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SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE v Krakově / AKCE NA FARNÍ ZAHRADĚ
FOTO: Martin Blaha
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VEJDĚTE – dveře kostela i Boží srdce jsou otevřené…
…opírám se do těžkých dveří kostela,
vcházím a nechávám za sebou pracovní
shon, všudypřítomné tempo, oceňovanou
a zdůrazňovanou výkonnost, rychle ubíhající čas, spěchající lidi…
Možná mě v první chvíli obklopí majestátné ticho posvěceného prostoru, který mě
převyšuje, místo, kde to moje „velké já“ si
připadá úplně nepatrné a ztracené. Kde si
mohu přestat hrát na dokonalou, kde zrovna nejsou ani ti, kteří mi poklepávají na rameno a nemusím předvádět a ukazovat tu
svou „lepší stránku“. Ale jsem tu sama,
sama se svým Bohem, který je mi i v tomto
velikém prostoru blíže, než já sama sobě.
A v přítmí našeho kostela dokonale rozeznává moji siluetu i mé srdce.

To Bůh mě pozval, zastavil a stočil moje
kroky v tento čas k sobě a říká: „Zde se
mnou mluv tak, jako bys mluvil se svým
nejlepším přítelem.“ On zaslechne každý povzdech, vidí každou radost i píseň
mého srdce, všechnu obavu, nejistotu, váhání, ublížení, starost, nezdar … Bohu
nebrání přistoupit ke mně a naslouchat
mi, ani šero kostela, ani přítmí v mém
srdci, jsem tady pro svého Otce jedinečná, vzácná, nepřehlédnutelná.
„Hospodin, tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe
a veselí, láskou umlká a opět nad tebou
jásá a plesá…“ (Sof 3,17-20)
Marta Krhutová
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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři zpravodaje,
vstoupili jsme do prvního školního měsíce a vracíme se ve vzpomínkách k době
prázdnin a dovolených, tedy k mimořádnému času. Mimořádnému ve smyslu – postavenému mimo zaběhnutý řád
běžných dnů. Bylo by chybou se s vděčností neohlédnout, nepoděkovat a také se
nerozdělit s ostatními. Je za co děkovat, je
na co se dívat.
Toto číslo zpravodaje je plné zajímavých postřehů a děkuji všem, kteří zareagovali na mou výzvu v minulém čísle a se svými zážitky se přišli podělit. Je krásné sledovat kroky dětí na jejich táborech či mládeže na Světovém
dnu v Krakově. Povzbuzuje nás prožitek
mnohých z vás na Charismatické konfe-
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ROZHOVOR

P. Kamil
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Naučili jsme se více spoléhat na Boha
Milí čtenáři, přinášíme vám rozhovor
s pěstounskou rodinou vychovávající tři
děti. Naše organizace Rodina sv. Zdislavy poskytuje právě pěstounům odborné doprovázení a podporu při jejich nelehkém, ale krásném poslání přijímat
děti, které nemohou vyrůstat se svými
vlastními rodiči. V případě dalšího zájmu o pěstounskou péči se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás na mailu
olga.michutova@seznam.cz nebo se za
námi stavit do kanceláře na poliklinice v Rožnově pod Radhoštěm. Přejeme
vám příjemné čtení.
Co vás přivedlo k pěstounství?
V době přípravy na manželství jsme si
s (nyní už) manželem povídali, kolik bychom chtěli dětí, a padlo i slovo „adopce. 15 měsíců po svatbě se nám narodil
syn Jan. Když pak ale ani po čtyřech letech nepřicházely další děti, a to už jsme
to řešili s lékařkou, pili jsme bylinky, drželi diety, cvičili „Mojžíšku“, tak jsme zašli
na úřad. Ale vyplněnou žádost jsme odevzdali až za dalšího půl roku. Takže vlastně nás k pěstounství přivedlo to, že jsme
nechtěli jedináčka. ☺
Jak jste prožívali proces přípravy? Měli
jste pochybnosti?
Za přípravu jsme byli moc vděční. Nebyli jsme si jisti, jestli to všecko zvládneme,
a tak jsme důvěřovali psychologům, že
jsou odborníci, tak by snad poznali, kdybychom byli nějak mimo ☺. V době přípravy jsem měla největší strach z toho, že
nebudu dítě umět přijmout „bezvýhradně“, ale díky Bohu to bylo opravdu jen při
té přípravě – teorii. Když jsme chlapce
uviděli, všecky bariéry z hlavy spadly.
Jak byste v současnosti popsali svou rodinu?
Taková obyčejná rodina. Máma, táta a tři
kluci (12, 8 a 3 roky).
Co vám pěstounství dalo?
Naučili jsme se více spoléhat na Boha.
Modlitba to naše výchovné snažení jistí! Hrozně moc si vážíme rodin, které přijaly do výchovy více dětí. Našli jsme nové
přátele mezi pěstouny a díky nim i Rodinu sv. Zdislavy.

Je něco, čeho jste se museli kvůli rozhodnutí stát se pěstouny vzdát?
Asi ne. Prostě jen takové ty rodinné akce
se musely přizpůsobit na začátku malému dítěti.
Jak moc je pěstounství posláním/službou a nakolik je to práce?
Jako práci to teda nebereme, jsme prostě
rodina s dětmi.
Vědí lidé z vašeho okolí, že jste pěstouny? Jak na to reagují?
Vědí. Reagují spíše na dítě, připadá mi, že
jsou k němu shovívavější, milejší než k jiným dětem.
Několik našich známých o pěstounství uvažuje, tak přijdou občas povykládat, co a jak.
Co byste vzkázali lidem, kteří o pěstounství uvažují?
Když máte vlastní dítě, tak můžete určité
způsoby chování a reakcí znát ze své historie. U dítěte svěřeného je to horší, protože nevíte všechno, co bylo, čím si dítě prošlo. Člověk musí být hodně opatrný, aby
neublížil svým jednáním. V prvním roce
to bylo hodně psychicky náročné jak pro
dítě, tak pro nás i pro našeho biologického
syna. Ale postupně jsme se sžívali a sžíváme. A jsme moc rádi, že je to tak, jak to je.
Děkujeme manželům Františkovi a Pavlíně za milý rozhovor a vyprošujeme jim Boží
požehnání.
Rozhovor připravila Tereza Olejníková
FOTO: Marie Popelářová

renci v Brně či jiné zážitky členů farních společenství. Děkujeme za dar
života tolika nově narozených a pokřtěných, sezdaných i těch, kteří doputovali do Boží náruče.
Skrze tyto řádky bych však také rád
upozornil, že vstupujeme do dalšího období života naší farnosti s novou
farní radou, která vám bude v nejbližší době představena. Je jasné, že koordinace života tak velké farnosti, jako je
naše, není možná bez spolupracovníků. A tak se už těším na další spolupráci. V uplynulém období se podařila celá
řádka věcí, a to jak na poli materiálním,
tak i duchovním. Je za co děkovat, ale
není možné se zastavit. Pro následující roky je pro nás velkou výzvou práce
s rodinami, která se rozvinula jen částečně. Rodiny tvoří páteř našeho farního společenství a vidím velké mezery v jejich doprovázení. Zvláště pak je
velkou výzvou práce s rodinami, které přinášejí své děti ke křtu (je jich poměrně velké množství – kolem sedmdesáti), ale také rodinami dětí přistupujících k prvnímu svatému přijímání (těch bývá přes dvacet). Abychom se
nestali farností jen „udržovací“, křečovitě se bránící úbytku, je nutné se stát
mnohem, mnohem aktivnějšími jak na
poli duchovním, tak i na poli mezilidských vztahů.
Papež František nás stále vyzývá, abychom ve svých farnostech stále více objevovali „misionářskou povahu“, tedy
odvahu k vycházení. U někoho bude
odpovědí na tuto výzvu aktivnější přístup k životu ve farnosti, jiný se bude
podílet na komunikaci s hledajícími, všichni jsme však primárně voláni
k modlitební podpoře. Bůh nás všechny stále hledá. Nechejme se najít a následujme jeho kroky.
Přestože toto číslo akcentuje především
mimořádnou dobu prázdnin, není nutné věšet hlavu nad časem řádu práce
a námahy. Vždyť prožívání krásy života
není vázáno jen na mimořádná období.
I v řádu pracovních dnů je skryto kouzlo – a to kouzlo drobných kroků, kterými pomalu směřujeme k cíli našeho pozemského putování. Pán nám ukázal
směr naší cesty a zůstává na ní s námi.
Zůstaňme i my s ním.

