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SETKÁNÍ RODIN U SV. ZDISLAVY NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

Vděčnost

Děkujeme Bohu Stvořiteli za dar svátosti manželství,
za naše děti a za dar rodiny.
Děkujeme, že můžeme být spolu a setkávat se i s dalšími rodinami,
společně se radovat z krásy přírody, dívat se na svět dětskýma očima,
společně si hrát, tvořit a sportovat,
navzájem si pomáhat a posilovat se ve víře.
Děkujeme Ti Bože za to, že nás učíš, jak máme jeden druhého milovat
a že si máme odpouštět.
Děkujeme za to, že každý den můžeme procházet branou milosrdenství,
kterou tvoří ten druhý pro nás.
Prosme o to, abychom vždy byli otevřenou branou milosrdenství pro druhé v rodině
a vždy touto branou sami pokorně procházeli.
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OBSAHZAMYŠLENÍ

Sestry a bratři, dobrý den.
Už popáté máme letos možnost otevřít náš 
farní zpravodaj, ohlédnout se za uplynulý-
mi událostmi nebo se dovědět něco o no-
vých.
V tyto dny je za námi víc jak polovina pod-
zimu, „dušičkový“ čas spojený se vzpomín-
kami na naše zemřelé, ale především Svatý 
rok milosrdenství. Po roce se uzavřely svaté 
brány jak v katedrálních městech, tak i na 
různých speciálně vyhrazených poutních 
místech a na závěr i ve svatopetrské bazilice 
v Římě. Mnohokrát se nám různým způso-
bem tajemství Božího milosrdenství v uply-
nulém roce objevovalo. Přesto dovolte udě-
lat v tomto úvodníku maličkou rekapitulaci.
Začnu tím, co bylo na začátku. Papež Fran-
tišek vydal bulu vyhlašující Svatý rok milo-
srdenství „Misericordie vultus“ – o milo-
srdné tváři Boží. Dovolte mi z ní citovat ně-
kolik myšlenek, které jsou nadčasové a ne-
omezují se pouze na mimořádnost uplynu-
lého roku.
„Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. 
Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a do-
sáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském.“ 
Uvědomuji si, a to především z pohledu zpo-
vědníka, jak moc nám v uplynulém roce tato 
skutečnost znovu vyvstala, že se totiž Bůh 
nejvíce projevil jako milosrdný v osobě sa-

Myslím, že Pán Ježíš měl v obzvláštní ob-
libě Jonášovo proroctví. O Jonášově zna-
mení mluvil, když se jednalo o předpo-
věď jeho vzkříšení. A také možná proto, 
že v něm najdeme jednu zásadní vlastnost 
Boha Otce, totiž milosrdenství. Činilo mu 
radost tyto věci sdělovat.
Když jsem stál před Rembrandtovým ob-
razem Návrat ztraceného syna v petro-
hradské Ermitáži, uvědomoval jsem si, 
kolikrát jsem ho už viděl. Mnohokrát. Je-
nom těch malých obrázků, co se rozdá-
vají, jsou stovky. Ale najednou může stát 
člověk před originálem. A to, že jsme 
tam mohli s manželkou být, jsem pova-
žoval samo o sobě za zázrak, který jsem 
vnímal jako obzvláštní akt Boží milos-
ti. Několik měsíců předtím by mě to ješ-
tě nenapadlo. 
Stalo se to však skutečností, a napadá mě 
zamyšlení. Pán Ježíš v podobenství o mi-
losrdném otci a marnotratném synu na-
značuje, že Boží milosrdenství přesahuje 
naději, kterou o něm máme. Ztracený syn 
nešel za otcem s představou přijetí, jaké-
ho se mu nakonec dostalo. Byl ve svém 
očekávání daleko skromnější. Celý do-
sah Božího milosrdenství poznáme, až se 
s ním setkáme tváří v tvář. To potom bu-
deme stát před originálem. Teď a tady se 
setkáváme s jeho odlesky. Jsou to naše ži-
votní příběhy, ve kterých najednou vidí-
me, že nic není tak samozřejmé. Že to, 

co se nám stalo je proto, že nejsme Bohu 
lhostejní. Nikdo z lidí mu není lhostejný. 
Vždyť Ježíš v tom příběhu mluví o tom, že 
se stejnou laskavostí, s jakou přijímá mi-
losrdný otec svého kajícího syna, mluví 
i se starším synem. Ani on se svojí žárli-
vostí neunikne jeho lásce.
Je čas na příběh. 
Moje stařenka měla také stařenku. A když 
ta jednou onemocněla, dostala chuť na 
sodovku. Člověka napadne, jaká muse-
la být kdysi sodovka, když na ni nemoc-
ná prastařenka dostala chuť a poslala pro 
ni k obchodníkovi svou vnučku. Musela 
to být extra sodovka. Asi proto na ni také 
malá holčička, když ji své stařence nesla, 
dostala chuť a trošku z láhve upila. A aby 
to nešlo poznat, šla k potoku a to, co upi-
la ze sodovky, doplnila vodou. Když se její 
stařenka napila, tak si uvědomila podvod, 
kterého se na ní dopustila. Bylo jí to veli-
ce líto a rozplakala se. Stařenka se jí pta-
la, proč pláče a ona jí všechno řekla. Sta-
řenka ji pohladila a řekla: „Neplač, Anič-
ko, s vodou je ta sodovka lepší.“ 
Když moje stařenka ten příběh vyprávě-
la, tak končila tím, že jí tenkrát bylo jako 
v nebi. Zkušenost s milosrdenstvím od 
milovaného člověka jí vydržela až do stá-
ří, když už pro ni byl čas přistoupit k mi-
losrdenství nepředstavitelně většímu.
Amen!

jáhen Miroslav
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Rád bych se s vámi podělil o radost 
z účasti na konferenci o hlásání evangelia 
v dnešním světě. Často prožíváme bolest 
z úbytku lidí v kostelích, ze změnšujícího 
se zájmu o duchovní věci apod. Konferen-
ce o evangelizaci, uskutečněná ve dnech 
18.–20. listopadu ve zlínském Kongre-
sovém centru, měla tento pocit prolomit. 
Výsledek? I dnes se evangelium hlásá růz-
nými zajímavými, inspirujícími a účinný-
mi způsoby. Jak v této oblasti pracují na 
Slovensku - přednášel v pátek P. Ondrej 
Chrvala, a jak ve Vídni - paní Maja Scha-
novsky. O tuzemských evangelizačních 
počinech byla řeč v sobotu a v neděli. Šlo 

o Kurzy Alfa, Farní evangelizační buň-
ky, městské misie, evangelizační projek-
ty v Ostravě např. i mezi Rómy, o boho-
sloveckou Antiochii apod. Víkend se nesl 
v duchu velké radosti a vděčnosti Bohu za 
to, jak On skrze své věřící různými způso-
by pracuje. Opravdu naplněný program 
měl svůj vrchol v sobotní mši sv. celebrov-
né arcibiskupem Janem. Touto cestou dě-
kuji Komunitě Blahoslavenství za uspořá-
dání akce. Všem pak, kteří se, a to i z naší 
farnosti, zúčastnili, patří poděkování za 
podporu i ochotu hledat nové cesty k srd-
cím svých bratří a sester.

