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Když své děti přivedete 
s malým předstihem 

na faru, zapůjčíme vám 
kostým i křidélka:)

Vystoupení Rožnovských ogarůMůžete se ale zapojit i mezi pastýře...              ... nebo zpěváky:)

Při zahájení akce rozdávají andělé 
všem příchozím svíčky se světlem.
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OBSAHZAMYŠLENÍ

Vstupujeme znovu po roce do nejroman-
tičtějších a spolu s Velikonocemi a Let-
nicemi (připomínka vzniku církve) také 
největších svátků roku. Žádné jiné svát-
ky mimo Vánoce nejsou propojeny s toli-
ka tradicemi a zvyky. Je tedy pochopitel-
né, že se tak stávají středem zájmu oslav 
v naší společnosti. Zvykli jsme si spojo-
vat je se štědrostí a vzájemným obdarová-
ním. Dokonce se tato otevřenost vůči dru-
hým dostala do názvu jednoho dne v roce, 
který nazýváme Štědrým dnem. Všech-
ny tyto skutečnosti jsou neseny biblickým 
příběhem o narození Ježíška, jak jej zna-
jí všichni už od útlého věku. Bylo by za-
jímavé prozkoumat vznik a vývoj slave-
ní Vánoc. Myslím si však, že na další zá-
plavu informací, i když jistě zajímavých 
a důležitých, nemáme ve dnech slave-
ní moc náladu. V záplavě zpráv, kterými 
jsme neustále obklopeni, je z mého pohle-
du lépe mluvit k srdci než k rozumu člově-
ka. Zkusme tedy do slavení Vánoc vstou-
pit jinou bránou než tou chladně logickou 
a pragmatickou, na kterou jsme z každo-
denního života zvyklí.
Bible nám hned na počátku popisuje, ve-
lice krásnou formou, jak se Bůh rozhodl 
stvořit svět a vše, co jej obklopuje. A stvořil 
člověka, aby té krásy byl součástí a zároveň 
obdivovatelem. Aby v kráse kolem sebe 
a v sobě poznával svého Stvořitele a mohl 
žít radostný život. Bohužel se tam také 
záhy dočteme o lidské svéhlavosti, uzavře-
nosti a pýše. To vše zlé nazýváme hříchem. 
Krása, která měla vše prostupovat, byla 
najednou pošlapána. Kdybychom byli na 
místě Boha, co bychom asi udělali? Známe 
dobře ze svého života, že když nám někdo 
ublíží či nepřijme náš dobrý úmysl, jak nás 
to mrzí, nebo jsme dokonce rozčílení. Ale 
Bůh by nebyl Bohem, kdyby to neudělal ji-
nak. Do prekérní situace lidstva otevřené-
mu kdejakému zlu, přináší zaslíbení zá-
chrany. A tak se celými dějinami z genera-
ce na generaci předává důležité poselství: 
„Jednou od Boha přijde ten, který nás osvo-
bodí od zla, abychom byli opravdu svobod-
ní.“ Když prožíváme Vánoce jako svátky 
radosti, pak tedy radosti právě z této sku-
tečnosti. Spasitel – neboli Zachránce – ko-
nečně přišel. Bez této dějinné souvislosti 
pro nás zůstanou svátky Ježíšova narození 
nesrozumitelné.