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které
prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album.
Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.
Otevřme rodinné album Panny Marie
a uvažujme o velkých okamžicích jejího
života! Vzývejme ji v modlitbě růžence.
Z knihy Setkání s Marií, Guy Gilbert
„Jenom srdce EUCHARISTICKÉ
a MARIÁNSKÉ je baštou nedobytnou!“
P. A. Šuránek
Mons. ThDr. Antonín Šuránek
(1902–1982) byl římskokatolický kněz
a spirituál olomouckého kněžského semináře.

Modlitba papeže Františka
k Panně Marii rozvazující uzly
Svatá Maria,
tys byla po celý život plná Boží přítomnosti, s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli
a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.
U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti a svou pokorou a trpělivostí
jsi nám dala příklad, jak rozplétat
zádrhele našeho života.
Navždy zůstáváš naší Matkou a tím
napravuješ a osvětluješ spojení,
které nás poutá s naším Pánem.
Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše,
prosíme Tebe, která s mateřským srdcem
rozplétáš uzly našich životů,
ujmi se mne/ ho (pojmenování osoby)
a osvoboď mne/ ho/ ji ode všech pout
a zmatků,
jimiž na mne/na něj / na ni útočí náš
nepřítel.
Svou milostí, svou přímluvou u Boha
i svým příkladem nás osvoboď od všeho
zla, Panno Maria,
a rozvaž pouta, která nám brání ve
sjednocení s Bohem.
Dej nám, abychom vysvobozeni od
každého zmatku a omylu nacházeli Pána
ve všech věcech,
abychom v Něm ukotvili svá srdce a stále
mu sloužili v našich bratřích a sestrách.
Amen.
FOTO: Josef Bosák

ŘÍJEN – měsíc Panny Marie a měsíc růžence
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SVĚDECTVÍ
Od roku 1995 jsem nevynechal ani jednou…
V následujícím rozhovoru přinášíme
svědectví Františka Martinka o tom,
proč jezdí na Katolickou charismatickou konferenci. Bylo by dobré použít i obecný podtitul „Proč jezdit na
KCHK“.
Na úvod jen pár informací o tom, co je to
charismatická obnova. Charismatická obnova je součástí obnovného proudu, procházejícího napříč církvemi od počátku
dvacátého století. Počátky katolické charismatické obnovy se datují do roku 1967.
Na počátku tohoto hnutí stál blahoslavený papež Pavel VI., který označil Obnovu za „velkou šanci pro církev a pro svět”.
Tento proud dává zakusit, že jsme milované děti Boží, vykoupené Ježíšem Kristem. Osobní zkušenost s Duchem svatým je v charismatické obnově nazývaná
„křest Duchem svatým“ nebo „hlubší vylití Ducha svatého“.
Duch svatý si vybavuje člověka k novému
životu a ke službě, k tomu slouží jeho dary
(charismata). Povaha těchto darů může
být mimořádná (dar zázraků, jazyků).
Ovšem každý z nás jsme obdarováni jedinečnými dary, za které neseme před Bohem zodpovědnost. Máme dokonce povinnost je používat, aby se nestaly zakopanou hřivnou. Je zapotřebí si uvědomit,
že Bůh se bude ptát, jaký užitek přinesly
dary, které nám svěřil.
Jaké byly počátky charismatické obnovy u nás v ČR?
Ve světě působí hnutí charismatické obnovy už mnoho desítek let, u nás se začalo šířit po roce 1980, tedy ještě za minulého režimu. První konference se uskutečnila už v roce 1991. Všechno se nastartovalo až po pádu totality.
Tato otázka může znít trochu nelogicky. Nicméně když jste zmínil totalitu,
všechno se tehdy rychle a překotně měnilo. Měl jste třeba obavy se přihlásit,
protože je to něco nového, zvláštního?
Na začátku jsem se k účasti zdráhal, ale
jednou jsem se už rozhodl, přihlásil jsem
se, abych tuto obnovu osobně poznal.
Zprvu to byly duchovní přednášky, které
mě uchvátily a uváděly do jiného křesťanského života, plného úžasu a radosti nabí-
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zené naším Bohem pro všechny jeho
děti. Přednášející byli většinou obdarovaní hlasatelé Božího poselství,
kterého se nám tehdy ještě nedostávalo. Byli to např. V. Kodet, M. Slavík, A. Opatrný, K. Lachmanová, Jó Croissant, K. Řežábek, sr. Veronika, B. Stepien, R. Cantalamesa a další.
Osobně rád poslouchám přednášky
z Konference. Ale jistě na začátku léta
nesedíte jen v přednáškových halách?
Křesťan má být radostný. A jak jinak vyjádřit radost než písní? Jako dlouholetý
člen chrámového sboru jsem si uvědomoval účinek milosti duchovních písní. Postupně jsem se naučil prožívat duchovní písně chval, díků, proseb, které nás pak
provázely v našem všedním životě i při setkáních v malých společenstvích. Velkou
práci při tom odváděla konferenční kapela, jejíž základ tvoří hudební skupina
Hrozen.
Někde jsem četl, že kde člověk chválí
Pána, tam On sesílá svého Ducha. To je
něco, co se musí prožít, co je těžké popsat. Přesto se ptám, jestli je možné aspoň pár slovy vyjádřit to, co prožíváte?
Po nějaké době jsem každou konferenci prožíval jako dar setkání v nádvoří Nebeského domova, jak to asi bude vypadat
v Božím království, kde my, všechny Boží
děti, budeme žasnout nad Boží láskou,
dobrotou a milosrdenstvím.
To musí být opravdu skutečný odlesk
Božího království na zemi. Jistě zde člověk hodně načerpá. Myslím, že každý křesťan by si měl položit otázku, jak
věci duchovní převést do roviny praktické. Tedy stejnou otázku kladu i já Vám.
Vždy si kladu otázky, jak to obdarování
promítnout do běžného života ve farnosti. Snažím se aspoň něco konat pro svoje
obrácení, aby to u druhých vyvolalo otázky po mé změně. Všichni jsme stále vyzýváni k utváření malých společenství ve
farnosti a k zapojení do služeb pro Boha,
pro farnost, pro své bližní. Být křesťanem
přece znamená sloužit si s radostí, prokazovat milosrdenství a milovat. Je také
naší povinností snažit se o stálé a hlubší
poznávání Boha a jeho vůle pro nás. Aby-

