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FOTA: Václav Krhut

DESATERO POD KAZATELNOU / text na str. 5

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh:
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.
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ZAMYŠLENÍ

OBSAH
Zamyšlení (postní?)

Když Mojžíš přijímal Desatero, čtyřicet dnů se postil. Stejnou dobu nic nejedl a nic nepil prorok Eliáš, když šel k hoře
Chorebu. Pán Ježíš se na poušti postil čtyřicet dnů a potom začal veřejně působit.
Jsou i jiné příklady půstu a všechny mají
společné dva úkony: s pokorou a vírou
předstoupit před Boha a očekávat jeho
zásah.
V postu vyjadřuje člověk to, čím ho Stvořitel učinil. To znamená, že je duše a tělo.
Někdy smysl půstu uniká a stává se prostředkem na „pročištění“ těla. Jindy zase
vede k formalismu a pyšné okázalosti.
Je poněkud složité se každý rok zamýšlet nad půstem, postní dobou, postními
předsevzetími a neopakovat přitom věci
nesčetněkrát řečené a přitom nedojít ke
stejným závěrům jako vloni, předloni…
Nabídnu dnes zamyšlení nad svátostí manželství. Určitě ne proto, že by manželství bylo půstem! To ani náhodou! Ale
proto, že v této svátosti je spojen jak duchovní, tak tělesný princip člověka. Člověk (muž a žena) se dávají navzájem
sobě, aby se v důsledku stali Božím obrazem a tak se mu přiblížili. A abych se vyhnul tomu, že budu uvádět pouze vlastní pohled, předkládám úryvek o svátosti manželství z encykliky papeže světce
sv. Pavla VI., Huamane vitae.
Sv. Pavel VI.
MANŽELSKÁ LÁSKA

ství, jímž se vzájemně zdokonalují a spolupracují s Bohem na plození a výchově nových životů.
Pro pokřtěné pak manželství na sebe bere
i důstojnost svátostného znamení milosti, poněvadž představuje spojení Krista
a církve.
V tomto světle jasně vynikají charakteristické známky a potřeby manželské lásky,
o nichž je třeba mít přesnou představu.
Především je to láska plně lidská, to jest
současně smyslová i duchovní. Není to tedy
pouhý výraz pudu nebo citového hnutí, ale
též, a hlavně, úkon svobodné vůle. Taková
láska se udržuje a roste radostmi a bolestmi každodenního života, takže se manželé
stávají jakoby jedním srdcem a jednou duší
a dosahují společně své lidské dokonalosti.
Dále je to láska bezvýhradná, to jest zcela zvláštní způsob osobního přátelství,
v němž se manželé velkodušně podílejí na
všem, bez nepatřičných výhrad nebo sobecké vypočítavosti. Kdo opravdu miluje svého manžela, nemiluje ho jen pro to, co od
něho přijímá, ale pro něho samého. A dělá
to s radostí, že ho může obohatit tím, že se
mu sám dává.
Je to též láska věrná a výlučná až do smrti.
Tak to chápou ženich a nevěsta v den, kdy
na sebe dobrovolně a úplně vědomě berou
úkol manželského svazku. Konečně je to
láska plodná, neboť není zcela vyčerpána
vzájemným vztahem manželů, ale směřuje
k pokračování a vzbuzování nových životů.

Pravá povaha a vznešenost manželské lásky
se nám ukáže, uvažujeme-li o ní v jejím nejvyšším zdroji, v Bohu, protože Bůh je Láska, je to Otec, od něhož mají původ všecky
rody na nebi i na zemi.
Manželství tedy není výtvorem náhody ani
nevzniklo vývojem slepě působících přírodních sil. Je to moudré a prozřetelné ustanovení Boha Stvořitele k uskutečňování záměrů jeho lásky k lidstvu. