
„Velká touha, kterou 

do srdce že

vložil Bůh, směřuje 

k jejich vzájemnému 

doplnění.“   

(Walter Trobisch)
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Milí manželé a čtenáři farního občasníku, 
jedna lidová moudrost praví, že žádný maratonec, který vyběhl sprintem, do cíle 
nedoběhl. S manželstvím je to v mnohém podobné. Vystartovat o překot na sp
lečnou životní pouť a nevšímat si, co se děje napravo a nalevo
hové jako minout na trati všechny občerstvovací stanice. Vzájemný slib, který 
snoubenci při svatbě vyslovují, nebude sám o sobě zárukou spokojeného a šťastn
ho manželského života. Tím spíše, že muži i ženy jsou z jiného „těsta“ a jejich vn
mání je nastaveno jinak. Muž obdarovává, když je o to požádán
nežádá, myslí si, že jí dává dostatek pozorností. Žena ale někdy 
aby vyzkoušela, zda ji muž opravdu miluje a jestli bez jejích slov pozná
ží. Manželské souznění má však neméně důležitý duchovní rozměr.
Všichni zamilovaní mají touhu učinit druhého šťastným. Mnohým se ale 
předsevzetí časem vytratí a třeba ani nevědí proč. Cesta za štěstím má však své 
podmínky a nemalé požadavky, a kdo je nedodrží, neuspěje. Pravé štěs
stojí a na oplátku za velké hodnoty si žádá obětovat vlastní sobectví.

Ať stránky tohoto čísla inspirují vaše odhodlání neustrnout v budování manželství. 
Požehnané Vánoce vám přeje     redakční tým Setkání

Téma čísla: V manželství 

Velká touha, kterou 

do srdce ženy i muže 

vložil Bůh, směřuje 

jejich vzájemnému 

doplnění.“    

(Walter Trobisch)

prosinec 2018 

který vyběhl sprintem, do cíle 
mnohém podobné. Vystartovat o překot na spo-

lečnou životní pouť a nevšímat si, co se děje napravo a nalevo, by bylo stejně blá-
trati všechny občerstvovací stanice. Vzájemný slib, který 

snoubenci při svatbě vyslovují, nebude sám o sobě zárukou spokojeného a šťastné-
jiného „těsta“ a jejich vní-

vává, když je o to požádán, a když žena nic 
Žena ale někdy schválně nežádá, 

du miluje a jestli bez jejích slov pozná, po čem tou-
duchovní rozměr. 

šťastným. Mnohým se ale původní 
Cesta za štěstím má však své 

Pravé štěstí vždy něco 
oty si žádá obětovat vlastní sobectví. 

Ať stránky tohoto čísla inspirují vaše odhodlání neustrnout v budování manželství. 
redakční tým Setkání 
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K  z a m y š l e n í  

 

Manželský slib 
Jen tak, aniž bych chtěl někoho zkoušet, kladu všetečnou otázku: 
v manželství, pamatujete si vzájemný slib, kterým jste při svatebním obřadu potvrdili 
své rozhodnutí stát se manžely?“ 
Když připravuji snoubence na svatbu, snažím se je povzbudit, aby se manželský slib 
naučili zpaměti. Většina z nich v té chvíli vyjadřuje obavy: „Nevím, jestli to zvládnu říct 
z hlavy, bude to velký okamžik, budu mít trému!“ Takové rozpaky ale rozptyluji ujišt
ním, že budou mít k dispozici text, do kterého mohou nenápadně nahlédnout 
mohu citlivě napovědět. Ze zkušenosti pak dodávám: „Hlavně, prosím,
do lidové tvořivosti se v této chvíli opravdu nepouštějte! Jednou jsem to zažil 
a svatební obřad se málem změnil v komickou frašku!“ Většina snoubenců nakonec 
souhlasí, že se svatební slib  zpaměti naučí. 
Skutečný důvod, proč znát svatební slib nazpaměť, je ale podle mého názoru mnohem 

hlubší: Když se slib nenauč
te zpaměti teď, jak budete 
po letech vědět, co jste si 
slíbili? Jak podle něj budete 
moci žít?
Věřím, že řada manželů naší 
farnosti si vzájemný slib 
pamatuje buď doslo
nebo alespoň dobře ví, co je 
jeho obsahem. Ale protože 
lidský tvor je 
a mohlo by se přece

stát, že někomu už slova slibu z paměti vymizela, předkládám malé připomenutí. M
žete si ověřit, co jste si zapamatovali nebo se nad textem chvíli společně zamyslet, aniž 
byste jeden druhému vytýkali, co v duchu slibu nedělá, nebo naopak dělá špatně. Na 
pozadí tohoto slibu si třeba hlouběji uvědomíte, že navzdory různým problémům jste 
spolu rádi. A když jeden za druhého Bohu poděkujete, zaraduje se nejen Trojjediný 
Bůh, ale také celé společenství svatých. 

