
LIST ZAPOMÍNAJÍCÍHO FARÁŘE 
Nulté číslo, nultý ročník, snad i první a poslední                                                                                              13.02.2022


NA VYSVĚTLENOU 

STALO SE MI TO UŽ V PAŘÍŽI… 
Jednou jsem stál na letišti u brány, kde jsem měl nastoupit do letadla. Do odletu zbývalo asi 30 
min, ale už bylo pryč. Chtělo se mu asi odletět dříve. Teď se mi to stalo znovu - nestihl jsem 
termín uzávěrky posledního čísla Siardu. Neodletěl dřív do tiskárny, ale odletěl do finální podoby 
bez informací, které jsou důležité. Alespoň podle mého názoru. Dobře mi tak. Mám si dávat pozor 
na termíny. Zvolil jsem tuto zoufalou cestu nápravy - vložit tento list do již vytištěných Siardů, 
snad mi to Bůh i farnost odpustí. 

To důležité je až po úvodnících!!!


ÚVODNÍK 

	 	 A úvodníky si mohu dovolit dva!!! Stejně jsem nevěděl, který zvolit.   1

Radostné dítě 
Stalo se to na jedné mši velmi brzy po začátku nového roku. Bylo těsně po proměňování, když se 
ozval radostný smích malého dítěte. Vím, měl jsem se pohoršit a zlým pohledem zpražit rodiče 
toho nevychovance. Já to ale neudělal, vzhledem k části liturgie, ve které se to stalo, mne zasáhla 
vlna radosti toho malého tvora. A přivedla mne k myšlence, jak já reaguji na přítomnost Pána 
mezi námi. Kdyby se naše emoce v tu chvíli mohli naplno rozeznít, co by bylo slyšet? Radost, 
smutek, pláč, výčitky, lhostejnost. Asi vše dohromady. I naše emoce jsou důležité ve vztahu 
s Bohem. Je nám samozřejmě jasné, že víra není o emocích. Ale projevit to, co je v mém srdci, 
před tím, který je zná, je přece správné. Vím, že to nemůžeme dělat nahlas ve společných 
shromážděních, ale i tam můžu v tichu a hloubi svého srdce jásat před Pánem. Možná plakat, 
možná se divit, vztekat se, ale nesmíme zůstat lhostejnými. Nepřipomíná nám to ta slova z Paray-
le-Monial: “Hle mé Srdce, které tolik milovalo lidi…” a co dostává ode mne na oplátku?


Rozžaté svíce a pošlapaná látka 

Pokud jste byli na poslední ekumenické bohoslužbě, budete vědět, o čem mluvím. Tématem bylo 
světlo a poklonit se Kristu. Před oltářem byla černá látka pět krát tři metry, která měla 
symbolizovat noc. Jedná zapálená svíce uprostřed noci - betlémské světlo. Každý z účastníků 
měl možnost přijít a zapálit svou svíci a položit ji do tmavé noci. A všichni jsme mohli vidět, jak 
přibývá světla v temnotě. Na konci bohoslužby zářilo mnoho svící. Ale také bylo vidět mnoho stop 
těch, kteří šli zapálit svíci. A v tu chvíli to přišlo: “Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo 
kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo.” Dt 30,19 Vyvolit si. Rozhodnout se, co budu 
vidět víc a čím se nechám víc ovlivnit. Radost ze svící nebo zklamání ze špíny. Vidět to dobré 
nebo to špatné. Na sobě, druhých, farnosti, církvi. Zároveň mi přišlo velmi důležité si uvědomit, 
že bez těch stop by nebylo nad čím žasnout. Svíce by se tam nedostali sami, není možné je 
zapálit na dálku. Je třeba se nebát zašpinit plátno, aby mohla vyniknout krása. V našem životě je 

 Nebojte, opravdu nejsem nadšený, že se mi to nepovedlo dodat včas.1



to podobně - jednak spolu vedle sebe žije to dobré i to zlé. A také vidíme, jak Bůh proměňuje to 
zlé v dobré. Nebo spíše používá to zlé k dobru. A to musí nepřítele neuvěřitelně štvát. On rád 
upozorňuje na naše chyby, aby nás ubil k zemi. Jenomže nemá naději, kterou máme my!!! Bůh 
vše vede k dobrému. A když se mu s pláčem a lítostí vrhneme do náruče, On použije i to zlé 
k dobrému. A my pak můžeme žasnout. Jen je třeba dát mu vše, i to, za co se stydíme. Blíží se 
postní doba - možná je to příležitost k odevzdání se do Boží Otcovské péče a žasnout nad jeho 
dílem v nás.  

ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

SETKÁNÍ 

Na konci minulého roku nás papež vyzval k synodální cestě. Nechal jsem se inspirovat a dostal 
jsem nápad. Rád bych pozval zástupce jednotlivých skupin, služeb, organizací, činností apod. ve 
farnosti na jedno setkání, kde bychom mohli každý říct, co ve farnosti organizujeme, kolik nás je, 
co můžeme nabídnout těm, kteří hledají. Myslím si, že by bylo dobré o sobě vědět a vědět 
i o  tom, co koho těší a trápí. Mohl by to být takový malý koncil farní. Mohli bychom společně 
vytvořit takovou mapu farnosti, co tu máme, co potřebujeme, co si myslíme, že nechceme. 
A hlavě se poznat blíž a ne jen z dálky. Mohli bychom se společně zamyslet nad několika tématy 
z mnoha. Například - přijetí nových farníků, služba naslouchání a doprovázení, děti a bohoslužby 
pro ně, hudba, časopis Siard, charita, evangelizace, využití perníkového betléma k pozvání na 
ostatní akce, úklid kostela a mnoho dalších. Doufám, že toto setkání nebude poslední. Rád bych 
vás požádal, abyste mezi sebou vybrali zástupce, kteří by se mi ozvali na mail 
spolu@farnostzidenice.cz. Asi by bylo dobrém, kdyby se mi podařilo nezapomenout na termín. 
Navrhuji neděli po generálním úklidu kostela v 19:00, pokud už budou večerní mše, pokud ne, 
pak bychom se mohli setkat již na křížové cestě a pokračovat po ní. Možná si někdo říká, že neví, 
zda má na tomto setkání místo. Pokud máte pochybnost, nejlepší je se zeptat osobně nebo 
mailem. Těším se na vás. 


PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Termín je sice v kalendáři na stránkách farnosti, ale ne všichni ví, kde ho hledat. A rodiče jsou již 
nedočkaví.  V neděli 19.6.2022 při mši sv. v 10:00. Termín začátku přípravy je po Velikonocích. 
Přihlašovat děti můžete na https://forms.office.com/r/f9WrftHmuB (odkaz je v kalendáři na 
stránkách). 


	 PARNÍ VÝLET NA SCHNEEBERG A MŠE SVATÁ V KAPLI 

Již několik let je hora Schneeberg místem, kam se rád vydávám, pokud mám možnost. Na vrchol 
se dá dostat několika pěšími túrami, které jsou jedna lepší ne druhá. Existuje i pohodlná cesta 
zubačkou. Jeden z našich farníků mi nabídl, že by bylo možné vyjet parním vláčkem. Na vrcholu 
je kaple svaté Alžběty, kde bude mše svatá, která by měla být přenášená. Rád bych ji sloužil za 
sebe jako poděkování za 22 let celibátu, 21 let kněžství a 30 let odchodu do semináře. Spolu 
s tím bych rád při ní svěřil všechny ty, kteří mne za tu dobu potkali. A abych tam nebyl sám, zvu 
Vás také. Kapacita bude asi omezena počtem míst ve zubačce. Bližší informace budou 
následovat. Hledejte je na stránkách farnosti. 

https://forms.office.com/r/f9WrftHmuB