Člověk dnešní doby je hloubavý, chce čím 
dál více proniknout k tajemství podsta-
ty věcí a nutno podotknout, že se mu to 
v mnoha oborech daří. Připadá mi však, 
že jedna oblast zůstává opomíjená. Oblast 
lidského srdce. Dokážeme proniknout do 
atomu, rozkódovat DNA, dobývat ves-
mír, ale naše vlastní srdce nám často zů-
stává velikou, neřešitelnou záhadou. Sva-
tý Pavel si kdysi posteskl, že usiluje o dob-
ro, ale vyjde mu z toho zlo. Stejně to pro-
žíváme i my. Stačí se jen rozhlédnout. Ani 
nelze spočítat, kolikrát jsme se v uplynu-
lém roce setkali s negativními zprávami. 
Dokonce jsme si už na to všechno zvyk-
li a často to řešíme tím, že tyto negace ig-
norujeme. Takové řešení ale skutečným 
řešením není. Podobali bychom se pštro-
sovi strkajícímu hlavu do písku. Jiný způ-
sob je nekonečné zaobírání se těžkostmi 
světa, které by člověka mohlo přivést až 
k šílenství. Nejsme totiž schopni vyřešit 
všechno. A zde je dobré pohlédnout do ta-
jemství Vánoc.
Scenérie našich betlémů vyzařuje na prv-
ní pohled pohodu a klid. Ale je tomu sku-
tečně tak? Když čteme v Bibli vyprávě-
ní o narození Ježíše úplně celé, ne jen 
tu část, kdy zaznívá krásný zpěv andě-
lů – zjistíme, že jde o text plný všeho mož-
ného, jen ne pohody a klidu. Josef s Ma-
rií očekávají každým dnem dítě, a přes-
to jsou nuceni vydat se na dlouhou ces-
tu. Po únavném putování je Betlém přijí-
má zcela chladnou náručí. Boží syn, tolik 
generací očekávaný, nemá místo k naro-
zení. Jediným volným prostorem je chlév. 
I když betlémy vykreslují scenérii Vánoc 
se třemi králi, prvními obdivovateli Spasi-
tele jsou chudí pastýři. Při hlubším pohle-
du najednou zjistíme, že si všemohoucí 
Bůh vybral úplnou bezmocnost. Bezbran-
né dítě v nehostinném prostředí, obklo-
pené nejchudšími z chudých. Neubrání-
me se přesvědčení o zvláštní, až nepocho-
pitelné touze Boží vstupovat k lidem bra-
nou jednoduchosti a prostoty. Jak velkole-
pé vše mohlo být, ale bylo to jinak. Jakoby 
se všemožně Bůh bránil vystrašit nás lidi 
svou vznešeností.
Pohled na právě narozené, bezbran-
né dítě nás osvobozuje od strachu přiblí-
žit se, dotknout a poklonit se. Moc si pře-
ji, abyste udělali stejnou zkušenost o le-

Narodil se Kristus Pán, veselme se!

tošních svátcích i vy. Stvořitel všeho je ti 
na dotek blízko. Přistup tedy, vyprávěj mu 
o svých problémech, o svém hledání štěs-
tí či o svém strachu. Pohled do betléma 
tě ujišťuje o tom, že před tím, než jsi toto 
všechno začal prožívat ty, on už to prožil 
a rozumí ti.
Ať je nám všem narozené betlémské dítě 
zárukou touhy Boha setkat se s námi a ať 
tato jeho touha nezůstane nenaplněna. 
Krásné svátky vám přeje        

otec Kamil
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INZERCE

Ježíše, potom jsem nepochopila, oč o Vá-
nocích běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě 
do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory 
chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzác-
nými vánočními porcelánovými servisy 
a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, 
že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může 
něco očekávat, ale ráda obdarovává právě 
ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy 
doufá, všechno snáší. Láska nikdy nepře-
stává.
Mobilní telefony špičkové kvality se roz-
bijí, perlové náhrdelníky se ztratí, golfové 
hole zrezaví. Ale darovaná láska zůstane.

(Ze zahraničních pramenů)

Vánoční velepíseň lásky pro hospodyněCharita Valašské Meziříčí, DOMÁCÍ 
ZDRAVOTNÍ A PALIATIVNÍ PÉČE 
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
hledá

ZDRAVOTNÍ SESTRU

POPIS PRÁCE:
• Provádění odborné zdravotní péče, 
která je indikována praktickým léka-
řem nebo při propuštění pacienta z ne-
mocnice odborným ošetřujícím léka-
řem. Péče se poskytuje v domácím pro-
středí pacienta.
• Podílení se na rozvoji metod sociál-
ně – zdravotní práce a aplikaci nejno-
vějších poznatků z psychologie, zdra-
votnictví, pedagogiky a práva. Podílení 
se na metodické a koncepční činnosti.
POŽADAVKY NA PRACOVNÍKA:
• Vzdělání SŠ zdravotní, všeobecná se-
stra s platnou registrací (odborná způ-
sobilost k výkonu povolání bez odbor-
ného dohledu).
• Respekt ke křesťanským hodnotám 
a principům, empatický přístup k se-
niorům, úcta k životu v jakékoliv po-
době, organizační schopnosti, sociál-
ní cítění, zodpovědnost, otevřenost, 
schopnost týmové spolupráce, ocho-
ta vzdělávat se, odolnost vůči psy-
chické zátěži.
• Trestní bezúhonnost
• Zdravotní způsobilost
• Komunikační schopnosti
• Řidičský průkaz sk. B

Předpokládaný termín nástupu: 
LEDEN 2017
Místo výkonu práce: 
ORP Rožnov pod Radhoštěm