P. Kamil

Konference o evangelizaci
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ROZHOVOR

Rozhovor s profesorem Cyrilem Höschlem

Ve středu 12. 10. 2016 se v Rožnově 
pod Radhoštěm konala přednáška vel-
mi uznávaného českého psychiatra, 
popularizátora vědy a vysokoškolské-
ho pedagoga, profesora CYRILA HÖ-
SCHLA. Přednášku pořádala obecně 
prospěšná společnost Iskérka v rám-
ci Týdnů pro duševní pod záštitou mís-
tostarosty Ing. Jana Kučery za podpory 
Mikroregionu Rožnovsko. 
Týdny pro duševní zdraví jsou celorepubli-
kovou akcí, jejímž cílem je zprostředková-
vat široké veřejnosti informace o duševním 
zdraví, duševních nemocech a přispívat ke 
zlepšení postoje k duševně nemocným, sni-
žovat stigmatizaci nemocných, jejich blíz-
kých a celého oboru péče o duši.
Ještě před začátkem této akce jsem krátce 
hovořila s profesorem Höschlem a domlu-
vila jsem si s ním rozhovor. Přislíbil mi, že 
odpoví na moje dotazy, poté jsem mu na-
psala email a ještě týž den odpověděl. Byla 
jsem šťastná, že se tento rozhovor uskuteč-
nil, a moc mu děkuji za jeho ochotu.
Pan Cyril Höschl je 40 let ženatý, má dvě 
dcery, dva syny a devět vnoučat. Jako psy-
chiatr pracuje již 42 let, z toho ovšem v 
posledních 26 letech v různých manažer-
ských a akademických funkcích, proto-
že po Listopadu 89 byl zvolen děkanem 
III. lékařské fakulty a jmenován ředitelem 
Psychiatrického centra Praha (dnes Ná-
rodní ústav duševního zdraví- NUDZ). 
Za svůj úspěch považuje jednak zavede-
ní nového kurikula (systému výuky) na lé-
kařské fakultě a také vybudování NUDZ, 
který je poměrně unikátním centrem neu-
ropsychiatrického výzkumu, který zahr-
nuje také oblast sociální psychiatrie. Za 
neúspěch považuje to, že se nám už dáv-
no nepodařilo dostatečně zreformovat 
péči o duševní zdraví v naší zemi a výraz-
něji zlepšit podmínky lidí s duševním one-
mocněním a postavení psychiatrie ve spo-
lečnosti.
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) 
vznikl transformací z Psychiatrického 
centra Praha a sídlí v Klecanech. Vybudo-
vání nového moderního výzkumně a kli-
nicky orientovaného centra umožnil pro-
jekt financovaný z operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. NUDZ se 
má stát referenčním pracovištěm pro ob-
last duševního zdraví v České republice.

Zaměřením programu NUDZ je výzkum 
neurobiologických mechanizmů vedou-
cích k rozvoji nejzávažnějších duševních 
poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné 
stavy a reakce na stres). Součástí výzku-
mu je rovněž vývoj a testování nových di-
agnostických a léčebných metod. Přístup 
k řešení problematiky je založený na vzá-
jemné provázanosti metodik molekulární 
biologie, animálního modelování a klinic-
kého výzkumu a testování. 

Pane profesore, jak vnímáte nezisko-
vé organizace, které pomáhají duševně 
nemocným?
Jako potřebnou protiváhu resp. doplněk 
k tradičním oficiálním strukturám péče 
o duševní zdraví. Mnohé z těchto nezis-
kovek představují alternativní pohled na 
úkoly, jež má řešit psychiatrie, včetně po-
hledu pacientského. Dokážou vyhledávat 
příležitosti k vícezdrojovému financová-
ní různých bohulibých programů a býva-
jí též inspirací i pro ty, kdož prosazují po-
zitivní změny v péči o duševní zdraví na 
úrovni státní správy.

Co byste změnil v psychiatrických lé-
čebnách?
Mnohé léčebny jsou vedeny moderně 
a osvíceně. Řada z nich poskytuje někte-
rým nemocným zázemí a a „azyl“, kte-
rý by při větší míře svého postižení těž-
ko jinde našli. Přesto celkově vzato, by se 
část kapacity léčeben (dnes nazývaných 
nemocnicemi) měla přesunout do jiné-
ho prostředí, do komunit a do oblasti so-
ciální péče. Psychiatrickým nemocnicím 

motného Ježíše. To, co Starý zákon odha-
loval jen zčásti, se naplno odhalilo v živo-
tě a díle Spasitele. Boží láska k nám ne-
zná hranic. V Ježíši je Bůh blízko – na 
dosah ruky. „Milosrdenství je cesta, kte-
rá sjednocuje Boha a člověka, protože ote-
vírá srdce naději, že jsme milováni navždy 
i přes omezení svého hříchu.“ Tato slova 
nás osvobozují od skepticismu a rezig-
nace. Tam, kde by člověk lámal hůl nad 
svou situací, září naděje otevřené Boží 
náruče. Kde bychom našli větší útěchu, 
než právě v Něm?
„V naší době, kdy je církev zapojena do 
nové evangelizace, si téma milosrdenství 
žádá, aby bylo podáváno s novým nadše-
ním a novým pastoračním přístupem. Pro 
církev a věrohodnost jejího zvěstování je 
určující, aby žila a dosvědčovala milosr-
denství v první osobě. Její jazyk a její ges-
ta mají předávat milosrdenství, pronikat 
do lidských srdcí a vybízet lidi, aby hleda-
li cestu zpět k Otci.“ Jestli některá ze slov 
papeže k Svatému roku milosrdenství 
přesahují do dalších dnů, pak si myslím, 
že jsou to právě tato slova. Dosvědčovat 
milosrdenství v první osobě znamená 
nejen stát se příjemcem Boží milosrdné 
lásky, ale i zprostředkovatelem. A v tom-
to nás uplynulý rok nastartoval k velké 
vynalézavosti. Vždyť všechno, co děláme 
nezištně pro druhé, se stává hlásáním 
milosrdenství v dnešní době. Možná to 
zní nadneseně, ale to, o čem budete číst 
na následujících stránkách, vypovídá 
o zasažení Boží láskou a přináší naději.
Zůstaňme tedy otevření k tomu, co nám 
Pán dává, abychom se, jím inspirováni 
a obdařeni, mohli stát milosrdnou lás-
kou druhým. Přeji všem krásné dny.      

  P. Kamil
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příklady negativní.
Co si myslíte o stigmatizaci lidí s dušev-
ním onemocněním?
Stigma našeho oboru je jedním z pře-
trvávajících problémů, jenž kompliku-
je jak dostupnost psychiatrické péče, tak 
účinnost léčby. A netýká se jen pacientů, 
ale i těch, co v oboru psychiatrie pracují. 
Součástí chystané reformy péče o dušev-
ní zdraví bude právě také destigmatizač-
ní kampaň, která má mnoho podob a ná-
strojů, od osvětových přednášek a medi-
álních vystoupení až po veřejná přihlá-
šení se ke své duševní chorobě („coming 
– out“) známých osobností, umělců, poli-
tiků, vědců, sportovců.

Jak vnímáte negativní postoj velkých 
médií k problematice duševních one-
mocnění?
Média pacientům škodí i tehdy, referují-li 
pravdivě. Spojují psychiatrii totiž téměř 
výlučně s něčím negativním, kdežto pozi-
tivní jevy a události do souvislosti s psy-
chiatrií nedávají prakticky nikdy. Takže se 
snadno dočtete, že bývalý pacient psychi-
atrické léčebny někoho zavraždil, ale ne-
dočtete se stejně pravdivou zprávu, že bý-
valý pacient psychiatrické léčebny předlo-
žil ve sněmovně novelu nějakého zákona.
 
Co říkáte na strategii reformy psychiat-
rické péče?
Snažíme se k ní v NUDZ také přispívat, 
ale na hodnocení je ještě brzy. Musíme tu-
díž s názorem posečkat. Mně se v hlav-
ních bodech líbí, ale mám obavy, jak bude 
vypadat to, co z ní nakonec zbude.

Jakou změnu má tato strategie přinést 
do systému péče o duševně nemocné?
Především přesun péče směrem k přiro-
zenému prostředí pacienta (do terénu, do 
komunit, do Center duševního zdraví).
 
