádě symbolizují vodu přiváděnou 

k lopatkám vodních turbin. 
Elektrárna je vybavena dvěma Fran-
cisovými turbínami. Prohlídka je 
údajně možná po předchozí domluvě 
přes sousední restauraci.

K elektrárně se lze dostat na-
příklad tak, že se v Dubicku odbočí 
na Bohuslavice, ty se projedou a zas-
taví se v místě, kde začíná proti-
povodňová lávka vedoucí k obci 
Lukavice. Na témže místě se však 
nachází i protipovodňový val, a právě 
po něm se vydáme vlevo do polí. My 
jsme po něm šli pohodlně s kočár-
kem. Bylo po vydatných deštích, 
takže jsme si připadali jako uprostřed 

rybníků, ve 
kterých hle-
dalo potravu 
několik desí-
tek čápů. Asi 
po 2 km cesta 
vedla kolem 
stavidla, za 
nímž pokra-
čoval náhon 
přivádějící 
vodu k elek-
trárně. Hned 

u elektrárny se nachází plácek pro 
vodáky a nekuřácká restaurace Vila 
Háj se zvěřinovou kuchyní. A pár 
kroků odtud jsou stáje zemědělského 
družstva s výběhy pro koně. V době 
naší přítomnosti zde právě vrcholila 
parkurová soutěž, tedy zdolávání 
jezdecké dráhy s rozestavěnými 
překážkami. Od elektrárny se mů-
žeme vrátit do Bohuslavic zpět po 
silnici. Celý okruh je přibližně 5 km 
dlouhý.

Vyšel nový stolní kalendář s obrázky ko-
stelů, kaplí, míst, akcí, událostí a živo-
ta našeho děkanátu. Součástí kalendáře je 
také mapka a seznam všech farních kostelů 
a farností děkanátu Šternberk, dále rozpis 
nedělních bohoslužeb a kontakty na duchovní 
správce jednotlivých farností. Nalezneme zde 
informace a kontakty jednotlivých středisek 
Charity Šternberk (také Uničov), jmenný ka-
lendář, pracovní kalendář a přehledový 
kalendář na rok 2013.

U jednotlivých obrázků jsou popisy a ka-
ždý týden je obohacen krátkým citátem k za-
myšlení. Kalendář je jak církevní, tak ob-
čanský a je doplněn v jednotlivých dnech již 
tradičními poznámkami o pravidelných udá-
lostech děkanátu a farností, slavnostmi 
a letos nově jsou uvedena i výročí úmrtí 
kněží,  kteří z našeho děkanátu pocházeli  ne-
bo zde působili. Dny jsou barevně rozlišeny 
podle liturgického kalendáře.

Kalendáře můžete zakoupit na faře ve 
farní knihovně nejlépe po nedělní mši svaté 
za cenu 55,- Kč.

Děkanátní kalendáře 2012 TIP  NA  NEDĚLNÍ  VÝLET  LIV. část

(jihá)
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2. část

ROZEZNÁVÁNÍ HŘÍCHŮ

3. Mít jasno ve svém svědomí

Každý křesťan by se měl snažit vy-
chovávat své svědomí tak, aby dovedlo 
přesně rozeznávat, co je hřích a co 
hřích není, co je smrtelný a co je pouze 
všední hřích.

Proč je to tak důležité? Proto, aby-
chom věděli, pokud je to možné, žijeme-
li v Boží milosti. Proč na tom tolik zále-
ží? Dobře rozeznávat co je hřích 
smrtelný a co všední je nutné proto, 
abychom mohli pravidelně a klidně při-
stupovat ke sv. přijímání, aniž bychom 
se museli tak často zpovídat. Tělo 
Kristovo můžeme sice přijímat i se 
všedním hříchem na duši, ovšem úcta 
ke Kristu v eucharistii vyžaduje, aby-
chom před svatým přijímáním litovali 
i všedních hříchů a umínili si, že se 
polepšíme. Kdo by se však dopustil 
těžkého či smrtelného hříchu, nesmí jít 
ke svatému přijímání, dokud se z tohoto 
hříchu nevyzpovídá, jinak by se dopustil 
dalšího těžkého hříchu, a to svato-
krádeže. V Eucharistii přece nepřijímá-
me jen nějaký oplatek, ale samotného 
Boha – Krista, kterému musíme pone-
chat jeho svatost, a proto ho přijímáme 
s čistým a pokorným srdcem. V poslední 
době mnozí přistupují k Eucharistii se 
značnou nevědomostí, a proto je třeba 
o tom promluvit.