Aktuálně platné verze manželského slibu: 
Já, N, odevzdávám se tobě, N, a přijímám tě za manželku (manžela).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen. 

 p ro s in ec  20 18             

Jen tak, aniž bych chtěl někoho zkoušet, kladu všetečnou otázku: „Vy, kteří žijete 
manželství, pamatujete si vzájemný slib, kterým jste při svatebním obřadu potvrdili 

připravuji snoubence na svatbu, snažím se je povzbudit, aby se manželský slib 
té chvíli vyjadřuje obavy: „Nevím, jestli to zvládnu říct 

hlavy, bude to velký okamžik, budu mít trému!“ Takové rozpaky ale rozptyluji ujiště-
ého mohou nenápadně nahlédnout nebo jim 

kušenosti pak dodávám: „Hlavně, prosím, neimprovizujte, 
této chvíli opravdu nepouštějte! Jednou jsem to zažil  

komickou frašku!“ Většina snoubenců nakonec 

proč znát svatební slib nazpaměť, je ale podle mého názoru mnohem 
hlubší: Když se slib nenaučí-
te zpaměti teď, jak budete 

letech vědět, co jste si 
slíbili? Jak podle něj budete 
moci žít? 
Věřím, že řada manželů naší 
farnosti si vzájemný slib 
pamatuje buď doslova, 

alespoň dobře ví, co je 
jeho obsahem. Ale protože 
lidský tvor je zapomnětlivý  
a mohlo by se přece jen 

paměti vymizela, předkládám malé připomenutí. Mů-
nebo se nad textem chvíli společně zamyslet, aniž 

duchu slibu nedělá, nebo naopak dělá špatně. Na 
ohoto slibu si třeba hlouběji uvědomíte, že navzdory různým problémům jste 

spolu rádi. A když jeden za druhého Bohu poděkujete, zaraduje se nejen Trojjediný 

N, a přijímám tě za manželku (manžela). 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím 
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Nebo je možno použít následující formuli:  
Já, N, odevzdávám se tobě, N, a přijímám tě za svou manželku (manžela). 
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. 
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí. 
Jak asi tušíte, vzájemný slib a jeho přijetí ze strany církve je jádrem svatby. Podle 
církevního práva manželství vzniká souhlasem zákonně projeveným. Slib je tedy vy-
jádřením tohoto souhlasu. 

Kodex kanonického práva Kán.1057 
 § 1. Manželství je tvořeno souhlasem stran zákonně projeveným mezi osobami práv-
ně způsobilými; žádná lidská moc nemůže tento souhlas nahradit.  
§ 2. Manželský souhlas je úkon vůle, jímž muž a žena sami sebe navzájem neodvola-
telnou dohodou odevzdávají a přijímají za účelem vytvoření manželství. 

V úvodu k liturgické knize Svatební obřady čteme: 
Manželství vzniká posvátnou manželskou smlouvou neboli neodvolatelným obou-
stranným souhlasem, jímž se manželé navzájem sobě odevzdávají a sebe přijímají. 
Tato výlučná jednota muže a ženy, jakož i dobro dětí, vyžadují úplnou manželskou 
věrnost a nerozlučnou jednotu svazku. 

Milí manželé z bystrcké farnosti, přeji a vyprošuji, ať vám pár chvil strávených 
v úvaze a rozjímání nad manželským slibem pomůže znovuobjevit a připomenout 
hodnotu a krásu manželství, ve kterém žijete. Ať dobrý Bůh žehná vám, vašim dětem 
i celým rodinám.                                                                               O. Pavel Svoboda, farář 

 

Vzpomínky, které (ne)odvál čas  

Může si Bůh najít cestu do našich srdcí? 
Byl jednou jeden pár. Ona věřící, on odmítal. Našli se v pozdním věku, nebo si 
možná spíše zbyli. 
Ona toužila jít ve stopách víry, které vyšlapali její předci.  
Přicházely nemoci, pohromy, ale i radostné chvíle. Jak šel čas, toho bolestného při-
bývalo a nakonec větší tíhu bolesti nesl za oba spíše onen muž.  
Paní zemřela nečekaně a tiše v jeho  přítomnosti. Jemu se v jediném okamžiku 
zhroutil celý svět. 
Ti, kteří byli v tu chvíli v jeho blízkosti, cítili nezměrnou bolest a chtěli mu nabídnout 
pomoc a podporu. 
S jeho svolením zavolali kněze, který se nad drahou zemřelou pomodlil a přidal  
i slova útěchy pro něho. 
Snad tedy pootevřel vrátka do svého srdce, aby Bůh mohl vstoupit.                        -km- 
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Mýma očima  