chom konali to, co chce po nás Bůh, a nekonali to, co si sami vymyslíme a co není
Boží vůle.
Komu byste doporučil účast na charismatické konferenci? Jistě se najdou
lidé, kteří si řeknou – to není nic pro
mne, co já bych tam dělal, přednášky si
můžu poslechnout na internetu…
Účast na konferenci doporučuji všem,
kdo mají možnost a ochotu obětovat
Bohu několik celých dnů; dovolit mu, aby
On mohl proměnit každého podle své
vůle, abychom se mohli více podobat jeho
obrazu, abychom mohli poznávat jeho
plán s námi a prosit ho o pomoc a ochranu. On s radostí pomáhá všem, kteří se
k němu obracejí. Rozhodně je dobré zúčastnit se programu celé konference, nejen jednotlivých přednášek!
A co těch pár tisíc lidí okolo???
Toho se člověk nemusí bát. Naopak to
množství lidí ještě atmosféru umocní. Pociťuji, že všichni jdeme za stejným cílem,
že směřujeme k Bohu, že On nás všechny spojuje. Bůh nás obohacuje radostí ze
společného setkání nás všech navzájem
a také ze setkání s Ním.
Prázdninový čas je časem, kdy děti nejsou ve škole. Je možné je vzít s sebou?
S konferencí pro dospělé je současně zajišťována i dětská konference pro děti
od 4 let se svým samostatným programem. Děti mají vlastní program, není to
jen nějaké hlídání dětí, zatímco se dospělí
„baví“. Je pro ně připraven také sportovní a herní program týkající se tématu konference.
Přednášky z konferencí jsou vydávány
na CD, DVD, MP3 a vysílány v TV NOE
v rámci „Noční univerzity“. Informace
jsou rovněž v časopise Effatha, nebo na
internetu www.katolickacharismatickaobnova.cz.
Za rozhovor s Františkem Martinkem
děkuje Jan Lušovský.

Připomínka
smutných událostí

SVATOJÁNSKÉ OHNĚ

V letošním roce si připomeneme 150 let
od cholerové nákazy, která se v té době
šířila především na Moravě. I když je to
událost veskrze smutná, i na takové události je nutné vzpomínat a připomínat si
je. Zdrojem článku je výpis z rodinné kroniky pana Molitora, řeznického mistra
z Rožnova, který vedl rodinnou kroniku.
Ta se sice nezachovala, ale její fragment,
ze kterého je citováno, vlastní jeden z potomků rodu Molitorů, pan Oldřich Kubáň, farník z Dolních Pasek.
Ladislav Kohout, farník z Tylovic

V letošním roce si připomeneme i tragické události, které se v našem městě a okolí udály přesně před 150 lety. Jak píše kronikář:
„Dne 30. srpna se objevila v okolí cholera. V Tylovicích trvala od 6. do 20. září
a toho dne přišla do Rožnova a rychle se
šířila. Denně bylo 15 až 19 pohřbů. Nemoc zhoubně řádila až do 26. září a pak
se zmírnila. Každý byl připraven loučiti se
s tímto světem. Hrůzu není možno pérem
popsat. Večer 18. září přišel déšť s velkým
blýskáním a hřměním, že citlivý člověk
strachem se chvěl. Lidé byli jako u vytržení. Křižovali se. Po tomto vyděšení umírali ještě více. Jedni chodili pro kněze, druzí pro doktora a jiní vynášeli mrtvoly na
hřbitov.
Dne 20. a 23. září sloužená mše svatá za
ochranu rožnovské obce. Od 26. září se nemoc zmírnila a nastoupila do Zubří. Na sv.
Havla byl den radostný, protože nebylo pohřbů. Poslední pohřeb mrtvého, jenž zemřel na choleru, byl 14. října. Zemřel Josef
Navrátil – kostelník.
Něco ze zápisu kroniky pana Tkadlece,
něco z výkladu mé stařenky, která přišla do
Rožnova 1862 a prožila hrůzu morovou.“

… tak to bylo pro mě zase něco nového…
V podvečer 23.6., den před svátkem svatého Jana jsem jela se zpěváky a muzikanty na „naši“ horu Radhošť. A to výjimečně a na povolenku, jelikož Rožnovští ogaři měli doprovázet zapalování
Svatojánského ohně svým zpěvem a hudbou.
Vatra, která se svojí výškou řadila pro ten
večer k nejvyšším bodům této hory, jakoby
nedočkavě čekala, až se rozzáří její krása.
A než se tak stalo, my, účastníci této akce,
jsme si „užívali“ každý po svém; někdo
splachoval prach cesty u piva, Ogaři zpívali o jedinečnosti valašských hor, lidé, smáčeni potem, pomalu dobývali z různých dostupných stran tuto horu, portáši se scházeli ve svých nádherných krojích a v „plné
zbroji“, fotoaparáty cvakaly, aby stačily ještě vystihnout atmosféru zapadajícího
slunce a někteří se schoulili u paty dřevě-

ného kostelíku, to proto, aby v posvátném
tichu, vysoko na hoře, při valem se blížícím soumraku nechali ze svého srdce tryskat chválu. Chválu a obdiv Bohu za krásu Jeho díla, za krásu stvoření, za setkání s přáteli, za radost tohoto večera, která
byla všude tak hmatatelná…
A vatra vzplála. Její teplo nás rozehřívalo a dařilo se jí rozehřát i naše srdce.
Když pak Ogaři v kapli zazpívali, a to už
nejen o kráse, která nás obklopuje, ale
i o kráse Boží, s radostí a chutí jsme se
přidávali.
…tak to bylo pro mě zase něco nového; přijedu autem na Radhošť, poklábosím s přáteli u pivka, přidám se ke zpěvu
a přes chlad noci, která se blíží, vnímám
teplo a jednotu srdcí.
A jestli jsme si přáli slyšet nebo taky ne,
vím, že Bůh se tady srdcí lidí dotýkal
a také že: „On nám na své svaté hoře odpovídal.“ (Žalm 3,4)
Díky i vám všem organizátorům.
Marta Krhutová

FOTA: Václav Krhut
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Ohlédnutí za papežskou
cestou z polské perspektivy

Promluva papeže Františka – závěrečná mše SDM
Paměť Boha není harddisk, nýbrž něžné srdce

Papež František si získal srdce Poláků.
Přicestoval do Krakova na Světové dny
mládeže, ale také do Čenstochové uctít
P. Marii v polské národní svatyni u příležitosti 1050. výročí christianizace Polska a připojil se k němému křiku vycházejícího z Auschwitz při návštěvě tohoto největšího nacistického vyhlazovacího tábora.
Nyní přichází čas na shrnutí a bilancování. Jednoznačně pozitivně hledí na uplynulé dny hostitel Světových dní mládeže,
kardinál Stanislaw Dziwisz. Jak říká, slova papež Františka budou přinášet plody:
„Byla to velká slavnost, radost spojená
s prožitkem víry a přináležitosti k církvi.
Nyní ale čekáme na plody. Myslím, že přijdou, protože reakce mladých na papežova slova, na modlitbu, na Křížovou cestu jistě nezůstane bez echa“ – říká kardinál Dziwisz.
Předseda polského episkopátu, arcibiskup Stanislaw Gądecki, obrátil pozornost
k ústřednímu tématu papežova poselství, k tomu, jak dodával mladým odvahu
a víru v budoucnost:
„Uchvátilo mne, že papež na jednu stranu všechno směřoval k setkání s Kristem,
což je hlavním cílem každých Světových
dní mládeže, bez ohledu na to, kde probíhají, a na druhé straně velmi silně dodával odvahu všem mladým lidem, povzbuzoval je, aby směřovali k vyšším cílům,
vytrhli se z ospalosti. V tom všem jistě pomůže mladým lidem, kteří jsou nerozhodní a hledají podporu,“ řekl arcibiskup
Gądecki..
(job)
Zdroj: Radio Vaticana

