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Silvestr 2010 a Nový rok 2011
Obþasník farního spoleþenství Fryšavy a SnČžného.
JAK PěIŠEL SVATÝ SILVESTR K SILVESTRU
Ani ve snu jistČ nenapadlo papeže Silvestra, že den jeho úmrtí 31.
prosinec, se bude slavit stĜílením a bujným veselím.
Silvestr pocházel z knČžské rodiny. Jeho otec, Ĝímský knČz
Cyrinus, zemĜel jako muþedník za pronásledování v dobČ císaĜe
Diokleciána. Silvestr sám se zĜejmČ v dobČ tohoto pronásledování
také osvČdþil velikou stateþností. Za to byl zvolen Ĝímským
biskupem. Po 22 let Ĝídil církev v prvním údobí svobody, v dobČ
pĜechodu od pronásledování k životu ve svobodČ.
KĜesĢanství bylo už tenkrát navzdory všemu potlaþování velmi
rozšíĜeno. Každý šestý obyvatel Ĝímské Ĝíše byl kĜesĢan. A byla to
Ĝíše, která zahrnovala témČĜ celý tehdy známý svČt. Sahala od
ŠpanČlska po Jeruzalém, od PaĜíže až po Egypt.
Proþ vlastnČ byli kĜesĢané po 250 let tak krutČ pronásledováni?
Vytýkali jim, že jsou to ateisté, že jsou bezbožní. KĜesĢané totiž
nechtČli uznávat stovky a tisíce pohanských bohĤ. Uznávali jen Boha
jednoho a to se ěímanĤm zdálo málo, hotová nevČra: KĜesĢané jsou
bezbožní, jsou to ateisté. Od té doby vzniklo v rĤzných konþinách
svČta mnoho pronásledování kĜesĢanĤ a z mnoha pĜíþin, ale z ateizmu
nás už nikdo neviní.