Jakým způsobem by se lidé s duševním 
onemocněním měli aktivně zapojit, aby 
široká veřejnost změnila názor, že du-
ševně nemocní nejsou vrazi, blázni, ne-
schopní a líní lidé?
Zejména ti úspěšnější by se neměli bát 
o svém vztahu k psychiatrii veřejně mlu-
vit a poskytovat tak příklad ostatním. Ve-
lice cenná jsou pacientská sdružení a také 
organizace příbuzných duševně nemoc-
ných, které v některých zemích (na rozdíl 
od nás) mají poměrně velkou váhu, před-
stavují pro politiky zajímavou část voličů, 

by měla zůstat specializovaná péče o ne-
mocné se závažnými poruchami, jež jim 
neumožňují samostatné fungování mimo 
psychiatrické zařízení. Neměly by se však 
stávat „konečnými stanicemi“, a měly by 
být otevřené světu, jak už některé ostat-
ně jsou, a měly by se vnitřně reformovat 
a zkvalitňovat zejména s ohledem na re-
spekt k osobním právům a lidské důstoj-
nosti pacientů, měly by být součástí re-
formované sítě služeb od ambulancí přes 
stacionáře, centra duševního zdraví až 
k rehabilitačním, lázeňským a komunit-
ním službám.

Jakou nejlepší zkušenost máte v péči 
o duševně nemocné z cizích zemí 
a proč?
Na to je těžká odpověď proto, že žádné 
zařízení, které jsem v zahraničí navští-
vil, nemusí být a asi ani není, pro tu či 
onu péči reprezentativní. Když jsem pů-
sobil jako prezident Evropské psychiat-
rické asociace, setkal jsem se několikrát 
s pacienty z různých zemí a ti si vesměs 
stěžovali na stejné nedostatky, jako si ně-
kdy stěžují pacienti u nás. Dokonce se mi 
zdálo, že stigmatizace nemocných (šlo 
konkrétně o bipolární poruchu) je napří-
klad v Anglii, jež je nám dávána za pří-
klad, větší než u nás. Dva britští pacienti 
si mi stěžovali, že vinou své „nálepky“ ne-
mohli sehnat práci, nikdo se s nimi prak-
ticky nebavil. A k lékaři se téměř nemoh-
li pro dlouhé čekací lhůty dostat. Když 
ale naši kolegové z NUDZ kladli obyvate-
lům v České republice a ve Velké Británii 
otázky, kterými zjišťovali postoj veřejnos-
ti k duševně nemocným např. (snesl bys-
te duševně nemocného jako svého sou-
seda“, „kamaráda“, „partnera“ atd.), vy-
šla ve výsledku Británie jako mnohem to-
lerantnější, poučenější a lidštější. Na dru-
hou stranu jsem měl možnost na veřej-
ném shromáždění s pacienty z různých 
zemí diskutovat s dívkou, která byla pro 
závažné onemocnění (psychózu) hospita-
lizována v několika zemích Evropy včetně 
Itálie, Turecka, Británie a České republi-
ky. Na můj dotaz, kde by si vybrala hospi-
talizaci příště, kdyby nedej Bože byla opět 
vystavena té nutnosti, celkem bez zaváhá-
ní odpověděla, že v Česku.
Ale abych Vám odpověděl: ostrůvky po-
zitivní deviace v péči o duševní zdraví na-
jdete v Evropě leckde, například v Ho-
landsku, na severu Itálie, ve Finsku, ale 
třeba i na Krétě. Všude ale také najdete 

již nelze beztrestně opomíjet, a tak mnoh-
dy dosahují značných úspěchů ve vyjed-
návání lepších podmínek pro pacienty, To 
se u nás stále ještě příliš nedaří.

Jakou máte vizi do budoucna v péči 
o duševně nemocné?
Těch vizí je několik. Na úrovni péče je to 
implementace reformy tak, jak jsem ji již 
stručně charakterizoval, na úrovni výzku-
mu je to představa, že se konečně poda-
ří odhalit podstatu schizofrenie a bipolár-
ní poruchy a bude tak jednou možno těm-
to onemocněním předcházet.

Dana Mičolová

SVĚDECTVÍ
S ROKEM MILOSRDENSTVÍ

Brzy s manželem oslavíme 10. výročí naše-
ho manželství a bylo by moc smutné, kdy-
by nebylo plné vděčnosti za všechna ta ob-
darování a radosti, které jsme mohli za tu 
dobu obdržet. Když bylo totiž nejstaršímu 
dítku 2 roky, začalo se rekonstruovat a do-
teď jsme prorekonstruovali dalších 5 let. 
Za tu dobu nás přibylo a tak je nasnadě, že 
času na nějaké prožívání kvality manžel-
ství dvakrát nezbývalo. V posledních letech 
taky přibylo angažovanosti a tak jsme byli 
rádi, že jsme stíhali probrat provozní věci 
a alespoň v neděli stihli objet prarodiče. 
Večer pusa a křížek na čelo... společné trá-
vení času ve dvou moc scházelo!
Proto jsem s velkou touhou po změně pro-
žívala právě uplynulý rok milosrdenství 
a modlila se o jakoukoli pomoc s hektickým 
kolotočem všech povinností. A ona přišla 
v podobě manželských večerů (pořádá Cen-
trum pro rodinu), při kterých jsme po tolika 
letech byli schopní předat děti někomu z ro-
diny a večer mít čas jen tak pro sebe a naše 
manželství. Ještě nevím, co pro nás bylo pří-
nosnější, jestli daná témata jednotlivých ve-
čerů, nebo to prosté společné trávení veče-
ra ve dvou, ale je jasné, že bez toho bych ne-
uměla prožít celou velikost všech obdaro-
vání, která jsem dostala od našeho milují-
cího Otce, který mi všechny kiksy milosrd-
ně a trpělivě odpouští a staral se o nás ce-
lou tu dobu, i když jsem to často nebyla 
schopná vidět. Teď můžu zase plněji zaží-
vat Jeho zaslíbení: „Miloval jsem tě odvě-
kou láskou, proto jsem ti tak trpělivě pro-
kazoval milosrdenství.“ Jer 31,3

Farnice
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EKONOMICKÁ A PASTORAČNÍ RADA 
farnosti Rožnov pod Radhoštěm

Prosím farníky, aby se pokud možno v 
pastoračních a ekonomických záleži-
tostech obraceli na tyto zástupce a skr-
ze ně podávali své připomínky. Zvýší se 
tím kvalita naší práce a sníží nebezpečí, 
že nekterý podnět zapadne. Jména vašich 
zástupců budou vyvěšena na nástěnce.
Ještě jednou děkuji a přeji novým radám 
sílu a světlo Ducha Svatého.

P. Kamil

PASTORAČNÍ RADA 

P.  Mgr.  K amil  Obr,  farář předseda ER,  celkov ý chod farnosti

P.  Mgr.  Josef  Svoboda,  k aplan celkov ý chod farnosti

Mgr.  Miroslav Frňk a,  tr val ý  jáhen celkov ý chod farnosti,  administrativa

Petra Dejmková k atecheze dětí,  pastorace rodin

M arie Koláčková pastorace – Vigantice

Emílie  Kubíčková pastorace – Vigantice

Bc .  Lušovsk á Zlatuše,  D iS. C harita,  sociální  s lužby

Mgr.  M ar ta Luzarová psychologie pastorace, 
terc .  Dominik ánů

Jan Morcinek mládež,  ministranti

Mgr.  Michaela Osmančíková liturgick á hudba

M arie Pavlicová senioři

Mgr.  M arie Popelářová pastorace veřejného prostoru

Tomáš S ur ý farní  web,  zápisy  z   jednání  PR

Jaromír  Valchář liturgie

Milan Volf koordinace společenství, 
evangelizace uvnitř  farnosti

Ing.  Pavel  Š patný ml. styk PR a ER 

EKONOMICK Á RADA

P. Mgr.  K amil  Obr,  farář předseda ER,  celkov ý chod farnosti

P.  Mgr.  Josef  Svoboda,  k aplan celkov ý chod farnosti

Mgr.  Miroslav Frňk a,  tr val ý  jáhen celkov ý chod farnosti,  administrativa

Milada Bič anová ekonomik a farnosti

M arie Bolcková,  D iS stavební  záležitosti,  zápisy  z   jednání

Ing.  Jakub C hovanec realizace prací

Pavel  Jašk a stavební  záležitosti,  styk s  úřad y

Ing.  Libor  Kubíček stavební  záležitosti  /  Vigantice

Jaromír  Kor yč anský organizace a  realizace prací

M atěj  Ronč ák realizace prací

Ing.  Pavel  Š patný ml. styk ER a  PR,  elektroinstalace

V měsíci říjnu byla ustanovena nová far-
ní rada. Z tohoto místa moc děkuji vám 
všem, kteří jste se zapojili do voleb, ale 
především těm, kteří službu přijali. Je ne-
možné vést tak velkou farnost, jako je 
naše, bez spolupracovníků.
S každou radou už jsme se dvakrát setka-
li. Rozdělili jsme si, kterou oblast bude 
kdo sledovat a z ní přinášet podněty pro 
společná jednání.

