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Silvestr 2010 a Nový rok 2011 

Ob�asník farního spole�enství Fryšavy a Sn�žného.  

JAK  P�IŠEL  SVATÝ  SILVESTR  K SILVESTRU 
Ani ve snu jist� nenapadlo papeže Silvestra, že den jeho úmrtí 31. 

prosinec, se bude slavit st�ílením a bujným veselím. 
Silvestr pocházel z kn�žské rodiny. Jeho otec, �ímský kn�z 

Cyrinus, zem�el jako mu�edník za pronásledování v dob� císa�e 
Diokleciána. Silvestr sám se z�ejm� v dob� tohoto pronásledování 
také osv�d�il velikou state�ností. Za to byl zvolen �ímským 
biskupem. Po 22 let �ídil církev v prvním údobí svobody, v dob�
p�echodu od pronásledování k životu ve svobod�. 

K�es�anství bylo už tenkrát navzdory všemu potla�ování velmi 
rozší�eno. Každý šestý obyvatel �ímské �íše byl k�es�an. A byla to 
�íše, která zahrnovala tém�� celý tehdy známý sv�t. Sahala od 
Špan�lska po Jeruzalém, od Pa�íže až po Egypt. 

Pro� vlastn� byli k�es�ané po 250 let tak krut� pronásledováni? 
Vytýkali jim, že jsou to ateisté, že jsou bezbožní. K�es�ané totiž 
necht�li uznávat stovky a tisíce pohanských boh�. Uznávali jen Boha 
jednoho a to se �íman�m zdálo málo, hotová nev�ra: K�es�ané jsou 
bezbožní, jsou to ateisté. Od té doby vzniklo v r�zných kon�inách 
sv�ta mnoho pronásledování k�es�an� a z mnoha p�í�in, ale z ateizmu 
nás už nikdo neviní. 
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Za Silvestra se církev pronásledování bát už nemusela, naopak 
byla zahrnována císa�skou p�ízní. Papež dostal darem císa�ský palác 
Laterán, který se stal papežským sídlem a z�stal jím po tisíc let. 
Vedle paláce postavil papež Silvestr za císa�ské peníze první velký 
chrám, lateránskou basiliku. Obojí stojí dodnes. Také nad hrobem 
svatého Petra postavil Papež Silvestr mohutný chrám 243 metr�
dlouhý. Když si srovnáme, že naše velehradská basilika – nejv�tší na 
Morav� – je asi 100  metr� dlouhá, vidíme, jak velkoryse stav�l tento 
papež. Tato basilika byla p�ed 350 lety ješt� víc zv�tšena. 

Papež Silvestr žil na p�elomu v�k�. Vedl církev od života 
v pohanské nesvobod� k životu ve svobod� d�tí Božích. 

O naší  dob� se také �íká, že žijeme na p�elomu v�k� – že lidstvo 
sp�je od života závislého na hmot�, na hrubém materialismu k životu 
v novém tisíciletí, které bude víc cenit hodnoty duchovní než hmotné, 
hodnoty lidské víc než technické. 

Ostatn� te� je také konec jedné doby – jednoho roku našeho 
života. Je to také dlouhá doba: 7.860 hodin je to! Kolik z nich bylo 
š�astných? Kolik spokojených? Kolik se vleklo v nejistot� a bolesti? 
My si to už ani všechno nepamatujeme, ale tam, kde je spo�tený 
každý vlas na naší hlav�, tam je každá hodina našeho života uchována 
nav�ky. Kolik je tam hodin prožitých dob�e, hodin s kladným 
znaménkem. Kolik je tam hodin se znaménkem záporným – když 
jsme bližnímu nebo sob� z�stali n�co dobrého dlužni, když jsme �as 
promarnili bez užitku? 

A tak máme dost d�vod�, abychom p�i tomto zakon�ování 
uplynulého roku pokorn� prosili za odpušt�ní: 

- Mnohé mohlo být v našem uplynulém roce lepší a pokojn�jší, 
kdybychom byli líp poslouchali tv�j hlas, Pane. 

- Mnohé mohlo být v našem uplynulé roce lepší, kdybychom byli 
mén� bezohlední k lidem kolem sebe. 

- Mnohé mohlo dopadnout lépe, kdybychom byli mén�
malomyslní, mén� váhaví. 