Drazí mladí, přišli jste do Krakova, abyste
se setkali s Ježíšem. A dnešní evangelium
mluví právě o setkání Ježíše s jistým mužem, Zacheem v Jerichu (srov. Lk19,1–
10). Ježíš tam nejenom káže nebo někoho
zdraví, ale – jak praví evangelista – prochází tímto městem (v.1). Jinými slovy,
Ježíš si přeje přiblížit se životu každého
z nás a projít naši cestu až do dna, aby se
Jeho a náš život opravdu potkaly.
Tak došlo k tomu nejpřekvapivějšímu setkání, a to se Zacheem, vrchním celníkem, tedy výběrčím daní. Zacheus byl totiž bohatý spolupracovník nenáviděných
římských okupantů, sdíral vlastní lid a byl
z těch, kteří se pro svoji špatnou pověst
nemohli k Mistrovi ani přiblížit. Avšak setkání s Ježíšem mu změnilo život, jako
se stalo a denně se může stávat každému z nás. Zacheus však musel čelit určitým překážkám, aby se s Ježíšem setkal,
nejméně třem, které mohou něco říci také
nám.
První je malá postava: Zacheus nemohl Mistra spatřit, protože byl malý. Také
dnes nám hrozí, že zůstaneme daleko od
Ježíše, protože se necítíme na výši, protože o sobě máme nízké mínění. Je to nemalé pokušení, které se netýká pouze sebeúcty, ale také víry. Víra nám totiž říká,
že se „nejen smíme nazývat Boží děti, ale
že jimi také jsme“ (1 Jan 3,1): jsme stvořeni k Jeho obrazu; Ježíš na sebe vzal naše
lidství a Jeho srdce se od nás nikdy neodloučí; Duch svatý si přeje přebývat mezi
námi; jsme povoláni k věčné radosti s Bohem! Taková je naše „postava“, toto je
naše duchovní identita: jsme milované
děti Boha, navždy. Chápete tedy, že nepřijímat se, žít nespokojeni a myslet ne-

gativně znamená neuznat naši nejopravdovější identitu. Je to jako otočit se opačným směrem, když na mně chce Bůh spočinout zrakem, znamená to zhasit sen,
který pro mne má. Bůh nás miluje takové,
jací jsme, a žádný náš hřích, poklesek či
pochybení nezmění jeho mínění. Pro Ježíše, jak ukazuje evangelium, není nikdo
podřadný a vzdálený, nikdo není bezvýznamný, ale všichni jsme milovaní a důležití: jsi důležitý! A Bůh počítá s tebou,
takovým jakým jsi, nikoli kvůli tomu, co
máš. V jeho očích nemá žádnou cenu
oděv, který nosíš, nebo mobil, který užíváš; nezajímá jej, zda jsi podle módy, zajímáš jej ty, takový jaký jsi. V jeho očích
máš platnost a tvoje hodnota je nedocenitelná.
Když se nám v životě stane, že zamíříme dolů místo nahoru, může nám pomoci
tato velká pravda: Bůh je v lásce věrný, ba
dokonce umíněný. Pomůže nám pomyšlení, že nás má rád více než my sami sebe
a že v nás věří víc než my sami v sebe, je
vždycky naším „fandou“ jako ten nejneochvějnější z fanoušků. Vždycky nás očekává s nadějí, i když se uzavíráme do svého smutku neustálým přemítáním o utrpěných příkořích a o své minulosti. Oblíbit si smutek však není hodné našeho duchovního formátu! Je to přímo virus, který infikuje a zablokuje všechno, zavírá
každé dveře, znemožňuje restartovat život, začít znovu. Bůh však umíněně doufá, vždycky věří, že můžeme povstat, a nerezignuje, když vidí, že jsme sklíčeni a bez
radosti. Je smutné vidět někoho mladého bez radosti. Je užitečné každé ráno se
modlit: „Pane, děkuji ti, že mne máš rád;
jsem si jist, že mne máš rád, dej ať si zamiluji svůj život!“ Nikoli svá pochybení,
která je třeba napravit, nýbrž život, který
je velkým darem: je čas milovat a být milován.
Zacheus potkal na cestě k Ježíši druhou
překážku: ochromující ostych. O tom
jsme trochu mluvili včera večer. Můžeme
si představit, co se dělo v Zacheově srdci než vylezl na onen fíkovník. Nastal pořádný boj: na jedné straně velká zvěda-
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vost, totiž poznat Ježíše; na druhé straně riziko děsné ostudy. Zacheus byla veřejná osoba; věděl, že když zkusí vylézt na
strom, stane se on, šéf a mocný, ale velice
nenáviděný muž, směšnou podívanou pro
všechny. Překonal však ostych, protože
Ježíšova přitažlivost byla větší. Když zakusíte, že je někdo natolik přitažlivý, že se
do něho zamilujete, pak se snadno stane,
že rádi děláte věci, které byste nikdy nedělali. K něčemu podobnému došlo v Zacheově srdci, když pocítil, že Ježíš je natolik důležitý, že by pro Něho učinil cokoliv, protože On byl jediný, kdo jej mohl vytáhnout z tekutých písků hříchu a nemilosti. Proto ochromující ostych nepřevážil: Zacheus – říká evangelium – „běžel
napřed“, „vylezl“ a potom, když jej Ježíš
zavolal, „rychle slezl“ (vv.4.6). Riskoval
a vydal se všanc. A to je tajemství radosti
i pro nás: nezhášet hezkou zvědavost, ale
vydat se všanc, protože život netřeba zavírat do zásuvky. Na Ježíše nelze čekat vsedě se založenýma rukama. Tomu, který
nám dává život, nelze odpovědět pouhou
myšlenkou nebo „esemeskou“!
Drazí mladí, nestyďte se přinést mu do
zpovědnice všechno, zvláště slabost, únavu a hříchy. On vás dokáže překvapit
svým odpuštěním a svým pokojem. Nemějte strach mu přitakat vší silou svého
srdce, velkodušně mu odpovědět a následovat jej! Nenechte si umrtvit duši. Vaším
cílem ať je láska krásná, která vyžaduje
také odříkání a mocné odmítnutí dopingu
úspěchu za každou cenu a drogy smýšlení zaměřeného pouze na sebe a svoje pohodlí.
Kromě malé postavy a ochromujícího
ostychu existuje třetí překážka, se kterou se Zacheus musel vyrovnat už nikoli v sobě, ale kolem sebe. Je to reptající
zástup, který mu nejprve překážel a potom ho kritizoval: Ježíš prý neměl vstupovat do jeho domu, do domu hříšníka! Jak obtížné je přijmout Ježíše doopravdy, jak těžké je akceptovat „nekonečně milosrdného Boha“ (Ef 2,4). Budou
vám moci bránit a snažit se vám namluvit, že Bůh je vzdálený, rigidní a málo vnímavý, dobrý vůči dobrým a zlý vůči zlým.
Náš Otec však „dává vycházet slunci pro
zlé i pro dobré“ (Mt 5,45) a pobízí nás
k pravé odvaze, totiž abychom byli silnější než zlo tím, že budeme milovat všechny, dokonce i nepřátele. Budou se vám