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

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 prů vod cem a vyzbrojí mě 
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepa-
trnou 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 APOŠTOL ÁTU 
MODLITBY

LISTOPAD
1. Abychom se uměli otevřít osobnímu 
setkání a dialogu se všemi lidmi, také 
s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.
2. Za církevní pastýře, aby hluboce 
milovali své stádce, a tak ho mohli do-
provázet na cestě a udržovat jeho naději 
živou.
3. Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou 
svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti 
a válek.

PROSINEC
1. Abychom všichni zakoušeli milosrden-
ství našeho Boha, který se nikdy neunaví 
nám odpouštět.
2. Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby 
v Ježíšově narození nalezly znamení pevné 
naděje.
3. Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše 
Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, 
jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho 
dědictví.
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ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ 

Milí čtenáři, drazí farníci, milé rodiny, ne-
mocní, hledající. Všechny Vás srdečně 
zdravím a zvu k malému zastavení a za-
myšlení.
V adventním čase mě oslovila a prová-
zí myšlenka z denní modlitby církve: Buď 
zdráva, milostiplná! Pán s Tebou! Požeh-
naná jsi mezi ženami a požehnaný plod ži-
vota Tvého, Ježíš.
Postavou adventu je zde míněna Matka 
Boží – Panna Maria a její zázračný plod.
Ona, žena vyvolená Bohem a povolána 
být Matkou Božího Syna.
Podstatou adventu, jak dobře víme, je 
připravit se na příchod Boha do srd-
ce člověka. Několikrát se při mši sva-
té v kostele opakuje slovo „bděte“. Bdít, 
znamená být připraven, očekávat radost 
z narození betlémského děťátka. Každý 
člověk touží po tom, aby byl od druhých 
ctěn, milován, touží po duchovní lás-
ce. Touží po Lásce, kterou je Bůh. Svatý 
Ambrož (biskup ze 4. stol.) v jedné kni-
ze napsal tato slova: „Chceš-li mít Krista 
i ty, hledej Ho.“
Ať nám všem tedy tato slova zamyšlení nad 
příchodem Boha do srdce člověka pomo-
hou prožívat vánoční svátky a hledat živé-
ho Boha v hluboké radosti, lásce a poko-
ji. Nemá to být jen radost z hmotných věcí, 
i když také ty jsou projevem lásky k člově-
ku. Má to být radost, která pramení z vnitř-
ní vyrovnanosti, harmonie, odpuštění, po-
koje v srdci, tu svět nemůže dát ani vzít. 
K této dobře prožité radosti a pokoji o vá-
nočních svátcích jistě pomůže a vnitřně 
obohatí dobrá svatá zpověď, návštěva bo-
hoslužeb a betlémů v kostelích.
Přeji proto každému z Vás opravdu ra-
dostné, pokojné a láskyplné prožití vá-
nočních svátků, pevné zdraví a Boží po-
žehnání. Také do nového roku 2017 Vám 
přeji a vyprošuji pevnou VÍRU v Boha, 
která dává naději, radost a sílu překoná-
vat životní obtíže a těžkosti.
P. Antonín Fiala, farnost Valašská Polanka

BETLÉM JE MEZI NÁMI
Další adventní kalendář od týmu časopi-
su DUHA najdete na http://www.moje-
duha.cz/clanky/5/2017_rodina
Inspirace, úkoly a další činnosti k jed-
notlivým příběhům.

hlavy podzemního, podvratného hnu-
tí, ale vážení partneři politické moci pro-
stě tím, jak velkou část obyvatelstva re-
prezentovali! Došlo k lámání chleba … 
a celou řadu horlivých, věrných křesťanů, 
nový stav pohoršil. Nejhorlivější z nich 
„utekli“ do pouště; to byl počátek křes-
ťanského mnišství.

Mnišství, demokracie a laici
Je příznačné, že tam, mezi dobrovol-
ně shromážděnými muži stranou od ve-
řejného dění, došlo ke krásnému návra-
tu k Ježíšovu slovu: už v 5. století kolem 
budoucího patrona Evropy, sv. Benedik-
ta, vzniklo společenství, které si stano-
vilo moudrá pravidla spolunažívání. Ta 
se později stala vzorem mnoha dalších 
mnišských společenství a nacházíme v 
nich vlastně poprvé v tehdy vznikajících 
evropských dějinách aplikaci Ježíšova vý-
roku tak, že např. volby opata se účastni-
li všichni členové společenství, i ti, kdo ne-
měli žádné církevní svěcení ani hodnost! 
Domnívám se, že to je počátek evropské 
demokracie; ve starém Řecku byli sice 
vůdčí mužové voleni, ale jen úzkou vrst-
vou plnoprávných občanů (patriciů), za-
tímco ostatní, hlavně otroci, právo vol-
by ani žádná jiná práva v obci neměli. Byli 
to původně proslulí laici, „lidé z lidu“ bez 
velkého vzdělání, bez velkých možností v 
životě; ten výraz je odvozem od řeckého 
„laos“, lid, a nebyl hanlivý, odkazoval je 
jen do trvalé pozice podřízených skupině 
patriciů, kteří jediní měli volební právo. 
Toto označení se prosadilo také v církvi, 
kde začalo označovat (a vlastně dodnes 
označuje) člověka zásadně podřízeného – 
ano: ale podřízeného komu a proč?? 

Poslušnost především
Je to proslulé rozdělení církve na učí-
cí a slyšící. V době před osvícenstvím spo-
číval i společenský pořádek v naší čás-
ti světa na indoktrinaci, a na kázeňských 
sankcích za vybočení z tohoto pořádku; 
ty mohly být (a často byly) hrůzné. Tepr-
ve novověkem, zahájeným laickou (sic!) 
společností, začínají snahy o demokra-
tický styl společenské organizace s jeho 
odvážnou iniciativou občanských práv. 

Na následujících řádcích přinášíme 
zkrácený přepis úvodu přednášky 
PETRA KOLÁŘE, která 2. listopadu 
zazněla v prostorách našeho pastorač-
ního centra. Petr Kolář zasvětil svůj ži-
vot kněžství, v roce 1968 vstoupil ve 
Vídni do jezuitského řádu. Později žil 
mnoho let v Paříži, kde se angažoval ve 
vydávání a posílání zakázaných knih do 
Československa. Věnoval se také práci 
s uprchlíky a dva roky pracoval ve vati-
kánském rozhlase. Po sametové revolu-
ci se vrátil do Čech, působil mj. v nábo-
ženské redakci Českého rozhlasu. 
Je nositelem francouzského Řádu čest-
né legie.