Miluji tě - manželská fráze? 
„Moc tě miluju.“ „Já tebe taky.“  
Takový běžný předusínací rozhovor. Někde na půli cesty mezi bděním a sněním. 
Zní to tak všedně. Obyčejně. V těch slovech už není žádná bláznivá zamilovanost, 
vzrušení, obrovská touha poznávat nepoznané. Už je neprovází tetelení a motýlci  
v břiše. Není to nic nového, záhadného. Stala se z nich fráze, vyslovovaná na půl úst  
s ospalou artikulací… 
Aspoň tak by se to mohlo na první poslech zdát. Když se ale zaposloucháme do 
hloubky, najdeme v těch slovech něco jiného. Věrnost. Důvěru. Pochopení. Jistotu. 
Poděkování za dobrou večeři i za pomoc s nákupem. Společné zážitky. Úctu.  
A samozřejmě lásku. Už ne slepou, nekritickou zamilovanost, ale lásku „středního 
věku”. Ukrývají v sobě šest let našeho manželství. Těch šest let, ve kterých jsme se 
potýkali (a stále potýkáme) s věcmi, se kterými se jiní nesetkají za celý svůj život. 
Ztráta dítěte ve třetím měsíci těhotenství. Trojnásobná. Narození dcery s těžkým 
kombinovaným postižením. Rekonstrukce třech různých paneláků, ve kterých jsme 
postupně bydleli:)) Starosti velké i menší. Ale také radosti. Prostě takový ten 
„obyčejný“ život. 
Fráze? Ne. Jen obyčejná slova s neobyčejným významem.                                            ZG 

 

Manželství požehnané 
Asi všichni víme, že žádné manželství není procházka růžovým sadem. 
I v tom našem jsou, byla a budou údobí  klidnější, plné toho dobrého a bouřlivá je pak 
střídávají. Ale Pán našemu svazku požehnal a prosíme o to i nadále. 
Když přešlo období zamilovanosti, nastala další, tak typická. Přišly děti, pak hledání 
zaměstnání, propouštění, nemoci a vše další, co známe; a také všednost ubíhajících 
dnů, která se vkrádala po krůčcích a nenápadně. A vody plynuly, až do dneška, kdy 
se jedno z naších dětí postavilo na vlastní nohy. Vlastně si postupem času postavilo 
i hlavu. Najednou mu víra vymezovala příliš úzké životní mantinely, zvlášť, když 
většina kolem něho těmito hodnotami pohrdala nebo je přinejmenším ignorovala. 
Asi tušíte, co se dělo dál. No vzalo to rychlý spád a nám zůstaly oči pro pláč. 
Najednou jsme se v té bolesti museli nějak stmelit, abychom jí mohli čelit, abychom 
vůbec mohli doufat. 
Modlitba, víra a naděje v pomoc našeho laskavého Pána je to, co v nás, v našich 
manželstvích i rodinách musí zůstat, ať se děje, co se děje.                                        Z. N. 
 
 
 
 

Obyčejné odpuštění nám život okrášlí a změní, 
a kde je ho málo, tam láska nechodí, tam láska není.    (L. Fiala) 
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I n s p i r a c e

KRIZE NEMUSÍ BÝT ŽÁDNOU TRAGÉDIÍ
Do manželství jsme vstupovali před 38 lety s touhou založit rodinu a mít spolu hezký 
vztah. Brzy se nám narodily děti a v prvních letech našeho společného života u nás 

fungovalo klasické rozdělení rolí (táta je 
živitelem rodiny, maminka pečuje o děti 
a o domácnost). Bylo to celkem bezpr
blémové soužití. Bez konfliktů, ale také bez 
hlubšího sdílení.  
Velkým impulsem k našemu většímu sblížení 
byla naše společná konverze po sedmi l
tech od svatby. Oba jsme ji prožívali velmi 
intenzivně a otevřela se nám tím s
příležitostí k velmi důvěrnému sdílení o tom, 
co pro nás oba tehdy hodně znamenalo.
Největším darem pro náš vztah však byla 
účast na Manželských setkáních, kterou nám 
doporučili naši přátelé. Byl to krásný týden, 
který jsme prožili spolu, jen jeden 

hého. Od starších, zkušenějších párů jsme slyšeli, že krize nemusí být žádnou tragédií, 
ale může být příležitostí posunout vztah dál, také o tom, jak důležité je pro náš vztah 
odpuštění, jak si uspořádat pořadí životních hodnot, jak spolu správně ko
rozdíly mezi námi nemusí být zdrojem konfliktů, ale vzájemným obohacením apod. 
Účast na kurzu Manželských setkání nás tak oslovila, že se tam od té doby už 25 let 
opakovaně vracíme jako účastníci i jako jedni z organizátorů. Uvědomili jsme s
s přibývajícím věkem se potkáváme se stále novými situacemi a problémy, o kterých 
spolu musíme mluvit a nacházet pro ně nová řešení. Manželská setkání jsou k
pro nás ideálním prostředím.                                                         Zdeněk a Hana Michalcovi
 

Sňatky v bystrckém kostele   

Pro zajímavost přinášíme počty sňatků uzavřených v posledních 
kém kostele sv. Janů. Celkem jich bylo 264, což je v průměru přibližně sedm ročně.
                 