OBSAH PŘIHLÁŠKY:
• strukturovaný životopis, motivační 
dopis k pracovnímu místu, souhlas se 
zpracováním osobních údajů.
• Písemné nabídky na email: marie.
veithova@valmez.charita.cz, případ-
ně na adresu: Charita Valašské Mezi-
říčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valaš-
ské Meziříčí.
• Bližší informace poskytne Marie 
Veithová, tel. 603 549 680, email: 
marie.veithova@valmez.charita.cz

Vánoční rozjímání (srv. 1 Kor. 13, 1–8) 
nejen pro hospodyňky

Kdybych svůj dům perfektně ozdobi-
la světelnými řetězy, jedlovými větvička-
mi a cinkajícími zvonečky, ale neměla lás-
ku ke své rodině, nejsem nic víc než deko-
ratérka.
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla 
kila vánočního cukroví, navařila labužnic-
ké pokrmy a připravila vzorově prostřený 
stůl, ale neměla lásku ke své rodině, ne-
jsem nic víc než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bez-
domovce, zpívala koledy v domově pro se-
niory a všechen svůj majetek darovala pro 
dobročinnost, ale neměla lásku ke své ro-
dině, nic by mi to neprospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpy-
tivými baňkami a vánočními hvězdami, 
zúčastnila se úchvatných slavností, zpíva-
la sóla v kostelní sboru, ale zapomněla na 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

Dne 3. prosince 2016 se v Zašové ko-
nala adventní duchovní obnova pro 
ženy na téma O RADOSTI.

Lektorkou byla Mgr. Františka Böhmo-
vá, která si pro zúčastněné ženy připra-
vila přednášku na krásné téma radost.
Mottem byl citát z Nehemiáše:
„Nebuďte zarmouceni, neboť radost 
z Hospodina je Vaše síla.“
Celá sobotní duchovní obnova byla vel-

mi pestrá, takže ženy nejen naslouchaly, 
ale také se sdílely ve skupinkách, tanči-
ly biblické tance, hrály společně pohád-
ku, ale měly také příležitost ke svátos-
ti smíření.
Věřím, že všechny účastnice (bylo jich 
kolem 45) odjížděly v podvečer do svých 
domovů se srdcem naplněným po okraj 
radostí, kterou mohou dál rozdávat ve 
svých domovech.  

Farnice
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No nehodili byste si javorovou vrtulkou hned taky?
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INZERCE

Projdi spolu s Marií a Josefem cestu do Betléma Charita Valašské Meziříčí, Charitní pečo-
vatelská služba Rožnov pod Radhoštěm 
hledá

TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

POPIS PRÁCE:
• Zajištění a poskytování přímé péče 
pečovatelské služby dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách.
• V domácím prostředí klientů vykonává 
činnosti spočívající v pomoci při: osobní 
hygieně, svlékání a oblékání, manipulaci 
s přístroji, pomůckami, prádlem, zajiště-
ní chodu domácnosti, podpoře soběstač-
nosti, nácviku jednoduchých denních 
činností, posilování životní aktivizace, 
udržování základních sociálních a spole-
čenských kontaktů a uspokojování psy-
chosociálních potřeb.
• Podílí se na vypracování spisové do-
kumentace v souladu s požadavky me-
todik práce a Standardů kvality soci-
álních služeb, zachovává mlčenlivost 
o osobních a citlivých údajích.
POŽADAVKY NA PRACOVNÍKA
• ZŠ nebo SŠ vzdělání (nejlépe sociální 
práce, zdravotní, příp. pedagogika) a ab-
solvování kurzu pracovníka v sociálních 
službách. Kurz je nutné absolvovat nej-
později do 18 měsíců od data nástupu.
• Respekt ke křesťanským hodnotám 
a principům, úcta k životu v jakékoliv 
podobě.
• Samostatnost, spolehlivost, zodpověd-
nost, sociální cítění a empatie, komuni-
kační dovednosti, otevřenost, schopnost 
týmové spolupráce, ochota vzdělávat se, 
odolnost vůči psychické zátěži.
• Trestní bezúhonnost a zdravotní způ-
sobilost
• dobrá znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny „B“ 
Předpokládaný termín nástupu: 
leden 2017 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: 
ORP Rožnov pod Radhoštěm
OBSAH PŘIHLÁŠKY:
• strukturovaný životopis zasílejte
na email: marieke.petrekova@valmez.
charita.cz , případně na adresu Charity 
• Bližší informace k pracovní pozi-
ci poskytne Marieke van Buiten Pet-
řek, DiS., email: 
marieke.petrekova@valmez.charita.cz, 
telefon 739 524 318

OKÉNKO PRO DĚTI

FOTONÁVOD 
na hvězdičku

1
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KURZY ALFA 2017

POZVI HLEDAJÍCÍHO ZE SVÉ 
RODINY, PRÁCE, OKOLÍ!