„V pár větách chci připomenout počátek 
těch skoro dva tisíce let trvajících vztahů 
mezi duchovními (vedoucími postavami) 
a laiky v křesťanství. Ježíš za svého krát-
kého pozemského života několikrát mlu-
vil o kvalitě vztahů mezi učedníky – nej-
známější je asi Ježíšův výrok:
Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď va-
ším služebníkem
a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším 
otrokem. (Mt 20, 26n)
Ten výrok nezavrhuje vedoucí postavení 
jednotlivých osob uvnitř lidského či křes-
ťanského společenství, ale stanoví křes-
ťanský způsob takového vedení. V prv-
ních staletích křesťanské éry se křesťa-
né tímto výrokem, či přesněji vzato příka-
zem, vcelku opravdu řídili. Ke zlomu do-
šlo, když císař Konstantin uznal křesťan-
ství za říšské náboženství (bylo už tehdy 
opravdu početné, ale i ideově velmi moc-
né). Najednou – zcela přirozeně! – byli 
vedoucí křesťanských společenství ne už 

Vztah duchovních k laikům a duchovní společenství

Pokračování na str. 12
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Pro mnohé lidi představuje adventní vě-
nec jen dekorativní předmět, kterým si 
v adventu zdobí svou domácnost. Nemá 
pro ně žádný další význam. Hlubší vý-
znam adventního věnce může vyzdvih-
nout požehnání adventního věnce.                                                         
 Je-li adventní věnec požehnán, už to není 
jen krásná předvánoční výzdoba – spíše 
rodině připomíná, že do jejich domu při-
chází sám Bůh a že všechno rozporupl-

né v každém jednotlivci i ve vzájemných 
vztazích znovu spojuje v jednotu. Zele-
né snítky adventního věnce nám mohou 
připomínat nepomíjející život, který nám 
Bůh daroval vtělením svého Syna. Všech-
no vyprahlé se znovu zazelená a oži-
je. Světlo adventního věnce září v tem-
notách, které se někdy rozpínají i v naší 
duši, a teplo svící zahřívá naše vychlad-
lá srdce.  

Požehnání adventního věnce

Návrh pro žehnání  ad ventního  věnce,  které se může pomodlit  kdokoli:               

Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi pramenem veškerého požehnání. 
Prosím tě, požehnej tento adventní věnec a celou adventní dobu, 
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku pokazilo. 

Prosím tě, požehnej také mně i všem lidem, kteří mi leží na srdci. 
Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi. 
Požehnej dílo mých rukou, aby se má práce stala požehnáním pro druhé.

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni. Pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje všem zoufajícím a zoufalým, 
sešli své požehnání jako nový život ustrnulým, jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.

Požehnej těm, kteří jsou nemocní a trpí sebou samými,
 aby dokázali načerpat novou naději.  
Požehnej umírajícím tak, aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí, 
a tak se stali sami požehnáním pro všechny, kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.

Požehnej nám všem, abychom se stávali požehnáním jedni druhým. 
Naplňuj svým požehnáním celý svět, abychom i my dokázali vnímat tvůj svět jako jedno 
velké požehnání.

Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké. Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání: 
v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci a vůbec ve všem, co prožíváme. 
Požehnej nám a všem našim blízkým dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Podle knih  Anselma Grüna: Jsi požehnáním a Moje modlitební kniha

RADUJME SE Z MATEŘSTVÍ

„Žena, když rodí, má zármutek, 
neboť přišla její hodina;
ale když porodí dítě, nevzpomíná už na 
soužení pro radost,
že na svět přišel člověk.“ (Jan 16, 21)

… a konečně vlak zastavil. Cíl naší cesty – 
Brno, podvečer 21. 10. – den, kdy začalo 
Národní setkvání hnutí Modlitby matek.
Tato zastávka se stala pro nás maminky, 
které jsme se rozhodly vyjít a na pár dní 
opustit více nebo někdy méně zahřátý ro-
dinný krb, zklidněním rozběhnuté mysli, 
odpočinkem ve společenství, vytrhnutím 
z každodennosti – velkou posilou a po-
vzbuzením.
Celé setkání začalo mší sv. v kostele svaté 
Rodiny na Grohově ulici a pokračovalo ra-
dostným růžencem s meditací, adorací…
Sobotní den jsme přivítaly ranními chvá-
lami, po kterých nás čekala přednáška 
Františky Böhmové „Radost z Boha, Ra-
dost z mateřství“.
Ta nabídka myšlenek od přednášejících 
byla tak hutná, rozmanitá, prožitá a po-
žehnaná, že žádná z nás, podle vyřčených 
svědectví, neodjížděla s prázdnou.

„… když mám prožít a přijmout dokona-
le své mateřství, musím nejprve prožít své 
„dcerovství“, že jsem milovaná dcera. Ne-
nechat se odradit od vztahu se svým milo-
vaným nebeským Otcem.

„V Mariině duchovním mateřství vidět 
vlastní duchovní i tělesné mateřství. Du-
chovní i tělesné mateřství vybuduje civili-
zaci lásky…“ ( Jan Pavel II.)

…my křesťané máme nárok být radost-
ní. Láska, radost, pokoj jsou poznávacím 
znamením křesťana. Bůh má rád radost-

OHLÉDNUTÍ

Děkanátní centrum pro rodinu zve ženy na

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
kterou povede lektorka Františka Bömová na téma O radosti

V Zašové 3. prosince 2016 v 9.30 hod
Součástí duchovní obnovy budou i biblické tance. Prostor bude jak na duchovní 
rozhovor tak na svátost smíření.
Oběd pro přihlášené zajištěn. Konec obnovy v odpoledních hodinách.
V rámci duchovní obnovy bude možnost zakoupit si lektorčinu novou knihu KOU-
KEJ, MAMI ! a nechat si ji podepsat. Účast je potřeba dopředu nahlásit 

na tel.: 733 741 636 nebo email: cprvalasskemezirici@ado.cz
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né srdce a duši vždy rozesmátou. Radost-
ným srdcem zkrásní tvář, ale trápení ubíjí 
ducha. Když jsme se narodili, každý z nás 
dostal do srdce vlastní „píseň srdce“. 
A někdy to srdce oněmí, píseň se ztrati-
la. Přicházejí bloky, které dusí ty prameny 
vody živé z našeho nitra (strach, starosti, 
neodpuštění, nevíra, nečisté srdce, změ-
něná optika vůči manželovi, dětem, cítím 
se nedostatečná…).

Největším pramenem radosti je, že jsem 
přijatá, Bůh mě tu chtěl mít, dal mi ži-
vot, nemohu udělat nic, za co by mě ne-
měl rád.

…velkou bolestí pro maminku je – vidět, 
když dítě hřeší. I tehdy zůstávat v naději 
a důvěře, že Bůh ho má ve svých rukou. Mít 
důvěru v jejich cestu a krýt jim záda: „stále 
ti věřím, i když jdeš jinam, než chci já…“
„Modlitby matek jsou darem Všemo-
houcího Boha křesťanským matkám této 
doby, aby mohly prožívat svoje mateřství 
v nové radosti a naději.“ (Veronica Willi-
ams, zakladatelka hnutí Modlitby matek)

Raduj se z daru mateřství.
Raduj se z tohoto úžasného daru Lásky.
Vždyť Bůh Stvořitel nás zve,
abychom měly účast na jeho díle
a přiváděly jeho děti do života.
Malé děti, které opatrujeme
a chováme v náručí,
rostou a jdou si svou vlastní cestou.
Musíme si připomínat,
že Bůh miluje každé z nich,
abychom mu je mohly v důvěře odevzdat.
Spojme se v modlitbě.

Chcete-li bližší informace o společenství 
Modlitby matek, ozvěte se. 

