TŘÍKRÁLOVÁ
Proto
…hledáme to Dítě
Zem bez Dítěte je pustá
…hledáme ten chlév
ne komnaty paláců
s šupinatým zlatem
Ne ložnice s vůněmi Orientu
(Bloudí v nich
a křičí
Herodes Smutek)
…hledáme ty pastýře
ať nám řeknou
jak se dostat k Ohni
Naše teplo studí
studené podané ruce
umrlé polibky
vyhaslá ohniště srdcí
s trochou dýmu kadidla
ojíněnému tmou
…hledáme tu Matku
tu Matku s Dítětem
Zpívala Synu Matička
a píseň
voněla hořce
myrhou

Jiří Vícha

Setkání
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Nebojte se!
Narodil se vám Spasitel
„Neměj strach! Neboj se!“ tato slova
pronesl anděl k Zachariášovi, Marii, Josefovi a nakonec i ke skupině pastýřů na
kopci nad Betlémem.
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou
radost, která bude pro všechen lid. Dnes se
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě
Davidově.“(Lk 2, 10-11)
odpovědní politici. Dnes už si to nemyslíme a důsledky ekonomického poklesu
pociťujeme všichni, někteří z nás velmi
tvrdě. V novinách můžeme číst takové titulky jako např.: „Krize v Brně dělá z lidí
bezdomovce“.
Stále častěji můžeme v očích lidí zahlédnout záblesk jakéhosi pochmurného
strachu. Přijdu o práci? Budu mít z čeho
splácet hypotéku? Co když se hospodářský
pokles prohloubí a nastane opravdová krize? Jak uživím rodinu?
Následující slova Franklina Delano
Roosevelta bývají tak často citována, že někomu mohou znít jako klišé. Pronesl je k
národu v nejhorším období Velké hospodářské krize:
„Dovolím si tvrdit, a pevně tomu věřím, že jedinou věcí, jíž se máme bát, je
sám strach – bezejmenný, rozumem neovládaný, neospravedlnitelný teror, který
paralyzuje úsilí potřebné k tomu, aychom
ústup proměnili v postup vpřed. „ (Washington, 4. března 1933)
Strach nás může svírat, dusit víru v
našich srdcích. Může také urychlit ekonomický pokles. Podniky omezují výrobu i
počet zaměstnanců, lidé přestávají kupo-

Nebojte se
Strach nám dokáže sevřít žaludek, paralyzovat myšlení, vyvolat paniku. Strach a
jemu příbuzné obavy a starosti se mohou
zmocnit našeho srdce, když na nás doléhá
jedna pohroma za druhou a my nad nimi
nemáme žádnou kontrolu.
V Horském kázání mluví Ježíš v souvislosti se strachem a obavami o maličkých
bezbranný vrabcích:
„Proto vám pravím: Nemějte starost
o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co
budete mít na sebe… Pohleďte na nebeské
ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol,
a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy
nejste o mnoho cennější?“ (Mt 6,25-26)
Na jiném místě uklidňuje své učedníky: „Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.“(Mt, 10,31)

Strach roztáčí sestupnou spirálu
O těchto Vánocích se celý svět zmítá
v sevření spirálovitě klesající ekonomiky.
Ještě před rokem jsme si u nás, v České
republice, mohli myslet, že krize je někde
daleko a možná k nám ani nedorazí. Dokonce nás tím uklidňovali i někteří méně

2

vat. Strach způsobuje run na banku, paniku na burze. F. D. Roosevelt připomněl
národu, že strach tvoří velkou část problémů, s nimiž se potýkáme.
Byla to pravda v roce 1933 stejně jako
o prvních Vánocích.

To dítě uložené v jeslích, zavinuté v plenkách, aby mu nebyla zima, je sám Spasitel.

Spasitel nám dá, co potřebujeme
Spasitel přichází na pomoc lidu v nesnázích, ochraňuje ty, jimž hrozí újma,
brání svůj národ před nebezpečím, které
ho ze všech stran ohrožuje. To dělá Spasitel. To přišel Ježíš dělat pro nás.
Nebojte se, protože Bůh nám poslal
Spasitele – Ježíše Krista, našeho Pána. On
je ten, kdo:
• nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. (Žd 13, 5)
• nám dá všechno, co potřebujeme, podle
svého bohatství v slávě. (Fp 4, 19)
• nám přidá všechno ostatní, budeme-li
hledat jeho království a spravedlnost.
(Mt 6,33)