Za Silvestra se církev pronásledování bát už nemusela, naopak
byla zahrnována císaĜskou pĜízní. Papež dostal darem císaĜský palác
Laterán, který se stal papežským sídlem a zĤstal jím po tisíc let.
Vedle paláce postavil papež Silvestr za císaĜské peníze první velký
chrám, lateránskou basiliku. Obojí stojí dodnes. Také nad hrobem
svatého Petra postavil Papež Silvestr mohutný chrám 243 metrĤ
dlouhý. Když si srovnáme, že naše velehradská basilika – nejvČtší na
MoravČ – je asi 100 metrĤ dlouhá, vidíme, jak velkoryse stavČl tento
papež. Tato basilika byla pĜed 350 lety ještČ víc zvČtšena.
Papež Silvestr žil na pĜelomu vČkĤ. Vedl církev od života
v pohanské nesvobodČ k životu ve svobodČ dČtí Božích.
O naší dobČ se také Ĝíká, že žijeme na pĜelomu vČkĤ – že lidstvo
spČje od života závislého na hmotČ, na hrubém materialismu k životu
v novém tisíciletí, které bude víc cenit hodnoty duchovní než hmotné,
hodnoty lidské víc než technické.
OstatnČ teć je také konec jedné doby – jednoho roku našeho
života. Je to také dlouhá doba: 7.860 hodin je to! Kolik z nich bylo
šĢastných? Kolik spokojených? Kolik se vleklo v nejistotČ a bolesti?
My si to už ani všechno nepamatujeme, ale tam, kde je spoþtený
každý vlas na naší hlavČ, tam je každá hodina našeho života uchována
navČky. Kolik je tam hodin prožitých dobĜe, hodin s kladným
znaménkem. Kolik je tam hodin se znaménkem záporným – když
jsme bližnímu nebo sobČ zĤstali nČco dobrého dlužni, když jsme þas
promarnili bez užitku?
A tak máme dost dĤvodĤ, abychom pĜi tomto zakonþování
uplynulého roku pokornČ prosili za odpuštČní:
- Mnohé mohlo být v našem uplynulém roce lepší a pokojnČjší,
kdybychom byli líp poslouchali tvĤj hlas, Pane.
- Mnohé mohlo být v našem uplynulé roce lepší, kdybychom byli
ménČ bezohlední k lidem kolem sebe.
- Mnohé mohlo dopadnout lépe, kdybychom byli ménČ
malomyslní, ménČ 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 nČj nauþil správnČ žít.
Poustevník mu Ĝekl: Nauþ se správnČ hodnotit svĤj vþerejšek – a
tak se nauþíš zvládnout i svĤj zítĜek. „Copak jsi vþera po celý den
dČlal?“ – „Cestou sem jsem pomáhal staĜence s nĤší.“ – „DobĜe jsi
dČlal.“ – „A cos dČlal ještČ?“ – „Také jsem sedČl na balvanu a modlil
se a pĜemýšlel o svém životČ.“ – „DobĜe jsi dČlal. A cos dČlal ještČ?“
– A mládenec se stydlivČ pĜiznává: „Také jsem si mezitím u potoka
hrál.“ – „VýbornČ jsi udČlal.“ – Ĝekl poustevník.
PĜenesme si teć poustevníkovu otázku na sebe: „Copak jsem já
po celý rok dČlal?“ DobĜe s námi, jestli tam budou také ty tĜi
odpovČdi ve vyvážené rovnováze: pracoval, modlil se – a mezitím si
také hrál a odpoþíval. Horší, kde pĜevažuje dĜina a honČní nad
modlitbou a odpoþinkem. Horší, kde z toho „mezitím“ se stalo
„pĜevážnČ“. Z odpoþinku zahálení. Jak jsi tedy využil þasu k práci?
UdČlal sis chvíli na modlitbu? Dovedeš odpoþívat, hrát si, bavit se?
Nakonec vám povím, co bych si já tak nejvíc do nového roku
pĜál: PĜeji si to, co si pĜál kterýsi starý faráĜ, jak jsem to nedávno
kdesi þetl:
Pan faráĜ si pĜál nové zvony, které by všem farníkĤm tak
znČly do uší, aby je nemohli pĜeslechnout, když v nedČli
svolávají do kostela.
Pak by si pĜál nové auto, které by stihlo pĜevážet všechny
babiþky a dČdeþky, které bolí nohy.
Pak by si pĜál kufr brýlí, které by mohl dát všem, co jsou
slepí k potĜebám bližního.
A také bednu lepících pásek chtČl, které by zalepily
všechny lživé a pomlouvaþné baby.
Ledniþku si také pĜál, takovou, která by zchladila všechny
horkokrevné a zlostné hlavy.
A naposled si pĜál rentgen, tak dobrý rentgen, ve kterém by
vidČl své vlastní chyby a zĤstal pokorný a trpČlivý
s chybami svých oveþek.
Tohle všechno bych si pĜál pro sebe také.
A co pĜeji vám? Povím to jiným starým pĜáním. To už pĜed 300
lety pĜál svým oveþkám Angelus Silenius takto:
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Jak svČdþí kalendáĜ, rok starý skonþený je a nový nastává.
Však pomni, kĜesĢane: kdo novým þlovČkem se vpravdČ nastává,
ten stále dosud ve starém vČku žije.“
Pojćme se teć s našimi pĜáními a prosbami do budoucího roku
obrátit na správnou adresu – na našeho Pána Ježíše Krista, jemu se
pojćme svČĜit do ochrany.
Zpracoval Ladislav Simajchl

