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Výlet se scholou a ministranty na Hradisko

Brána
milosrdenství
našich dětí
Celou dobu postní se naše
děti trénovaly ve skutcích
milosrdenství (překonat
lenost a pohodlnost,
více se modlit,
v trpělivosti,
v odpouštění urážek,
mít pochopení). Pak
si mohly symbolicky
navazovat barevné
stužky na svou bránu,
kterou o neděli Božího
milosrdenství projdou.
Brána nám má
připomenout, že máme
být otevření a milosrdní
vůči druhým, protože Bůh
je milosrdný k nám.

Výlet spolča po Rožnově

Téměř jako návštěva z kosmu
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Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále,
pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty!
Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla!
A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!
Vzhůru srdce. Máme je u Pána.
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, abychom neviditelného Boha,
všemohoucího Otce i jeho jednorozeného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, oslavovali radostným zpěvem
a celou vroucností srdce i ducha.
Neboť Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův
a svou krví z lásky prolitou zrušil dlužní úpis dávného hříchu.
Dnes je slavnost veliké noci, kdy se zabíjí onen pravý Beránek,
jehož krev posvěcuje veřeje věřících.
To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta;
Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou.
To je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.
To je ta noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista
od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni.
Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám tvá otcovská dobrota!
Jak nedocenitelný to projev tvé lásky: Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!
Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou smrtí.
Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!
Ó vskutku blažená noc, ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus vstal z říše zemřelých!
To je ta noc, o které bylo psáno: „Noc jako den se rozjasní“
a „Noc je mým světlem ve všech mých radostech“.
A tak posvěcená tato noc zahání hříchy, smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost;
zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci.
V této milostiplné noci, přijmi tedy, Otče svatý,
tento chvalozpěv jako večerní oběť, kterou ti přináší přesvatá církev,
když rukama svých služebníků slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku.
Již jsme slyšeli chvalozpěv na tuto svíci, kterou ke cti Boží rozsvítil planoucí oheň.
Ačkoli se její plamen dělí a rozdává světlo, přece ho neubývá.
Napájí se totiž tajícím voskem, který pro tuto vzácnou svíci připravila pilná včela.
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.
Prosíme tě tedy, Bože, ať tato svíce, ke cti tvého jména posvěcená,
stále svítí neslábnoucím jasem, aby rozehnala temnotu této noci.
Přijmi ji jako líbeznou vůni a dej, aby zářila jako světla na nebi.
Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla.
Onen totiž Vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu:
tvůj Syn, Ježíš Kristus, který s tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen
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ÚVODNÍ SLOVO
Sestry a bratři,
přeji vám všem pokoj a radost od Krista
našeho Pána, pro nás trpícího, ukřižovaného a vzkříšeného.
Postní cesta nás v tyto dny přivádí do velikonočního slavení. Po době odříkání se
nám otvírá čas slavení. I počty jednotlivých dnů obou liturgických dob – čtyřicet a padesát – jako by naznačovaly poměr mezi naší lidskou snahou a Boží milostí. Nám lidem žijícím na této zemi není
možné vstoupit do radosti nebe bez vlastního úsilí. Neustále platí ono Boží slovo po prvním hříchu: „V potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země,
z níž jsi byl vzat.“ (Gn 3, 19) Zároveň
však je nutné jedním dechem dodat Ježíšovo „beze mne nemůžete dělat nic“. Boží
milost nás předchází, provází i následuje. Stále jsme ve velikém proudu Boží milosti. Jestliže nám v postní době připadalo, že je mnoho věcí závislých na našem
úsilí, pak doba velikonoční odhaluje pravou skutečnost. Jsme nesmírně obdarová-
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ROZHOVOR
ni, protože Bůh chce. Na prvním místě tedy není naše lidská snaha, ale Boží
milosrdná láska. V liturgickém slavení obou období se odráží náš život pozemský a nebeský, ke kterému spějeme. Všimněme si, že ani v jedné z těch
dob nás Bůh nenechává samotné. Kristus vstupuje do reality lidského života,
a to se vším všudy – včetně reality hříchu a jeho důsledků. Ale je i oním vítězem nad smrtí. Kristus s trnovou korunou je naším štítem před útoky zla.
Kristus s korunou vítězství je štěstím
našeho srdce.
Prožíváme mimořádný čas Svatého
roku milosrdenství. Ony již tolikrát
zmiňované svaté brány nejsou vlastně
ničím jiným než obrazem velikonočního tajemství. Ježíš Kristus se pro každého člověka stal bránou milosrdenství. Jeho utrpení a vzkříšení jsou dvě
strany vrat, zavřených po Adamově hříchu, ale nyní znovu otevřených. Myslím, že vůbec nejsme schopni proniknout celou hloubku tajemství našeho
vykoupení. Moc bych si však přál, abychom letos alespoň něco málo pochopili a prožili. Kde se před člověkem otevře vědomí jeho hříšnosti, tam se s ještě větší radostí přijímá pomocná ruka
k záchraně.
Tajemství Velikonoc je skryto v prvních
slovech Zmrtvýchvstalého ve Večeřadle. A já se k tomuto Ježíšovu slovu připojuji a přeji POKOJ VÁM.
P. Kamil

Rozhovor s P. Petrem Karasem 

P. Petr Karas vedl v naší farnosti dvoudenní postní obnovu dotýkající se tématu Milosrdenství. Při večerním přátelském posezení jsme se otce Petra
vyptávali na jeho cestu do francouzské
komunity Jeunesse-Lumiere, působení
v charismatické obnově, i na to, proč
se farnosti Dolní Bojanovice, ve které
slouží, přezdívá „moravský Vatikán“.
Otče, v jaké rodině jste vyrůstal?
Narodil jsem se v roce 1969 v Třebíči,
mám 4 sourozence, rodiče byli oba věřící, tak jsem vyrůstal v takovém pěkném
harmonickém prostředí, kde jsme byli
vedeni k víře slovem i příkladem.
Takže jste chtěl být knězem už odmala?
Naopak – vůbec mě nenapadlo, že bych
se mohl stát knězem, ani v dětství, ani
v době dospívání. Spíš mě k tomu dovedlo několik vlivů, které se skládaly dohromady. Asi první impulz přišel skrze P. Otmara Kaplana, který nás připravoval k biřmování a hodně nás ovlivnil. Vzpomínám si, že jsme měli jednou
takové setkání v sakristii u sv. Martina
v Třebíči před svatbou někoho z našeho společenství a on si tehdy povzdechl,
že všichni se vdávají a žení a do semináře nejde nikdo (takový klasický farářský
povzdech). Tehdy mně to uvízlo v hlavě
a poprvé, k mému vlastnímu překvapení,
mě napadlo „co kdyby se to týkalo mě?“
Ale zasunul jsem to v hlavě. Ta myšlenka
se však vrátila při organizování primice
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v naší farnosti, a pak znovu, když se dva
moji dobří kamarádi tehdy hlásili do semináře. Takže se to ve mně postupně zakořeňovalo, uhnízďovalo. Ta otázka ve
mně sice byla, ale vůbec se neblížila nějakému rozhodnutí. Šel jsem na vysokou
školu a až tam, skrze různá setkání, po
charismatické obnově a skrze různá Boží
slova, která do sebe zapadala, jsem se asi
po roce a půl rozhodl odejít do semináře.
Jak jste se dostal do komunity Jeunesse-Lumiere (Mládí-Světlo) ve Francii?
Jeunesse-Lumiere je vlastně evangelizační škola. Odešel jsem do ní po čtvrtém
roce studia teologie a strávil v ní rok.
Velmi inspirativní bylo setkávání s jejím
zakladatelem Danielem Angem, hodně
mi však dalo i celé společenství s asi 30
mladými z celého světa, způsob, jakým
jsme se spolu modlili, to co jsme probírali (a bylo to pro mne tehdy objevné),
pokusy o evangelizaci, setkávání s mládeží... – to vše byly vlivy, které se do mě
vepsaly a ze kterých stále čerpám.
Daniel Ange je jednou z nejvýraznějších
osobností charismatické obnovy v Evropě. Čím je tak jedinečný?
Už jen ten jeho životní běh je mimořádný – stal se řeholníkem velmi mladý (v
17 letech vstoupil do benediktýnského kláštera), potom žil dlouhá léta jako
poustevník, potom jako misionář a řeholník ve Rwandě (tam byl 12 roků), potom se vrátil a žil zase jako poustevník,
a také začal psát knížky. První knížka,

