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Otevřená
Svatá brána
na Svatém Hostýně

Milí farníci,
milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha ať je s vámi se
všemi.
Otvíráte další číslo našeho farního zpravodaje, tentokrát už v postní době. Po
krásných vánočních svátcích a kratičkém období prvního mezidobí jsme znovu vstoupili do času přípravy na Velikonoce. V poměrně těsné blízkosti se nám tak
setkává radost z příchodu Mesiáše s vděčností za jeho spásu, tak hmatatelnou
v jeho bolestném utrpení.
Jak Vánoce, tak i Velikonoce nám letos zastřešuje Svatý rok milosrdenství vyhlášeným papežem Františkem. Nepřipadá mi
únavné znovu a znovu se dotýkat této mimořádné vlastnosti Boží. Jestliže jsme
v prvním slavení zůstávali v úžasu nad
tím, že nás Bůh nenechal samotné, pak
v tom druhém, velikonočním, jsme vedeni
k úžasu, kam až milosrdná láska je schopna zajít.
V tomto roce ovšem nemáme zůstat jen
u teoretických úvah o milosrdenství.
Jsme vyzýváni „Buďte milosrdní, jako
je milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 36). Ptejme se tedy, co máme dělat. Církev nás
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ZAMYŠLENÍ
ve své moudrosti učí praktickým krokům. Dělí skutky milosrdenství na tělesné a duchovní. Zkusme se tedy na
ně zadívat a zeptat se sami sebe, jestli
něco z toho nabízeného bychom nebyli schopni převést do života.
Tělesné skutky milosrdenství: a) sytit hladové, b) napojit žíznící, c) obléci
nahé, d) dát nocleh pocestným, e) navštěvovat nemocné, f) navštěvovat vězněné, g) pohřbívat mrtvé.
Duchovní skutky milosrdenství: a)
poučovat neznalé, b) poradit nerozhodným, c) utěšovat zarmoucené, d)
napomínat hříšníky, e) odpouštět urážky, f) snášet trpělivě obtížné osoby, g)
modlit se k Bohu za živé i zemřelé.
Co slovo, to návrh ke konkrétnímu jednání. Nemáme-li zůstat teoretickými
profesionály bez vztahu k realitě života,
což Ježíš kritizuje u farizeů slovy „svazují těžká břemena, ale nedotknou se
jich ani prstem“, je nutné dělat rozhodnutí. Rozhodnutí projít tímto milostiplným časem aktivně. Budu však ještě
náročnější – projít každým dnem aktivně. Bratrská láska nepřichází jen tak.
Je zaseta na kolenou při vnitřním rozhovoru s Bohem, vyrůstá v realitě života a přináší plody v konkrétním setkání. Myslím, že těmito etapami je nutné projít, ale v jednoduchosti a svobodě. Když nás postní doba volá k „metanoia“ – vnitřnímu obrácení, nemusí
a nemá to být v křeči. Jednoduše každé
ráno nabídni Bohu své síly a schopnosti, svůj čas i námahu. Řekni Pánu velmi
prostě: „Zde jsem, použij si mě.“ Ne my,
ale On je pánem života a veškerého lidského dění.
Přeji nám všem nově prožitý půst,
možná méně křečovitý v odříkání, ale
svobodný ve vycházení. Otevřme oči!
Příležitostí jsou tisíce.
P. Kamil
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Byl jeden sedlák
Byl jeden sedlák. Byl to bývalý sedlák.
Pole mu vzalo JZD a on bral od státu měsíčně kolem sedmdesáti korun. Bylo mu
skoro sto let a v neděli chodil na hrubou
mši. Vždycky pravidelně v neděli přesně
deset minut před desátou prošel kolem
nás. Ať bylo léto nebo zima, svítilo slunce nebo lilo jako z konve, tak vždycky ve
stejný čas. Do kostela začal chodit vlastně, až mu sebrali ta pole, dobytek a až mu
zemřela žena. Jak postupně přicházel o to
časné, nacházel to věčné.
Pán Ježíš také nic neměl. Narodil se na
jakémsi odstrčeném místě, do dvou let
byl imigrantem kdesi v Egyptě. A když
začal hlásat radostnou zvěst a vyzýval
k obrácení, bydlil hned tu a hned tam,
nikdy ne ve vlastním.
Tak už nám zase začíná postní doba.
Postní doba začíná tím, že si odřekneme
na Popeleční středu jídlo. V podstatě na
odřeknutí jídla není nic, co by mohlo člověka spasit. Hlad není spasitelný element.
Konec konců, hladovění o postu není cílem. Cílem postu má být, že se člověk snaží ovládnout v sobě tělesný prvek a posílit
ten duchovní, který vede k věčnosti.
Na to, jakým způsobem prožít postní
dobu, existuje mnoho návodů. Obvykle začínají: „Tak například…“ A potom se
uvede konkrétní příklad. Kdo radí, je přesvědčený, že tak to funguje všude.
Starý, skoro stoletý sedlák, když už nic neměl, se začal každou neděli vydávat na cestu
do kostela. Když se díváme na Ježíšův život,
tak ho nevidíme stát. Vidíme ho v pohybu.
Pořád putoval, pořád byl na cestě. A vždycky v pravý čas udělal a řekl, co mělo a muselo být uděláno a řečeno.
V liturgickém období, které nazýváme postním, jsme doprovázeni Božím slovem.
Hned na první postní neděli čteme v evangeliu, jak po křtu v Jordánu odešel Ježíš na
poušť a tam putoval. Čtyřicet dní ho Duch
vodil pouští. A ďábel ho pokoušel. V Kristu na poušti jsme pokoušeni i my. Svatý Augustin říká: „Protože jsme se stali Kristovými údy, máme, alespoň tím málem, co můžeme, přispět jeho údům, neboť on je hlava, my jsme tělo.“ Církev na celém světě nežije ve slávě, ale žije v neustálém pokušení.
Též neustále pokušení přemáhá a kupodivu,
nad ním vítězí. Nevidíme to, protože jsme
cele zaujati dalším pokušením. Má cenu po-

