ZPRAVODAJ
FARNOSTI

SMRŽICE

číslo 112; prosinec 2017
Na úvod…

Úvodník

Sestry a bratři, milí přátelé,
jsem na rozpacích, jestli vás pozdravit adventně nebo už vánočně, vždyť za pár
dní už budeme v polovině letošního nejkratšího možného adventu a Vánoce jsou přede
dveřmi...
Adventní doba je nám darovaná církví a tak ji využijme naplno. Je to doba učení
se od dětí, protože ty se umí těšit a radovat: a já jsem přesvědčen, že k tomu je určena a to
má být její náplní. Naco se děti těší? Přeci na to, co má přijít, Vánoce, stromeček a dárky. A
taky třeba na to, že samy mohou někoho obdarovat. A my vyrostlí z dětských bot? Přece také
na to - nebo spíše Toho, který má přijít, který nás
obdarovává úžasnými a užitečnými dary - a navíc
zcela zdarma - a tím je zároveň impulsem a
motivací k našemu dávání, jak k tomu povzbuzuje
i čtrnácté pravidlo dobré nálady (viz níže). Snad
jsme ještě s dětskými botičkami neodložili také
onu schopnost těšit se a dělat radost - a teď pozor:
nejen druhým, ale i sobě! Udělejme si v této době
radost, budeme mít větší důvod darovat totéž lidem kolem sebe. To je ta nejlepší příprava na
Vánoce. Vždyť On nám přece říká: „Přišel jsem, aby(ste) měli život a měli ho v hojnosti“ a
„ aby se vaše radost naplnila“. A nezapomeňme, že naše dary mohou být velice cenné a
žádané, a přitom nás nemusí stát nic, znáte přece ten citát o úsměvu a o daru svého času...
Gaudete in Domino (Radujte se v Pánu, motto a výzva 3. neděle adventní), přeje
Otec Jožka, salesián
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19 pravidel dobré nálady
(pokračování)
14. ROZDÁVÁNÍ
Dávejte, jen dávejte. Je jedno, co je to a komu je to. Tak vyzrajete na sebe. Lakomec
byl vždy neradostný člověk. Kdo se naučil dávat, je vždy veselý.
Není to kouzelný klíček, který nám otevře všechna srdce? Dary staví mosty mezi lidem,
porozumění a lásky. Děti dávají dárky rodičům. Koupily je za peníze, které otec vydělal
a daroval je dětem.
A rodiče mají radost z dárků, protože syn nebo dcera přidali k tomu svému dárku
cosi, co se nedá za peníze koupit – lásku.
Z dárků se stávají dárci lásky. Dar staví také most mezi Bohem a člověkem. Každý,
kdo věří, ví, že nás Bůh obdaroval, vždyť nám dal bytí i život, dal nám Syna. Den co den
dává dary přirozené i nadpřirozené. Méně lidí už ví, že také my můžeme dát něco Bohu.
A přece je to tak. Bůh nám ustanovil, abychom kladli na oltář dary chleba a vína. Když nás
Bůh stvořil, dal nám schopnost milovat Boha, a právě tuto lásku klademe s dary chleba a vina
na oltář. V Těle a Krvi Krista našeho Pána, se tato láska povznáší k Božímu srdci. To zvětšuje
naši schopnost milovat člověka a dávat mu dary.
Pouze lidé mohou dávat, protože pouze oni dovedou milovat. Dary boří hranice
našeho sobectví. Rozšiřují srdce a duši. Malému člověku dávají velikost, smutnému radost.
Proto je čtrnáctým pravidlem dobré nálady: Dávejte a zase dávejte, ať je to cokoli a komukoli,
jen dávejte!

Bylo…
 Z velké části je hotovo nové osvětlení kostela, včetně nové elektroinstalace. Zbývá
natáhnout některé kabely, zapojit některé zásuvky a vše zaomítat.
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Bude…

 . Adventní koncert souboru Nota bene a vystoupení dětí ZŠ Smržice a Smržické scholy
můžeme vyslechnout v neděli 10. prosince v 17:00 v kostele.
 Příprava kostela na Vánoce: stavba Betléma a zdobení stromků s následným úklidem
bude ve čtvrtek 21. prosince od 16:00. Moc prosíme, přijďte přiložit ruku k dílu, ať tam
nemusíme dlouho mrznout. Jistě bude i něco dobrého k zakousnutí.
 Zpívání koled u Betléma ve Smržickém kostele bude v pátek 29. prosince v 16:00.
Potom - asi od 17:30 - bude pokračovat na faře vánoční setkání farnosti pro všechny,
kdo chtějí spolu posedět při něčem dobrém do pusy, popovídat, seznámit se...
 V neděli 31. prosince o svátku Svaté rodiny při mši budou moci manželé obnovit před
Bohem svůj slib, své vzájemné zasvěcení, když si udělili svátosti manželství.
 Na Tříkrálovou sbírku se ve Smržicích vydáme v sobotu 6. ledna dopoledne. Najde se
dostatek ochotných vedoucích skupin?