Marta Krhutová

Paliativní péče 
poskytovaná Charitou

Vzhledem k aktuálnosti otázky paliativní 
péče a jejího veřejného prezentování sou-
kromými agenturami, které podávají 
neúplné informace, rozhodli jsme se re-
agovat tímto článkem a uvést tak věci na 
pravou míru. Na začátku je třeba vyjád-
řit úctu a vděk všem pečujícím, ať už jde o 
blízké rodinné příslušníky nebo zdravot-
nický personál, kteří věnují svůj čas do-
provázení umírajícím lidem. 
Často slýcháme, že není zajištěna dostup-
nost péče o umírající pacienty jinými orga-
nizacemi, než soukromými, jejichž posky-
tovaná péče není hrazena zdravotními 
pojišťovnami a jejichž provoz je tedy odká-
zán pouze na získávání vlastních finančních 
prostředků. Jako svou přednost vyzdvihují 
vlastního lékaře s příslušnou specializací. 
Poskytování paliativní péče cestou Cha-
rity ČR bývá, zdá se, záměrně opomíje-
no, přestože je plně hrazena zdravotní-
mi pojišťovnami. Za indikací péče v na-
šem případě stojí vždy praktický lékař, 
který spolupracuje s příslušnými speciali-
zovanými lékaři, péči však určuje on sám. 
Máme k dispozici veškeré potřebné pří-
strojové vybavení i zdravotnický personál, 
zajišťující nepřetržitou dostupnost péče. 
Není tedy důvod, proč by měla být pali-
ativní péče, zajišťovaná registrovanými 
pracovišti Charity ČR, při veřejných pre-
zentacích přehlížena.
Kromě zdravotní péče o nemocné po-
skytujeme také péči psychologickou, 
sociální a duchovní, která pomáhá na-
lézt smysl, cíl a hodnoty života, který je 
změněn nemocí. Silnou stránkou palia-
tivní péče poskytovanou právě Charitou 
je akcent na duchovní rovinu při péči o 
umírajícího a také o pozůstalé rodinné 
příslušníky.
V každém případě nás všechny pojí stej-
né poslání, se snahou odlehčit pacien-
tům a jejich rodinám v těžkých chvílích 
přicházející smrti. Pevně věříme, že péče, 
ať už je poskytovaná jakoukoliv služ-
bou, oprávněnou k poskytování paliativ-
ní péče, je ta nejlepší možná, s maximál-
ním vynaloženým úsilím veškerého zdra-
votnického personálu. 

„Já se dnes také vrátím domů ...“ 
Potom připojil posmutněle:

„ Mám to mnohem dál. . .  a mnohem ne-
snadnější . . .“
Dobře jsem cítil, že se děje něco neoby-
čejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé 
dítě, a přesto se mi zdálo, že sklouzává 
někam dolů do propasti a že nemohu nic 
udělat, abych ho zadržel . . .“

(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, 
MALÝ PRINC)

Uchránit před smrtí nemůžeme…může-
me uchránit od bolesti, od samoty a dát 
oporu ve strachu. Děkujeme všem, kte-
ří v sobě našli sílu postavit se vlastnímu 
strachu a s naší pomocí dokázali vzít za 
ruku a vést své blízké, naše pacienty, do 
jejich posledních chvil.

Marie Veithová,
Domácí zdravotní a paliativní péče

Charita Valašské Meziříčí 

Zimní měsíce jsou pro lidi bez domova ty 
nejnáročnější. I v našem okolí je dost lidí, 
kteří z nejrůznějších důvodů žijí v lesích či 
v provizorních přístřešcích bez zdroje tep-
la. Tito lidé jsou vystaveni podchlazení, 
což vede k různým zdravotním komplika-
cím, jako jsou omrzliny a četnější výskyt 
infekčních onemocnění.
Centrum sociálně materiální pomoci vy-
hlašuje sbírku věcí, kterými lidem bez do-
mova pomůžeme lépe zvládnout pobyt 
venku v mrazivých dnech.

Jedná se především o: 
Spací pytle a karimatky
Deky a přikrývky
Zimní boty pánské velikosti
Teplé ponožky, rukavice, čepice
Zimní bundy, zateplené kalhoty

Darované věci budou distribuovány soci-
álními pracovníky Terénní služby Domi-
no v městech Valašské Meziříčí, Rožnov 
pod Radhoštěm a v okolních obcích.
Své dary do této sbírky můžete nosit do 
Charitního šatníku, který se nachází na ulici 
Zámecká v nízké budově mezi vlakovou tra-
tí a Mlékárnami Valašské Meziříčí. Šatník je 
pro příjem věcí otevřen v PO – ČT od 8.00 
do 14.00 a v PÁ od 8.00 do 12.00.
Pro více informací můžete kontaktovat:
Mrg. Ludmila Kubjátová, 734 680 365
ludmila.kubjatova@valmez.charita.cz

OHLÉDNUTÍ

TEPLO
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Bohužel doposud se ale nepodařilo zce-
la jimi nahradit předchozí pořádky s vy-
nucovanou poslušností vůči vrchnos-
ti. V církvi například existují dodnes po-
stihy kritiků, třebaže už zdaleka tak tvr-
dé, jako ještě před sto lety. Katolická cír-
kev se svou velkou instituční zkušeností 
toto uspořádání společnosti nevítala (boj 
proti modernizmu). 
Poslušnost v předmoderní podobě po-
važují mnozí hierarchové stále za ne-
dotknutelnou. Jsou přesvědčeni, že vše 
ostatní vede ke ztrátě úcty k důležitým 
hodnotám, které církev vypěstovala a kte-
ré svým postojem „chrání před útoky no-
vátorů“. Tyto muže přesto nelze podezří-
vat ze zločineckých choutek! Bezpodmí-
nečná poslušnost se ale člověku s nedáv-
nou totalitní zkušeností už dnes spontán-
ně a obecně jeví jako přehnaná a nemrav-
ná, protože vyvázaná z kontroly osobním 
svědomím. Tato kontrola není v církvi ni-
čím novým: už andělský učitel sv. Tomáš 
Akvinský hájil hlas svědomí jako nejvyšší 
kriterium mravnosti. 

Evropští exoti
Laici, nejsou jen „prostí a nepříliš vzdě-
laní“; věřící, dnes jsou záchrannou sítí 
všech aktivit církve! Ta už se nepodílí na 
politické moci a na hmotných privilegi-
ích s ní spojených, ale zároveň se zdá, že 
ztrácí kontakt se sekularizovanou společ-

ností. K té je ale přece svým Zakladate-
lem vyslána! 
České země byly už na vstupu do 
20. století evropskými exoty: žili jsme 
ještě v monarchii s císařem pánem a „z 
Boží milosti králem českým“, jemuž v 
důsledku této milosti šla na ruku i ka-
tolická hierarchie. Pro kritické postoje 
tu nezbylo místo. Po První světové vál-
ce sice došlo v Evropě ke mnoha závaž-
ným změnám, z mapy zmizela habsbur-
ská monarchie a na její místo nastoupi-
lo několik republik, ale církevní pyrami-
da přežila. Důsledky tohoto stavu vynik-
nou, když se někdo „zdola“ hlásí k roz-
pravě o důležitých záležitostech v životě 
církve. U nás jsme po dvou prožitých to-
talitách zvyklí na to, že v takových situ-
acích býváme nahoře přijati se zavřenou 
náručí, abych použil jedno francouzské 
rčení. Je to v rozporu s intencemi II. Va-
tikánského koncilu, ale zvyk je železná 
košile.
 
Být v církvi dnes
Koncilní dokumenty přitom mluví jas-
nou řečí; jde tu skutečně o nové – vlast-
ně ale staronové – pojetí vztahů uvnitř 
církve. Od jeho plného uplatňová-
ní jsme ještě daleko, tento proces ještě 
není ani jinde v Evropě u konce a v řím-
skokatolické církvi postupuje váhavě, 
protože církev stále ještě vězí ve svých 
monarchických strukturách a návycích, 

i když naštěstí o tomto problé-
mu dnes už mluví nadějným 
způsobem hlava církve, součas-
ný papež František.
Zkušenosti z vývoje situace na 
západ od nás ukazují, že zámě-
rem prostých členů katolické 
církve, domáhajících se práv 
na informace a spoluúčast 
není touha zasahovat do uče-
ní církve. Chtějí se ale aktivně-
ji podílet na jejím životě a za-
vést do něj rozpravu o vlast-
ních každodenních radostech 
a strastech způsobem, na který 
jsou už dnes zvyklí v občanské 
společnosti.“ 

(Mezititulky v textu jsou doplně-
ny redakčně.
Celé znění přednášky si může-
te poslechnout na farních strán-
kách v záložce Akademie.)