řád zápasit? Určitě má! Zvítězit může jenom ten, kdo zápasí!
Když si Kristus bral tělo z člověka, vzal
si tím také smrt, ale tobě dal život. Když
podstupoval pokušení, jsi v něm, v Kristu,
pokoušen i ty. Kristus nemusel být pokoušen. Kdyby nebyl, neměl bys příklad Božského vítězství.
Ježíš absolvoval se třemi vybranými apoštoly, Petrem, Jakubem a Janem, výstup na
horu. Ten příběh uslyšíme na druhou neděli postní. Z toho, co se tam děje a co se
tam říká, si znovu připomínáme, že Kristus vzal na sebe všechnu naši lidskost.
Zároveň ten příběh ruší lidský strach.
Strach z toho, co přijde, co s námi bude.
Když tam posloucháme a vnímáme, jak
celé Kristovo tělo poznává svoji slávu, tak
slyšíme, jak nám evangelium říká: „Neboj
se! Nepohoršuj se, když tě Bůh uvede do
všelijakých zkoušek. Upevni svoji víru ve
spásu, ve velikou slávu, které se zúčastníš, až k tomu přijde čas.“
Šance pro nás. To, že nám Bůh dopřává
možnost kdykoliv se vrátit na cestu k němu,
to nám nabízí evangelium třetí neděle postní. Ježíš nám to říká v podobenství o fíkovníku: „Nechej ho, Pane, ještě rok! Dej mu
šanci! Jestli se ani potom na něm nic nezmění, dám ho porazit.“
Nu, a čeká nás evangelium čtvrté a páté
postní neděle. Obě jsou o nekonečném Božím milosrdenství. O tom, jak nás Bůh miluje. Když píšu slovo „miluje“, tak si uvědomuji, jak je ono nedokonalé pro vyjádření
obsahu Boží lásky. Ta se uskutečňuje v Božím milosrdenství, které odpouští, jako otec
v podobenství odpouští ztracenému rozmařilému synu a také, jak Bůh odpouští cizoložné ženě. Tato dvě nedělní evangelia jsou
zřejmě nejtěžšími částmi postu, protože nás
navádějí k projevům takové lásky, která je
snad proti lidské přirozenosti, ale kterou se
můžeme přiblížit lásce Boží.
Chtěl jsem napsat jakýsi příběh o jednom
starém sedlákovi. Nakonec mi z jeho příběhu zbylo jenom to, že když přišel o všechno,
co měl, našel cestu. V závěru gruzínského
filmu z osmdesátých let „Pokání“ říká jedna
stará žena: „K čemu je cesta, která nevede
do chrámu?“ O to konec konců jde i v postní době: Najít správnou cestu!
Amen!
jáhen Miroslav

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ
A SV. FAUSTYNA

nad touto sestrou udělal kříž požehnání
a ona v ten okamžik, uvolněna z pout těla,
odešla ke našemu Bohu. Pro mne samotného to byl silný zážitek a dlouho jsem
děkoval Pánu za tak nesmírnou milost.
Jak se korunka modlí?
Poměrně jednoduše. Na zrnkách obyčejného růžence.
Na začátku je trojice modliteb:
Otče náš, Zdrávas Maria a Věřím v Boha.
Následně pak na velkých zrnkách slova:
Věčný Otče obětuji Ti Tělo a Krev, Duši
i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy
našed i celého světa.
Pak na malých zrnkách:
Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný
k nám i celému světu.
Na závěr se třikrát přidá:
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

V Svatém roce milosrdenství, který jsme
začali prožívat 8. prosince loňského roku,
se nám otevřelo nesmírně široké téma
k rozjímání a zároveň poutavá cesta duchovního života.
Rád bych se na stránkách našeho Farního
zpravodaje s vámi podělil o několik myšlenek Faustyny Kowalské, polské řeholnice a od roku 2000 také oficiálně prohlášené světice katolické církve. Byla to právě ona, kterou si v první polovině 20. století Pán vyvolil k upozornění na jeho milosrdnou lásku, coby bezpečnou cestu do
království nebeského.
Ježíš ji kdysi řekl: „Dnes posílám celém
lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce.“
Dává jí, coby své misionářce, za úkol namalovat obraz Krista, z jehož srdce vycházejí dva světelné paprsky. Na otázku, co tyto prameny světla znamenají, dostala odpověď: „Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší… Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo na kříži otevřeno kopím.“
A dodává: „Šťasten, kdo bude žít v jejich
stínu, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží
ruka.“ Proto máme během letošního svatého roku vystaven obraz Božího milosrdenství ještě zřetelněji. Nepřecházejme kolem něj bez povšimnutí. Probodený

a vzkříšený Kristus je pro nás neustálou
výzvou k opětování tak velké lásky. Když
už nemáme čas na nic jiného vyslovme
při pohledu na onen obraz slova umístěná
ve spodní části – Ježíši, důvěřuji ti. Tato
slova se nám mohou stát střelnou modlitbou pro všední situace každodenního života, obzvláště pak pro situace náročné či
nebezpečné.
Kromě obrazu se s. Faustyna učí od Ježíše
modlitbu, která se za osmdesát roků dostala do všech koutů světa. Je jí Korunka k Božímu milosrdenství. Není to jen jedna z dalších modliteb, která se nám objevuje v modlitebních knížkách. Jsou-li tato slova dána
s. Faustyně samotným Kristem, pak se jedná o modlitbu mimořádnou. Mimořádná
je díky příslibům, které se k ní vážou „Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno,
oč mě budou prosit, bude-li to ve shodě s mou
vůlí“. A dodává: „I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost.“ Mimořádná je
však i svým obsahem. Obětováním Bohu
Otci jeho nejmilejšího Syna, se dovoláváme nejpádnějšího důvodu, abychom byli
vyslyšeni.
Dovolte jeden příklad z pastorační práce
v naší farnosti. Nedávno jsem byl přivolán k umírající s pomazáním nemocných.
Vždy se během cesty modlím a dovolávám
se Božího milosrdenství pro onu osobu.
Tentokrát jsem však prožil něco mimořádného. Na konci obřadu pomazání jsem

Pro úplnost je nutné dodat, že Pán upozorňuje Faustynu na třetí hodinu odpoledne. „Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé
hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny
duše otevřeno dokořán. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět.“
A na úplný závěr našeho „milosrdného“
zamyšlení je třeba vzpomenout na svátek
Božího milosrdenství, o který se Fustyna taktéž zasloužila. Jde o první neděli po Velikonocích. Na každý den od Velkého pátku až do Neděle milosrdenství
jsme zváni k modlitbě Korunky. Ježíš říká:
„Duše, která přijme svátost smíření
(u nás je platná i velikonoční zpověď),
a svaté přijímání, dosáhne úplného opuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena
všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“
Přátelé, nebojme se k tomuto prameni milosti přistupovat a přivádět tam i ty,
kteří jsou s naším životem spojeni. Nejprve je přivádějme ve svých modlitbách,
a až přijde čas milosti, tak i fyzicky.
P. Kamil