moci smát, protože věříte v tichou a pokornou sílu milosrdenství. Nemějte obavy a
přemýšlejte o slovech
těchto dnů: „Blahoslavení milosrdní, neboť
oni dojdou milosrdenství“ (Mt5,7). Budou
vás moci označovat
za snílky, protože věříte v nové lidství, které nepřijímá nenávist
mezi národy, nepovažuje státní hranice za
bariéry a nesobecky a
bez zášti střeží vlastní tradice. Neklesejte
na mysli: svým úsměvem a svou otevřenou
náručí hlásejte naději
a buďte požehnáním jediné lidské rodiny,
kterou tady tak dobře reprezentujete!
Zástup onoho dne Zachea soudil, shlížel
na něho zvysoka. Ježíš však jednal opačně
a „podíval se nahoru“ (v.5). Ježíšův zrak
vidí za nedostatky a spatřuje člověka; nezastavuje se u minulého zla, nýbrž tuší
budoucí dobro; nevzdává se před uzavřeností, ale hledá cestu jednoty a společenství; mezi všemi nezůstává u zdání, ale
hledí do srdce. Ježíš hledí do našeho srdce, tvého i mého srdce. S tímto Ježíšovým pohledem můžete dát vyrůst jinému
lidstvu, nečekat, až vám řeknou, že jste
„dobří“, nýbrž usilovat o dobro kvůli dobru samému, spokojit se s čistým srdcem a
mírumilovně bojovat za poctivost a spravedlnost. Nezastavujte se na povrchu věcí
a nedůvěřujte mondénní liturgii zdání,
nalíčení duše budícímu lepší vnějškový
dojem. Dobře však instalujte to nejstabilnější připojení, totiž srdce vidoucí a neúnavně předávající dobro. A radost, kterou
jste od Boha zadarmo dostali, prosím, zadarmo dávejte (srov. Mt 10,8), protože na
ni čekají mnozí!
Slyšme na závěr Ježíšova slova adresovaná Zacheovi, jako by byla určena dnes
každému z nás: „Pojď rychle dolů: dnes
musím zůstat v tvém domě“ (v.5), otevři mi bránu svého srdce. Ježíš zve také
tebe: „Dnes musím zůstat v tvém domě“.
Mohli bychom říci, že Světový den mládeže začíná dnes a pokračuje zítra doma,
protože tam se s tebou chce Ježíš od této

chvíle setkávat. Pán nechce zůstat jenom
v tomto krásném městě nebo v hezkých
vzpomínkách, ale přeje si přijít do tvého
domu, přebývat denně v tvém životě: studiu a pracovních začátcích, přátelství, citech, plánech a snech. Jak se těší z toho,
když se Mu v modlitbě toto všechno přináší! Jak jen doufá v to, aby mezi všemi
každodenními kontakty a chaty byla na
prvním místě zlatá nit modlitby! Jak jen
si přeje, aby Jeho Slovo promlouvalo do
každého tvého dne a aby se Jeho evangelium stalo tvým a bylo ti „navigátorem“ na
životních cestách!
Když tě žádá, aby směl vstoupit do tvého
domu, jako to chtěl po Zacheovi, oslovuje tě jménem. Nás všechny volá jménem.
Tvoje jméno je pro Něho cenné. Jméno
Zacheus evokovalo v tehdejším jazyce paměť Boha. Důvěřujte paměti Boha: Jeho
paměť není „harddisk“, který zaznamenává a archivuje všechna naše špatná data.
Jeho pamětí je něžné srdce, které se raduje, když definitivně maže každou stopu
naší špatnosti. Zkusme nyní také my napodobit věrnou paměť Boha a opatrovat
dobro, které jsme obdrželi v těchto dnech.
Mlčky vzpomínejme na toto setkání, opatrujme vzpomínku přítomnosti Boha
a Jeho Slova, oživujme v sobě Ježíšův
hlas, který nás volá jménem. Modleme se
mlčky, pamatujme a děkujme Pánu, který
nás tady chtěl mít a setkat se s námi.
Přeložil Milan Glaser
Zdroj: Radio Vaticana
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OHLÉDNUTÍ
Kostnice – oživlé Krajiny k putování

Na Pohoř je cesta jako žádná
ze sta aneb farní tábor 2016

Malířka Gabriela Nováková uspořádala 9. srpna komentovanou prohlídku výstavy svých obrazů v galerii Kostnice u kostela Všech svatých a následně
malý kurz kreslení pro veřejnost.
Cyklus obrazů s názvem „Krajiny k putování“ ukazuje téma, kterým se autorka zabývá ve své volné výtvarné tvorbě. Kresby nevytváří v jednom souvislém časovém úseku,
ale vznikají v malých cyklech, někdy i v odstupu několika let. Jako téma prostupující různá období života, vracející se pro svou
mnohotvárnost a víceznačnost. Barevnost
je redukována pouze na bílou a černou. Práce jsou vytvořeny technikou oboustranné
vrstvené tušové kresby na fólii.
V rámci workshopu si asi dvacítka dospělých vyzkoušela kreslení stromu –
statného staletého jasanu, který roste vedle budovy Kostnice na farní zahradě. Trpělivé vedení malířky sklidilo své plody – na
všech výkresech se zaskvěly kresby, svým estetickým
ztvárněním překvapující
někdy i samotné autory.
Marie Popelářová

Rozvrh hodin katechezí a výuky náboženství
na školní rok 2016/2017
ÚT

14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
4.tř.
4.tř.
6.–7. tř.
PC
AČ PC
AČ PC
AČ

ST

12.15-13.00
1. a 2.tř.
Podskalka PD

ČT

12.20-13.05
13.20-14.05
1.–2. tř.
1. a 2.tř.
ZŠ 5. května PD PC
PD

15.00-15.45
16.00-16.45
16.50-17.35
3.tř
3.tř.
8.–9.tř
PC
KO PC
KO PC

JS

15.00-15.45
5.tř.
PC
PD
PÁ 12.30-13.00
Vigantice
VŠ

16.00-16.45
19.00-20.30
Předškoláci
Středoškoláci
PC
MO PC
KO

Vysvětlivky: PC – Pastorační centrum, KO – P. Kamil Obr, JS – P. Josef Svoboda;
AČ – katechetka Alena Čípová, tel.: 774 253 025;
PD – katechetka Petra Dejmková; MO – Monika Ondřejková; VŠ – Veronika Šaferová
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V letošním roce se již podruhé konal
farní letní tábor pro všechny děti školou
povinné z naší farnosti, který navázal na
tradiční ministrantské tábory a tábory
pro tříkrálové koledníky. Tábor byl
podobně jako v minulém roce zasazen
do prostředí neobývané fary, změnilo se
pouze místo, podhůří Jeseníku vystřídaly
malebné Oderské vrchy. V maličké horské
osadě Pohoř v blízkosti městečka Odry
se nám útočištěm stala krásná, rekonstruovaná budova, od sklepa až po půdu
v udržovaném technickém stavu.
Jako každý rok, i letos byl tábor
výjimečný. Ještě nikdy jsme neměli na
táboře dvaatřicet dětí, jako tomu bylo
letos. Také počet animátorů, kteří se
o ně starali, během tábora stoupal, jak
se vedoucí i kuchařky v průběhu tábora
střídali. Velký dík patří nakonec celkem
sedmnácti mladým.
Společně jsme se na dobu tábora ponořili
do hlubin světa jménem Narnie. Farní
dveře vystřídala skříň plná kabátů, v lese
stál kamenný stůl a v dáli byl slyšet řev
mocného lva Aslana. Dokonce i počasí
nám zpočátku připomínalo stoletou zimu,
která v Narnii za vlády kruté čarodějnice
panovala.
Spolu s dětmi jsme trávili většinu času
v okolních lesích, a to nejen ve dne.
Přišel čas i počasí na koupání v nedaleké
přehradě, samozřejmostí byl i duchovní
program i nostalgické chvíle společně
strávené u táborového ohně. Pro vedoucí i děti to byl čas krásný, ale i velmi
náročný, i přes některé chvíle splínu jsme
však všichni přijížděli domů s úsměvem
a obohacení na své životní cestě k nebi.
Jménem celého týmu táborových vedoucích děkuji všem rodičům, kteří se
nebáli poslat s námi své ratolesti, všem
farníkům, kteří byli s námi ve svých modlitbách, všem blízkým, kteří nám vytvářeli
potřebné zázemí, otci Kamilovi, který nás
vždy potěšil úsměvem a vlídným slovem,
všem, kteří se na tyto řádky už nevlezli,
ale hlavně… Díky Tobě, Pane!! Za rok
zase, těšíme se!!
Jan Morcinek