ČKA

Dokončení ze str. 7

ZAKLADATEL VELKÉ LÁVRY 
V JUDSKÉ POUŠTI
Narodil se v r. 439 ve středním Turec-
ku. Již od 8 let studoval a byl vychováván 
v nedalekém klášteře Flavianae.
V 18 letech se vydal jako poutník do Sva-
té země, kde chtěl žít jako mnich. Na-
vštívil jeruzalémský klášter, založený 
opatem Pasarionem. Viděl zde ale nedo-
statečnou mnišskou disciplínu a mono-
fyzitské hádky, proto z něj odešel. Něja-
kou dobu žil v Judské poušti pod vede-
ním opata Eutymia. Po určité době, asi 
ve věku 30 let dostal Sába od opata do-
volení žít v jeskyni, odkud každou sobo-
tu přicházel do kláštera a v neděli se vra-
cel. Ve 34 letech se na pět let uchýlil k ži-
votu v naprosté samotě.
V roce 478 se vydal do údolí potoka Ce-
dron a na jeho svahu vedl asketický ži-
vot soustředěný na modlitbu. S postu-
pem času za ním přicházeli zájemci o ten-
to způsob života a vyrostla zde poustev-
nická kolonie zvaná lávra (znamenající 
úzkou cestu). Byl to typ kláštera, v němž 
mniši žili pět dní samostatně v jeskynních 
nebo stavěných celách a na sobotu a ne-
děli se shromáždili ke společně slavené 
eucharistii.
Tento nový způsob života zavedl Sába 
v Judské poušti v sedmi klášterech – lá-
vrách. Ta jeho první dostala pojmenování 
Velká lávra. (Dnes je zde řecký pravoslav-
ný klášter Mar Saba.)
V roce 492 jej jeruzalémský patriarcha 
Eliáš vysvětil na kněze a jmenoval opa-
tem – představeným všech poustevníků 
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NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI  A  SVÁTOST MANŽELST VÍ  UZ AVŘELI

v Palestině. Jeho přísnost vedla k reptá-
ní mnoha mnichů a v té souvislosti Sába 
řekl: „Ďáblovi možno odporovat a zápa-
sit s ním; ale s lidmi je zapotřebí žít v poko-
ji a raději mnohokrát ustoupit, než zapříči-
nit rozbroje.“
Vyžadoval disciplinovanost a odsuzoval 
monofyzitizmus. Na srdci mu ležely i sou-
časné problémy lidí jeho země. Několikrát 
kvůli nim cestoval do Cařihradu. Jednal 
s císaři nejen kvůli bludu a jako smírce, 
ale dosáhl i zrušení daně, která ochromo-
vala hospodářský život Palestiny.
Příklad Sábova života i jeho učení při-
neslo významný vliv na rozvoj východ-
ního mnišství. To si mnozí uvědomova-
li už za jeho života, a když ve věku 93 let 
zemřel, zúčastnili se jeho pohřbu i pa-
lestinští biskupové. Pohřben byl ve Vel-
ké lávře. Později byly jeho ostatky pře-
neseny do Benátek a v roce 1965 zpět do 
Mar Saby.

Monofyzitismus je bludná nauka, která Je-
žíší Kristu přiznává pouze božskou přiro-
zenost a lidskou přirozenost popírá. Mono-
fyzitismus byl rozšířen v 5.století a byl od-
souzen chalcedonským koncilem v r. 451. 
(Pozn. red.)

SVATÝ MĚSÍCE

19.3.2016 
Tereza Libuše Vojkůvková
18.9.2016 
Aneta M arie Vaňurová
25.9.2016 
Š těpán Michael  Románek
Lucie Ludmila K arafiátová
Fil ip  Pavel  Essender
Patrik  O pálk a
30.10.2016 
K arla M arie Pálková
8.10.2016 
Livie  Emmy Einšpiegl
Jakub Dopater

15.10.2016 
Petr  Jaroslav Nejedl ý
30.10.2016 
Jakub František Konvičný
Adam S ondor
Alex de Vita
Vojtěch M aleňák
Vojtěch K lepáč
Radovan Řehořek
Vojtěch Jaroslav Poruba
Adam Petr  Poruba
S ebastian Š arbel  Jurajda
K arolína Hudáková
Ema Hrdinová

SVÁTOST KŘTU PŘIJALI  A  DO SPOLEČENST VÍ  CÍRKVE BYLI  PŘIJATI

Blahopřejeme nov ým křesťanům k získ ání  této vznešené svátosti,  která má 
tyto účinky:
-  odpouští  dědičný hřích a  u  dospělého všechny hříchy;
-  č iní  pokř těného dítětem Božím;

D ne Jméno a pří jmení

17.9.2016 Jan M aňák a M arie Obrová

17.9.2016 M ar tin G ašpar a  M ar tina C humchalová

24.9.2016 L adislav Jurnečk a a  Milena Cochlárová

8.10.2016 Pavel  Perutík  a  M ar tina Jurajdová

15.10.2016 Libor  Raždík a  S andra Janečková

21.10.2016 Jiří  Raždík a  K lára Randusová

Novomanželům gratulujeme a přejeme j im,  aby spolu ve vzájemné lásce 
a  spokojenosti  ži l i  po cel ý  život  tak,  jak si  před Bohem slíbil i .

NA VĚČNOST JSME VYPRO VODILI  T Y TO NAŠE BRATR Y A SESTR Y

Jméno a pří jmení Zemřel/a Věk

Jaroslava Š rubařová 24.8.2016 81 let

K arel  Hatlapatk a 5.9.2016 91 let

M argita Kor ytářová 20.10.2016 66 let

K atarína Koláčková 3.11.2016 83 let

Odpočinutí  věčné dej  j im,  Pane a světlo věčné ať  j im svítí !
Amen!

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ

SVĚDECTVÍ
S ROKEM MILOSRDENSTVÍ

Nedávno jsme oslavili narození Ježíška. 
Je neděle. Pod nohama mi křupe čerstvě 
napadaný sníh, sluneční paprsky se zrca-
dlí v krystalcích ledu a já slyším slova ho-
milie o. Kamila: „ ...otevřete srdce Boží 
lásce“. To není vůbec lehké!
Je postní doba a já znovu procházím svým 
životem, zastavuji se u životních křižova-
tek, prosím Boha o odpuštění, mám své-
ho Nátana, činím pokání. Procházím Sva-
tou branou.
A pak na konci léta při jedné mši sva-
té se mé nitro zalije teplem, pokojem, ra-
dostí a láskou. Papež František přijímá 
sochu Anežky České a já slyším Dvořá-
kovo Te Deum (laudamus), které zazně-
lo 12.11.1989. Příroda se obléká do pod-
zimních barev a já vnímám všudypří-
tomnost Božího Ducha. Jen Ho přijmout 
a nechat se vést.

I.V. 
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DÉŠŤ MILOSTÍ NA TURZOVCE….

Je těžké pochopit touhu, s níž Kristus bere 
kříž. Boží láska promění kříž ve zname-
ní Syna člověka. Kříž je prvním písmenem 
Boží abecedy. Kříž je Bůh, který otevírá 
náruč ke všem lidem….
To jsou slova z křížové cesty, jejímž au-
torem je Jan Pavel II. To jeho slova, jeho 
myšlenky provázely naši pouť první říj-
nové úterý na horu Živčáková a pronikaly 
víc než padající déšť na naši kůži, do na-
šich srdcí i našich každodenních životů.
A protože jsou to slova, která „zastavují, za-
mýšlejí se, zpytují,“ předkládám je i těm, 
kdo s námi na kopec vystoupit nemohli.

Skloň se Bože, laskavě s námi, kteří se 
chystáme projít zastavení křížové cesty.  
1. Kristus je odsouzen. Moc odsuzuje po-
koru. Dav křičí. Pilát je zbabělec.
I naše doba ještě jednou odsuzuje Krista 
nenávistí, násilím, nespravedlivou diskri-
minací. Nedopusť, Pane, abychom se dali 
zaslepit a znovu tě odsoudili v chudém, 
bezbranném, utlačovaném a opuštěném 
člověku dnešní doby.