Raněný pastýř ho proslavila. Začal přednášet a svědčit o víře na školách a v roce
1984 založil komunitu Jeunesse-Lumiere (Mládí-Světlo) – s myšlenkou, aby se
sami mladí zapojili do hlásání víry mezi
mladými.
Osobnost otce Daniela je strhující svou
bezprostředností, spontaneitou, přesvědčivostí, což mohli všichni vnímat na charismatické konferenci u nás v Brně, kde

ský Vatikán“ – čím to je?
(úsměv) To je samozřejmě nadnesené,
ale něco to jistě naznačuje. Třeba i početně – skoro polovina ze tří tisíc obyvatel chodí v neděli pravidelně na mši – to
ovšem ještě o ničem moc nevypovídá.
Spíš ty další projevy – množství lidí, kteří touží po něčem dalším – ať je to čtení
Písma, scházení se ve společenstvích, ale
i tradiční, živě prožívané formy, jako má-

byl v roce 2012 hlavním přednášejícím.
Strhující je i tím, s jakým nasazením jde
do věcí, jak se pravidelně a poctivě modlí, kolik toho stihne napsat, vyřídit…těch
rovin je hodně. Je to člověk, který je od
Boha hodně obdarovaný a který s těmi
obdarováními ze všech sil spolupracuje.

jové pobožnosti a poutě. Je tu i velké zastoupení mužů a mládeže a obecně taková velká touha zapojovat se do obecních
a farních aktivit.

Co ještě předcházelo Vaší cestě do farnosti Dolní Bojanovice?
Po vysvěcení na jáhna jsem nastoupil
na rok na vojnu do Kroměříže, potom,
v r. 1997 jsem byl vysvěcený na kněze. Moje první kaplanské místo bylo Petrinum v Brně, domov pro chlapce, kde
jsem byl jako spoluspirituál. Pak jsem
byl krátce kaplanem u sv. Tomáše v Brně
a následně jsem nastoupil do Fryšavy
pod Žákovou horou. Až poté jsem byl
jmenován do Dolních Bojanovic.
Jaké to bylo dostat se do tradiční moravské farnosti?
Slovácko pro mne byla oblast „tradiční“
a když se řeklo „tradiční“, automaticky
jsem to bral i jako „povrchní“. Hned ze
začátku jsem byl překvapený, že třeba ve
farní radě jsou lidé hodně ochotní a spolupracující. Poměrně rychle jsem pochopil, že lidé svoji víru prožívají sice možná
tradičně, ale opravdově a hluboce.
Dolním Bojanovicícm se říká „morav-

Inicioval jste ve farnosti tradici charismatických obnov a kurzu Alfa.
Kurz Alfa spolupořádáme s Hodonínem
hlavně z toho důvodu, aby byl přístupný
co nejvíc lidem. Kurz charismatické obnovy máme jednou za dva roky a je pravda, že jsem si už říkal, že už ji děláme po
osmé a nabídka už bude vyčerpána. Stále však přichází hodně lidí a z každého
kurzu vznikají nová společenství. Musím
se přiznat, že ani nevím, kolik jich dnes
přesně je – těch charismatických kolem
15, pak i manželská společenství, společenství mládeže, pak i ty tradičnější – se-

tkání k růženci, modlitby matek a další. Dohromady tak kolem 25. Považuji to
za projev zájmu prožívat víru společně
a prožívat ji ještě i jinak než „jenom“ při
nedělní bohoslužbě.
Jste zapojený do díla charismatické obnovy, pravidelně přednášíte na
Katolické charismatické konferenci (KCHK) – v čem vidíte přínos těchto aktivit?
Charismatická obnova bývá přijímána
v církvi různě, zvlášť ze strany kněží – někdy otevřeně i nadšeně, někdy s předsudky
i odmítavě. Můžou se samozřejmě objevit
i negativní jevy, jako přehnaná emocionalita, někdy i vydělenost ze společenství farnosti. U nás se s tím nesetkávám a myslím,
že když se obnova vede zdravým, správným směrem, dá se negativům vyhnout.
Přínosy vidím veliké – jednak na té mezilidské úrovni – v tom, že se lidé setkávají osobněji než v kostele, jednak na úrovni
duchovní – je tam možnost osobně vstoupit do modlitby, často je to spojené s bližším vztahem k Písmu svatému i k osobě
Ducha svatého, někdy také s větší odvahou
hlásat svoji víru… Přínosy tedy vidím na
té přirozené i duchovní úrovni jako dobré
a po těch letech si troufám říct i trvalé. Navíc to vede i k tomu, že nemálo lidí je pak
ochotných dělat něco pro druhé.
KCHK je jednorázová akce, řekl bych
přirozeně pěkná. Je tam pokojná, radostná atmosféra, určitě ne přehnaně excitovaná a emocionální. Je to možnost setkat
se v modlitbě, při přednáškách, v rozhovoru – což vnímám jako přínos pro jednotlivce a věřím, že pak i pro farnosti, do
kterých se potom vracejí.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se
dobré dílo dál daří. Za všechny
Marie Popelářová.

VELIKONOCE 2016 / průběh obřadů ve Svatém týdnu
21.3. PONDĚLÍ
22.3. ÚTERÝ		
23.3. STŘEDA		
24.3. ČTVRTEK
25.3. PÁTEK		
26.3. SOBOTA		
27.3. NEDĚLE		
			
28.3. PONDĚLÍ
			

18.00
7.00
18.00
Zelený čtvrtek 18.00
Velký pátek
18.00
Bílá sobota
19.30
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7.00
8.15
10.30
Pondělí velikonoční
7.00
8.15
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Agapé, láska pečující
„…a po mši svaté jste srdečně zváni na
Agapé…“, tak dozněla poslední věta z úst
kněze, kterou zakončil čtení nedělních
ohlášek.
To slovo jde mnohým z nás kolem uší
a jen přeletí, jiní z nás je přijímají jako
již tradiční ohlášku každé neděle, někteří z nás si o tomto „typu“ lásky přečetli
něco z moudrých knih a někteří, jako třeba i já, si slovo agapé dali do vyhledávače a ten nám našel, že agapé je jeden z několika řeckých výrazů pro lásku. A to lásku pečující. Označuje lásku Boha k lidem
a lidí k Bohu i mezi sebou. Je také výrazem pro „hody lásky“ (společné stolování), jež v počátcích křesťanství provázely
bohoslužbu, jako výraz vzájemnosti.
A tak se nyní připojme k těm, které toto pozvání oslovilo a pro tentokrát na hodinku
vyměnili teplo svého rodinného krbu za teplo společenství bratří a sester na agapé.
Otevíráme a nakukujeme za dveře fary,
kde se toto setkávání uskutečňuje … a už
slyšíme od dnešních hostitelů, kteří při-