 Smiluj se nad námi. 
        Ladislav Simajchl 
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SILVESTROVSKÁ  POVÍDKA 
Stará líbezná povídka vypravuje o zbožném poustevníkovi, za 

kterým se vypravil mládenec, aby od n�j nau�il správn� žít. 
Poustevník mu �ekl: Nau� se správn� hodnotit sv�j v�erejšek – a 

tak se nau�íš zvládnout i sv�j zít�ek. „Copak jsi v�era po celý den 
d�lal?“ – „Cestou sem jsem pomáhal sta�ence s n�ší.“ – „Dob�e jsi 
d�lal.“ – „A cos d�lal ješt�?“ – „Také jsem sed�l na balvanu a modlil 
se a p�emýšlel o svém život�.“ – „Dob�e jsi d�lal. A cos d�lal ješt�?“ 
– A mládenec se stydliv� p�iznává: „Také jsem si mezitím u potoka 
hrál.“ – „Výborn� jsi ud�lal.“ – �ekl poustevník. 

P�enesme si te� poustevníkovu otázku na sebe: „Copak jsem já 
po celý rok d�lal?“ Dob�e s námi, jestli tam budou také ty t�i 
odpov�di ve vyvážené rovnováze: pracoval, modlil se – a mezitím si 
také hrál a odpo�íval. Horší, kde p�evažuje d�ina a hon�ní nad 
modlitbou a odpo�inkem. Horší, kde z toho „mezitím“ se stalo 
„p�evážn�“. Z odpo�inku zahálení. Jak jsi tedy využil �asu k práci? 
Ud�lal sis chvíli na modlitbu? Dovedeš odpo�ívat, hrát si, bavit se? 

Nakonec vám povím, co bych si já tak nejvíc do nového roku 
p�ál: P�eji si to, co si p�ál kterýsi starý fará�, jak jsem to nedávno 
kdesi �etl: 

- Pan fará� si p�ál nové zvony, které by všem farník�m tak 
zn�ly do uší, aby je nemohli p�eslechnout, když v ned�li 
svolávají do kostela. 

- Pak by si p�ál nové auto, které by stihlo p�evážet všechny 
babi�ky a d�de�ky, které bolí nohy. 

- Pak by si p�ál kufr brýlí, které by mohl dát všem, co jsou 
slepí k pot�ebám bližního. 

- A také bednu lepících pásek cht�l, které by zalepily 
všechny lživé a pomlouva�né baby. 

- Ledni�ku si také p�ál, takovou, která by zchladila všechny 
horkokrevné a zlostné hlavy. 

- A naposled si p�ál rentgen, tak dobrý rentgen, ve kterém by 
vid�l své vlastní chyby a z�stal pokorný a trp�livý 
s chybami svých ove�ek. 

Tohle všechno bych si p�ál pro sebe také. 
A co p�eji vám? Povím to jiným starým p�áním. To už p�ed 300 
lety p�ál svým ove�kám Angelus Silenius takto: 
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Jak sv�d�í kalendá�, rok starý skon�ený je a nový nastává. 
Však pomni, k�es�ane: kdo novým �lov�kem se vpravd� nastává, 
ten stále dosud ve starém v�ku žije.“ 

Poj�me se te� s našimi p�áními a prosbami do budoucího roku 
obrátit na správnou adresu – na našeho Pána Ježíše Krista, jemu se 
poj�me sv��it do ochrany.  

       Zpracoval Ladislav Simajchl 

NOVORO�NÍ  P�ÍPITEK  MARKA  EBENA

Dobrý ve�er milí televizní diváci. Jak vidíte, na �e�níka jsem 
trochu zadýchaný, ale to je v po�ádku, nep�icházím k vám jako 
�e�ník, ale jako listonoš. A mám  pro vás dv� �erstvé zprávy, jednu 
dobrou a druhou špatnou, kterou chcete d�ív?  Asi tu špatnou: Tak 
tedy, milí televizní diváci, rok 2009 je vtahu. P�ed n�kolika okamžiky 
se  s rachotem z�ítil do propasti �asu a už se nevrátí. Je to špatná 
zpráva pro Miss 2009 – už je lo	skou Miss, pro majitele nových voz�
– máte ojetý v�z z minulého roku, pro ty, kte�í mají lo	ské 
tramvajenky – už dv� minuty neplatí. Naše úsp�chy jsou lo	skými 
úsp�chy a na naše zásluhy usedl první popílek zapomn�ní. Pokud 
jsme prokázali n�jaké kvality, budeme je muset potvrdit, a pokud se 
nám poda�ilo posunout svou osobní la�ku n�kam výš, budeme se ješt�
víc trápit p�i jejím p�elézání. 