2. Kristus bere na sebe kříž. Je těžké po-
chopit touhu, s níž Kristus bere kříž. Boží 
láska promění kříž ve znamení Syna člo-
věka. Kříž je prvním písmenem Boží abe-
cedy. Kříž je Bůh, který otevírá náruč ke 
všem lidem. Přijď, KŘÍŽI, znamení Velké-
ho Krále, přijď Tvé království. 

3. Kristus padá poprvé. Padl na zem, kte-
rou stvořil. Zpupnost, luxus, když Ježíš bere 
kříž, začínáme vidět opačně. Je to Bůh, kte-
rý se hroutí na zem. Je to Bůh, který ti myl 
nohy ve večeřadle. Přijmeš-li kříž, křesťane, 
stáváš se větším podle Boží míry. 

4. Kristus potkává svou matku. Mat-
ka a Syn na sebe pohlédli. V žádných 
očích se nikdy více lásky nenahromadi-
lo. V očích Matky se však zrcadlí i Otec 
a jeho vůle. Ježíši, pronikni svým pohle-
dem i mne, přijmi mne, chci se dát zce-
la tobě, do tebe klást všechno své zalíbení. 

5. Šimon z Cyreny pomáhá Kristu. Pane 
Ježíši, tvá matka se přidává se Šimonem 
k tvému kříži. A toto je i naše hodina, aby-
chom se my k tobě připojili a pomoh-
li ti nést kříž, břemeno zla, hladu, nemoci 

a opuštěnosti. Kéž je to i naše oslava, že ti 
bereme kříž z ramen našich bližních. 

6. Veronika podává Kristu roušku. Byl po-
volán muž, aby ti pomohl. Nyní vystupu-
je žena s ženskou odvahou i něhou. Ty jí od-
plácíš. Na Veroničině roušce je trojí obraz: 
První je obraz výsměchu – trnové koruny. 
Kéž naše ruce nikdy nepletou novou trno-
vou korunu výsměchu čistotě a nevinnosti. 
Druhý je obraz rouhání – kéž jsou naše ruce 
čisté od ran bližním. Třetí je obraz zrady – 
není tak viditelný, je to otisk Jidášova polib-
ku. Ten zraňuje nejhlouběji, není tak vidět. 
Ježíši, kéž mi tvé rty nemusí nikdy opakovat 
výčitku: „Příteli, kvůli tomu jsi přišel?“ 

7. Kristus padá podruhé. Při prvním pádu 
říkáš, že velikostí člověka je pokora. Ten-
to druhý pád je soucit. Soucit s tím, kdo je 
pokořován, uvězněn, mučen, hladový, pro-
následovaný, zraněný na těle nebo v srd-
ci, umírající, kdo padl uprostřed výsměchu 
lidského davu. Pane, pomáhej mi vystou-
pit až na tuto úroveň soucitné lásky. 

8. Kristus potkává ženy. On zapomenul na 
svou bolest a ohlašuje Jeruzalému jeho dny: 
Co se bude dít na dřevě suchém...?! Ale ohlá-
sil i naše dny: národy ve válce, lež, hrozby, te-
ror, násilí proti násilí. Ženy celého světa – ne 
pláč, ale odpuštění, ne pláč, ale vše odpouš-
tějící láska a vše chápající láska, neboť jen tak 
lze dosáhnout opravdového pokoje. 

9. Kristus padá potřetí. Třetí pád je člověk 
zdrcený bídou. Člověk na hranici utrpení, 
ve vyčerpanosti, uštvaný poměry, nevyléči-
telnou nemocí, zoufalý, zaprodaný člověk. 
Nezoufej! Kristus je teď tvým Šimonem! 
Nezoufej! On je ti po boku. Nezoufej! Tři-
krát padl, aby tě nenechal samotného.
 
10. Ježíši svlékají oděv. Padáme na ko-
lena před nahotou svlečeného. Už nemá 
nic. Ale zůstává Pravda, Světlo. Teď může 
opakovat: „Toto je moje tělo, které se za 
vás vydává.“ Třiatřicetiletý muž bude obě-
tován. V naprosté chudobě při narození 
i umírání. Dej, abychom pochopili a plni-
li slova: „Měl jsem hlad a dali jste mi na-
jíst,... byl jsem nahý a oděli jste mne...“ 

11. Ježíš přibit na kříž. Útok krutosti, 

podlosti, zloby a nenávisti. Na dřevo po-
kládají záda, rozbitá bičováním. Hřeb 
shrnuje všechna bloudění světa. Cožpak 
ruce nerozdávaly dobro, nežehnaly, neu-
zdravovaly?! Nenávist však přibíjí i nohy. 
Katané zastavili poutníka. Pronásledova-
telé si myslí, že zničí pronásledovaného. 
Ale zapomněli, že řekl: „Až budu povýšen 
od země, přitáhnu všechny k sobě.“ 

12. Kristus umírá. Podle Lukáše je to šes-
tá hodina – hodina Nového zákona. Král 
rozděluje království: Rozděluje šaty vojá-
kům, ráj lotrovi, Matku Janovi, nám dě-
dictví- tělo a krev, církvi vodu a žízeň. Pro 
sebe si nechá hořký doušek: „Bože, proč 
jsi mě opustil!?“ Nikdo neklesl tak nízko, 
aby neslyšel tento výkřik. To je poslední 
odkaz – dědictví. A nebe se mu otevřelo. 
A to je i tvůj poslední testament: oblékni 
se v zásluhy Beránka. Otec pozná v tobě 
svého syna a otevře ti nebe. 

13. Ježíš sňat a položen na klín Matky. 
V Betlémě jsi porodila v radosti, zde jsi Mat-
kou v utrpení. Josef v Betlémě dává Ježí-
še do jeslí, Josef z Arimatie ho pokládá mrt-
vého do klína. Vždyť jsi říkala: Fiat, staň se. 
Byla jsi slzou vedle krve. Moci tě nazývat 
Matkou, znamená otevřít bránu nebes. 

14. Tělo Ježíše uloženo do hrobu. Toto je 
hodina osamění a opuštěnosti. Manželky, 
sirotci, matky, osamělí, osušte slzy! Tře-
tího dne andělé odvalí kámen a on vyjde 
z hrobu. Vzhůru srdce, synové lidí! Neboť 
toto porušitelné tělo se musí odít neporuši-
telností a smrtelné tělo nesmrtelností. Kéž 
je to naše naděje, naše nerozborná naděje.

….déšť padal a padal, voda vytékala neje-
nom z místních pramenů, ale zhusta tvoři-
la potůčky na cestě i na chodníčcích. A tak 
v doprovodu těžkých mraků, zabaleni do 
svých pláštěnek, jsme došli k cíli dnešní 
pouti. Ztišení, spokojení, odevzdaní.
Nový chrám se tyčil a vítal nás svojí krásou 
a velebností, dnes jemně zahalený do mlž-
ného oparu. Ale všechen ten opar, mlha, 
špatný rozhled se vytratil, když jsme vstou-
pili, uslyšeli Boží slovo a prožili s o. Jiřím, 
o. Kamilem a o. Andrejem mši svatou.
Díky Pane, Tvůj plán s námi byl dokonalý. 
Aniž jsme tušili, prožili jsme na této hoře, 
v tento den 4. 10., obklopeni bratřími, sest-
rami, přáteli, vlídností místních farníků 
první výroční pouť posvěcení tohoto nového 
chrámu na Živčákové.        Marta Krhutová



FO
TA

: P
av

el
 Š

p
at

ný

MISIJNÍ NEDĚLE

Maruška Rozsypalová zrežírovala na misijní neděli moc 
povedenou divadelní hru, o které se doslechli i v Zašové, 
kde ji pak naši herci hráli ještě jednou! Divadlo mělo velký 
úspěch! Děkujeme!
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