pravili malé pohoštění: „Jen pojďte dál, ještě se místečko najde…“ Jindy pozvání nezaslechneme, protože jsme konfrontováni se
smíchem, pozdravy i vášnivými debatami
mnoha mladých lidí ze scholy a ministrantů, kteří tuto příležitost berou jako příjemné pokračování započaté neděle.
Stejně dobrá nálada i sdílení pokračují ve
farní zpěvárně, kde je čas zeptat se, postesknout si, poradit (dát dobré tipy i skvělé recepty), zasmát se, poznat „svého souseda“, projevit účast, poprosit o modlitbu,
obejmout se…být si tak nějak blíže.
A tak, když odcházím a zavírám za sebou
dveře fary (lebedí si nejen moje chuťové buňky), ale také vím, že jsme se setkala s Láskou; láskou, která nehledala svůj
prospěch, která se nevyvyšovala, s láskou,
která mi přála dobro, plnou zájmu, pozornosti i naslouchání, také s láskou, která se
umí rozdělit a věnovat svůj čas,…
„Děkuji Ti Pane, že tvoje láska je tak rozmanitá!“
Marta Krhutová

ZHODNOCENÍ AGAPÉ ZA ROK 2015

300 Kč příspěvek na UNICEF
1000 Kč příspěvek do Tříkrálové sbírky
700 Kč provozní náklady (káva, čaj)
Agapé provozujeme již od roku 2002. Děkujeme všem, kteří se této služby zúčastňují, pomáhají a dávají nám tak všem možnost myslet na ty nejchudší a nejpotřebnější i ve světě.

Na agapé se z dobrovolných příspěvků vybralo za uplynulý rok 24 260 Kč. Od různých
dárců jsme obdrželi ještě 8 100 Kč.
Z toho bylo odesláno na rozvoj školství pro
nejchudší obyvatele Indie 20 000 Kč. Tyto
příspěvky posíláme již 28 let.
8 000 Kč věnujeme na adopci dítěte do Ugandy
1000 Kč příspěvek na nemocné leprou
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Za všechny děkuje Marie Pavlicová

PODĚKOVÁNÍ

V březnu oslavila kulaté životní jubileum
naše dlouholetá farní hospodyně paní
Jaroslava Barabášová.
Děkujeme jí tímto za ochotnou službu
našim kněžím a celé farnosti.
Přejeme Boží požehnání, pokoj a radost
do dalších let.

Večerní křížová cesta otců u kostela

POZOR! NULOVÝ KREDIT. VÁŠ NEBESKÝ OPERÁTOR
Toto upozornění vstoupilo do mého postního putování v pravý čas. (Bůh má opět
pravdu!) Když má můj mobilní telefon vyčerpaný kredit, k nikomu se nedovolám,
ale s Bohem mohu hovořit kdykoliv a právě i tehdy, když můj „kredit je na nule.“
S manželem jsme přijali toto „pozvání“, které nás zastavilo u farní nástěnky, a v postní sobotu 13.2. jsme se zařadili
mezi ostatní účastníky malé duchovní obnovy v Zašové. Přednášející kněz, rodák
P. Jan Mach, nás pomalými, ale zřetelnými krůčky provázel a dával tak možnost,
abychom tempo zvládli a mohli se zastavit, nakouknout a poodhrnout „neprodyšnou pokrývku, která často leží na našem
životě“. Iz 25,7
Hned v úvodu otec Jan poukázal na mýtus, který přetrvává, že svatost, čas pro
Boha, je určená jen pro kněze, řeholníky
nebo poustevníky. Ale po překonání tohoto mýtu se dovídáme, že i my máme dosáhnout svatosti právě tam, kde jsme, kde
nás Bůh postavil. Každý prostor je dobrý!
Už teď máme s Bohem žít svoji svatost,
žít ji po malých krocích, i když na konec
cesty nevidíme. Na cestu ke svatosti patří
i naše nedokonalosti. Nehrát si před Bohem na schovávanou, ale předložit před
Boha sebe, takovou, jaká jsem: „tady se ti
Pane dávám s tím a tím…“
A jak navážeme vztah s Bohem, který o nás ví a chce s námi sdílet náš život?
Modlitbou, rozhovorem s Bohem. V modlitbě máme zaujmout takový postoj srdce, jako kdybychom se v tu chvíli modlili
sami a byli pro Boha jediní na světě. A nevadí, když se nám do naší modlitby míchá náš každodenní život. I svoji roztržitost, můj reálný život, mé pachtění mám
spojit s Bohem. Boha zajímá náš život, ne
jen nějaké „prázdné řečičky“ (př.: rodiče
s dětmi jdou po cestičce lesem; děti běhají kolem, odbíhají, něco je zaujme za nedalekým stromem, ale pak se zase vrací na společnou cestu k rodičům). Stejně
tak i my se vracíme k Bohu. Vždy dojdeme do cíle. Modlitba nás má činit lepším.
Máme být vůči Bohu dětmi, žít duchovní
dětství, jak nám ukazuje sv. Terezie z Lisieux, a vůči lidem být dospělí. Pokorně přijmout svoji slabost, omezení, postavit se
čelem k problému a propojit s modlitbou.
Fil 4,6-7

A když si člověk myslí, že má málo času
na modlitbu, i tehdy pozvěme Boha do
svých myšlenek a uvažujme s Bohem, hovořme vnitřně s Bohem; to, co se děje
v mé hlavě, všechno probírejme s Bohem.
A jak je to s postní dobou v mém životě,
se sebezáporem? Jak na askezi svého života?
Jsme lidé uprostřed práce, máme hledat
malé úkony askeze tím, že přijmu různé i nepříjemné drobnosti ve svém životě.
Zaměřím se na místo, kde trochu „ujíždím“, kde už mám něco příliš „zaužívané“. Tam máme směřovat svůj sebezápor.
Půst není o prolévání krve, ale skládat ty
malé věci jednu za druhou. (př.: sv. Maxmilián Kolbe a jeho rozhodnutí nabídnout
svůj život za život svého spoluvězně vyšlo z toho, že konal celý svůj život „malé“
skutky lásky vůči lidem a svým spoluvězňům.)
Je také askeze související s druhými lidmi.
Nejlepší půst jsou moji bližní. Já si je nevybírám. Kladou na nás nesmírné nároky
na soucit, trpělivost, lásku, odpuštění…
Za ten den je toho vrchovatě!
I naše tendence měřit dvojím metrem.
Pro sebe vždy tím lepším (omlouváme své
jednání). Musíme ale měřit stejně a představit si sebe na místě svého bližního
- milosrdný pohled na druhého. „Dokud
ty nejsi u cíle, nevyžaduj to od ostatních!“
Jsme poutníci. Hledání, bloudění máme
přijímat u sebe i bližního. Život člověka je
zrání. Učme se vnímat rozpoložení druhého, neznásilňovat ho svými představami. Přát druhému dobro pravé, které chce
tomu člověku dát Bůh. Odstraňovat to,
co bližnímu překáží, ne co mě štve. Radovat se s radujícími a plakat s plačícími, ale
přitom si zachovat sebe sama.
P. Jan Mach čerpal z knihy M. Delbrelové
Laická spiritualita
Děkujeme ti, Pane, za tento čas, který
nám ještě zbývá do slavení svátku Velikonoc, děkujeme za naše zastavení u paty
kříže a tvůj milosrdný a objímající pohled
na každého z nás. Pomoz nám, ať se stane pro nás časem našeho vlastního zmrtvýchvstání.
M. Krhutová