A te� ta dobrá zpráva. Milí televizní diváci, rok 2009 je v tahu,a 
s ním se do propasti �asu z�ítily i všechny naše lo	ské trable a 
neúsp�chy. Našim trapas�m už se kolegové tak nesm�jí, na naše  
selhání se zvolna zapomíná a katastrofální �ty�ky na maturitních 
vysv�d�eních se za�ínají m�nit na zdroj zábavy abiturientských 
ve�írk�. Dobrá zpráva pro ty z vás, pro které byl rok 2009 rokem 
splácení dluh�, odlou�ení nebo nemoci – napište si k n�mu LONI. A 
vy, kte�í jste v uplynulém roce prožili zklamání, rozchody nebo 
ztratili n�koho, kdo byl vašemu srdci blízký, v�zte, že �as už k vám 
sp�chá s hojivou náplastí, na které je �íslo 2010. 
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Stojíme tedy na prahu nového roku, který je ješt�  celý zahalen 
tmou této noci a a�koliv se snažíme r�znými oh	ostroji a petardami 
posvítit si aspo	 trochu dop�edu, je to marné. Je noc, doba, kdy se 
lidé dokážou navzájem h�át a svítit si na cestu, ale také se pod 
rouškou noci okrádají a vraždí. A ten nový rok má zatím tvá�
zahalenou do tmy a my netušíme,bude-li to tvá� lapky �i samaritána. 
A možná, že žádnou tvá� nemá, že jsou to naše tvá�e lapk� a 
samaritán�, které  hledí do této noci a zítra za�nou modelovat nový 
rok podle svého. Já v��ím, že to bude dobrý rok a tak bych cht�l 
pop�át všem, kte�í tla�íte ten náš �esko-moravsko-slezský valník 
dop�edu, abyste  m�li dost sil a nedali se otrávit. A ty, kte�í se na tom 
valníku jen vezou, bych poprosil, aby aspo	 nenadávali, že to drncá. 
Je pravda, že jsme na té naší národní pouti museli projet kdejakou 
škarpou a kaluží d�jin, ale d�ležité je, že jsme projeli. Tady za mnou 
stála jedna z nejv�tších figurálních plastik v Evrop� a jediné, co z ní 
zbylo, byl sklad brambor v jejím podstavci. Milí p�átelé, asi to není 
moc sváte�ní, ale já p�ipíjím na ty brambory. P�ipíjím na živé 
brambory v podstavcích mrtvých soch a p�ipíjím na všechny živé lidi, 
kte�í nejsou z kamene, ale ve kterých n�co klí�í. A p�ipíjím na 
moudré kyvadlo �asu, které d�lá z našich úsp�ch� i nezdar� minulost 
a které vám práv� nabízí nepopsaný rok 2010. 

P�eji vám up�ímn�, aby byl radostný a úsp�šný 
                                                                               Marek Eben 

NA  KONEC  ROKU
…….. 
A kdybych lo	skou r�ži 
cht�l utrhnout v zahrad� �ervnové, 
anebo r�ži utrženou 
na �elo ke�e vrátit zase,  
nemohu, 
stejn� jak nemohu vstoupit do p�esli�kových háj� t�etihorních. 
minulost je pro nás uzam�ena, nic se v ní  nedá poopravit,  
nic nemohu p�idat ke svým slov�m a ke svým krok�m, 
nemohu se modlit, kde jsem klnul 
nemohu plakat, kde jsem se smál. 
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Kalvarie všudyp�ítomné 
rozleptává vápence vin 
a nad�je 
ko�ínkem se zachycuje 
v tenké ornici vte�in – 

Nevím kdo všechno se za mne modlí, 
nevím, kdo všechno za mne umírá, 
v této chvíli, kdy se rok naklání, 
ale nebýti slz lítosti, 
nebylo by nad�je, 
nebylo by budoucnosti radosti. 
        Jan Zahradní�ek 

STOPY

Co jsme to všechno letos prožili. Ohlížet se rok zpátky není nijak 
dlouhá doba, ale p�ece se nám mnohé události už ztrácejí v dáli. 

P�ipomn�lo mi to jedna novoro�ní pohlednice. Je na ní zasn�žená 
krajina a ve sn�hu šlép�je, stopy. Ty vp�edu jsou ješt� �itelné a jasné. 
Ale �ím dál zp�t se stopy zmenšují, jsou nez�eteln�jší. 

Kdybychom se takto zadívali na obraz naší farnosti, nejd�ív by 
nám asi padly do oka drobné stopy mali�kých capi�ek – stopy d�tí, 
které se v tomto roce narodily. N�které jsou dosud bosé – to jsou 
nek�t�	átka. Kolik jich v tomto kostele dostalo teplé papu�ky svatého 
k�tu?  

Když se vrátíme ke stopám ve sn�hu uplynulého roku – pak tu 
m�žeme vid�t stopy, které šly nap�ed odd�lené, pak se sbližovaly a 
nakonec se spojily do spole�ného kroku.  