NOVOROýNÍ PěÍPITEK MARKA EBENA
Dobrý veþer milí televizní diváci. Jak vidíte, na Ĝeþníka jsem
trochu zadýchaný, ale to je v poĜádku, nepĜicházím k vám jako
Ĝeþník, ale jako listonoš. A mám pro vás dvČ þerstvé zprávy, jednu
dobrou a druhou špatnou, kterou chcete dĜív? Asi tu špatnou: Tak
tedy, milí televizní diváci, rok 2009 je vtahu. PĜed nČkolika okamžiky
se s rachotem zĜítil do propasti þasu a už se nevrátí. Je to špatná
zpráva pro Miss 2009 – už je loĖskou Miss, pro majitele nových vozĤ
– máte ojetý vĤz z minulého roku, pro ty, kteĜí mají loĖské
tramvajenky – už dvČ minuty neplatí. Naše úspČchy jsou loĖskými
úspČchy a na naše zásluhy usedl první popílek zapomnČní. Pokud
jsme prokázali nČjaké kvality, budeme je muset potvrdit, a pokud se
nám podaĜilo posunout svou osobní laĢku nČkam výš, budeme se ještČ
víc trápit pĜi jejím pĜelézání.
A teć ta dobrá zpráva. Milí televizní diváci, rok 2009 je v tahu,a
s ním se do propasti þasu zĜítily i všechny naše loĖské trable a
neúspČchy. Našim trapasĤm už se kolegové tak nesmČjí, na naše
selhání se zvolna zapomíná a katastrofální þtyĜky na maturitních
vysvČdþeních se zaþínají mČnit na zdroj zábavy abiturientských
veþírkĤ. Dobrá zpráva pro ty z vás, pro které byl rok 2009 rokem
splácení dluhĤ, odlouþení nebo nemoci – napište si k nČmu LONI. A
vy, kteĜí jste v uplynulém roce prožili zklamání, rozchody nebo
ztratili nČkoho, kdo byl vašemu srdci blízký, vČzte, že þas už k vám
spČchá s hojivou náplastí, na které je þíslo 2010.
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Stojíme tedy na prahu nového roku, který je ještČ celý zahalen
tmou této noci a aþkoliv se snažíme rĤznými ohĖostroji a petardami
posvítit si aspoĖ trochu dopĜedu, je to marné. Je noc, doba, kdy se
lidé dokážou navzájem hĜát a svítit si na cestu, ale také se pod
rouškou noci okrádají a vraždí. A ten nový rok má zatím tváĜ
zahalenou do tmy a my netušíme,bude-li to tváĜ lapky þi samaritána.
A možná, že žádnou tváĜ nemá, že jsou to naše tváĜe lapkĤ a
samaritánĤ, které hledí do této noci a zítra zaþnou modelovat nový
rok podle svého. Já vČĜím, že to bude dobrý rok a tak bych chtČl
popĜát všem, kteĜí tlaþíte ten náš þesko-moravsko-slezský valník
dopĜedu, abyste mČli dost sil a nedali se otrávit. A ty, kteĜí se na tom
valníku jen vezou, bych poprosil, aby aspoĖ nenadávali, že to drncá.
Je pravda, že jsme na té naší národní pouti museli projet kdejakou
škarpou a kaluží dČjin, ale dĤležité je, že jsme projeli. Tady za mnou
stála jedna z nejvČtších figurálních plastik v EvropČ a jediné, co z ní
zbylo, byl sklad brambor v jejím podstavci. Milí pĜátelé, asi to není
moc sváteþní, ale já pĜipíjím na ty brambory. PĜipíjím na živé
brambory v podstavcích mrtvých soch a pĜipíjím na všechny živé lidi,
kteĜí nejsou z kamene, ale ve kterých nČco klíþí. A pĜipíjím na
moudré kyvadlo þasu, které dČlá z našich úspČchĤ i nezdarĤ minulost
a které vám právČ nabízí nepopsaný rok 2010.
PĜeji vám upĜímnČ, aby byl radostný a úspČšný
Marek Eben

NA KONEC ROKU
……..
A kdybych loĖskou rĤži
chtČl utrhnout v zahradČ þervnové,
anebo rĤži utrženou
na þelo keĜe vrátit zase,
nemohu,
stejnČ jak nemohu vstoupit do pĜesliþkových hájĤ tĜetihorních.
minulost je pro nás uzamþena, nic se v ní nedá poopravit,
nic nemohu pĜidat ke svým slovĤm a ke svým krokĤm,
nemohu se modlit, kde jsem klnul
nemohu plakat, kde jsem se smál.
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Kalvarie všudypĜítomné
rozleptává vápence vin
a nadČje
koĜínkem se zachycuje
v tenké ornici vteĜin –
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 nadČje,
nebylo by budoucnosti radosti.
Jan Zahradníþek

STOPY
Co jsme to všechno letos prožili. Ohlížet se rok zpátky není nijak
dlouhá doba, ale pĜece se nám mnohé události už ztrácejí v dáli.
PĜipomnČlo mi to jedna novoroþní pohlednice. Je na ní zasnČžená
krajina a ve snČhu šlépČje, stopy. Ty vpĜedu jsou ještČ þitelné a jasné.
Ale þím dál zpČt se stopy zmenšují, jsou nezĜetelnČjší.
Kdybychom se takto zadívali na obraz naší farnosti, nejdĜív by
nám asi padly do oka drobné stopy maliþkých capiþek – stopy dČtí,
které se v tomto roce narodily. NČkteré jsou dosud bosé – to jsou
nekĜtČĖátka. Kolik jich v tomto kostele dostalo teplé papuþky svatého
kĜtu?
Když se vrátíme ke stopám ve snČhu uplynulého roku – pak tu
mĤžeme vidČt stopy, které šly napĜed oddČlené, pak se sbližovaly a
nakonec se spojily do spoleþného kroku.
Na trati loĖského roku je nČkolik stop, které náhle konþí. Jejich
jména jsou ještČ živá v naší vzpomínce, ale jejich tČla už odpoþívají
na hĜbitovČ. Budeme je v modlitbách svČĜovat Boží otcovské lásce.
Budeme tČm, kteĜí pro nČ truchlí pĜipomínat, že BĤh není Bohem
mrtvých, ale živých, - že žijí v Bohu.
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Mnohé stopy ve snČhu uplynulého roku jsme už sledovali. Zbývá
nám zahledČt se ještČ na jednu, na naši vlastní.
BČžela rovno? Nebo je klikatá? Upadli jsme také nČkdy? Hrnuli
jsme se sobecky dopĜedu a šlapali jiných? Dovedli jsme být vdČþní,
když nám nČkdo pomohl?
Jeden þlovČk mČl sen, že se s Pánem Bohem prochází na písku na
bĜehu moĜe. A v Božím svČtle vidČl události ze svého života a jejich
stopy v písku. NČkdy vedle stop jeho nohou šly ještČ druhé, Boží. A
tak se ptal Boha: „Pane, tys nám pĜece slíbil, že budeš s námi stále.
Jak to, žes mne nechal samotného právČ v dobách, kdy mi bylo
nejhĤĜ?“ A Pán mu odpovČdČl: „Já tČ neopouštím nikdy. V tČch
dnech, kdy ti bylo zvlášĢ zle, to jsem tČ nesl v náruþí!“
Ladislav Simajchl