VTIPY
Apokryf ze zasedání Velerady
Jeruzalém, Velký pátek 30(?) po Kr.
Kaifáš: Josefe, tys půjčil těm galilejským svou vlastní hrobku?!
Josef Arimatejský: No jo, půjčil… Ale
jenom na víkend!
Víte, proč Petr Ježíše zapřel? Protože
mu uzdravil tchýni...
Vede Mojžíš svůj vyvolený národ
z Egypta, na novém místě se jich
ptá: „Tak co, zůstaneme? Líbí se vám
tady?“ „Ne, nelíbí, nějak divně to tady
smrdí!“ Jdou dál, po dalších dvou
dnech: „A co tady, zůstaneme?“ „Ne,
tady to taky nějak smrdí!” Jdou tedy
dále a Mojžíš zase: „Tak tady, ano?“
„Ano, zůstaneme – tady nic nesmrdí.“
Od té doby mají Židé čistý vzduch –
a Arabové ropu!
„Mirku, řekni nám, proč slavíme
Velikonoce?“ „Slavení Velikonoc
ustanovil Pán Ježíš, když řekl Petrovi:
Peč beránky mé!“
Ráno po svatbě v Káni Galilejské…
Hosté se pomalu probouzejí, většina
z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden
zvláště „přejásaný a přepitý“ muž
prosí: „Já mám takovou žízeň! Skočte
někdo pro vodu…“ Ježíš se zvedne, že
tedy půjde, když vtom všichni svorně
vykřiknou: „NE! Ty už ne…“
Rybaří takhle jeden farář ve Vltavě
pod Vyšehradem a vytáhne zlatou
rybku. Jak už to tak zlaté rybky dělají,
tak i tato prosí, že když bude puštěna
zpátky do vody, splní svému dobrodinci přání. Farář se podiví, že se rybce
chce nazpátek do té špinavé vody, pak
ji však pustí a vyslovuje své přání:
„Co kdybys udělala něco s tou válkou
v Afghánistánu...“
„Hele,“ odvětí rybka, „já jsem jenom
obyčejná malá vltavská zlatá rybka...
Války – to je na mne moc. Zkus si přát
něco jinýho.“
„Taky bych si přál, aby farníci v mém
kostele byli zbožní, trpěliví a milí.“
Rybička se chvilku zamyslí a pak říká:
„Kde že je ta válka...?“
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SVĚDECTVÍ
KURZY ALFA / leden–březen 2016
Snad každý člověk, věřící či nevěřící, si
čas od času klade otázku po smyslu života. Neméně často je totéž spojeno s touhou po poznání duchovních pravd. Nabídnout formování vlastních postojů skrze rovinu duchovní; nalézt či prohloubit
osobní vztah k Bohu; aktivněji vstoupit
do dynamiky dechu církve prostřednictvím pravidelného setkávání; k tomu všemu slouží Kurzy Alfa.
Cílem kurzů je praktické uvedení do základů křesťanské víry. Koncepce vzniku byla původně uzpůsobena především
pro lidi nevěřící. Prvotně v londýnské anglikánské farnosti Holy Trinity Bromton
(Nejsvětější Trojice) na konci sedmdesátých let minulého století. V devadesátých letech se již staly velmi účinným prostředkem evangelizace. Úspěšnost kurzů
se přenesla i do dalších církví a zemí včetně Česka, kde se konají již přes dvacet let.
V naší farnosti proběhl první běh kurzu
v roce 2009. V roce 2013 dokonce proběhl i v tradičním zimním a nově i podzimním termínu, který byl v pořadí šestý. Po
dvou letech (2014-2015) formace alfních
společenství, které ve farnosti vždy nesly pořadatelské břímě Kurzů Alfa, nastal
čas opět tyto kurzy otevřít, v ŘKF Rožnov
tedy již posedmé. Posláním církve je hlásat „Kerygma“ tj. dobrou zprávu o narození, díle, úmrtí a vzkříšení Ježíše Krista.
O dopadu Jeho lásky k člověku skrze dějiny stvoření a všeho lidstva. Důvodů k otevření však bylo více: myšlenková svobodomyslnost lidstva se dostává i přes hranice rozumem poznaného; kulturní dědictví Evropy je ohrožováno zvenčí i zevnitř; tradice hodnot víry, naděje a lásky,
kterou křesťanství ztělesňuje, se pomalu
ale jistě vytrácí nejen ze života jednotlivců
ale i rodin a společnosti.
Po deset týdnů, každý čtvrtek od 14.1. do
17.3.2016, probíhaly kurzy v Pastoračním centru od 18-té do 20-té hodiny s tématy: Jde v životě o víc? Kdo je Ježíš?, Proč
Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak se
modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh
vede? Jak odolat zlému? Proč a jak mluvit
s druhými o víře? Jak prožít zbytek života
co nejlépe? Součástí kurzů byly audiovizuální přednášky a diskuze (vzájemné obohacování) ve skupinkách. Jeden sobotní se věnoval tématu: Kdo je Duch Svatý?
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+ Co Svatý duch dělá? + Jak můžeme být
naplnění Duchem?, s pobytem účastníků
mimo Pastorační centrum a to na Krásné
samotě, Selesiánské chatě na Vídečských
pasekách. Do tajů Ducha nás v onen den
osobně zasvěcoval o.Karol Matlok MIC,
farář brumovské farnosti, nejen charismaty z Boží vůle obdarovaný kněz, navečer podpořen i modlitebním týmem přímluvců. Účastnit kurzu se mohl prakticky kdokoliv, kdo hledá odpovědi na duchovní otázky; chtěl se seznámit, či hlouběji poznat, křesťanství; hodlal se setkávat s lidmi, kteří žijí osobní vztah k Ježíši Kristu. Nutno podotknout, že úvodní setkání proběhlo za účasti dvaačtyřiceti zájemců, nicméně až dokonce vytrvaly přibližně dvě třetiny z nich. Ukázalo se, že i tato forma uchopení křesťanské
tématiky nemusí být dostatečně efektiv-

ní především pro zcela Bohem nepolíbené
či Bohu srdcem vzdálené. O tomto Hospodinově doteku však, díky Bohu, rozhoduje Duch, ne člověk. A celé Nebe se stále těší ze všech nádherných svědectví, která v průběhu či na konci kurzu od účastníků zazněla.
Svědectví (Tom–www.kurzyalfa.cz):
„Po přestěhování mne někam pozvali.
Bylo to v kostele. Čekal jsem partu podivínů. Ale bylo to jiné. Něco, co jsem nikdy nezažil. Setkal jsem se s lidmi ze všech vrstev společnosti. Někteří byli křesťané, někteří ne. Všichni jsme měli otázky. A chtěli jsme přemýšlet nad smyslem života. Řekli nám, abychom se ptali a hledali. Ale jak
má člověk hledat sám? Společnost často
nabízí hotové odpovědi. Na Alfě jsem obje-

vil něco opravdového a skutečného. Plnost
života. A dnes? Pořád mám otázky. A možná víc než dříve.“
Svědectví (Milan Volf – ŘKF Rožnov):
„Měl jsem nejasnou touhu po užším kontaktu s Bohem. Vyvěrala z životní krize
a zkoumání tématu, kterému jsem věnoval/zaslíbil klíčové rozhodnutí svého života. Hledal jsem duchovní odpověď, neboť
v lidských ji nebylo možné najít. Proto jsem
reagoval na pozvání do kurzů pozitivně.
Vynořily se další otázky, ale taktéž a konečně i odpovědi. Kde jim nerozumím, tam důvěřuji. Jsou bolesti a rány, které si ve svém
životě odnesu k vyřešení na druhý, vítězný
břeh. Ale dnes jsem za ně vděčný a děkuji,
že jsou právě takové.“
„Jděte do celého světa a kažte evangelium
celému stvoření.“ (Mk 16,15)
Za pořadatelský tým informuje
a vděčně děkuje Milan Volf

Odpouštět znamená vidět zlo v celé
jeho nahotě, a přesto se jím nedat
uchvátit.
(Johann Christoph Arnold)

Síla lásky a odpuštění dokáže v našem
životě zázraky.