1980 5 
1981 1 
1982 3 
1983 2 
1984 4 
1985 3 
1986 1 

1987   2 
1988   3 
1989   5 
1990   9 
1991   6 
1992 12 
1993   8 

1994   5 
1995   7 
1996   7 
1997   7 
1998 11 
1999 13 
2000 11 

2001   6 
2002   9 
2003   7 
2004   9 
2005   8 
2006 11 
2007   6 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
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KRIZE NEMUSÍ BÝT ŽÁDNOU TRAGÉDIÍ 
touhou založit rodinu a mít spolu hezký 

vztah. Brzy se nám narodily děti a v prvních letech našeho společného života u nás 
fungovalo klasické rozdělení rolí (táta je 
živitelem rodiny, maminka pečuje o děti  

domácnost). Bylo to celkem bezpro-
blémové soužití. Bez konfliktů, ale také bez 

našemu většímu sblížení 
byla naše společná konverze po sedmi le-
tech od svatby. Oba jsme ji prožívali velmi 
intenzivně a otevřela se nám tím spousta 

velmi důvěrnému sdílení o tom, 
co pro nás oba tehdy hodně znamenalo. 
Největším darem pro náš vztah však byla 
účast na Manželských setkáních, kterou nám 
doporučili naši přátelé. Byl to krásný týden, 
který jsme prožili spolu, jen jeden pro dru-

hého. Od starších, zkušenějších párů jsme slyšeli, že krize nemusí být žádnou tragédií, 
ale může být příležitostí posunout vztah dál, také o tom, jak důležité je pro náš vztah 
odpuštění, jak si uspořádat pořadí životních hodnot, jak spolu správně komunikovat, že 
rozdíly mezi námi nemusí být zdrojem konfliktů, ale vzájemným obohacením apod.  
Účast na kurzu Manželských setkání nás tak oslovila, že se tam od té doby už 25 let 

. Uvědomili jsme si totiž, že 
přibývajícím věkem se potkáváme se stále novými situacemi a problémy, o kterých 

spolu musíme mluvit a nacházet pro ně nová řešení. Manželská setkání jsou k tomu 
Zdeněk a Hana Michalcovi 

   

posledních 35 letech v bystrc-
průměru přibližně sedm ročně. 

 16 
 11 
   7 
   9 
   5  
 11 
   8 

2015 14 
2016   1 
2017   6 
2018      6 
--------------- 
  k 2. 12. 2018 

             -em-
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A n k e t a

Jaké tři vlastnosti a proč jsou podle Vás důležité  
k tomu, aby manželství v dnešní době vytrvalo?

1. Nesobeckost (mít radost z dělání ra-
dosti partnerovi… ) 
2. Podobnost (životních cílů a cest k jejich 
dosažení, intelekt a úroveň vzdělání, 
věkový rozdíl, kulturní zázemí… ) 
3. Tolerance (k odlišným zájmům partne-
ra, jeho odlišné intenzitě komunikovat… ) 
4. Absence dlouhodobě tíživé situace 
(workholismus, alkoholismus, gambler-
ství, milostné n-úhelníky… ) 

muž, v manželství 7 let 
 
1. Důvěra - věříme jeden druhému.  
2. Spolehlivost – můžeme se spolehnout 
jeden na druhého. 
3. Důležitost vzájemného sdílení a na-
slouchání … 
4. Snaha pochopit toho druhého, proč 
takto jedná … 
5. Jsme tu jeden pro druhého oporou  
v dobrém i zlém … vzájemná podpora, 
zvláště v životních zkouškách a těžkos-
tech … 
6. Láska je …  „žít životem toho druhého“ 
…  jsme jedno tělo a jedna duše …  

žena, v  manželství 38 let 
 
1. Důvěra 
2. Porozumění 
3. Vzájemná úcta 
4. Smyl pro humor 

muž, v manželství 23 let 
 
Pokud mám vybrat tři vlastnosti důležité 
pro dlouhé trvaní manželství, na první 

místo zařadím věrnost, a to nejen věrnost 
partnerovi, ale hlavně věrnost slibu, který 
jsme si na začátku manželství dali, a věr-
nost ideálu, s nímž jsme do manželství 
vstupovali a který se odráží právě v man-
želském slibu. Jako každý ideál je i tento 
slib možná nesplnitelný, ale to neznamená, 
že bychom o něj neměli usilovat, zejména  
v dnešní době, která ideálům příliš nepřeje. 
Jako druhou důležitou vlastnost do man-
želství bych vybral vytrvalost, protože je 
důležité nenechat se odradit nezdary  
a chybami, a to jak partnerovými, ale 
možná hlavně vlastními. 
Další, ne však poslední potřebnou vlast-
ností je trpělivost, protože ne všechno se 
daří hned a práce na budování pěkného  
a trvalého vztahu je běh na dlouhou trať. 
Nemusíme se ale bát, protože náš Pán je 
stále s námi, provází nás a žehná nám. 

muž, v manželství téměř 20 let 
 
1. velká dávka schopnosti odpouštění 
2. dar empatie – vcítit se do situace dru-
hého, do jeho potřeb 
3. smysl pro humor a nadhled 

žena, v manželství 44 let 
 
Tři důležité věci do manželství: 
1. Pokora 
2. Pokora 
3. Pokora 
Je to ovoce moudrosti, a to nesmí chybět 
v žádném manželství. 