/5/

Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Oblíbený, osvědčený a jednoduchý způsob modlitby do každé příležitosti: tzv.
„Ježíšova modlitba“.
Pro modlitbu nemohou existovat neměnná pravidla
Smysl modlitby by se dal shrnout slovy:
„Staň se tím, čím jsi.“ Staň se tím, čím už
nyní jsi proto, že jsi byl stvořen k Božímu
obrazu. Navrať se do sebe samého a objev
Toho, kdo v tobě nikdy nepřestává hovořit. Jak ale účelně začít a vytrvat? Jednou
z možností, jak se vydat na cestu k setkávání s Bohem ve vlastním nitru, je osvědčený a jednoduchý způsob tzv. „Ježíšovy
modlitby“ – vzývání Ježíšova Jména.
Není to možnost jediná. Žádný skutečný
vztah mezi dvěma osobami nemůže existovat bez vzájemné svobody a spontaneity
a o modlitbě to platí obzvláštˇ. Těm, kdo
se chtějí modlit, nemohou být ukládána
žádná neměnná pravidla, a stejně tak neexistuje žádný způsob, tělesný ani duševní, který by mohl Boha přinutit, aby projevil svou přítomnost. Jeho milost se vždy
dává svobodně a jako dar, nelze si ji nijak
automaticky přivlastnit.
Výrazná obliba
tzv. „Ježíšovy modlitby“
Mnoho křesťanů si oblíbilo velmi jednoduchou tzv. Ježíšovu modlitbu. Její obliba a působivost spočívá v jednoduchosti
a přizpůsobivosti všem životním okolnostem. Vzývání Jména je modlitba navýsost
jednoduchá a přístupná každému křesťanovi, zároveň vede až k nejhlubším tajemstvím rozjímání. K započetí Ježíšovy
modlitby nejsou potřebné žádné znalosti či školení. Začátečník může hned začít.
„Aby mohl člověk plavat, musí skočit do
vody. Stejně je tomu se vzýváním Ježíšova Jména. Začněte je vyslovovat v postoji
klanění a lásky. Přilněte k němu. Opakujte
je. Nemyslete na jednotlivá slova, myslete pouze na Ježíše samotného. Vyslovujte
jeho jméno pomalu, klidně a mírně.“
Modlitba se v zásadě sestává ze slov:
„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se
nade mnou hříšným.“ Tato forma však
není striktně určena jako neměnná. Jediným nezbytným a neměnným prvkem je
samotné jméno „Ježíš“. Slovo Ježíš pochází z hebrejského jména Jehošua =
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„Bůh je záchrana“ – „Bůh zachraňuje“.
Vyslovením slova „Ježíši“ se tedy dovoláváme Boha, který je naše osobní záchrana a spása.
Při oblékání, ve frontě, v autobuse …
Ježíšova modlitba, jež se častým opakováním stává návykem a podvědomou činností, nám pomáhá, abychom stáli v Boží přítomnosti všude, kde se právě nacházíme…
Takto jednoduše se lze modlit jednou či vícekrát v různých okamžicích, které by jinak
vyšly naprázdno: při oblékání, mytí, zašívání ponožek či rytí na zahrádce, když někam
jdeme nebo jedeme, když čekáme ve frontě
na autobus či v dopravní zácpě, ve chvílích
ticha před bolestným či nesnadným rozhovorem, nebo když nemůžeme spát…Značná hodnota Ježíšovy modlitby spočívá totiž
i v tom, že pro její jednoduchost se ji můžeme modlit při snížené pozornosti, kdy jsou
nějaké složitější modlitební formy neproveditelné. Účinné je to zejména ve chvílích napětí a silného neklidu.
Vzývání Jména je tedy modlitbou pro
všechny příležitosti. Může ji používat
kdokoli, kdekoli a kdykoli. Je vhodná jak
pro „začátečníka“, tak i pro pokročilejšího, přednášet ji lze při společné modlitbě
i o samotě, je vhodná do pouště i do města, do klidu i tam, kde nás obklopuje velký
hluk a neklid.
Ježíšova modlitba přetváří
každého z nás
„Usiluj o vnitřní pokoj,“ říká Serafim Sarovský, „a tisíce lidí kolem tebe dojdou
spásy.“ Pokud každý den setrváme pár
chvil v Kristově přítomnosti a budeme
vzývat jeho jméno, dodáme tím hloubku
a zcela jiný charakter celému dni a nabídneme se druhým k dispozici účinnějším
a tvořivějším způsobem, kterého bychom
jinak nebyli schopni.
Když se obracíme k Ježíši, neodvracíme se tím od dalších lidí. Všichni ti, které milujeme, jsou už obsaženi i v Ježíšově srdci a on je miluje nekonečně
víc než my sami. Prostřednictvím této
modlitby tedy všechny opět nacházíme v Ježíši a vzýváním jeho jména vstupujeme stále plnějším způsobem do
Kristovy nesmírné lásky k celému světu.
Ježíšova modlitba způsobuje, že zář a síla

Ježíšova Proměnění může proniknout do
všech zákoutí našeho života; přetváří každého z nás v „člověka žijícího pro druhé“,
v živý nástroj Božího pokoje a dynamický
bod smíření.
Podle knížky Kalistos Ware: Síla Jména,
Karmelitánské nakladatelství

BEZ LÁSKY
V jižním Rakousku se v blízkosti hranic
se Slovinskem nachází oblast neoficiálně
zvaná „RAKOUSKÁ TOSKANA“. Zde,
přímo na hranici byl postaven památník,
připomínající krutosti, které se zde odehrály v posledních letech 2. světové války
a bezprostředně po ní. Na pomníku můžeme číst tento nápis (volně přeloženo
z němčiny):
VÍRA BEZ LÁSKY DĚLÁ ČLOVĚKA
FANATICKÝM,
MOC BEZ LÁSKY ZPŮSOBUJE NÁSILÍ,
ŘÁD (POŘÁDEK) BEZ LÁSKY PLODÍ
MALICHERNOST,
SPRAVEDLNOST BEZ LÁSKY ZATVRZUJE,
POVINNOST BEZ LÁSKY VYVOLÁVÁ
OMRZELOST,
ŽIVOT BEZ LÁSKY JE PŮVODCEM
NEMOCI.
Úryvky z časopisu CLV-MOMENT poskytli
p. Pavlu Píchovi Sieglinde a Hans Novotní
z horního Rakouska. CLV= katolický spolek učitelů.
Pavel Pícha, Pavel Perutík