FOTA: Josef Fojtík

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.

• Prodám třípedálové pianino Petrof,
typ 112 z roku 1981, provedení světlý
dub, naprosto zachovalé.
Cena 30.000,Jaroslav Matějka, Zašová 269
tel. 571 634 939, mob. 737 443 075

Prázdninové divadlo „František blázen“
Asi šedesát dětí a dospělých přišlo
poslední prázdninový den na farní
zahradu a nechalo se vtáhnout do
divadelního příběhu „František
blázen“. „Příběh o svatém showmanovi, který chtěl být nejskromnější
a nejnepatrnější a šly za ním davy.“
Divadlo s prvky step a body-drum bylo
neseno vyprávěním o životě a smrti
svatého Františka z Assisi; hra je autorským projektem herce Jana Horáka.

Některé děti napodobovaly Františkův
tanec – modlitbu, jiné se nechaly inspirovat jeho schopností rozmlouvat se
stvořením a po divadle zkoušely, jestli
i ony rozumí řeči ptáků. Možná by vás
překvapilo, jaké nadání v sobě objevily
a jak jsme si krásně, ptačí řečí, popovídali!
Děkujeme za nevšední a krásný prožitek!
Marie Popelářová

Neděle,
bylo devět...
Jde se
do scholy!!!
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DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Informace z Denního stacionáře

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

ŘÍJEN

1. Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.
2. Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za
zvěstování evangelia.
3. Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať
mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

Začátek letošního roku pro nás znamenal
na pohled nenápadnou změnu, a to přechod z Centra denních služeb na Denní stacionář. Pro naše uživatele se navenek kromě nezbytné administrativy nic nezměnilo.
Do naší hlavičky jsme si však spolu se změnou druhu služby přidali ještě svůj vlastní
název, a tak nás dnes může veřejnost „odhalit“ pod názvem Denní stacionář RADOST.
Snažíme se o to, aby se u nás lidé cítili dobře, co nejvíce jako doma, a aby kromě starostí, kterých je vždycky dost, prožívali i příjemné chvíle.
Usilujeme o to, abychom pomohli lidem,
kteří mají různé zdravotní potíže, žít běžným životem. Také proto jsme se vydali na výlet do ZOO Lešná. Vybrali jsme si
krásné počasí, od kolegů z Charity Nový
Hrozenkov objednali sociální autobus,
speciálně upravený pro přepravu obtížně
pohyblivých osob, a jednoho červnového
rána jsme vyrazili na cestu.

Prohlédli jsme si část ZOO, kde nás zaujal zejména nový pavilon s rejnoky, na
které si největší odvážlivci mohli i sáhnout. Další část zahrady jsme projeli vláčkem, a pak jsme se občerstvili v příjemné
zahradní restauraci.
Na závěr jsme ještě koupili pár nezbytných
suvenýrů, pořídili společnou fotku a unavení, ale obohacení o nové zážitky, jsme se
vrátili domů. Ani přes únavu v autobuse
nechybělo obvyklé „Sláva nazdar výletu!“
V průběhu roku jsme také zaznamenali zvýšený zájem o naši službu, a tak jsme začali
zájemce zapisovat do pořadníku. Od 1. září
jsme rozšířili tým o novou pracovnici, proto jsme mezi sebou mohli přivítat i dvě nové
uživatelky. Od října pak plánujeme prodloužit otevírací dobu do pozdějších odpoledních hodin, abychom vyšli vstříc potřebám
našich klientů a jejich pečujících rodin.
Pracovníci a klienti Denního stacionáře
Radost Rožnov p. R., září 2016

1. Aby země, které se ujímají velkého
počtu uprchlíků a běženců, byly podporovány ve svém úsilí být solidárními.
2. Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch
společenství a nepodléhali pokušení
malomyslnosti.
3. Ať je modlitba za zemřelé a naše
úcta k nim svědectvím o jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné
perspektivě v Boží lásce.
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FOTO: Josef Bosák

LISTOPAD

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

19.3.2016
Tereza Libuše Vojkůvková
28.3.2016
Karolína Anna Zemánková
Anna Vašková
Natalie Anna Marie Ondrašicová
2.4.2016
Alžběta Kornélie Manová
24.4.2016
Jakub Sebastian Plachý
Jiří Mořkovský
Taťána Marie Bumbalová
7.5.2016
Václav Záhořík
Hynek Halamíček
Michael Stolář
14.5.2016
Michal Tomáš Hynek
22.5.2016
Patrick Antonín Martin Šilc
Eliška Anna Marie Šilcová
29.5.2016
Nikol Terezie Kutnarová
Karolína Markéta Čechová
Aleš Jiří Janíček
Lukáš Cahlík
Anna Alžběta Barabášová
Patrik Fiip Barabáš
Dominik Bártek
Alan Jan Fitos
18.6.2016
Eliška Marie Raždíková
Kristián Marek

19.6.2016
Mattew Bařina
26.6.2016
Laura Kalodová
Melina Röntzsch
Teodor Čermák
Karla Kateřina Pálková
Lukáš Jan Marek
Rozálie Kolaříková
Rozálie Anna Nejedlá
Lenka Lucie Ovesná
16.7.2016
David Daniel Pečiva
17.7.2016
Tadeáš Jan Třetina
Adéla Adrysová
13.8.2016
Šimon Vladimír Randus
Oliver S amuel Vašut
21.8.2016
Oliver Chumchal
Veronika Lengyel
27.8.2016
Alžběta Jakšíková
28.8.2016
Jasmína Jana Ondrušková
Daniel Zdeněk Tolar
Tobiáš Michal Křiva
Natálie Anna Řehořková
Metoděj Kretek
Barbora Anna Sedláková
Daniel Janoušek
David Vojtěch Lubomír Halamíček

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

Aktuality
z Matice Radhošťské
Dne 11. června proběhla na Radhošti valná hromada Matice Radhošťské. Tradičně byla zahájena mší svatou, kterou celebroval O. Petr Dujka z Dolní Bečvy. Jako
vždy měl velmi příhodné kázání. Mimo
jiné vzpomněl, že naše Matice není oproti
jiným tak početná, ale činorodostí je možná předčí.