žena, v manželství žila 50 let 
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1. Láska - být ke svému protějšku něžný  
a laskavý, umět ho ocenit a pochválit, a to 
každý den. Umět nést za manžela i oběti. 
2. Úcta - zájem o druhého – schopnost 
naslouchat mu a vždy mu odpouštět. 
Nikdy ho nesnižovat a neurážet. 
3. Věrnost – manžel je pro mě na prvním 
místě, i před dětmi.  

žena, v manželství 14 let 

 
1. Láska - vztah k manželovi, dětem, rodi-
čům - to je základ rodiny. 
2. Komunikace - vlídné slovo, naslouchá-
ní, velká trpělivost, uznání vlastních chyb, 
odpuštění. 
3. Optimista  v každých  situacích, mít rád 
pohyb, hudbu a třeba i zahrádku. Brát 
každý den jako Boží dar.  

žena, 48 let v manželství 
 
1. dobrá vůle, rozhodnutí dostát manžel-
skému slibu (budu s tebou v dobrém  
i zlém) 
2. změna pohledu – způsob uvažování „já 
a ty“ změnit na „my“ 
3. nesnažit se měnit nebo napravovat 
partnera, ale spíše přemýšlet o tom, co já 

mohu udělat pro to, aby se mu se mnou 
lépe žilo.              muž, v
 
1. Smysl pro humor -
kvapivé zjištění. Ale mysl
pomáhá☺ 
2. Ohleduplnost 
3. Vzájemná úcta 
4. Důvěra 
5. Společné zájmy 

žena, v
1. Láska 
2. Tolerance 
3. Odpuštění       muž, v manželství 43 let
 
Nedovedu odpovědět obecně, jen ko
krétně za naše manželství, ve kterém žiji 
spokojeně už skoro dvacet
důležité, že manžel i já bereme vážně slib, 
který jsme si dali: „ … odevzdávám se ti, ... 
přijímám tě …, slibuji, …., ponesu s tebou 
všechno dobré i zlé... K tomu ať mi pom
há Bůh.“  A proto se snažíme si stále zn
vu odpouštět, vidět na d
vším to dobré, vnímat, co právě part
potřebuje, modlit se za něho 
vztah spolu s Bohem. Pomáhají nám také 
společné zájmy a zážitky
mor.    žena, v manželství 
 
Za velmi důležitou považuji v
vzájemnou komunikaci
dostáváme do různých situa
v odlišném rozpoložení, a pokud nast
ne nějaká potíž, není nic horšího, než 
nejistota. Říct partnerovi 
všechno a panuje-li mezi námi vzájemná 
důvěra a oboustranná 
žeme cokoli říct i přijmout. 

žena, provdaná 19 let

 p ro s in ec  20 18              

to, aby se mu se mnou 
muž, v manželství 38 let 

- pro mě trochu pře-
kvapivé zjištění. Ale myslím, že mně dost 

žena, v manželství 23 let 

muž, v manželství 43 let 

Nedovedu odpovědět obecně, jen kon-
krétně za naše manželství, ve kterém žiji 
spokojeně už skoro dvacet let. Považuji za 
důležité, že manžel i já bereme vážně slib, 
který jsme si dali: „ … odevzdávám se ti, ... 
přijímám tě …, slibuji, …., ponesu s tebou 
všechno dobré i zlé... K tomu ať mi pomá-
há Bůh.“  A proto se snažíme si stále zno-
vu odpouštět, vidět na druhém  přede-
vším to dobré, vnímat, co právě partner 
potřebuje, modlit se za něho a žít náš 
vztah spolu s Bohem. Pomáhají nám také 
společné zájmy a zážitky, a smysl pro hu-

žena, v manželství necelých 20 let 

Za velmi důležitou považuji v manželství 
komunikaci. Každý den se 

áváme do různých situací, býváme  
rozpoložení, a pokud nasta-

ne nějaká potíž, není nic horšího, než 
Říct partnerovi lze úplně 

li mezi námi vzájemná 
a oboustranná úcta, jistě doká-

přijmout.  
žena, provdaná 19 let
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Recept na stabilní manželství 
Měla-li bych se vyjádřit k receptu na stabilní manželství, je třeba, aby byli nastávající 
manželé hlavně přátelé. Aby pocházeli z podobných rodinných sestav, tj. rodiny fun-
govaly cca podobně. Společné záliby a společná řeč jsou potom rozhodující. Také 
vnímání potřeb a rozpoložení toho druhého. Bez nich nejde nic. Zamilovanost je 
jedna věc, ale pokud je ve vztahu jeden dominantní a druhý ho tzv. kopíruje, nemá 
takový vztah šanci na úspěch. Oba musí být stejní, jako byli před vztahem, jen ve 
svých nárocích a potřebách musí jít každý na půl cesty. Je to kompromis, a tak to 
musí být, jinak se budou časem jeden nebo druhý cítit ve vztahu nesvobodní. Důleži-
té je také, aby se vyrovnali s požadavky svých původních rodin. Neurazit rodiče, ale 
neposlouchat je. Musíme se naučit umět porozumět i rodičům toho druhého. To je 
důležité, protože jinak se opět ztrácí rovnováha a vztah jde tzv. do kytek. Možná 
jsem to popsala trochu hrubě, ale taková je realita.                                                     -JM- 
 