Na trati lo	ského roku je n�kolik stop, které náhle kon�í. Jejich 
jména jsou ješt� živá v naší vzpomínce, ale jejich t�la už odpo�ívají 
na h�bitov�. Budeme je v modlitbách sv��ovat Boží otcovské lásce. 
Budeme t�m, kte�í pro n� truchlí p�ipomínat, že B�h není Bohem 
mrtvých, ale živých, - že žijí v Bohu. 
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Mnohé stopy ve sn�hu uplynulého roku jsme už sledovali. Zbývá 
nám zahled�t se ješt� na jednu, na naši vlastní. 

B�žela rovno? Nebo je klikatá? Upadli jsme také n�kdy? Hrnuli 
jsme se sobecky dop�edu a šlapali jiných? Dovedli jsme být vd��ní, 
když nám n�kdo pomohl? 

Jeden �lov�k m�l sen, že se s Pánem Bohem prochází na písku na 
b�ehu mo�e. A v Božím sv�tle vid�l události ze svého života a jejich 
stopy v písku. N�kdy vedle stop jeho nohou šly ješt� druhé, Boží. A 
tak se ptal Boha: „Pane, tys nám p�ece slíbil, že budeš s námi stále. 
Jak to, žes mne nechal samotného práv� v dobách, kdy mi bylo 
nejh��?“ A Pán mu odpov�d�l: „Já t� neopouštím nikdy. V t�ch 
dnech, kdy ti bylo zvláš� zle, to jsem t� nesl v náru�í!“ 

        Ladislav Simajchl 

NED�LEJTE   SI  STAROSTI  O  ZÍT�EK

Máme poslední den starého roku, den, kdy si více než jindy 
uv�domujeme, jak rychle ubíhá �as a my stárneme. 

A nejenom to. Je to den plný otázek, jaký bude ten rok nový. 
Otázek, jejichž odpov�dí jsou zatím skryty v on�ch 365 dnech p�ed 
námi. 

Jsou to otázky pal�ivé. Jak bude vypadat náš stát, zda vále�né 
konflikty ve sv�t� nezachvátí další zem� a národy. za kolik budeme 
nakupovat chléb a mléko, budeme-li mít kde bydlet, zda budeme mít 
práci a spousta jiných. Nahán�jí nám strach. Nebo� na odpov�di na n�
p�ece závisí náš život. 

Ale opravdu? Opravdu závisí náš život práv� na t�chto v�cech? 
Nesnaží se nám jenom n�kdo stále našeptávat: „�lov��e, je hrozn�
d�ležité, abys m�l plný st�l, nejlepší auto, krásný byt, abys žil?“ A 
my mu v��íme. Stojíme fronty, hubujeme v obchodech, hádáme se 
doma, jsme nervózní, ztrácíme lásku k bližnímu, ztrácíme �as pro 
Boha. A tak se tomu „Zlému“ tomu našeptáva�i, úpln� poda�í z naší 



8

mysli vytla�it toho jediného, na kom záleží, na kterém závisí náš 
život – Krista. 

A práv� on nám dnes �íká: „Ned�lejte si starosti a ne�íkejte: Co 
budeme jíst? nebo Co budeme pít? nebo Do �eho se oble�eme? Po 
tom všem se shán�jí pohané. Váš nebeský otec p�ece ví, že to všechno 
pot�ebujete.“ 

Jak aktuální slova práv� pro dnešní den! A radí nám: „Nejprve 
hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude 
p�idáno.“ 

Nebojte se. A� se d�je cokoli. Otec vždy ví, co pot�ebujeme a 
také ví, co nepot�ebujeme, co nám brání krá�et k jeho království – 
naši sebejistotu, sebev�domí, pohodlné zabydlení se v tomto sv�t�. A 
tak nám to �as od �asu bere, abychom se mu neztratili. 

Hledejme tedy Jeho království. To nezdraží. Nem�že. Z Boží 
strany je to dar, který �lov�k zaplatit nem�že. A z naší stojí projevení 
zájmu o n�. To je cena nejvyšší – odevzdání celého svého já Bohu. 
Ale vyplatí se. S ním dostaneme všechno, po �em naše srdce touží. 

          
Libor Botek 

Duchu svatý, 
otev�i naše uši, abychom slyšeli tvá vnuknutí, 
otev�i naše o�i, abychom vid�li krásu tvého stvo�ení, 
otev�i naše srdce, abychom uv��ili v tvou lásku, 
otev�i naše ústa, abychom vydali sv�dectví o tvé dobrot�, 
otev�i naši mysl, abychom chápali tvou blízkost, 
otev�i naše ruce, abychom se chápali dobrého díla,        

       otev�i nás  celé, abychom prožívali tvou lásku. 

………………………………………………………………………… 
Matouš: farní ob�asník, pro vnit�ní pot�ebu vydává farnost Fryšava 