Poté se účastníci sešli k jednání v chatě lyžařského oddílu. Předseda Matice pan Drahomír Strnadel seznámil členstvo s činností v minulém roce. Zásadním
sdělením bylo to, že před příchodem zimy
byla úspěšně dokončena výměna obložení severní části kaple dřevěným šindelem.
Na této straně kaple byl, až na dílčí opravy, stále původní šindel z roku 1926, kdy
původní kamenná kaple získala vybudováním krytého ochozu po obvodu kaple a jejím obložením šindelem svoji současnou
podobu. Na jaře letošního roku byla ještě
provedena penetrace šindele. Celkový náklad na tuto velkou opravu činí cca 400 tis.
Kč. Vše bylo financováno z vlastních prostředků Matice získaných především z prodeje drobných upomínkových předmětů, ze sbírek při mších svatých konaných
v kapli, z darů dárců i z příspěvků členů.
I v letošním roce, tak jak tomu bylo v minulých letech, budou počínaje hlavní poutí, konané v úterý 5.7. na svátek sv. Cyrila
a Metoděje, každou sobotu mše svaté, které budou farními poutěmi farností z blízkého i dalekého okolí Radhoště. Přehled mší
svatých konaných na Radhošti bude zveřejněn na vývěsce našeho kostela.
Matice Radhošťská má velmi málo mladších členů. Za mladší členy považujeme
i čerstvé důchodce. Matice potřebuje členy,
kteří by byli ochotni přispět svojí činností
k péči o kapli.
Ladislav Kohout, člen Matice
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SVATÍ MĚSÍCE

SV. IZÁK JOGUES /19. 10./
MISIONÁŘEM U INDIÁNŮ
Izák Jogues se narodil r. 1607 ve Francii
a později studoval na jezuitské škole. V 17
letech vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova a v Rouenu a začal noviciát s touhou
stát se misionářem. Pokračoval ve studiu
filozofie a poté studoval teologii. V lednu
1636 byl vysvěcen na kněze a po primici
využil příležitost a přihlásil se do misie
mezi Hurony v provincii Québec.
S pěti dalšími jezuity tam byl poslán a do
Québec za guvernérem tzv. „Nové Francie“. Dorazili za 2 měsíce. Izák Jogues
putoval jižně do Three Rivers a pak vyplul
na křehkých kánoích se skupinou Huronů
k Ihonatiria. Na devatenáctidenní cestě je
čekalo téměř 40 peřejí a vodopádů.
V Ihonatiria byl do června 1638 a na podzim 1641 byl hlásat evangelium Indiánům Chippewa, kteří byli víře velmi otevření. Na jaře v Sainte-Marie připravoval
katechumeny ke křtu. Mezi nimi bylo 120
dospělých konvertitů z bojovného kmene
Ahtsistaritů.
V srpnu 1642 se vypravil Izák s René Goupilem a skupinou Huronů v Three Rivers
doplnit zásoby z důvodu slabé úrody. Při
zpáteční cestě je přepadli Mohawkové, kteří se připojili k Irokézům, a misionáře zajali.
Izákovi Jogues při mučení uřízli pravý palec
a ukazováčky na obou rukách. Po celý rok
svým věznitelům sloužil jako otrok, s nímž
bývalo zacházeno až brutálně. Potom jim
sloužil při cestě do Fort Orange, kde mu jeden Holanďan umožnil útěk. Izák se skrýval na holandské lodi a do Francie se dostal přes New Amsterdam (dnes New York)
a Anglii. O Vánocích 1643 už byl v Brestu.
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Od papeže Urbana VIII. obdržel dovolení
i s tak zmrzačenýma rukama sloužit mši
svatou, což jinak předpisy nedovolovaly.
Na jaře 1644 P. Izák Jogues už znovu cestoval do Kanady. Dva roky působil ve Ville
Marie v současném Montrealu. Zúčastnil
se mírového vyjednávání Francouzů s Irokézi, doufaje v usnadnění misionářské
činnosti, a poté se vrátil mezi tyto Indiány
s posilou v Janu de la Lande. Oba byli po
příchodu do irokézské osady Ossernenon
(dnes na území New Yorku) zajati a umučeni. Někteří Irokézové je prý označili za
nepřátelské kouzelníky, co vyvolávají sucho, neúrodu a onemocnění. Po mnoha
zraněních noži Izáka Jogues zabili ranou
tomahavkem a druhý den podobně i Jana
de la Lande. Jejich hlavy nasadili na kůly
a těla hodili do řeky.
Oba byli blahořečeni v r. 1925 a svatořečeni v r. 1930.

VYDALA SVĚDECTVÍ O SVÉ LÁSCE K
JEŽÍŠI
Narodila se r. 1864 v Itálii jako Livia, druhá z 11 dětí chudého rolníka, V rodině se
jí dostalo dobré křesťanské výchovy, starala se o mladší sourozence a pomáhala v hospodářství. V 7 letech již také vydělávala, už
jako dítě pomáhala živit rodinu i fyzickou
prací při stavbě silnice. Přesto byla radostným dítětem. Vynikala poslušností, pracovitostí, přátelskou povahou i snahou o růst
v duchovním životě. Ráda druhým pomáhala a při práci se s kamarádkami dělila i o

své duchovní zážitky. Přála si zemřít jako
mučednice, aby vydala svědectví o své lásce k Pánu Ježíši. Později, když začala nahlas uvažovat o vstupu do kláštera, byla podezřívána, že se ohlíží po pohodlném životě.
Proto řekla, že si vybere řeholi, ve které se
dře od rána do noci. Rozhodla se pro Kongregaci sester milosrdenství sv. Jany Antidy
Thouret, kde se řeholnice staraly především
o trpící a chudé, včetně výchovy dívek.
Livia se vydala do Ústředního domu Sester
milosrdenství v Římě, kde požádala o přijetí do řehole, ale byla odmítnuta pro nízký
věk. Znovu přišla v březnu 1886, aby mohla začít noviciát. Řeholní hábit s novým
jménem Augustýna obdržela r. 1887 a následně začala pracovat v Nemocnici Ducha
svatého nedaleko Vatikánu.
Kvůli napjatým vztahům mezi italským státem a církví sestry dostaly zákaz mluvit
o Bohu, modlit se s nemocnými a připravovat jejich duši na věčnost. Sestra Augustýna
svěřovala sebe i pacienty do ochrany Panny
Marie. Po práci na dětském oddělení přešla na infekční a nakonec souhlasila s prací mezi nemocnými s pokročilou tuberkulózou. Zde se nakazila, a když ji představená
proto chtěla odvolat, odpověděla: „Matko,
pokud pošleš k těm nemocným jinou spolusestru, nakazí se také. Je proto lepší, zůstanu-li
já, která už jsem nemocná.“
Proti všem předpokladům se sestra Augustýna uzdravila a na izolovaném oddělení zůstala. S láskou a pocitem odpovědnosti se věnovala každému z pacientů. Někteří se k ní sice chovali nepěkně, ale ona je
omlouvala. Byla si vědoma, že na tom místě pracuje díky Boží lásce a ti lidé trpí svým
postižením. Snažila se vcítit do jejich situace a pak také myslela na to, že službou
jim slouží Kristu. Proto byla vstřícná a láskyplně pečlivá. Přesto se zde vyskytl pacient Romanelli, který v sobě živil nenávist,
a prohlásil, že tu sestru zabije. Spolusestry i ředitel byli proto zneklidněni, ale Augustýna jim odpověděla: „Nemůžeme zanedbávat naši povinnost milosrdenství a utíkat před nebezpečím, i kdyby šlo o život ... Já
se ničeho nebojím. Pán na mě myslí.“ Ráno
13. 11.1894 po příchodu na oddělení ji Romanelli napadl nožem a uštědřil 7 bodných
ran. Než skonala, šeptala slova odpuštění,
která patřila nemocnému vrahovi, a vroucně se modlila k Panně Marii.
Zpráva o smrti sestry Augustýny se doslova rozlétla a i liberální tisk ji označil za
mučednici milosrdenství. Blahořečená
byla r. 1972 a svatořečená r.1999.