VALAŠI NA ZAČÁTKU ROKU OPĚT ŠTĚDŘEJŠÍ!
O víkendu po svátku Tří králů již tradičně vyrazily kolednické skupinky do
ulic všech měst a obcí. Pro Charitu Valašské Meziříčí koledovalo letos 333
skupinek. Počasí bylo Bohu díky dobré. I když zdaleka nejde jen o sbírání
prostředků, finanční výsledek se ukázal být velmi příznivý.
V pátek a v sobotu 8. a 9. ledna 2016
probíhala v naší farnosti a celém děkanátu každoroční Tříkrálová sbírka. Tato
akce by nikdy nemohla být úspěšná, pokud by se do ní nezapojily spousty dobrovolníků, kteří neváhají obětovat čas
a napnout síly, aby pomohli těm, kteří pomáhají. Tříkrálovou sbírku opět zahájil průvod s koňmi a koledování na
radnici. Po požehnání vyrazilo do rožnovských a vigantických ulic celkem 43
skupinek.

V loňském roce se podařilo posbírat finanční prostředky v celkové výši
1 927 315 Kč. Jelikož štědrost na Valašsku je rok od roku vyšší, byli jsme velmi
napjatí, zda se podaří překonat částku
2 miliony korun. Už ve čtvrtek 14. ledna dopoledne bylo jasné, že se toto očekávání naplní. Podařilo se vybrat částku 2 036 380 Kč. „V předvečer Tříkrálové sbírky se rozšířila fáma, že velká část
výtěžku poputuje na pomoc uprchlíkům.
To ale dle pravidel rozdělování výtěžku
není možné. Jako každý rok se 58% výtěžku vrátí místní Charitě,“ řekl ředitel
Charity Jiří Gavenda. V případě Charity Valašské Meziříčí půjde o částku okolo 1 200 000 Kč.
Tato suma bude využita na pomoc potřebným v regionu působnosti Charity Val. Meziříčí. Máme v plánu zakoupit kompenzační pomůcky pro středis-

O době, ve které žijeme, rozhodnout nemůžeme...
„Dávejte si dobrý pozor, jak máte jednat, ne jako nemoudří, ale jako moudří:
dobře využívejte času, protože žijeme ve
zlých dobách.“ (srov. Ef 5,15)
Asi každý člověk by si přál, aby to nebo
ono nezažil, aby se některé události nestaly.
Někdo by možná rád žil v jiné době, kde
by byl život „jednodušší a klidnější“,
kde by k sobě byli lidé slušnější...

O době, ve které žijeme, rozhodnout nemůžeme. Asi ji ani výrazně nezměníme.
Můžeme ale rozhodnout o tom, k čemu
využijeme čas svého života.
Moudrost nespočívá v tom, jak nejlépe
proplout a prosadit se, ale jak naplnit život.
I můj život totiž přispívá k tomu, jaká je
dneska doba.
Pavel Semela, farář farnosti
u sv. Antonína v Praze – Holešovicích

ka v Rožnově p. R. a Kelči. Část výtěžku bude opět vyčleněna na pomoc lidem v akutní nouzi, kteří potřebují přímou pomoc. „Pro zlepšení dostupnosti našich služeb je třeba též doplnit vozový park. Sehnat peníze na automobily
je velice obtížné, a tak nám nezbývá jiná
možnost než pořídit je právě z výtěžku
Tříkrálové sbírky,“ vysvětlil ředitel.
Velmi mě těší, že ze strany dětí i dospělých je o koledování stále větší zájem.
Oproti roku 2015 přibylo v děkanátu 35
skupinek. Koledování by se neobešlo bez
koordinátora, který působí v každé obci,
a bez dalších pomocníků, kteří koledníkům zajistí potřebné zázemí, např. připraví pro ně svačinu, teplý čaj. Všem
těmto spolupracovníkům a lidem, kteří
se zapojili jakoukoliv pomocí, patří velký dík, protože tak přispěli ke zdárnému
průběhu celého koledování. Této pomoci si velmi vážíme. Děkujeme též všem
štědrým dárcům.
Jan Lušovský, koordinátor
Tříkrálové sbírky v Charitě Val. Meziříčí

Bible versus mobil
Tak si říkám, co by se stalo, kdybychom s
Biblí zacházeli jako s mobilem.
Co kdybychom ji pořád nosili v kabelce
nebo v kapse?
Co kdybychom se pro ni vrátili, když bychom ji zapomněli?
Co kdybychom v ní párkrát denně zalistovali?
Co kdybychom skrze ni přijímali textové zprávy?
Co kdybychom s ní zacházeli tak, jako
kdybychom se bez ní neobešli?
Co kdybychom ji koupili dětem jako dárek?
Co kdybychom ji používali na cestách?
Co kdybychom ji používali ve stavu nouze?
Jo, ještě poslední…na rozdíl od mobilu se
nemusíte bát toho, že by Vaše Bible byla
někdy odpojena ze sítě… Ježíš už účet zaplatil.
anonym
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OKÉNKO PRO DĚTI
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 31.1.2016 se ve Společenském
domě v Rožnově uskutečnil 4. křesťanský
karneval. Od 15 hod. se sál začal pomalu
plnit princeznami, kovboji, Kleopatrami,
rytíři, beruškami a dalšími pohádkovými postavičkami. Sál byl opravdu plný
i když řádí chřipky. Přišlo okolo 80 dětí
v doprovodu svých rodičů, babiček nebo
dědečků.
Všechny příchozí přivítal Jan Morcinek
jako král Miroslav, který byl hlavním
moderátorem celého karnevalu. Král byl
obklopen svými poddanými, které tvořila
mládež ze schóly a ministranti. Karneval
oficiálně zahájil otec Kamil Obr.
Díky sponzorskému daru, který poskytla MO KDU-ČSL, jsme mohli pozvat
mezi děti balónkového klauna, který
během svého vystoupení dětem vytvaroval z balónků kytičky, meče, zvířátka
a spoustu dalších překvapení.
Pro rodiče a děti bylo připraveno
občerstvení. Kdo měl chuť, mohl si
zakoupit dle libosti chlebíčky, koláčky
a spoustu jiných dobrot. Tímto děkuji obsluze, jmenovitě Mirce Trličíkové a Aničce
Borákové.
Součástí programu bylo i zapojení
rodičů do her a soutěží. Ať už to bylo při
luštění křížovek u stolu nebo v souboji
tatínků, který dřív sní talíř plný oplatků
se šlehačkou. Také musím vyzdvihnout
velkou odvahu maminek nechat se nalíčit
od vlastních ratolestí. Veliké díky i jim!
Příjemnou hudbou nás karnevalovým
odpolednem provázela živá hudba pana
Josefa Navrátila.
Nedílnou součástí byla také možnost
si odložit oblečení do šatny, kde se na
všechny těšila Maruška Kubečková