Proč Alfa? Protože Alfa je začátek. Věk, 
povolání, stav, vzdělání, životní etapa, 
zkušenosti, aktivity, úloha, očekávání… 
nic z toho není v Alfě podstatné.
Kurzy Alfa jsou především o „otáz-
kách života“. Křesťanství věří, že násle-
dování Ježíše Krista je odpovědí na ži-
vot, jenž přinese člověku opravdový ži-
vot, tedy „život v plnosti“. A o hledá-
ní této cesty jsou i ony tématické „otáz-
ky života“.
V Kurzech Alfa zakoušíme, co je to 
„společenství“. Naslouchání a sdíle-
ní s druhými. Pomocí druhých objevu-
ji Toho, který má „naše jméno zapsáno ve 
svých dlaních“ a je do člověka tak zamilo-
ván, že „dokázal za nás i život svého syna 
obětovat“.
Kurzy Alfa pomáhají nasměrovat na 
cestu Víry, Lásky a Naděje. Jsem nu-
cen se ptát – co pro mne znamenají nej-
bližší z rodiny, kolegové z práce, mí sou-
sedé nebo přátelé? Chci, aby i oni pozna-
li tuto cestu?
Měj odvahu už nyní pozvat či přivést svého 
bližního na Kurzy Alfa!

Za pořadatelský tým informuje 
i srdečně zve Milan Volf

www.kurzyalfa.cz

Neděle 25.12.2016 / Boží hod vánoční  15–18  hodin
Pondělí 26.12.2016 / Svátek sv. Štěpána  15–18 hodin
Úterý 27.12.2016 / Svátek sv. Jana Evangelisty  15–18 hodin
Středa 28.12.2016 / Svátek Mláďátek, mučedníků 15–18 hodin
Čtvrtek 29.12.2016   15–18hodin
Pátek 30.12.2016 / Svátek Svaté Rodiny  15–18 hodin
Sobota 31.12.2016 / Sv. Silvestra     9–15 hodin
Neděle 1.1.2017 / Matky Boží P. Marie – NOVÝ ROK  15–18 hod.

Je možnost pro základní a mateřské školy 
domluvit si individuální termín prohlídky  
na Římskokatolické farnosti Rožnov p.R.

Vánoční pořad služeb Božích ve farnosti 
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm

Sobota • Štědrý den
24. 12. 2016 16.00 hodin Pastýřská mše sv. ve farním kostele

  16.00 hodin Mše sv. ve Viganticích
  24.00 hodin  Půlnoční mše sv. ve farním kostele
    Zpívá chrámový sbor

Neděle • Slavnost Narození Páně
25. 12. 2016 7.00, 8.15, 10.30     farní kostel

10.30 hodin Mše sv. ve Viganticích
16.00 hodin            Živý Betlém začátek na náměstí, 
(před zahájením hraje od 15 hod. dechová hudba), pokračování 
před kostelem, od 17 hod. vystoupí v kostele Rožnovští ogaři

Pondělí • Sv. Štěpána
26. 12. 2016 7.00, 8.15, 10.30  Mše svaté jako v neděli      farní kostel

                       10.30 hodin Mše sv. ve Viganticích

Úterý • Jana Evangelisty
27.12. 2016 18.00 hodiny     farní kostel

Středa • Svátek sv. Mláďátek
28. 12. 2016 16.00 hodin Mše svatá v muzeu  kostel sv. Anny 
    (nebude mše sv. ve farním kostele)

Pátek • Svátek Sv. Rodiny
30.12. 2016 18.00 hodin         farní kostel

Sobota • Sv. Silvestra
31.12. 2016 16.00 hodin Děkovná mše svatá na závěr farní kostel

   občanského roku

Nový rok • Matky Boží P. Marie
1. 1. 2017 7.00, 8.15, 10.30     farní kostel

  10.30 hodin Mše sv. ve Viganticích

PROHLÍDKY BETLÉMA V ŘÍMSKOKATOLICKÉM KOSTELE V ROŽNOVĚ P.R. 
O VÁNOCÍCH MIMO BOHOSLUŽBY
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Navštívil nás i sv. Mikuláš

Děti se scházely už hodinu před roráty, 
aby se mohly zapojit do adventní přípravy

FOTOGALERIE
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