První Vánoce
Protože o prvních Vánocích byly na
světě také beznadějné časy. Probíhá sčítání
lidu, aby se zvýšily daně už tak dost vysoké.
Židovským králem je vražedný, paranoidní Herodes Veliký. Je zima a na kopcích
kolem Betléma je chladno. Do jeskyně
na kraji města se uchýlil chudobný tesař a
jeho mladá žena – daleko od domova, prochladlí až do morku kosti. Ona bude brzy
rodit. Ze všech míst na světě se její dítě narodí ve chlévě. „Proč je to tak?“ mohla by
se ptát.
V té chvíli si připomíná ozvěnu slov,
která k ní pronesl anděl: „Neboj se, Maria....“

Vánoce jsou narozeniny Spasitele
Svět to neví. Lidé si myslí, že Vánoce
jsou především dárky pod stromečkem a
radostná nálada při svátečním jídle u rodinného stolu. Ale jakkoli dobré to může
být, opravdové Vánoce jsou mnohem lepší.
Poselství opravdových Vánoc je toto:
Bůh nám poslal Spasitele. Aby nás zachránil z našich hříchů a aby nám pomáhal v
tomto životě – aby nám ulehčil břemeno a
zbavil nás strachu. To je ono! A ten Spasitel
je Kristus Pán – sám Bůh!
Svět je ovládaný strachem. Ale sevření
strachu bylo prolomeno těmi, kdo věří slovům anděla:
„Nebojte se ... protože se vám narodil
Spasitel – Kristus Pán!“

Narodil se vám Spasitel
Za městem, na kopcích ošlehaných větrem, se také choulí pastýři. Najednou se
obloha rozjasní a anděl jim říká:
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou
radost, která bude pro všechen lid. Dnes se
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě
Davidově.“(LK 2, 10-11).
Nebojte se. Strach pastýřů se obrací v
radost, když slyší novinu o tom, že se narodil Spasitel. Mesiáš! Přímo v Betlémě,
městě Davidově!
A tak spěchají z kopců dolů do města
a běhají od jednoho chléva k druhému, až
najdou dítě v jeslích, jak jim bylo řečeno.

podle Ralph F. Wilson (joyfulheart.com)
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Kde se vzala Slůňata?

Většinou přijdou na každou akci 4 tatínci a o něco víc dětí, protože některý
tatínek přivede třeba dvě.

Letošní podzim se u nás ve fanosti objevil pojem Slůňata. Ve vývěšní skřínce u skatských nástěnek v chrámové
předsíni se střídá jeden pěkný plakát
za druhým. Všechny zvou Slůňata
na zajímavé výpravy. Na to, kdo ta
Slůňata vlastně jsou, jsme se zeptali
Honzy Suchého, protože jeho rukopis se nezapře:

A co maminky?
Zatím plánujeme 8 akcí během roku
pro tatínky. Teď bude jedna vánoční pro
maminky - budou se péct perníčky. Na
jaře bude možná nějaká akce pro maminky s dětmi. A možná bude i víkend
rodin. Zatím se tomu snažíme přítomností tatínků dát trochu chlapský náboj.

Jsou to akce pro tatínky a malé děti,
zhruba do 8 let. Něco jako předskauti. Kluci i holky. Jde o kombinaci rodič - zatím tatínek - a jedno až dvě děti.
Inspirovali jsme se u zlínských skautů
(včetně názvu), kteří dělají něco podobného, ale vedou to skauti - roveři.

Co musí rodič, který by chtěl se svým
potomkem chodit do slůňat, umět?
Třeba uzly, morseovku ...
Tatínek nemusí umět nic, hlavně aby
měl nadšení a ochotu přizpůsobit se dětem. Aby byl ochoten se zúčastnit her,
které ony budou hrát. Třeba na schovku, stopovanou apod. Součástí jedné
akce byla i taková minidrakiáda, ale ani
mít sebou draka nebylo podmínkou
účasti.

Jak jsou Slůňata početná?
Současný stav není nějak pevně dán. Pokračujeme vlastně v tom, co jsme podnikali jako rodiny. Pozvánky na akce jdou
momentálně na 14 mejlových adres.

4

Co se může na výpravách přihodit?
Něco se může ztratit. Jednou se ztratil
batoh se svačinou. Jindy se může výprava nějakou zacházkou protáhnout.
A tak je potřeba mít trochu kondice v
záloze, protože ti mladší sourozenci se
tak zhruba v polovině výpravy zavěšují
na záda.
Nebo se některý tatínek tak nadchne,
že si lehne do bláta a kousek se plazí s
jeskyňáři.
Maminky se nemusejí obávat, děti samozřejmě vychutnávají daleko prostší