Bohoslužby a aktivity ve Smržické farnosti o Vánocích 2017
Neděle

24. prosince

4. neděle adventní

Slavení Eucharistie (mše)

Neděle

24. prosince

Štědrý den

Slavení E. „tzv. půlnoční mše“

Pondělí 25. prosince

Slavnost Narození
Pána

Slavení Eucharistie (mše)

9:00

Úterý

26. prosince

Svátek mučedníka
sv. Štěpána

Slavení Eucharistie (mše)

9:00

Pátek

29. prosince

„Zpívání u Betléma“

8:30
21:00

16:00

pokračování vánočním
posezením na faře
Neděle

31. prosince

Pondělí 1. ledna

Svátek Svaté rodiny Slavení Eucharistie (mše)

7:30

Slavení Eucharistie (mše)

18:00

Slavnost Matky
Boží P. Marie
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JSME RODINA. KAŽDÝ DŮM JE ŠKOLOU ŽIVOTA A LÁSKY.
(strenna - heslo salesiánské rodiny 2017)
(pokračování z minulého čísla)
Šestá kapitola: Některé pastorační perspektivy (AL 199 – 258)
Nejde o to, představit zde normu, ale být pozorní
k nejhlubším očekáváním lidské osoby a nabízet hodnoty. Je
nezbytná taková evangelizace, která by odhalila současné
kulturní, sociální, politické a ekonomické výzvy a podmíněnosti.
Je nezbytná pastorace, která by rozvinula dialog a spolupráci se
sociálními strukturami, která by povzbudila a podpořila laiky
v kulturní a sociálně-politické oblasti.
Přínos církve pro rodinu vyžaduje vhodnou pastoraci rodin a lepší formaci kněží,
řeholníků, řeholnic a laických pracovníků.
Na této pastorační cestě je nutné skrze proces přípravy snoubenců pomoci mladým odhalit
hodnotu a bohatství manželství a pomoci jim v autentickém růstu mezilidské lásky. Snoubenci
potřebují být doprovázeni na cestě přípravy, aby mohli přijmout manželství jako povolání, jako
postupné zrání v lásce.
Je třeba zajistit také kvalitní přípravu na slavení manželství a doprovázení v prvních
letech manželského života. A stejně tak otcovství a mateřství, když mají být odpovědnými
rozhodnutími, předpokládají formaci svědomí snoubenců.
Sedmá kapitola: Posílit výchovu dětí (AL 259 – 290)
Rodiče vždycky ovlivňují morální vývoj dětí, v dobrém i ve zlém. Toto výchovné poslání
rodiny je důležité a komplexní. Rodina se nemůže vzdát toho, aby byla privilegovaným místem
podpory, doprovázení a usměrňování dětí. Opuštění není nikdy řešením. Naopak, vychovávat
znamená dávat uzrát procesům růstu ve svobodě. Výchova je podporou celistvého růstu a
pěstováním pravé a autentické autonomie.
Výchova dětí v sobě zahrnuje úkol podporovat odpovědnou svobodu tak, aby byla schopná
se čelit klíčovým životním okamžikům s moudrostí, jistotou a inteligencí.
A je taktéž úkolem rodičů podporovat etickou formaci svých dětí, která nemůže být
delegována nebo svěřena někomu třetímu. Měla by se vždycky uskutečňovat pozitivními
metodami, s dialogem pozorným k citlivosti dětí, zaměřená na to, aby člověku ukazovala to, co
je v každém okamžiku správné, tedy hledání dobra. Výchova podporuje utváření dobrých zvyků
a pěstuje odpovědnou svobodu, která zajišťuje zralou autonomii.
Dimenzí výchovy, kterou nelze zanedbat, je sexuální výchova, jež se musí uskutečňovat
ve vhodném okamžiku. Výchova, jejíž součástí je respekt, ocenění rozdílnosti, která pomůže
mladým přijmout vlastní tělo s jeho jedinečností.
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Ve způsobu bytí ženském nebo mužském nehrají roli jenom biologické nebo genetické
faktory, rozdílnost pohlaví totiž zahrnuje mnoho prvků… Rozdílnost pohlaví (bytí mužem nebo
ženou) je Boží dílo.
A konečně nemůžeme opomenout, že rodičům přísluší také zodpovědnost za předávání
víry jejich dětem. Rodina musí být nadále místem, kde se učí a přijímají důvody víry a její krása.
To předpokládá, že rodiče skutečně žijí zkušenost důvěry v Boha, že ho hledají a potřebují a že
mají na zřeteli, že děti jsou citlivé na symboly, gesta a příběhy. Je zásadní, aby děti mohly
konkrétně vidět zkušenost víry a modlitby svých rodičů.
Osmá kapitola: Provázet, rozlišovat a integrovat slabosti (AL 291 – 312)
Církev musí doprovázet rodiny a znovu jim dodávat důvěru a naději. Jsou tu ale i rodiny
zraněné, proto se často práce církve podobá „polní nemocnici“. V pastoraci je nutné používat