V nemoci i ve zdraví 
Asi před dvěma roky jsem se seznámila s jedním manželským párem, oba byli v tu 
dobu již nějaký čas v důchodě. 
Pán vyzařoval do svého okolí , hned od prvního okamžiku našeho setkání , nesmírnou 
vnitřní silou a neochvějnou vírou povzbuzoval ostatní. 
Posuďte sami, kdo z nás by se dokázal usmívat, radostně povídat a vůbec být celkově 
dobře naladěn, kdyby…… neměl prsty jedné ruky a chyběly mu obě nohy.  
Jeho žena nesla tuto situaci celý společný život velmi těžce a od víry se odkláněla ve 
své bolesti a bezmoci. Stále si kladla otázku: Proč? 
Nenacházela odpověď a vzdalovala se víc a víc. Opačně to bylo s jejím mužem, ten ve 
víře stále rostl. 
Jeho přáním bylo, aby drahá polovička, kterou měl nesmírně rád, pochopila a přijala 
jeho situaci a hlavně, aby se vrátila k víře. Stále se za ni modlil a postupně, jak jsme 
se i my dva poznávali, jsem se k modlitbám za tento úmysl připojovala, k jeho veliké  
radosti, i já. 
Nějaký čas se nedělo vůbec nic. 
Až jednou byla mše svatá a já viděla, jak se v chodbičce objevila drobná postava oné 
paní. Zůstala jen úplně vzadu a když se po čase osmělila, posouvala se na bližší místa. 
Když jsem to tenkrát, co to bylo poprvé, pošeptala do ucha jejímu muži při mši, roz-
plakal se radostí. 
Po nějakém čase se jeho zdravotní stav zhoršil a nastalo mnoho zdravotních kompli-
kací. Zemřel. 
Přišla jsem na pohřeb, abych se s ním rozloučila. Konal se v kostele, v části Brna, 
kterou miloval a se kterou byl jeho život spjatý a byla tam přítomna i jeho manželka. 
Věřím, že modlitby toho úžasného pána  byly vyslyšeny, že oba nakonec splnili man-
želský  slib, který si na začátku svého společného života dali.                                    -km- 
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Nový Betlém 
zbožný řezbář dokončil svou práci 
teď pochybností přepadá jej tréma 
že výstrahou příští generaci 
figurek pár přidal do Betléma 

ovečky zde lidské mají tváře 
v nich radost, víru střídá netečnost 
černý král ve strachu ze žaláře 
za propastí, kde anděl střeží most         

a hvězda, co se právě k letu strojí 
z květin oltář jak současný zná věk 
šohaj s dívkou ve svatebním kroji 
a první, již manželský polibek 

včas ať chápou význam toho daru 
co láskyplný dnes přináší čin 
Mendelson tam hraje na fujaru 
a z jesliček jim žehná Boží syn       (J. C.)

 

Manželská hádka není neštěstí 
Neštěstí je, když se manželé hádat, tzn. zaujatě debatovat - neumějí.  
Pokud už kolem něčeho naroste napětí, nepomůže před tím utíkat. Lépe je řešit jed-
notlivé problémy bez odkládání, dokud napětí nebo strach nepřeroste v agresivitu. 
Ovšem ne hned, jsi-li rozčilen. Jak se hádají ti manželé, kteří to umějí, napovídá třeba 
toto dvanáctero: 
l) Když má jeden problém, je to problém i druhého. Musí se o něj zajímat spolu. 
2) Nečekej, že partner je čtenářem myšlenek. Pověz mu jasně, o co ti jde.  
3) Odpovídej pravdivě a otevřeně, co si o problému myslíš. Ale dodej: „Mohu se mý-
lit. Budu o tvých důvodech uvažovat. Dejme si čas na domyšlení.“ 
4) Chraň se svou argumentací druhého zarmoutit, zesměšnit, ponížit. 
5) Debatujte vždy o jedné konkrétní věci. (Ne tedy: „Ty jsi totálně nemožný!" - Ale 
raději: „Jsem ráda, když mi v tomhle pomůžeš.") 
6) Není přípustné na výtku odpovědět jinou výtkou, uraženým mlčením či křikem. 
7) Máš právo říci, co si myslíš. Máš povinnost pozorně poslouchat, co říká druhý  
a uvažovat, proč si to tak myslí. 
6) Když upozorňuješ partnera na chybu, tak hned připoj pochvalu dobrého. („Poslyš, 
tohle jsi řekla dobře.") Tím se uvolní napětí. Když k tomu připojíš vlastní chyby, po-
může vám to oběma. 
9) Užitečnější než vyčítat je pochválit. 
10) Cílem dohadování ať nikdy není osobní vítězství, ale nalezení pravdy. 
11) Oba se vzdejte polepšovacích, převychovávacích hádek. Hledejte při všech spo-
rech společný základ, s čím oba souhlasíte. A z toho vycházejte. 
12) Bylo-li vaše dohadování vedeno správně, výsledkem nebude hlubší roztrpčení, 
ale úleva a radost z nové shody. Vy dva jste přece společníci, ne protivníci. Tak spolu 
podle toho zacházejte!                           (Ladislav Simajchl, z knihy Manželství v záběhu)
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Co se dělo (nejen) v naší farnosti  