Je dobré znovu si uvědomit některé 
skutečnosti, které bývají mnohým lidem 
často nejasné, málokdy se o nich mluví 
nebo píše. Proto je zde předkládáme. 
Jsou určeny pro ty, kdo chtějí opravdu 
s úctou přijímat Pána Ježíše v eucha-
ristii a upřímně se varovat hříchů.

4. Jak vzniká hřích?

Aby k jakémukoliv hříchu vůbec 
došlo, musí být splněny dvě podmínky: 
vím, že hřeším, a souhlasím s tím, co 
pokládám za hřích. Kdo něco dělá 
a přitom neví, že je to hřích, nehřeší, ani 
kdyby to ve skutečnosti bylo před Bo-
hem hříchem. Dělá sice něco hříšného, 
Bůh mu však nepřisuzuje vinu, protože 
neví o hříšnosti tohoto skutku. Takže 
nelze se dopustit hříchu ve spánku, 
protože ve spánku (např. erotické sny) 
není člověk při plném vědomí. Rovněž 
nemá vinu ten, kdo by na Popeleční 
středu jedl maso, protože zapomněl, že 
ten den je přísný půst. Je si sice vědom, 
že maso jí, ale v dané chvíli si neuvě-
domuje, že v tento den maso jíst nesmí; 
proto se hříchu nedopouští a nemusí se 
z toho ani zpovídat.

Nestačí však pouze vědět, že se do-
pouštím hříchu, ale je potřeba i souhlas, 
abych zhřešil. Nesouhlasím-li s něčím, 
tedy dělám-li něco proti své vůli, 
nehřeším. Ani kdyby mě násilím k ně-
čemu hříšnému donutili, takže bych 
nemohl ani odporovat, nesouhlasím-li 
s tím, hříchu se nedopouštím. Pokud tě 
napadají-li i ty nejnemravnější myšlenky 
nebo žádosti, pak se nedopouštíš hří-
chu, jestliže s nimi nesouhlasíš. Jasným 
znamením, že nesouhlasíš, je skute-
čnost, když tě to trápí a máš k tomu 
odpor. Kde není souhlas, není hřích; 
proto se ani nemáme zpovídat ze špa-
tných myšlenek, když jsme je nechtěli, 
protože bychom se zpovídali vlastně ze 
ctností. Odporovat pokušení je totiž 

projev ctnosti a zpovídat se máme 
pouze z hříchů ne z dobrých skutků. 
Tolik o podmínkách týkající se hříchu 
obecně.

K těžkému či smrtelnému hříchu 
nestačí ovšem jen nějaké vědomí nebo 
jen nějaký souhlas, ale je třeba plné 
vědomí a plný souhlas. A nestačí jen 
plné vědomí, že je to hřích, ale je třeba 
vědět, že je to těžký neboli smrtelný 
hřích. Těžce hříšný je ten skutek, při 
kterém přestupujeme Boží zákon (Boží 
nebo církevní přikázání) v důležité věci. 
Mnohý zbožný člověk, který se bojí 
těžkého hříchu, si tu snad oddechne 
a nenechá se dále trýznit úzkostmi, že 
zhřešil těžce. Kdo se těžkého hříchu 
bojí, ten se ho jen tak snadno nedo-
pustí, a čím více se ho bojí, tím více se 
těžkému hříchu vzdaluje.

Smrtelného hříchu se nedopouští ani 
ten, kdo při plném vědomí a plném 
souhlasu považoval něco jen za všední 
hřích, ačkoliv to snad bylo těžce hříšné. 
Např. někdo těžce pomluví svého sou-
seda a přitom je to všechno lež. I když 
je to zvláštní, přesto nemusí tento 
člověk těžce hřešit, jestliže si není 
vědom, že touto pomluvou těžce uškodil 
bližnímu na cti a považuje tento skutek 
nadále jen za všední hřích.