zákon postupných kroků, protože dnes je velmi rozšířená nepřítomnost manželského svědomí a
hodnoty závazku… Z toho vyplývá, že v podpoře křesťanského manželství je nezbytná
milosrdná pastorace, která povzbuzuje, vede dialog, rozlišuje…
Papež František poukazuje na to, že mnozí mladí i dospělí pod vlivem nyní již všeobecně
rozšířené mentality dávají přednost obyčejnému soužití. Je to bolestná situace, které je nutné
čelit konstruktivně, pozorně a s trpělivým a delikátním doprovázením, jak to udělal Ježíš se
samařskou ženou.
V tomto bodě apoštolské exhortace se papež věnuje důležitému a delikátnímu tématu
rozlišování situací, které vyžaduje pozornou četbu a hlubší zamyšlení.
Během synody synodní otcové odkazovali na různé situace křehkosti a nedokonalosti, které
zakoušejí mnohé rodiny. Cesta církve nesmí být cestou odsouzení lidí. Je nezbytné brát v potaz
složitost situací. Nikdo nesmí být odsouzen… Jsme povoláni, abychom používali Boží
pedagogiku a varovali se každé příležitosti k pohoršení.
Kněžím a těm, kdo se věnují pastoraci, přísluší řádně doprovázet a povzbuzovat
rozlišování, snažit se pochopit stupeň odpovědnosti, který není pro všechny stejný. Logika
poslání musí být logikou pastoračního milosrdenství. Je nutné doprovázet s milosrdenstvím a
trpělivostí různé etapy lidského růstu.
Devátá kapitola: Manželská a rodinná spiritualita (AL 313 – 325)
Láska na sebe bere různé odstíny podle životního stavu, k němuž je každý povolán.
Manželská spiritualita je spiritualitou pouta, je živena Boží láskou a společenstvím rodiny, jež
je prožíváno jako cesta posvěcení běžného života. „Jestliže se milujeme navzájem, Bůh zůstává
v nás“ (1Jan 4,12).
Když se rodině daří mít svůj střed v Kristu, On sjednocuje a osvěcuje celý rodinný život
s jeho problémy i utrpeními. Tímto způsobem se zabrání každé roztržce a modlitba je v rodině
privilegovaným prostředkem k vyjádření a upevnění velikonoční víry.
Spiritualita výhradní lásky. V manželství manželé prožívají smysl toho, že patří
výhradně jednomu jedinému člověku a přijímají výzvu a touhu společně zestárnout. Proto každý
den obnovují před Bohem rozhodnutí být věrní, ať se, jak jdou dny, stane, co se stane. V této
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smlouvě je každý z manželů pro druhého znamením a nástrojem Pánovy blízkosti: „Já jsem
s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20).
Spiritualita disponibility a útěchy. Křesťanští manželé jsou spolupracovníky s milostí a
svědky víry jeden pro druhého. Bůh je zve, aby plodili a starali se o celý život rodiny, kde si
milovaný člověk zasluhuje veškerou pozornost. Ježíš je pro nás vzorem, protože když se k němu
někdo přiblížil, tak s ním mluvil, zaměřil na něj svůj pohled a díval se na něj s láskou (srov. Mk
10,21), probouzel v druhém radost z toho, že se cítil být milován.
Jsme si vědomi toho, že žádná rodina není dokonalou realitou, ale vyžaduje postupný
rozvoj schopnosti milovat. Každá rodina musí vždycky žít s pozitivní podporou.
Rodiny, kráčejme. Pokračujme v cestě. To, co nám je nabídnuto, nás vede, abychom šli dál.
Neztrácejme odvahu, když se díváme na naše omezení, ale ani se nevzdávejme hledání oné
plnosti lásky a společenství, která nám byla přislíbena.
Uzavírám tuto výzvu, s níž se obracím na celou salesiánskou rodinu, k obnovení pozornosti
k rodinám, jejich synům a dcerám v různých místech, kde se nacházíme, a ztotožňuji se
s důležitým úryvkem z apoštolské exhortace papeže Františka a z ní také přebírám závěrečnou
modlitbu k Nazaretské rodině.
„Naše učení o manželství a rodině se nesmí přestat inspirovat a proměňovat světlem této
zvěsti lásky a něhy, aby se nestalo pouhou obhajobou chladné a neživotné doktríny. Nelze totiž
plně chápat tajemství křesťanské rodiny jinak než ve světle nekonečné Otcovy lásky, která se
projevila v Kristu, jenž se daroval až do konce a je živý mezi námi. Proto bych rád rozjímal o
živém Kristu, který je přítomný v mnoha příbězích lásky, a svolával oheň Ducha na všechny
rodiny světa.“