– Klub seniorů od svatých Janů vyrazil 
16. října na vycházku  z Rozdrojovic do 
Rozdrojovic (5,5 km), o týden později 
ze Žebětína do Bystrce (5 km) a 30. říj-
na se šlo na poslední letošní vycházku  
z Rozdrojovic do Bystrce. 

– V sobotu 20. října 2018 proběhl na dvor-
cích v ulici Jakuba Obrovského osmnáctý 
ročník   Farního turnaje v tenisu  –  Me-
moriálu Ing. Pavla Lampartera. Ve dvou-
hře zvítězil J. Lamparter, ve čtyřhře  
P. + J. Lamparterovi. 

– V neděli 21. října bylo při akci Misijní 
koláč vybráno  11 616  Kč, kostelní 
sbírka na misie činila 39 004 Kč. 
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo 
jakkoli podpořili akci misijního díla!  

– Náš pan kaplan P. Pavel Fatěna oslavil 
11. listopadu 50. narozeniny. Srdečně 
blahopřejeme!   

– Přednáška nejen pro seniory z Klubu 
od sv. Janů se konala ve Společenském 
centru 15. listopadu. Manželé Viola  
a Augustýn Svobodovi přednášeli  
o tématu příznačném pro dušičkový 
čas – „Pane, nauč nás počítat naše dny  
– ať dojdeme k moudrosti srdce“. 

– Na podporu biblického apoštolátu  
bylo 18. listopadu při bohoslužbách 
darováno 24 024 Kč. Pán Bůh zaplať!  

– Za účasti 10 borců proběhl v pátek 23. 
listopadu v Arše XIV. ročník Luštitelského 
přeboru bystrcké farnosti. Mezi dospě-
lými zvítězila N. Jílková, v dětské katego-
rii nejlépe uspěla M. Dobrovolná. 

– O sobotách 24. listopadu a 15. prosin-
ce se na faře uskutečnily ministrantské 
schůzky. 

– Mší svatou v úterý 27. listopadu jsme 
si v Arše připomněli 24. výročí požeh-
nání tohoto ekumenického centra. Po 
mši svaté následovalo agapé.  

– Sobota  1. prosince byla v odpoledním 
a podvečerním čase v Arše vyhrazena 
pro tradiční předvánoční tvoření dětí. 
Následovalo žehnání adventních věnců 
a modlitba nešpor s přímluvou za ne-
narozené děti.   

– V neděli 2. prosince se v našem kostele 
při všech bohoslužbách žehnaly ad-
ventní věnce. 

– Svatý Mikuláš přišel do Archy tento-
krát už v úterý 4. prosince po mši sva-
té. Děti potěšil a obdaroval.  

– Sedmero hlavních hříchů bylo téma-
tem adventní duchovní obnovy, kterou 
nás 8. prosince ve farním kostele pro-
vázel P. Pavel Kafka. (Více na jiném 
místě Setkání). 

– O třetí neděli adventní (16. 12.) bylo 
možné před kostelem zakoupit malo-
vané pohlednice na podporu Adopce 
na dálku. Z dobrovolných příspěvků 
bude uhrazeno školné na další rok pro 
naše adoptované indické děti.  

– 10. prosince v Arše a 15. prosince  
v kostele se uskutečnil předvánoční 
úklid. Díky všem obětavým ženám  
a mužům, kteří přišli pomoci.           -pš- 
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Prožili jsme společně (aktuálně po uzávěrce)