Bůh nás hodnotí podle stavu našeho 
svědomí. I kdyby tedy bylo naše svě-
domí bludné a nesprávně vyhodnotilo 
své jednání, zavazuje nás před Bohem 
naše poznání a stav svědomí. Proto je 
také důležité, abychom dobře rozezná-
vali, co je těžký hřích a co těžký hřích 
není a nedělali si zbytečné problémy. 
Ale na druhé straně nemůžeme být 
pokrytci, kteří žijí špatně, ale přitom se 
sami považují za vynikající lidi, kteří jsou 
bez hříchu. To bychom klamali sami 
sebe.

21. listopadu slaví církev památku 
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě – 
její uvedení do chrámu a zasvěcení 
Bohu.

Tato památka má svůj původ na Vý-
chodě. Původně to byla připomínka 
výročí posvěcení mariánské baziliky 
v Jeruzalémě, postavené v roce 543 
poblíž Jeruzalémského chrámu. I když 
byla v dalších stoletích zbořena, kře-
sťané na Východě slavili tento den dále. 
Spolu s nimi si dnes připomínáme osob-
ní zasvěcení Panny Marie, kterým se 
zcela odevzdala Bohu do služeb díla 
spásy a stala se tak vzorem Bohu 
zasvěceného života. 

V Novém zákoně nenajdeme příliš 
informací, které by se týkaly života Pan-
ny Marie, jejího dětství, nedočteme se 
zde o jejích rodičích, Jáchymovi a Anně. 
O těchto událostech se dovídáme z Ja-
kubova apokryfního evangelia, které 
vzniklo ve 2. století našeho letopočtu. 
V 16. století bylo nazváno "předevan-
geliem", protože se zabývá počátkem, 
tím, co předchází narození Ježíše. Ja-
kubovo evangelium mělo veliký vliv na 
liturgii a na mariánský kult. I  když málo 
křesťanů zná apokryfní příběhy, přesto 
všichni běžně všichni vyslovujeme ně-

které události ze života Panny Marie, 
o kterých není v kanonických evan-
geliích ani zmínky. Apokryfy měly totiž 
značný vliv na lidovou zbožnost už od 
prvních století. Události v nich popi-
sované mají ale často pravdivý základ.

Na rozdíl od kanonických evangelií, 
ve kterých je nejdůležitější skutečnost, 
že Ježíš je Boží Syn, a ostatní zůstává 
pod rouškou tajemství, apokryfy chtěly 
vysvětlit a dokázat to, co se v evan-
geliích nenachází nebo co je v nich 
pouze naznačeno: jak moc je jisté, že 

se Ježíš narodil z Panny, z jaké rodiny 
pocházela Maria, jaký byl její život atd.

V Jakubově evangeliu vystupují 
Jáchym a Anna podobně jako Abrahám 
a Sára nebo Zachariáš a Alžběta - jako 
spravedliví před Bohem, a přesto bez-
dětní. Manželé podle něj byli zámožní 
a žili spořádaným životem, dlouhá léta 
však neměli děti, což bylo v tehdejším 
Izraeli považováno za nepřízeň Boží. 
Kněz jeruzalémského chrámu kvůli 
tomu jednou i odmítl Jáchymovu oběť. 
Hluboce ponížený Jáchym odešel do 
pouště, kde se postil, a stejný smutek 
prožívala i Anna, která ho považovala 
za mrtvého, oplakávala své vdovství 
a svou neplodnost ... A v tom se 
objevuje anděl Páně a říká: "Anno, 
Anno, Pán Bůh vyslyšel tvou modlitbu. 
Počneš a porodíš a o tvém potomstvu 
se bude vyprávět po celé zemi." Anna 
odpověděla: "Jako že žije Pán Bůh, dám 
své dítě, chlapce nebo dceru, darem 
Pánu, svému Bohu, a ono mu bude 
sloužit po všechny dny svého života." 

Později se jim narodila dívka, které 
dali jméno Maria. S rodiči žila Maria do 
tří let jejích věku, a potom ji přivedli do 
jeruzalémského chrámu, kde byla 
vychovávána.  

Toto uvedení Marie do chrámu je 
významnou událostí v jejím životě. 
Můžeme tuto skutečnost života oběti, 
kterou přijala s pokornou poslušností jí 
vlastní, chápat jako předzvěst jejího 
"ano" při pozdějším Zvěstování.

                                              
                                              

Památka Zasvěcení Panny 
Marie v Jeruzalémě

Předposlední říjnová neděle je v církvi již 85 let slavena 
jako neděle misijní. Tento celosvětový den modliteb, který je 
spojen s finanční sbírkou na podporu projektů na pomoc nej-
potřebnějším, vyhlásil papež Pius XI. 