Odpuštění neznamená servilnost (servus
je otrok), ale naopak svobodné postavení
se nad to, oč se jedná.
Je to pohled na věc, o kterou jde, z vyšší
perspektivy.

Odpustit znamená v prvé řadě odpustit
sobě to, že jsme se vzdálili od milostivého
a odpouštějícího Boha,
že jsme neuposlechli výzvy „nesuďte, abyste
nebyli souzeni“, že jsme vzali jeho spravedlnost do svých rukou a že jsme se domnívali,
že on, který je nejvyšší soudce, nás opustil.

Odpuštění je cesta k vnitřnímu klidu
a míru duše.
Odpustit znamená, že se rozhodneme nenechat si kazit život bolestnou minulostí, přestat si neustále drásat rány, které
krvácejí.

Oč vlastně při odpuštění jde?
Jde o rozhodnutí již dál netrpět, nevyžívat se v nenávisti a zlobě, vzdát se touhy
nadále zraňovat druhé
a zároveň se také vzdát touhy zraňovat
sebe pro to, co se odehrálo v minulosti.

Účelem odpuštění není změnit druhého
člověka, ale změnit vlastní postoj, myšlenky, vlastní negativní stav.
Odpuštění je projevem ochoty podívat se
na otázku sporu z vyššího hlediska a vidět vše z nadhledu.
Odpuštění nás oprošťuje od zranění,
které jsme utrpěli v minulosti.

Z knihy: O odpouštění, Jaro Křivohlavý
Karmelitánské nakladatelství

Odpustit znamená i to, že předáme svůj
spor do vyšších rukou a budeme žít nezatíženi tím, co bylo.
Odpuštění je guma, kterou můžeme vymazat bolestnou minulost.
Odpuštění je cestou lásky.
Odpustit znamená mít zájem o druhého
člověka a v srdci lásku k druhému člověku nehledě na to, co se kdysi odehrálo.

Johann Christoph Arnold je protestantský
pastor a duchovní vůdce. Jeho knihy, které
se zaměřují na nenásilné řešení konfliktů
a odpuštění, jsou přeloženy do mnoha jazyků. Žije v New Yorku.
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. byl český psycholog a spisovatel. Zabýval se psychologií zdraví, experimentální psychologií, logoterapií, pozitivní psychologií a problematikou manželského života. Napsal
řadu populárně-vědeckých knih věnovaných mj. tématům štěstí, stresu, stárnutí nebo odpuštění a jeho pozitivním vlivu
na lidské zdraví. Byl členem Českobratrské církve evangelické a byl ordinován jako
presbyter a laický kazatel. Za totality byl
po tři období svobodně zvoleným laickým
členem vedení této církve. (Poz. Red. )

Velikonoční testík
nejen pro děti
1. Jak se nazývá týden před Velikonocemi?
a) Slavnostní týden
b) Svatý týden
c) Smutný týden
2. Co slavíme v kostele na Květnou
neděli?
a) že bude brzy jaro a všechno pokvete
b) Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
c) Ježíšovo zmrtvýchvstání
3. Proč je Velký pátek „velký“?
a) připomínáme si Ježíšovu velkou
oběť na kříži
b) slavíme Ježíšovo velké zmrtvýchvstání
c) připomínáme si Ježíšovu velkou večeři s apoštoly
4. Kolik mší svatých může kněz
sloužit na Velký pátek?
a) jen jednu
b) výjimečně až tři
c) žádnou
5. Co znamená slovo „vigilie“?
a) noční bdění
b) ranní kuropění
c) večerní červánky
Správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4c, 5a

Jaký význam má odpuštění? Co znamená odpustit?
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OKÉNKO PRO DĚTI
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POZVÁNÍ
Česká křesťanská akademie připravuje
| 8. 4. 2016 | Mirek Herold – Mladý
křesťan v současné společnosti
přednáška pro mládež • diskuse • studentská mše svatá
• jak rozpoznat svoje životní povolání • jaké
jsou naše vnitřní zdroje • jaký má smysl žít
v dnešní době v řádu • osobní zkušenost • co
může kněz vědět o manželství
Mgr. Mirek Herold studoval filozofii,
teologii, dějiny umění a církevní dějiny.
V roce 2006 byl vysvěcen na kněze,
působil jako studentský kaplan v Brně
a Olomouci. V akademickém roce 20152016 zahájil doktorské studium historie

na Katolické teologické
fakultě UK v Praze. Je
členem jezuitské komunity
v Olomouci.
| 19. 5. 2016 | Martin C. Putna | Ruská
religiozita
Prof. Martin C. Putna je český literární
historik, překladatel a pedagog Fakulty
humanitních studií Univerzity Karlovy. Vystudoval na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze obor klasické filologie, který od počátku studoval
v kombinaci s rusistikou. Teologického
vzdělání dosáhl na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích. Profesorem
v oboru sociální a kulturní antropologie
byl jmenován roku 2013.
| 11. 11. 2016 | Miloš Doležal | Jako
bychom dnes zemřít měli
Miloš Doležal je český básník, spisovatel a publicista. Je bývalým redaktor
Perspektiv (1991–1993) a redaktorem
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Českého rozhlasu Praha, je rovněž
autorem řady rozhlasových pořadů
a dokumentů zabývajících se druhou
světovou válkou a komunistickým terorem v Československu.
Biografii Jako bychom dnes zemřít měli,
pojednávající o životě a mučednické smrti
kněze Josefa Toufara, nám představí
kombinovanou formou dramatizace,
autorského čtení a besedy.
Aktuální informace a také záznamy
proběhlých přednášek a besed ČKA najdete
v záložce Akademie na
www.farnostroznov.cz.
Na všechny akce rožnovské ČKA srdečně
zve Milena Blahová a Marie Popelářová

BENEFIČNÍ KONCERT
Pěvecký sbor Rosénka spolu se svými
hosty vás všechny srdečně zve na BENEFIČNÍ KONCERT, který se uskuteční
v neděli 10. dubna ve 14.30 hod. v našem kostele Všech svatých.

Studentský Velehrad 2016
Milí přátelé,
blíží se termín Studentského Velehradu
2016, a proto se obracíme na vás, bývalé
účastníky. V první řadě bychom vás na něj
rádi pozvali. Studentský Velehrad 2016
se uskuteční v termínu 21.–24. 4. 2016.
Téma letošního setkání je „Prostě žij!“.
Chceme se zamyslet nad tím, jak žít jednoduše a v pravdě, tváří v tvář Bohu, sobě
i druhým a jak žít naplno a s vděčností za
dary, které každý den dostáváme.
Studentský Velehrad připravují studenti
z Vysokoškolského katolického hnutí ČR
napříč studentskými městy ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu již rok a půl dopředu. Stejně jako předchozí ročníky, ani ten letošní se neobejde
bez vaší pomoci, abychom mohli zachovat cenu příznivou pro všechny studenty.
Zvažte prosím, zda byste se mohli podílet na pokračování tohoto díla formou finančního či hmotného daru. Od jednotlivých dárců potřebujeme vybrat celkem
61 450 Kč.
Vašimi dary můžete přispět na účet číslo:
2700062738/2010 s variabilním symbolem 101. Můžeme vám rovněž vystavit potvrzení o přijetí daru (finančního i hmotného) za účelem snížení základu daně.