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
Co svět světem stojí, každý z nás (bez ohledu na to, jestli jsme ochotni si to připus-
tit), v sobě svádí každodenní boj mezi dobrem a zlem. Možnost dozvědět se, jak 
tento střet zvládnout co nejúspěšněji, měli účastníci adventní duchovní obnovy, 
kterou bystrcké farníky v sobotu 8. prosince provázel P. Pavel Kafka, někdejší jáhen 
v naší farnosti a současný biskupský delegát pro materiální zajištění kněží a pasto-
race brněnské diecéze. 
Abychom mohli s hříchem bojovat, je potřeba si přiznat, že se ho dopouštíme. Otec 
Kafka o tom pohovořil hned v první ze tří půlhodinových přednášek na téma Sedme-
ro hlavních hříchů. Mimo jiné poznamenal, že: „Hřích pokřivuje člověka. Abychom 
mohli nad hříchem zvítězit, je potřeba udělat dvě věci: nejprve nemoc toho hříchu 
diagnostikovat, tedy zjistit jaké má příčiny, a pak nastavit nějakou terapii.“  
Během dopoledního bloku postupně přišla jednotlivě řeč na každý ze sedmera hlav-
ních hříchů, jimiž jsou pýcha, lakomství, smilstvo, nestřídmost, závist, hněv a lenost. 
Ty někdy bývají označovány i jako sedm nectností či sedm nebezpečných sklonů. 
Farníci, kteří v adventním čase využili této příležitosti zastavit se uprostřed všudypří-
tomného předvánočního shonu a načerpat duchovní posilu, si vyslechli a někteří  
i zapsali, jak se jednotlivé hříchy projevují, a kde je jejich hranice. Vnímaví posluchači 
stejně tak dostali doporučení, co dělat, když se objeví pokušení. Je třeba mít se na 
pozoru tím spíše, že zlo bývá velmi rafinované. A protože se nezřídka tváří jako zdán-
livé dobro, může být vnímáno i jako přitažlivé. 
Mezi jednotlivými přednáškami byl nejen prostor k osobní modlitbě, rozjímání i pří-
ležitost ke svátosti smíření, ale i příjemně posedět na faře u kávy, teplé polévky nebo 
dalšího občerstvení. Odpoledne se na faře ještě konala neformální beseda s otcem 
Kafkou, který vesele zavzpomínal na někdejší působení v Bystrci a odpovídal i na 
další zvídavé otázky farníků. Na závěr duchovní obnovy byla sloužena mše svatá se 
slavnostním požehnáním a udělením odpustků. 

Uvědomme si, že Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Chce nás vytrhnout z otroc-
tví hříchu, z kruhu vlastního sobectví. Nabízí nám pomoc a zve nás k sobě. Ale roz-
hodně nás nenutí. Pro tuto cestu se musíme dobrovolně rozhodnout… 
Kéž nám k tomu, i s přispěním adventní duchovní obnovy, nechybí odhodlání.  
PS: Velké poděkování patří všem, kdo se jakkoli podíleli na organizaci.                     -pš- 
Tip pro vás: z audioarchivu Radia Proglas si pusťte pořad „Neřesti“ s otcem Kafkou. 

 

Kdy a kam ve vánoční době

Podrobný přehled časů vánočních bohoslužeb a jiné nabídky najdete v Info letáčku 
na stolku v kostele a na www.faby.cz                                                      
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Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; 
to přicházelo do světa. (Jan 1,9) 

Vánoce  jsou dobou, kdy intenzivněji 
kontrast chladu a tepla, tmy a světla,
v jejich fyzické podobě, ale především v té nejvlas
nější, lidské.  
 
Křesťanská vánoční radost je radostí ze světla,
žádná tma nepohltí. Je radostí z obdarování Ježíšem 
Kristem, předpovězeným a očekávaným světlem.
Aby světlo této události prozařovalo nejen sváteční,
ale i všední dny příštího roku, 
ze srdce přeje 

 
 

          Vánoce 2018                 Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Z  n a š e h o  f a r n í h o  ú ř a d u

Z vody a z Ducha svatého se narodili 
  7. 10.  Anna Klára Zmrzlá 
14. 10. Tomáš Marek Koťa 
14. 10.  Jakub Rouš 
21. 10. Floriana Pelánová 
18. 11. Dominik Lenhart 
25. 11. Viktor Štěpán Černý 
25. 11. Klára Stejskalová 
  1. 12. Zuzana Terezie Hrivňáková 
  2. 12. Vilém Jaroslav Šilhavík  
 

Svátost manželství si udělili
13. 10.  Albert Stehlík a Jana Jeřá
20. 10.  Martin Kabrna a Monika Šimonová

Do náruče našeho Otce se vrátili
  27. 9.  Růžena Juříková
12. 10. Anna Ondrová 
13. 10. Ladislava Slaná 
26. 10. Ing. Jiří Kujal 
21. 11. Jan Adamec 
30. 11. RNDr. Petr Benda 

Příště: A není půst přežitek? • Předběžná uzávěrka: 17
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Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka;  

Vánoce  jsou dobou, kdy intenzivněji vnímáme 
kontrast chladu a tepla, tmy a světla, a to nejen  

ale především v té nejvlast-

Křesťanská vánoční radost je radostí ze světla, které 
Je radostí z obdarování Ježíšem 

předpovězeným a očekávaným světlem. 
Aby světlo této události prozařovalo nejen sváteční, 

 

 

 

n a š e h o  f a r n í h o  ú ř a d u

Svátost manželství si udělili 
Albert Stehlík a Jana Jeřábková 
Martin Kabrna a Monika Šimonová 

Do náruče našeho Otce se vrátili 
Růžena Juříková 

 

RNDr. Petr Benda                         -em- 

• Předběžná uzávěrka: 17. 2. 2018 

ZDARMA. Vydává římskoka-
Bystrc. Příspěvky a náměty předávejte osobně na faře nebo pište 

: E. Máchová, K. Malinková, J. Mrkvová. Vedoucí 
ová, jazyková korektura: L. Moravcová • 

Příští číslo vyjde v březnu 2019.   

www.faby.cz 