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI A SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘELI

dne

jméno a příjmení

1. 4. 2016

Josef Toman a Miroslava Trličiková

16. 4. 2016

Daniel Stavinoha a Adriana Stodůlková

16. 4. 2016

Lukáš Einšpiegl a Angelika Graclíková

30. 4. 2016

Vítězslav Baroš a Irna Hrbatová

30. 4. 2016

Kamil Kubáň a Pavla Kosová

21. 5. 2016

Radek Cigánek a Silvie Krhutová

4. 6. 2016

Vladislav Šena a Radka Vojkůvková

11. 6. 2016

Jan Marek a Gabriela Drakselová

12. 6. 2016

Tomáš Rada a Eva Guziurová

18. 6. 2016

Dušan Pelc a Martina Pajdlová

18. 6. 2016

Jiří Vojkůvka a Bianka Maléřová

24. 6. 2016

Jakub Bazgier a Kristýna Křenková

24. 6. 2016

František Bolf a Martina Oravcová

1. 7. 2016

Libor Kubíček a Petra Divínová

2. 7. 2016

Martin Goryl a Helena Fiurášková

16. 7. 2016

Miroslav Vybíral a Simona Divínová

23. 7. 2016

Daniel Andonovski a Veronika Čechová

30. 7. 2016

Patrik Vychodil a Ingrid Fryšarová

27. 8. 2016

Zdeněk Vojkůvka a Lenka Solanská

10. 9. 2016

Michal Kovář a Kateřina Janíčková

Novomanželům gratulujeme a přejeme jim, aby spolu ve vzájemné lásce
a spokojenosti žili po celý život tak, jak si před Bohem slíbili.

Polkni nejednu jedovatou slinu
Druhý člověk může mít něčeho víc
než já
K vedení dialogu s druhými je třeba mírnosti, ne křiku.
Je třeba pamatovat také na to, že druhý
člověk může mít něčeho víc než já.
Je třeba pokory, mírnosti, být vším pro
všechny, a také – to ovšem není psáno
v Bibli – všichni víme, že abychom se tak
mohli chovat, musíme „polknout nejednu
jedovatou slinu“.
Milosrdenství nás vede k pokoji
Člověk, který je milosrdný, má široké srdce, druhé omlouvá a myslí na svoje vlastní
chyby víc než na prohřešky druhých.
„Viděl jsi, co udělal tamten?“
Ale já mám dost toho, co jsem udělal já,
nepletu se do dalšího.

To je cesta milosrdenství, kterou
máme žádat.
Kdybychom
všichni – lidé,
národy, rodiny,
čtvrti měli tento
postoj, jaký by
to jen byl na světě pokoj,
kolik pokoje bychom měli ve svých srdcích!
Milosrdenství nás totiž vede k pokoji.
Pamatujme vždycky: Kdo jsem já, abych
soudil?
Měli bychom spíš rozšiřovat srdce.

NA VĚČNOST JSME VYPROVODILI
T Y TO NAŠE BRATRY A SESTRY
František Machala
Marie Kučerová
Aloisie Malinová
Jaroslav Španihel
Marie Maráková
Květoslava Macháčková
Marie Machačková
Vladislav Holčák
Libuše Porubská
Ladislav Bicko
Jan Černota
Josef Dohnal
Marie Pašková
Božena Luzarová
Svatava Hatlapatková
Marie Černocká
Jan Resler
Marie Kotůlková
Slavomir Trbušek
Oldřich Divín
Jiří Mizera
Petr Marek
Zdeněk Slovák
Ludmila Mičolová
Viera Vrečková
Anastazie Porubová
Fratnišek Mikl
Rudolf Gürtler
Terezie Pastorková
Božena Cábová
Fridrich Turza
Zdeňěk Dobrozemský
Pavel Fusek
Marie Kroupová
Jan Černoch
Jarmila Sušňová
Anna Vlčková
Jaroslav Dorotík
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné, ať jim svítí!
Amen!

Podle knihy: 365 dní s papežem Františkem
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OHLÉDNUTÍ
Příměstský tábor 2016
Stalo se již tradicí v naší farnosti, že
během léta jsou pro děti pořádány různé
letní akce. Jednou takovou byl i letošní
příměstský tábor. Tato akce míří spíše na
menší děti, pro které je to většinou první
možnost trávení letního času v prostředí
mimo rodinu, které je navíc přátelské
a v křesťanském duchu. Může to také
být kvalitní příprava pro absolvování
vícedenního farního (či jiného) tábora
mimo domov.
Letos se tedy celkem 13 dětí z Rožnova
a blízkého okolí mohlo seznámit mezi
sebou navzájem i s týmem mladých
animátorů působících u nás ve farnosti.

K tomu pomohlo i známé a přívětivé
prostředí Pastoračního centra, díky
(nejen) Pánu za to, že toto zázemí u nás
ve farnosti je.
Náplní tábora bylo putování krajinou
plnou zábavy, her a pohádek. Průvodci
nám byli známí hodní zlobři Shrek
s Fionou. Program tábora nás zavedl do
okolní přírody i za kulturou, poznali jsme
podvodní svět a cestovali autobusem
i známým místním vláčkem. Popustit
uzdu fantazie a uměleckého ducha jsme
mohli pod vedením mladé umělkyně
Gabriely Novákové, jejíž dílo lidé obdivovali v letních měsících v kostnici.
O tom, že akce se povedla, svědčil
i závěrečný táborák, z nějž se
dětem vůbec nechtělo domů
(a také nezbyly žádné špekáčky).
Děti vytvořily skvělou partu
a věřím, že se už těší na příští rok,
možná i na „velký“ farní tábor…
Jan Morcinek

Plachetnice na farní zahradě
Všimli jste si někdy, že na farní zahradě
stojí obrovská loď? Děti na příměstském
táboře ji objevily ve své fantazii. Je to loď
našeho kostela. Ten den sice foukal vítr
a na moři se čeřily jemné vlnky, loď-kostel se přesto ani nepohnula. Proč? Děti na
to přišly – chybí jí plachty! A tak jsme se
pustili do jejich výroby. Z vrbových a jasanových větví jsme oloupali kůru a udělali stěžně a ráhna, vyměřili si velikosti plachet a trpělivě je připevňovali k ráhnům.
K našemu snažení přispěly nápadem, radou i pomocí rožnovské výtvarnice – Marie Chlebovská ml., Jana Mynářová a Gabriela Nováková. Díky dalším pomocníkům a velkému kladivu se podařilo stožáry s plachtami pevně zakotvit do země.
A za chvíli už stála na zahradě asi dvacítka nádherných stěžní! A když se zvedl vítr, bělostné plachty se krásně napnuly
a loď konečně po-ma-lou-čku začala plout
po moři…
(mp)

FOTA: Ondřej Morcinek
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FOTA: Ondřej Morcinek

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA FAŘE

FOTO: Eliška Chovancová

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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FOTO: Josef Bosák

M íša Chovanco

vá

POUŤ U SVATÉ ANNY

FOTA: Josef Fojtík

TÁBOR V POHOŘI
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