Děkanátní pouť
na Velehrad

Za vaši pomoc vám můžeme nabídnout
například:
- za 200 Kč vzkaz pro účastníky Studentského Velehradu, který bude veřejně vystaven
- za 500 Kč tašku s logem Studentského
Velehradu 2016 a vzkaz pro účastníky
- za 1000 Kč tašku s logem Studentského Velehradu 2016, vzkaz pro účastníky a flash disk s přednáškami z letošního
Studentského Velehradu 2016
- za 5 000 Kč vzkaz pro účastníky, večeři s prezidentkou VKH ČR nebo vedoucí
studentského Velehradu 2016
Pokud znáte či vlastníte firmu, která by
s námi chtěla navázat spolupráci a tím
mimo jiné získat možnost prezentovat se
na našich webových stránkách i na samotném setkání, nebojte se nás kontaktovat.
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na
vás na Studentském Velehradě 2016!
S pozdravem Monika Hanzová
prezidentka
Vysokoškolské katolické
hnutí ČR, o.s.
prezident@vkhcr.org,
monika.hanzova@vkhcr.org

Pozvánka na výstavu
Galerie Kostnice:
Pomalu se učím kroky k mému tanci
Fotografie ze života Iskérky, sdružení pro
pomoc duševně nemocným
AUTOŘI:
členové rožnovského fotoklubu R9
Umělecké vedení:
Prof. Mgr. Jindřich Štreit
Zahájení výstavy: začátek května

9. dubna proběhne Děkanátní pouť za
rodiny a nová kněžská a řeholní povolání na Velehrad.
Součástí pouti bude návštěva nového kostela ve Starém městě, průchod Svatou
bránou, modlitba Korunky milosrdenství, adorace a mše sv. slavená o. Arcibiskupem.

Pozvánka na Férovou snídani
Víte, co je férový obchod?
Jedná se o takový způsob obchodování, kdy pěstitelé kávy, čaje, kakaa a jiných
plodin ze zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky dostávají spravedlivě zaplaceno,
tj. výkupní cena odpovídá nákladům na
pěstování a zároveň umožňuje důstojné
živobytí. K principům spravedlivého obchodu patří také zákaz dětské práce, rovnoprávnost a ochrana přírody.
Myšlenka fair trade vznikla ve 40. letech min. stol. právě v církevním prostředí jako hnutí proti chudobě. Zapojením
se do kampaně fair trade ukazují jedinci, školy, města i farnosti svůj zájem zasazovat se o spravedlivější svět. Je to aktivita, která připomíná, že my bohatí neseme
zodpovědnost za chudobu světa. Myšlenku fair trade lze podpořit nákupem výrobků označeným logem fair trade, ale také
účastí na Férové snídani.
Naše farnost a ZŠ Pod Skalkou se zapojí už podruhé do celosvětového happeningu a uspořádají pro veřejnost FÉROVOU
SNÍDANI – tj. snídani, kam přineseme
vlastní dobroty vytvořené z fairtradových
(káva, čaj, kakao, třtinový cukr) či lokálních (vajíčka, med, sýry) surovin.
Milí farníci, jste srdečně zváni jak
k ochutnávání, tak i k aktivnímu zapojení! Budeme rádi, když pozvete i své známé a kamarády, kteří do kostela běžně nechodí, ale o kterých víte, že jsou jim blízké
myšlenky sociální spravedlnosti, svobodného přístupu ke vzdělání či ekologického
zemědělství.
Akce se bude konat v sobotu 14. 5. na
farní zahradě od 9.00 hod. Maminky,
nebojte se přijít – kromě dobré a kvalitní
snídaně budou připraveny soutěže a hry
pro děti.
(Další informace na: www.nazemi.cz,
www.fairtrade.cz, www.ferovasnidane.cz)
Milena Blahová, Marie Popelářová
a za ZŠ Pod Skalkou
Svatava Hambálková
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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...
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

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

DUBEN

1. Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou
práci.
2. Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali
svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.
3. Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné,
aby poznali naši církev jako rodinu
a našli v ní svůj domov.
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Svědectví z mého života s Bohem
Žila – byla normální chudá rodina. Otec,
matka, syn a dcera. Modlili se, žili zbožně, ale přišla velká bída, hlad a válka. Rodiče zestárli a syn, chytrý, nadaný a pracovitý, se chtěl mít lépe. Postupně se
vzdaloval Bohu a víře, nechal se zlákat rebely a přidal se ke komunistům. Jeho sestra ale víru neopustila a stále se modlila,
i když rodiče už zemřeli.
Syn se oženil, založil rodinu, měli děti
a žili v chudobě. Ale on jako otec chtěl pro
svou rodinu blahobyt a u komunistů na
Boha zapomněl. Učil sice své děti o Vánocích zpívat koledy, některé z dětí nechal
pokřtít, ale to bylo všechno.
Když se mělo narodit další dítě, nechtěl
je přijmout. Jeho žena však neposlechla
a potrat odmítla. Narodilo se děťátko, Bohem obdarované a zalévané modlitbami
maminky a tety.
Ale už je nenechali pokřtít. Bůh je však
stále volal, Panna Maria ochraňovala
a přivedla do cesty partnera, pokřtěného
a věřícího. On však od víry také odpadl,
svoje děti pokřtít nechali, ale víru nežili.
A tak šel život, přicházely starosti, nemoci a neštěstí a Bůh stál vedle a čekal. Posílal všem z rodiny do cesty ty správné lidi,
až se začaly dít zázraky.
Nejdříve probudil z duchovního spánku
nepokřtěnou ženu a zahrnul ji mnoha milostmi. Dala se pokřtít, začala žít víru se
vším všudy, tj. neštítila se nikoho nemocného, zanedbaného či chudého. Cvičila se
v drobných ctnostech, hlavně odpouštět.
To byla „Vysoká škola života“.

Muž se postavil proti ní, rodina se proti ní
spikla, dokonce ji chtěli zavřít do blázince. Věřící ji mezi sebe nepřijímali, dívali
se na ni skrz prsty a říkali si „co ona nám
bude povídat…“
Ale ona se nedala. Malými krůčky, prostřednictvím modlitby, postu a odříkání
vytrvala. Bylo to s pomocí Boží a s pomocí
dobrých lidí, které jí Bůh do cesty poslal.
Sláva Bohu Otci, díky Pánu Ježíši
a Panně Marii, jež rozplétá uzly, které se kdysi v minulosti zašmodrchaly.
Nejlepším lékařem je pro ni Nejsvětější svátost oltářní, na bolest místo pilulek používá modlitbu Růžence a Korunku božího milosrdenství. O každé dobré
chvilce říká „požehnaná buď tato chvilka i ostatní v mém životě“. Žije s nadhledem, odpouští a neotravuje si duši
zbytečným balastem. Muž začal hledat
cestu, jak se vrátit k Bohu, děti si uvědomují, že jejich dosavadní život byl
„o ničem“, vnoučata se začínají ptát
a některá i modlit.
A co víc si má tato osůbka, tento mraveneček v lidském mraveništi, přát? Aby ji
i její rodinu dobrý Bůh neopouštěl; aby
všechny přijal do svého srdce, kde by jim
satan nemohl ubližovat. A zasvěcuje celou rodinu Panně Marii, prosí, aby otcové rodin byli jako svatý Josef a matky aby
byly jako Panna Maria. Aby děti vyrůstaly v rodinách jako Pán Ježíš a aby byly tak
jako On dobré, poslušné, laskavé a milosrdné. A toto všechno přeje nám i všem lidem na celém světě.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, který se
za nás obětoval, a Panna Maria, která řekla „Fiat“ a porodila Božího Syna a stála
při něm i pod Křížem.
Nevím, jestli tento příběh někoho osloví. Kdyby se ale aspoň jedna dušička obrátila a zamyslela se nad sebou, stálo by
to za to. Chvála Bohu a Panně Marii a celému nebi.
Je to jeden příběh z mnoha, netřeba uvádět autora.
Jméno autora je známo redakci zpravodaje