a Toník Vašek. U vstupenek všechny
příchozí vítala svým úsměvem Alžbětka
Chudějová. Velkou oporou při organizaci
karnevalu byla paní Maruška Bohuslavová v roli Křemílka a také moje rodina.
Při tom všem veselí a zábavě jsem úplně
zapomněla fotit. :-)
Proto fotky, které jsou použity, jsou
jenom díky skvělým rodičům, kteří nám
je poskytli.
Tímto bych chtěla ještě jednou upřímně
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na této zábavné akci
pro děti.
Největší vděčnost ale patří našemu Pánu,
neboť jak se říká: „Bez Božího požehnání
marné lidské namáhání.“
Maruška Rozsypalová alias Vochomůrka

VTIPY
Katechetka se ptá dětí v náboženství
v postní době, jestli se jim podařilo už si
něco odříct. Podotkne, že odříct znamená
to, nevzít si to, na co mám velkou chuť.
Jedna žačka se hlásí: „Paní katechetko, já
mám vždycky v neděli sto chutí nejít do
kostela a odřeknu si ji a jdu.“
„Martine, kam pospícháš?“ Ptala se katechetka chvátajícího ministranca.
„Na křížovou výpravu,“ odvětil tázaný
a zrychlil, aby stihl začátek křížové cesty.
„Děti, když je na popeleční středu přísný
půst, myslíte, že je někdo, kdo nemusí
půst dodržovat?“ (Katechetka má na
mysli někoho nemocného.)
„Ano, pan farář!“
„Jaké slovo neříkáme v postní době?“
„Maso!“
„Jak se nazývá neděle pře Velikonocemi?“
Děti mlčí.
„Napovím vám: začíná na K...“
Jeden žák vykřikne: „Kočičková!“
Děti se učí podle obrázků pojmenovat jednotlivá zastavení křížové cesty. Chlapeček
si vytáhne obrázek 10. zastavení a praví:
„Pánu Ježíši sundali tričko.“
“Jak zní třetí přikázání?“
“Pohni, abys den sváteční světil.“
„Jaká doba začíná popeleční středou?“
„Křížová.“
„Doba pozdní,“ hádají děti.
„Jaká máme tajemství růžence?“
„Růženec veselý, smutný a ... to třetí
nevím.“
Katecheta vysvětluje gesto sepjatých
rukou: „Když máte hezky sepnuté ruce,
pak prsty směřují jako anténky k nebi, aby
zachytily spojení s Bohem.“
Přemýšlivý žák vykřikne: „A proč se pan
farář modlí takhle?“ – a naznačuje rozepjaté ruce. Jiný žák pohotově vysvětlí: „Pan
farář je satelit!“
Slovo mají děti,
Karmelitánské nakladatelství
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POZVÁNÍ
DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den.
Přináším ti v něm své modlitby,
práce, radosti i utrpení ve spojení
s Ježíšem Kristem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe
samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je
i mým průvodcem a vyzbrojí mě
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou
Církve, zvláště na úmysly, které
nám předkládá Svatý otec a naši
biskupové pro tento měsíc, aby...

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE
CENTRUM PRO RODINU Vás srdečně
zve na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
PRO MUŽE na téma:
Milosrdný otec
Obnovu povede P. Mgr. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro pastoraci.
KDE: na faře v Zašové 12. března 2016
PROGRAM:
10.00 adorace v kostele, přednáška,
12.00 oběd, příležitost ke svátosti smíření
nebo duchovnímu rozhovoru

14.00 přednáška
16.00 Mše svatá – ukončení duchovní
obnovy
Společný oběd bude zajištěn v místní
restauraci, nutno si jej objednat při
přihlášení.
Na duchovní obnovu se přihlašujte do
10.3.2016
na e-mail cprvalasskemezirici@ado.cz
nebo na telefonu 733 741 636.

1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

ÚNOR

1. Abychom pečovali o stvořený svět,
který jsme dostali jako nezasloužený
dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
2. Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou
a asijskými národy.
3. Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim
citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.

BŘEZEN

1. Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.
2. Aby křesťané, znevýhodňovaní
a pronásledovaní pro víru díky neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.
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TERMÍNY FARNÍCH TÁBORŮ
Příměstský tábor v Pastoračním
centru 11.–15. července 2016

Farní tábor v Pohoři (děkanát Bílovec)
10.–21. srpna 2016

OHLÉDNUTÍ
VÁNOČNÍ KONCERT – „Co sa stalo, přihodilo na horách…“
Chvalte Boha v jeho svatyni.
Chvalte ho zvukem polnice,
Chvalte ho harfou a citarou,
Chvalte ho bubnem a tancem,
Chvalte ho strunami a flétnou,
Chvalte ho zvučnými cimbály,
Chvalte ho cimbály dunivými!
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!
(Žalm 150)
Když jsme v neděli 10. ledna v 16 hodin vcházeli do jemného přítmí našeho
kostela, vítalo nás jen světlo – světlo
vánočních stromků, světlo svící, světlo
nad Betlémem a také světlo, které
proudilo ze slov a prvních tónů písně,
která zahajovala Vánoční koncert
střední scholy při kostele Všech svatých
v Rožnově pod Radhoštěm. Při posledních slovech úvodní koledy „To světlo
ve tmě svítí a tma je nepohltí. To světlo
osvěcuje každého člověka…“ se celý pros-

tor chrámu rozzářil všemi světly.
Krása. A ta krása, radost a pohoda
pokračovala celou další hodinu.
V tomto čase zazněla celá řádka koled,
a to nejen z Moravy, Valašska, ale díky
úpravě Štěpána a Bětky jsme si mohli
poslechnout, jak oslavují narození Ježíše
v Polsku, Rusku, Německu a Španělsku.
Díky vám, naši mladí, za vaši píli, za váš
čas, který jste věnovali přípravě koncertu, díky vám za vaše nádherně sladěné
hlasy, za úžasný hudební doprovod, díky,
že se vám podařilo zaplnit náš kostel,
a to i těmi, kteří nejsou pravidelnými
účastníky liturgie.
Díky za toto zastavení a za vaší snahu
přenést nás zúčastněné blíže ke Světlu.
Myslím si, že slova úvodního žalmu se
vám na sklonku vánoční doby podařilo
naplnit mírou vrchovatou.
Děkujeme.
M. Krhutová

Matice Radhošťská
Matice Radhošťská má nové a velmi
pěkné webové stránky
www.matice-radhost.cz. Je tam skutečně
hodně zajímavých informací o historii
Matice, aktuálním dění v Matici, informace o kapli, o poutních cestách
a řada dalších. Stránky jsou dílem pana
Josefa Krůpy ze Zašové, jednoho
z nejaktivnějších členů Matice Radhošťské.
Ladislav Kohout, člen Matice

3. Ať se k matkám, které podstoupily
interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost
a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.