NEDċLEJTE SI STAROSTI O ZÍTěEK
Máme poslední den starého roku, den, kdy si více než jindy
uvČdomujeme, jak rychle ubíhá þas a my stárneme.
A nejenom to. Je to den plný otázek, jaký bude ten rok nový.
Otázek, jejichž odpovČdí jsou zatím skryty v onČch 365 dnech pĜed
námi.
Jsou to otázky palþivé. Jak bude vypadat náš stát, zda váleþné
konflikty ve svČtČ nezachvátí další zemČ a národy. za kolik budeme
nakupovat chléb a mléko, budeme-li mít kde bydlet, zda budeme mít
práci a spousta jiných. NahánČjí nám strach. NeboĢ na odpovČdi na nČ
pĜece závisí náš život.
Ale opravdu? Opravdu závisí náš život právČ na tČchto vČcech?
Nesnaží se nám jenom nČkdo stále našeptávat: „ýlovČþe, je hroznČ
dĤležité, abys mČl plný stĤl, nejlepší auto, krásný byt, abys žil?“ A
my mu vČĜíme. Stojíme fronty, hubujeme v obchodech, hádáme se
doma, jsme nervózní, ztrácíme lásku k bližnímu, ztrácíme þas pro
Boha. A tak se tomu „Zlému“ tomu našeptávaþi, úplnČ podaĜí z naší
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mysli vytlaþit toho jediného, na kom záleží, na kterém závisí náš
život – Krista.
A právČ on nám dnes Ĝíká: „NedČlejte si starosti a neĜíkejte: Co
budeme jíst? nebo Co budeme pít? nebo Do þeho se obleþeme? Po
tom všem se shánČjí pohané. Váš nebeský otec pĜece ví, že to všechno
potĜebujete.“
Jak aktuální slova právČ pro dnešní den! A radí nám: „Nejprve
hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude
pĜidáno.“
Nebojte se. AĢ se dČje cokoli. Otec vždy ví, co potĜebujeme a
také ví, co nepotĜebujeme, co nám brání kráþet k jeho království –
naši sebejistotu, sebevČdomí, pohodlné zabydlení se v tomto svČtČ. A
tak nám to þas od þasu bere, abychom se mu neztratili.
Hledejme tedy Jeho království. To nezdraží. NemĤže. Z Boží
strany je to dar, který þlovČk zaplatit nemĤže. A z naší stojí projevení
zájmu o nČ. To je cena nejvyšší – odevzdání celého svého já Bohu.
Ale vyplatí se. S ním dostaneme všechno, po þem naše srdce touží.
Libor Botek

Duchu svatý,
otevĜi naše uši, abychom slyšeli tvá vnuknutí,
otevĜi naše oþi, abychom vidČli krásu tvého stvoĜení,
otevĜi naše srdce, abychom uvČĜili v tvou lásku,
otevĜi naše ústa, abychom vydali svČdectví o tvé dobrotČ,
otevĜi naši mysl, abychom chápali tvou blízkost,
otevĜi naše ruce, abychom se chápali dobrého díla,
otevĜi nás celé, abychom prožívali tvou lásku.

…………………………………………………………………………
Matouš: farní obþasník, pro vnitĜní potĜebu vydává farnost Fryšava

8