OHLÉDNUTÍ
Setkání farních rad Děkanátu Valašské Meziříčí v Zašové
Ve čtvrtek 3.3. 2016 v 18 hodin se v Kulturním domě v Zašové uskutečnilo setkání farních rad Děkanátu Valašské Meziříčí. Tentokrát však jen na úrovni a plně
v režii děkanátu. Cílem setkání bylo informovat účastníky o životě v děkanátu na
poli materiálním i duchovním; sdílet radosti, bolesti a potřeby jednotlivých farností; nadchnout členy farních rad k další činnosti a nabídnout farnostem pomoc od spolupracovníků děkana. Kulturní dům v Zašové byl vybrán jednak proto,

že v současné době snad jediný v našem
děkanátu má na podobné akce dostatečnou kapacitu a podmínky, navíc je i zhruba v centru děkanátu.
První bod programu setkání byl zaměřen na činnost a úkoly pastoračních rad
farností a zejména na informace o činnosti jednotlivých pastoračních útvarů či úseků děkanátu. O náplni činnosti a úkolech pastoračních rad dle stanov
informoval děkan P. Kamil Obr. Následně účastníky seznámili se svou činností zástupci jednotlivých úseků pastorační činnosti.
Dále následovaly informace o pastoračních programech a hlavních pastoračních
proudech v děkanátu, o nichž informovali:
o Neokatechumenátu – P. Pavel Stefan,
o Mariánském kněžském hnutí – P. Jiří
Polášek,
o Farních evangelizačních buňkách –
P. Kamil Obr
a o Modlitbách otců a modlitbách matek – farníci z farnosti Kelč
Během přestávky s bohatým pohoštěním
byla možnost setkávání se známými a řešení různých problémů.
Druhý bod byl zaměřen na činnost
a úkoly Ekonomických rad farností
a problémy se zajišťováním financí na větší akce. S náplní činnosti a úkoly ekonomických rad farností dle stanov informoval děkan P. Kamil Obr.
Proběhlo představení technických administrátorů děkanátu p. Josefa Kundráta a Pavla Jašky, kteří seznámili přítomné
s úkoly farností na technickém úseku činnosti a s problémy při jejich zajišťování
a s nabízeným okruhem pomoci farnostem při zajišťování technických problémů
– zejména u velkých akcí. Závěrem seznámili přítomné s realizací významných akcí
v jednotlivých farnostech a s přípravou
nových velkých akcí.
Následující diskuze byla zaměřena zejména na zajišťování finančních prostředků
na realizaci velkých akcí ve farnostech.
Na závěr děkan P. Kamil Obr poděkoval
hostitelské zašovské farnosti a přítomným za účast. Po společné papežské modlitbě k Svatému roku milosrdenství udělil
otec děkan všem přítomným požehnání.
Pavel Jaška

KVĚTEN

1. Aby ženám ve všech zemích světa
byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
2. Aby se v rodinách, společenstvích
a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se
růženec za šíření evangelia a za mír.
3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

ČERVEN

1. Aby senioři, lidé žijící na okraji
společnosti a ti, kteří jsou osamocení,
našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.
2. Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia
a moudře je připraví na jejich poslání.
3. Ať naše úcta a láska ke Kristu
v eucharistii posvěcuje naše biskupy
a kněze, farnosti a rodiny.

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.
• Pronajmu ženě pokoj v rodinném
domku v Rožnově p. R. Kuchyň a sociální
zařízení je společné. Cena 3000 Kč.
Tel. 731 624 699
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SVATÍ MĚSÍCE
Čtrnáct svatých pomocníků v nouzi
Čtrnáct svatých pomocníků je skupina svatých uctívaných společně v římskokatolické církvi, protože se mělo zato,
že jejich přímluva byla obzvláště účinná,
především proti různým nemocem. Skujméno
Akátius (Acacius)
Barbora
Blažej

svátek
8. května
4. prosince
3. února

Kateřina Alexandrijská
Kryštof
Cyriak (Kyriak)
Diviš (Dionýsius)
Erasmus
Eustach
Jiří

25. listopadu
25. července
8. srpna
9. října
2. června
20. září
24. dubna

Jiljí

1. září

Markéta Antiochijská

20. července

Pantaleon (Panteleimon) 27. července
Vít
15. června

pina Pomocníci v nouzi vznikla ve 14. století poprvé v Porýní, především jako důsledek epidemie (pravděpodobně mor)
později známé jako Černá smrt.
patron
proti bolestem hlavy
proti horečce a náhlé smrti
proti nemocem krku a pro ochranu
domácích zvířat
proti náhlé smrti
proti moru a nebezpečí na cestách
proti pokušení, v hodině smrti
proti bolestem hlavy
proti zažívacím nemocem
proti rodinným neshodám
patron skautů, pro zdraví domácích
zvířat
proti moru, dobrou zpověď,
a invalidy, žebráky a kováře
po dobu porodu, a pro ochranu před
démony
lékařů, proti rakovině a tuberkulóze
proti epilepsii, bleskům a pro ochranu
domácích zvířat

Čtrnáct svatých pomocníků v nouzi
Jádro Velikonoc
Spása znamená záchrana. Co ale s těmi,
kdo se zachránit nechtějí, kdo odmítají Boží spásu, nebo si ji vykládají „po
svém“? Ježíš nám ukazuje během celého svého veřejného působení, že přišel,
aby konal vůli Nebeského Otce, a toto se
nejvíce naplňuje právě skrze velikonoční události.
Vůle Nebeského Otce je mnohem důležitější než mínění druhých, poslání od Boha je mnohem více než představy, které o Mesiáši mají ti, kdo za
ním přicházejí. Ježíš je „zásluhou“ lidí
odsouzen, „zásluhou“ lidí trpí a umírá, trpí pro nás a umírá za nás, protože
jsme to my, kdo ho buď odmítáme zcela,
nebo snažíme přizpůsobit našim představám, vlastně zmanipulovat pro sebe.
Přesto všechno je to zase znovu on, a jedině on, kdo vítězí a zjevuje Boží vůli se
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světem, protože proto na svět přišel. Jádrem Velikonoc je tedy skutečnost, že
Bůh nikdy nezavrhuje člověka, i když
člověk neustále zavrhuje Boha. Kristus zmrtvýchvstalý, vítěz nad smrtí, je
tím, kdo se vrací do světa, který ho zavrhl. Bůh se vrací do světa, který ho z nějakého nevysvětlitelného důvodu nechce. Přichází, protože se chce prolomit do našich stále ještě tvrdých srdcí, aby je přetvořil ke své podobě, pomohl nám znovu nalézt ztracené lidství,
které můžeme naplnit pouze v Bohu.
O Velikonocích tedy vlastně slavíme vrchol Boží trpělivosti s člověkem. Kéž nás
to nejen krátkodobě zasáhne, ale především dlouhodobě formuje.
P. Vítězslav Řehulka,
farnost Ostrava-Zábřeh