INZERCE
Farní zpravodaj nabízí prostor pro bezplatnou nekomerční řádkovou inzerci.
Ta by měla umožnit snadnější sdílení
hmotných i nehmotných prostředků
mezi farníky. Můžete nabízet nebo
hledat ubytování, vybavení domácnosti,
přebytky ze zahrádky, potřeby pro
děti, sportovní vybavení apod., ale také
přátelství nebo modlitební společenství.
Text by měl být co nejkratší a musí
obsahovat váš telefonní nebo emailový
kontakt. Inzeráty zasílejte na emailovou
adresu: roznov.inzerce@seznam.cz
nebo v odpoledních hodinách volejte
tel. 777 609 672 • Redakce si vyhrazuje
právo odmítnout inzerát z důvodu
nevhodného obsahu.
• Nabízíme celoroční levné ubytování
pro nenáročné na faře v Písařově. Vhodné
k pořádání táborů, chaloupek, pro
společenství, k víkendovkám, pro rodiny
s dětmi, pro ty, kteří mají rádi klid a krásnou přírodu. Písařov se nachází v podhůří
Jeseníků a Orlických hor – v létě možnost
turistiky, v zimě lyžování. Ubytuje se 30
lidí, v létě je možnost ještě postavení stanů
na zahradě. Pro zimní pobyt je celá fara
vytápěná automatickým kotlem /topení
obstarává správce fary/. Vše ohledně
ubytování a i více se dozvíte na
www.fara.estranky.cz , nebo ráda zodpovím e-mailem či na tel. 728 324 581.
Farnost Písařov je spravována duchovním
správcem o. Radkem Maláčem z Červené
Vody/v Písařově kněz není/,spadá do
děkanátu Zábřeh na Moravě. Pokud
vás naše nabídka zaujme, rádi vás u nás
přivítáme a ubytujeme.
S přáním všeho dobrého
Hlásná Alena, farnost Písařov
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SVATÍ MĚSÍCE

SVATÁ AGÁTA (HÁTA) /5.2./
Narodila se v italské zámožné rodině. Celý
její život se odehrával na Sicilii, v městě
Katánii. Agáta vynikala duševními schopnostmi i krásou těla. Zamilovala se do svého
Vykupitele a odmítala všechny nápadníky.
Toužila po duchovním životě, ochotna

SVATÝ KAZIMÍR /4.3./
Narodil se r. 1458 jako syn polského
a litevského krále Kazimíra IV. a Alžběty
Habsburské. Byl třetí ze 13 dětí. Královna
považovala za nejdůležitější vést děti ke
zbožnosti a k osvojení správného pořadí
hodnot. Kazimír byl odmalička tiché,
laskavé i vážnější povahy. Když mu bylo
necelých 13 let, byl jeho nejstarší bratr
Vladislav na Kutnohorském sněmu
jednohlasně zvolen králem českým a 16.
června volbu přijal. V témže roce (1471)
v Uhrách dozrálo spiknutí nespokojené
šlechty proti králi Matyáši Korvínovi
(Huňadovci) a polský král byl požádán,
aby mladého Kazimíra dal Uhrům za krále.
Kazimír z Krakova vyjel 2. října se svým
vojskem a po měsíci stanul u Hátváru,
poblíž Budína. Matyáš stáhl své vojsko
a rozdělil své protivníky tak, že ke Kazimírovu vojsku se po jeho vjezdu do Uher nikdo
nepřidával. Třináctiletý Kazimír uvážil, že
by v rozhodném boji mohlo téci moc krve,
a odtáhl proto k Nitře. Tam nechal hlavní
posádku a s částí vojska se nejkratší cestou
vrátil domů. Rodičům řekl, že nechce
žádnou korunu, která by byla zbarvená krví
poddaných a že se chce raději namáhat
o korunu křesťanských ctností.
Otec byl velmi nespokojen, že jeho plány
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přinést svému božskému snoubenci jakoukoliv oběť. Jedná se o světici patřící k těm
s nejrozšířenější úctou už v nejstarších
dobách. Její jméno bylo dokonce zařazeno
do liturgického kánonu mše svaté.
Jeden z odmítnutých nápadníků se
pomstil tím, že ji udal jako mimořádnou
křesťanku. Náměstek císaře Decia Quintianus po svůdném vyprávění o Agátě ji
zatoužil získat pro sebe. Neoblomnou
Agátu se rozhodl dát na převýchovu ke
zpustlé Afrodisii do nevěstince. Agáta
by raději přijala tělesné utrpení, ale
musela nejdříve projít zkouškou, v níž
osvědčovala svou čistotu a ušlechtilost.
Když ji Afrodisie vracela Quintianovi,
odpověděla něco v tom smyslu, že by
snadněji obměkčila kámen a ohnula
železo, než zdolala Agátinu umíněnost.
Quintianus se rozzlobil, a když nic nepomáhalo, dal ji mučit. Bičovali ji, natahovali na skřipec, píchali do ní a pálili ji.
Sadistické choutky náměstka se projevily
i v příkazu odstranit její prsa.