I v naší farnosti jsme se připravovali na 
slavení Misijní neděle, která připadla na 23. 
října 2011. Už v předvečer této neděle jsme 
se v rodinách mohli zapojit do Misijního Mo-
stu Modlitby. Při nedělní mši svaté otec dě-
kan přečetl dopis národního ředitele Papež-
ských misijních děl, otce Jiřího Šlégra. 
V něm bylo zdůrazněno povolání všech po-
křtěných k misii; k tomu, aby se misie stala 
formou našeho křesťanského života. Misie 
– toto slovo pochází z lat. missio = posílám. 
Stejnou myšlenku má i hymna Papežských 
misijních děl dětí: „Pošli mě, půjdu já…”. Ta, hraná na housle, 
doprovázela děti z Misijního klubka při obětním průvodu této 
mše svaté. Děti v převlecích za obyvatele Afriky, Ameriky, 
Austrálie – Oceánie, Asie a Evropy přinášely symbolické 
obětní dary a akolyta četl přímluvy za obyvatele těchto 
světadílů i za nás přítomné. Na závěr obětního průvodu nesly 

děti chléb a víno, které byly proměněny v Kristovo tělo a krev. 
Při mši sv. se také uskutečnila sbírka na misie.

Po skončení bohoslužby jsme měli možnost podpořit misie 
i na Misijním jarmarku. Bylo milým překvapením, kolik výrobků 

připravili dobrovolníci Charity i děti z Misijní-
ho klubka. A tak jsme si mohli za dobro-
volný příspěvek odnést např. perníčky, zdo-
bené svíčky, pletené papučky, kočičky či 
panáčky, klíčenky, tkané koberečky, deko-
rační květináčky či věnečky určené na 
hroby, korálky, dekorace z vizovického těsta 
a další. O tom, že celé snažení bylo 
provázeno Božím požehnáním svědčí nejen 
výtěžek ve výši 4000,- Kč, ale také to, že při 
vyrábění i na samotném jarmarku vládla 
úžasná atmosféra vzájemného sblížení. 

Lidé nepospíchali, popovídali si, byli srdeční…
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv 

způsobem podíleli na průběhu oslav Misijní neděle. Kéž nás 
Pán Ježíš jednou přivítá slovy: „Tys to udělal pro mě!“ 

(ss)

Misijní neděle

(luhá)

Pokračování příště. (jj)

Milí přátelé,
s Božím slovem se setkáváme při ka-

ždém slavení eucharistie a dalších svá-
tostí, v denní modlitbě církve, při pobo-
žnostech, při společné i osobní četbě 
Bible. Den Bible může pro nás být no-
vým impulsem, jak bychom mohli Boží 
slovo častěji a aktivněji spojovat s ra-
dostmi a obtížemi každého dne.

České katolické biblické dílo pomá-
há lidem v pravidelné četbě Písma do-
ma i ve společenství. Pořádá nejrů-
znější školení, duchovní cvičení, úvody 
do práce s Biblí ve farnostech a biblické 
kurzy pro všechny věkové kategorie 

a ve všech diecézích. Připravuje pořady 
Bible v liturgii, které vysílá Radio Pro-
glas.

Během tohoto roku jsme se zaměřili 
na modlitbu růžence. Připravili jsme pro 
vás v powerpointu biblický růženec, 
v němž se za každou modlitbu Zdrávas 
Maria vkládá krátký úryvek z Písma 
svatého. Tajemství každého desátku je 
vyjádřeno obrazem. Tato pomůcka 
může posloužit mladým i starším při 
společné modlitbě. Můžete si ji stáhnout 
z internetu na stránkách Biblického díla 
(http://www.biblickedilo.cz/ckbdweb/kate
gorie.aspx?kid=300).

Biblické dílo se snaží napomáhat při 
novém objevování bohatého biblického 
dědictví. Jsme přesvědčeni, že hodnoty 
obsažené v Písmu svatém jsou i v sou-
časné době aktuální. Bez vaší podpory 
bychom ovšem jen stěží mohli 
pokračovat ve své práci.

O našich aktivitách se dozvíte více 
na internetových stránkách Biblického 
díla (www.biblickedilo.cz).

S upřímnou vděčností za Vaši po-
dporu Vám všechno dobré od Pána 
vyprošuje
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