Kousek nebe
Žij tak, abys udělal šťastné ostatní i sebe,
buď malým kouskem nebe.
Život je přece velký dar,
který nám Pán Bůh dal,
abychom udělali šťastné ostatní i sebe
a svítili jako hvězdy z nebe.
To světlo září z nitra tvého,
když Ježíš se dotkne srdce svého.
V tom srdci, z něhož vytekla krev a voda,
je milosrdenství i svoboda
a taky nekonečná láska,
jež přesahuje lidské myšlení.
V té lásce je utrpení i vzkříšení,
věčný život i všechna Boží znamení.
Není růže bez trní, v bolesti je zrození.
Ježíšovo trápení přineslo nám spasení.
Když s tmou se střetne svítání,
rozplyne se každý sen
a začíná nový den,
tak pokusme se vidět ostatní a nejen sebe
a budeme malým kouskem nebe.
Jana Hutyrová

Velikonoce: Život je silnější
než smrt

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

Již Židé dali původně kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam
svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt. Strnulost hrobu
je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta,
která brání našemu životu, se rozvazují.
Skrze vzkříšení objevujeme ve svém těle
a v duši nový život.

jména a příjmení

pokřtěn/a

Nela Angela Kabelková

28. 2. 2016

Filip Emil Kabelka

28. 2. 2016

Viktorie Kamila Kamenárová

28. 2. 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

Mnozí raději zůstávají ležet v hrobě
Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou událostí. Ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme
zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a navíc můžeme k životu probouzet i druhé.
Mnozí ale přesto zůstávají raději ležet
v hrobu svého strachu a rezignace, svých
zklamání a zranění. Zařídili se v hrobce,
protože mají strach ze života.
Zpívejme Aleluja, i když jsme plni
starostí
Od počátků církve byly Velikonoce hlavním a ústředním svátkem církevního
roku. Po celých 50 dní slavili křesťané
vzkříšení Pána, radovali se z toho, že láska zvítězila nad smrtí a že skrze vzkříšení
již máme podíl na naplněném životě Ježíše Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly rozmanité zpěvy Aleluja...
„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ‚tam‘
v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kráčej dál! Zpěvem se těš
v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál“!
(Sv. Augustin)

POHŘBY V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

zemřel/a

věk

František Machala

10. 2. 2016

82 let

Marie Kučerová

13. 2. 2016

79 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí!
Amen!

Aleluja! Spasení, sláva i moc patří
našemu Bohu! (Zj 19,1)
Podle knížky Anselma Grüna:
Tajemství velikonoční radosti
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OHLÉDNUTÍ
Ohlédnutí za seminářem
k léčbě neplodnosti
V sobotu 5.3. se v Brně konal akreditovaný seminář „NAPROHELP, úspěšná
cesta k dítěti“.
NAPROHELP je metoda, která
pomáhá řešit nechtěnou neplodnost bez
poškozování zdraví, v souladu s morálním učením katolické církve, a přitom
velice úspěšně. Postupně byla vypracovaná MUDr. Lázničkovou na základě
zahraničních zkušeností i vlastních
zkušeností jak z poradenské praxe, tak
především z ambulantní gynekologické
praxe. Při využití NAPROHELP dochází k úspěšným otěhotněním i tam,
kde se dříve nepodařilo otěhotnět cestou
přes umělé oplodnění. Při respektování
námi doporučených rad a postupů takto
otěhotní a porodí 80% žen.
Je potěšující, že metoda si získává stále větší
pozornost i mezi dalšími gynekology. A to
jak v České republice, tak i na Slovensku.
To potvrzuje i skutečnost, že přednášející
byli nejen z ČR, ale i lékařky ze Slovenska.
A jako účastníci přijeli lidé, které problematika opravdu zajímala, z různých částí
republiky – od Karlových Varů, z jižních
Čech, od Olomouce i z Frýdku-Místku.
Tímto seminářem se rozšířily řady těch,
kdo chtějí pomáhat a mají nejen empatii,
poradenské dovednosti, ale především
měli možnost získat znalosti nezmanipulované tlakem farmaceutických firem či
nějakými osobními zájmy.
Tento seminář se v CENAP plánuje opět
na podzim – více na stránkách
www.cenap.cz

Šikovné ruce pomoci, z.s.

V sobotu 5. března 2016 proběhlo
v rožnovské Charitě již druhé, tentokrát
jarní setkání členek a příznivkyň tohoto
všeobecně prospěšného spolku. Již v adventním čísle Farního zpravodaje jsme
psali o naší činnosti, proto tentokrát jen
stručně: pleteme a háčkujeme ponožky,
návleky, čtverce na deky i hračky pro
nemocné a opuštěné děti z různých zemí
Afriky. Nově jsme letošní zimu vypravily
dvě zásilky čítající 5 pytlů se spoustou šál,
čepic, rukavic a ponožek pro potřebné ve
válkou zasažené části Ukrajiny. V duchu
názvu spolku naše šikovné ruce také
vytvářejí nejrůznější výrobky určené
k prodeji na českých trzích a jarmarcích.
Výtěžek pak slouží k úhradě poštovného
na místa určení.
Odměnou za naši práci je nám
• radost z toho, že pomáháme těm
nejpotřebnějším z potřebných
• jistota, že známe konkrétní cíl naší
pomoci

• vědomí, že zpracováváme převážně
zbytkové i párané příze, které tak ještě
dojdou svého uplatnění
• a především fakt, ŽE NÁS TO BAVÍ.
A tak ŠIKOVNÉ RUCE během našeho
setkání ani na chvilku nezahálely a zvládly
sešívat čtverce do dek pro sirotky v Ugandě,
oceňovat a opatřovat visačkami hotové
výrobky určené k prodeji, plést i háčkovat.
A jak už to bývá, spoustu jsme toho také
napovídaly, nasmály jsme se, občerstvovaly
přinesenými dobrotami, zkrátka bylo nám
spolu dobře. I místním dámám, které se
přišly podívat a pomoci nám, se mezi námi
moc líbilo. A protože byly zastoupeny
různé generace od čtyřměsíční holčičky až
po prababičky, měli jsme možnost i zavzpomínat, něco nového se naučit a pookřát
v dobré společnosti….
Ženy, dívky, babičky i prababičky,
pokud rády pletete nebo háčkujete,
máte možnost se setkávat u háčků či
jehlic každé sudé pondělí v době od 15
do 17 hodin v budově Charity. Všechny
jste srdečně vítány!
Chcete-li náš spolek podpořit, můžete si
v Charitě zakoupit nejrůznější výrobky od
čepiček přes hračky až po ponožky, nebo
přinést (ne)potřebná klubíčka přízí, které
čekají na své uplatnění.
Bližší informace o spolku a jeho činnosti
naleznete na www.sikovnerucepomoci.
cz, nebo na FB stránkách. Informace
o spolku i o „pletařských pondělcích“
vám také ráda podá Zlatka Lušovská,
tel. 603 549 642.
Helena Polášková starší
Helena Polášková mladší
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Pro více informací navštivte náš farní web / pravidelné aktualizace

w w w.farnostroznov.cz
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Světový den
mládeže v Krakově
25.–31.VII 2016
„Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou
milosrdenství.“ (Mt 5,7)

Připoj se k mladým celého světa!
Všechny informace, přihlášku, svědectví a hymnu najdete na:
www.krakov2016.signaly.cz
www.facebook.com
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