samozřejmě bez sekyrek

radosti, jako třeba rozsvítit si v jeskyni
baterku.
Plánujete také něco na léto? Skauti
mají tábory ... ?
I Slůňata by se ráda podívala na 2 dny
na nějaký tábor. Možná by bylo hezké,
kdyby ty tábory mohla vystřídat, aby
rodiče i děti poznali postupně různé oddíly střediska.
Jaké jsou plány do budoucna? A kdo
povede Slůňata, až tvoje děti dorostou
do vlčáckého nebo světluškovského
věku?
Chtěl bych, aby se ve Slůňatech vytvořil nějaký triumvirát tatínků, kteří by je
vedli. Vždycky by se někdo obměnil a
tak by se zajišťovala kontinuita. Nemám
ambice je vést až do stáří.
pš
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Informace ekonomické rady
k probíhajícím opravám a investicím
Mimo již tradiční úklidové brigády se
letos konaly i brigády, které vybočily ze
zajetých kolejí. Mnozí se ptáte, co se ve
farnosti děje a co nás ještě všechno v blízké budoucnosti čeká. Zde předkládáme
základní informace.

mnoha letech opět kompletně vymalován.
Vlhnutí zdiva by mělo zabránit lepší odvětrávání základů kostela stávajícím
větracím kanálkem, který se zprůchodnil
a větracím potrubím, které bylo prodlouženo při poslední brigádě a v případě potřeby může být posíleno elektrickým ventilátorem.

Dění v okolí a uvnitř Archy
Archa a její okolí začaly chátrat.
Mnohdy zubu času napomáhali i lidé,
proto se připravilo několik opatření, které
mají další devastaci zabránit.
• prosvětlilo a pročistilo se okolí Archy
(první brigáda)
• Archa zůstává úsporně osvětlená celou noc (bude ještě zdokonaleno
osvětlovacími sloupky)
• Oprava topení a elektroinstalace.
• Archa se bude průběžně udržovat,
tak aby narušené jedince nelákala k
pokračování v devastaci (byl opraven
chodník - zadláždění, je připravena
oprava opláštění a údržba oplechování a svodů dešťové vody - oprava,
výměna, nátěr)
• Archa bude maximálně využívána k
žádoucím společenským aktivitám,
aby bylo vidět, že Archa žije.

S odvětráváním souvisí i investice do
ventilačního zařízení, které by mělo zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v kostele
mezi bohoslužbami. Nejedná se o klimatizaci, ale pouze odvětrání vydýchaného a
vlhkého vzduchu, který se často nestihne

Farní kostel
Omítka v presbytáři kostela byla do
výše jednoho metru odstraněna z důvodu zvýšeného obsahu solí a vyšší vlhkosti
(druhá brigáda). Původní omítka bude
nahrazena omítkou novou už počátkem
příštího roku, tak aby kostel mohl být po

přirozenou cestou vyměnit.
Zvukotěsná zpovědnice. Asi nejviditelnější změna, kterou kostel projde je
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Vchod do zpovědní místnosti bude v místě nynější levé zpovědnice.
Ozvučení kostela – rozhlas, který bývá
často terčem kritiky, bude nahrazen zcela novým výkonnějším systémem. Návrh
a instalaci celého sytému bude realizovat
firma, která již má s ozvučováním podobných sakrálních prostorů dostatek zkušeností.
Křížová cesta nezmizela, nikdo ji neukradl ani neprodal. Našel se dárce, který
věnoval finanční prostředky na její restaurování. Křížová cesta by měla být vrácena na původní místo ještě před začátkem
postní doby příštího roku.

INFORMACE A DOTAZY
podají členové ekonomické rady:
P. Vnislav Fruvirt, P. Ing.Pavel Fatěna,
výměna pravé zpovědnice za novou uza- Ing. Milan Kučera, Ing. Milan Škrhák,
vřenou a hlavně zvukotěsnou.
PaedDr. Otto Kryzan, Ing. Karel Bečička,
Nová zpovědní místnost vznikne Ing. Jan Suchý
adaptací přístěnku pod schody na kůr.
Email: farabystrc@volny.cz

Půdorys zpovědnice (1-kněz, 2-kajícník, 3-klekátko, 4 shrnovací mřížka)
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Ze života farnosti

Z vody a z Ducha
svatého se narodili:

4.10.2009
4.10.2009
4.10.2009
25.10.2009
1.11.2009
8.11.2009
0.11.2009
3.11.2009
29.11.2009
29.11.2009

Dominik Silly
Tobiáš Peška
Ester Klára Křivánková
Alžběta Terezie Černá
Dominik Puč
Richard Pavel Mojžíš
Pavla Terezie Polášková
František Vojtěch Výkruta
Robert Michalec
Tomáš Michalčík

V naději společenství
Božího lidu se s námi
rozloučili:
6.11.2009 Vít Otradovec
17.11.2009 Jaroslav Honyš
3.12.2009 Karel Heikenwälder

Věrnou lásku si
přísahali:

28.11.2009 Radim Havlíček
a Klára Bednaříková
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