Modlitba ke Svaté rodině
Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme.
Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny
místy společenství a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi.

Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí,
uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení. Svatá
Nazaretská rodino,
kéž všichni dojdeme vědomí
posvátného a neporušitelného charakteru
rodiny
a její krásy v Božím plánu.
Ježíši, Maria, Josefe,
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji. Amen
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Okénko do historie
LIDOVÉ LISTY Československé strany lidové

Neděle 28. srpna 1932

Na první straně byl otištěn článek od Františka Maria Horáka s nadpisem:
DVA KNĚŽSKÉ HROBY
Tento týden padaly na dvě kněžské rakve hroudy posvěcené půdy hřbitovní, s dvěma
kněžími se loučily zvony jejich kostelů a nad dvěma mrtvými slzeli farníci.
Jevíčko, to je útulné, ve smaragd lesů a hor stulené město na severní Moravě, loučilo se se
stařičkým veledůstojným pánem farářem Josefem Smičkou. Starý kněz, horlivý do poslední
chvíle, hodně samorostlý, ale dobrák od kosti a od srdce. Tak milo a útulno bývalo na jevíčské
faře, kde pečlivé ruce sestry vldp. faráře mu připravily slunný, šťastný kout. A když já
o prázdninách přišel na jevíčskou faru, s jakou láskou mne vítal, a s jakou důvěrou mne
zasvěcoval do všech slastí i strastí kněžského svého života... jenže těch strastí bývalo více...
V mnohém a mnohém byl synem světce radosti a slunce, sv. Františka. Byl pokorný
a skromňoučký jako veliký světec z Assisi, a miloval zvířátka jako on. Jak dojemné to bylo, když
rakev již zavřená a jen skleněným okénkem bylo možno spatřiti tvář zesnulého trpitele
a ochočená hrdlička na okénko ťukala a ťukala a nechápala, že by se měla navždy loučiti s tím,
jehož po léta obveselovala...
A musela... I to okénko se ztratilo - a druhý den uložili mrtvého vldp. faráře v těžkou,
hanáckou půdu rodných Smržic...
A druhý pohřeb... čekal jsem jej – a přece jsem se bál té chvíle, kdy zvím, že zvítězila
choroba a smrt. Kobeřice na Hlučínsku ztratily faráře vldp. arcibiskupského radu Msgra Josefa
Otavu...
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Hospodaření farnosti

FINANČNÍ SITUACE FARNOSTI K 31. říjnu 2017
Příjmy ze sbírek:
Zůstatek pokladny:
Zůstatek účtu:
Výdaje:

Nájem Makovec
Záloha na plyn
Víno, hostie
Vodné

7810,- Kč
14990,- Kč
184386,05 Kč
3000,- Kč
820,- Kč
400,- Kč
355,- Kč

ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická farnost Smržice pro vnitřní potřebu.
Vychází měsíčně; příští číslo vyjde 29. 10. 2017
Duchovní správce farnosti: O. Josef Glogar SDB,
bydlí na faře v Prostějově, Filipcovo nám. 4, tel. 731 600 085, e-mail: jglogar@seznam.cz
Své příspěvky můžete posílat také na e-mail: ivana.matyaskova@quick.cz
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