Dle legendy ji bez jakéhokoliv ošetření
strčili do vězeňské kobky a tam se jí zjevil
svatý Petr a uzdravil ji. Pak ji podrobili
novým mukám na střepech a žhavém
uhlí, ona však zůstala Kristu věrná a plná
lásky až do posledního dechu.
O takovou sílu, vycházející z modlitby,
by nám mělo jít, když se dostaneme do
pokušení udělat nějaký ústupek pro některé
z novodobých božstev. Je lepší trpět s Kristem, než se radovat bez něj.
Křesťané z velké úcty pohřbili Agátu
v novém hrobě a podle legendy – při
prvním výročí její smrti nastal výbuch
sopky Etny a hrozilo zničení Katánie.
Obyvatelé s prosbou k Agátě nesli z jejího
hrobu plachtu proti lávě, a ta se zastavila.
Do českých zemí byla úcta ke sv. Agátě
zavedena již ve 12. století. Její kult do katedrály sv. Víta na Pražském hradě uvedl
císař Karel IV., který opatřil také relikvii
z lebky světice a vložil ji do stříbrného
relikviáře. Sv. Agáta měla až do husitských válek v katedrále svůj oltář.

v Uhrách nevyšly, a Kazimír se proto
odebral na vzdálený hrad, kde se oddal
zbožnému životu a zvažoval svoji budoucnost. Pohrdal přepychem a začal žít asketicky. Spával na zemi, nosil hrubý kající oděv
a různě se postil. Již před otevřením kostela
bylo možné jej někdy vidět klečet u vchodu.
Čím více se modlil a účastnil bohoslužeb,
tím více toužil žít jen pro Ježíše a jeho
Matku, k níž choval velkou úctu a lásku.
Také se rozhodl, že se neožení a složil
slib panické čistoty. Nesmírně si vážil
Nejsvětější svátosti a rád rozjímal
o Ježíšově utrpení. Čistotu pokládal za
nejkrásnější ctnost a radoval se ze svého
slibu. Marně se otec snažil hovořit o tom,
že by sňatkem prospěl královské rodině,
a lékaři mu zase předstírali, že by si
manželstvím prodloužil život.
Kazimír byl v řeči rozvážný a varoval se
zbytečných slov. Ve vznešené společnosti
se pohyboval důstojně. Svou moudrostí
pomáhal otci vládnout a sdílel jeho
vladařské starosti. Ujímal se poddaných
a utiskovaným dopomáhal ke spravedlnosti. Na námitky, že se nesluší, aby se
princ tak snižoval k prostému lidu, měl
odpověď, že “Kristus, Syn Boží, král
všech králů sestoupil z trůnu nebes a stal
se chudým, aby nás obohatil. Slovem
i životem nás Spasitel poučil, že kdo slouží
chudým, slouží jemu samému.“ Proto

Kazimír chudé miloval jako otec a rád
jim sloužil. Při vší svatosti byl vždy velmi
pokorným kajícníkem.
Často býval nemocen a zemřel na tuberkulózu ve věku 25 let. Po 120 letech
byl jeho hrob otevřen, jeho tělo bylo
neporušené a na jeho prsou ležel zachovalý
a rukou psaný chvalozpěv o Panně Marii.

Anotace časopisu
Rodinný život 1/2016
– Církev 21. století –
První letošní číslo časopisu Rodinný život
s názvem Církev 21. století je nejen o současných radostech a bolestech společenství věřících, ale také o výzvách určených
každému z nás. V církvi jsou zdravé názory důležité, ale nejzásadnější je zkušenost vztahu.
Manželé Šmídkovi vnímali v průběhu
uplynulých desetiletí proměňující se potřeby církve. V rozhovoru vypráví o odvaze sloužit druhým a lidské potřebě zakoušet sounáležitost.
Pro kněze Jana Blešu je ideálem farnost, v níž roste chuť přibližovat se stále víc k Bohu. Paní Helena Zábranská se
zamýšlí nad rozdílnými potřebami městských a venkovských farníků. Jiří Červený
představí neobvyklý hudební soubor Musica pro sancta Cecilia a poslání křesťanské zvukové knihovny pro nevidomé.
Seznamte se s praktickými důsledky církevních restitucí. Do aktuálního, celospolečensky diskutovaného tématu přináší
vhled František Jemelka z tiskové kanceláře České biskupské konference.
Jaké to asi je, když k vám na návštěvu zavítá papež František? To se dovíte v laskavém fejetonu Magdy Strejčkové. Skutky milosrdenství nás sbližují a proměňují.
Nedávno zahájený Rok milosrdenství nás
o tom může přesvědčit.
V časopise nechybí pohádka na dobrou noc,
setkání s andělem Cherubínem, tvoření pro
děti, lahodný recept, křížovka, soutěže, hry
a informace o připravovaných akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc,
e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz
tel.: 587 405 250

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
SVÁTOST KŘTU PŘIJALI A DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE BYLI PŘIJATI
jména a příjmení

pokřtěn/a

Alice Stančíková

28.11.2015

Vojtěch Drlík

28.11.2015

Monika Jindrová

29.11.2015

Daniel Jiří Kalus

29.11.2015

Pavel Mizera

29.11.2015

Emilie Heryánová

29.11.2015

Sofie Pargačová

29.11.2015

S amuel Ladislav Ryšav ý

29.11.2015

Veronika Marie Růčková

27.12.2015

Eliška Zítková

27.12.2015

Michal Válek

31.1.2016

Blahopřejeme nov ým křesťanům k získání této vznešené svátosti,
která má tyto účinky:
– odpouští dědičný hřích a u dospělého všechny hříchy
– činí pokřtěného dítětem Božím
– činí ho údem Kristov y církve
NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI A SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
dne

jméno a příjmení

6.2.2016

Petr Velecký a Pavla Slováková

Novomanželům gratulujeme a přejeme jim, aby spolu ve vzájemné lásce
a spokojenosti žili po celý život tak, jak si před Bohem slíbili.
NA VĚČNOST JSME VYPROVODILI T Y TO NAŠE BRATRY A SESTRY
jméno a příjmení

zemřel/a

věk

Milena Mičolová

22.11.2015

87 let

Růžena Fojtášková

30.11.2015

92 let

Ludmila Panáčková

3.12.2015

76 let

Jaroslav Mirga

4.12.2015

59 let

Vladislava Solanská

3.12.2015

78 let

Alois Forejtar

14.12.2015

88 let

Miroslav Kubját

22.12.2015

85 let

Marta Martinková

18.12.2015

78 let

2.1.2016

89 let

30.12.2015

56 let

7.1.2016

93 let

Dobromila Gajdůšková

10.1.2016

85 let

Eliška Ondřejová

21.1.2016

72 let

Bohumila Vala

20.9.1930

85 let

Rudolf Ovsený

28.1.2016

68 let

Pavel Křenek

31.1.2016

69 let

3.2.2016

90 let

Milan Porubský
René Stoimen
Božena Jurková

Jindřiška Petřvalská

Odpočinutí věčné dej jim, Pane a světlo věčné ať jim svítí!
Amen!
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
V ROŽNOVĚ P. R.

VÝTĚŽEK V CHARITĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
porovnání mezi lety 2012–2016

Jana Jurajdová

4 230 Kč

Jiří Kubeček

6 837 Kč

Vojtěch Zejda

13 956 Kč

Jaromír Kor yčanský

3 270 Kč

Veronika Marčíková

16 404 Kč

Veronika Hlaváčová

5 281 Kč

Věra Horutová

17 898 Kč

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

Antonín Rozsypal

10 085 Kč

Horní Bečva

49 886 Kč

45 660 Kč

48 836 Kč

48 108 Kč

54 402 Kč

Erika Kubějová

16 555 Kč

Prost. Bečva

65 551 Kč

71 003 Kč

74 852 Kč

76 737 Kč

72 889 Kč

Jaroslav Ondřejek

7 719 Kč

Dolní Bečva

78 686 Kč

78 166 Kč

87 979 Kč

95 623 Kč

97 203 Kč

Milan Volf

8 712 Kč

101 118 Kč

86 403 Kč

90 500 Kč

101 200 Kč

99 670 Kč

Jaroslav Fabišík

10 443 Kč

40 008 Kč

37 910 Kč

44 718 Kč

50 788 Kč

47 402 Kč

Barbora Mizerová

12 034 Kč
10 919 Kč
15 578 Kč

Hutisko
Vigantice
Rožnov p. R.

246 343 Kč

287 287 Kč

297 008 Kč

321 839 Kč

351 540 Kč

Alžběta Hlavicová

Val. Bystřice

109 832 Kč

100 594 Kč

111 640 Kč

114 847 Kč

116 587 Kč

Marie Bohuslavová

Velká Lhota

13 260 Kč

18 245 Kč

16 226 Kč

17 316 Kč

19 584 Kč

Zubří

166 918 Kč

156 849 Kč

165 798 Kč

180 630 Kč

193 193 Kč

Vidče

61 252 Kč

61 549 Kč

62 265 Kč

70 448 Kč

76 448 Kč

Střítež

20 129 Kč

17 727 Kč

20 179 Kč

20 287 Kč

22 842 Kč

Zašová

107 186 Kč

104 058 Kč

99 057 Kč

115 933 Kč

118 476 Kč

Val. Meziříčí

437 372 Kč

409 340 Kč

434 474 Kč

467 160 Kč

431 332 Kč

Poličná

32 020 Kč

Krhová

42 633 Kč

Branky

18 186 Kč

17 427 Kč

17 066 Kč

20 315 Kč

23 517 Kč

Police

13 550 Kč

13 610 Kč

14 164 Kč

14 447 Kč

13 959 Kč

Loučka

17 167 Kč

16 774 Kč

18 003 Kč

19 766 Kč

21 277 Kč

Podolí

5 437 Kč

5 311 Kč

5 585 Kč

5 532 Kč

6 879 Kč

Kunovice

16 445 Kč

16 969 Kč

18 761 Kč

18 458 Kč

19 650 Kč

Kelč

65 760 Kč

67 045 Kč

69 821 Kč

80 286 Kč

82 812 Kč

Kladeruby

14 390 Kč

18 244 Kč

18 545 Kč

17 978 Kč

23 028 Kč

Choryně

15 210 Kč

16 224 Kč

18 969 Kč

18 604 Kč

19 116 Kč

Lešná

52 659 Kč

42 122 Kč

55 591 Kč

51 050 Kč

49 651 Kč

1 716 345 Kč

1 688 517 Kč

1 790 037 Kč

1 927 315 Kč

2 036 380 Kč

Milí koledníci Tříkrálové sbírky,
děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat a přinesli tak mnoha lidem radost,
mnohým naději na zlepšení života. Někteří se spolu s Vámi radovali z narození Pána
Ježíše, jiné potěšil Váš zpěv a úsměv, všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro
druhé – přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou
úplně všechny spočítané, ale zkuste spočítat Vy, s kolika lidmi jste se při koledování
setkali, kolik jste jich obdarovali... Kolik bylo těch, kteří se díky Vám stali o něco
lepšími, protože se dokázali podělit? Kolik koledníků bylo v celé republice, ve které
letos koledovalo 21 tisíc skupinek? Vždyť to je více než 70 tisíc mladých lidí, kteří jsou
ochotní dělat něco pro druhé, a to je naprosto úžasné!
Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo
jste se do Tříkrálové sbírky zapojili.
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P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní Charity Olomouc
Václav Keprt, ředitel ACHO

Rober t Cibulec
Václav Krhut

7 537 Kč
21 288 Kč

Monika Ondřejková

7 084 Kč

Daniela Kopečková

9 731 Kč

Lucie Skalková

4 743 Kč

Cecílie Marková

12 584 Kč

Lucie Janíková

20 829 Kč

Kristina Kubečková

15 047 Kč

Jan Morcinek

15 341 Kč

Jana Kamasová

13 347 Kč

Michaela Kudelová

9 268 Kč

Marcela Koláčková

5 857 Kč

Eva Maňáková

5 897 Kč

Dorota Horňáková

2 954 Kč

Tamara Slováčková

9 385 Kč

Anna Juříková

4 373 Kč

Marie Rozsypalová

6 374 Kč

Pavel Kubík

3 428 Kč

Marie Kondrátová

3 293 Kč

Eliška Bubničová

8 872 Kč

Kamil Obr

4 387 Kč

Výtěžek r. 2015

321 839 Kč

Výtěžek r. 2016

351 540 Kč

VŠEM VEDOUCÍM A DĚTEM SRDEČNĚ
DĚKUJEME ZA VY TRVALOU
A OBĚTAVOU SLUŽBU
A DÁRCŮM ZA JE JICH ŠTĚDROST!

v kostele Všech svatých v Rožnově p. R.

PONDĚLÍ – tichá adorace / po večerní mši
ČTVRTEK – komentovaná adorace / po večerní mši / každý
druhý čtvrtek (po mši celebrované o. Kamilem) je připojena
i krátká katecheze k tématu milosrdenství

PRVNÍ PÁTEK v měsíci – celodenní tichá adorace
NEDĚLE – tichá adorace / 19-21 hod
Adorace je čas k navazování hlubokého a pravdivého vztahu
s Pánem života, který přináší pokoj a proměňuje náš vlastní život.
Ke ztišení v čase adorace jsou do prostoru kostela
zváni všichni, nejen farníci.

Pro více informací navštivte n á š f a r n í we b / p r av i d e l n é a k t u a l i z a c e
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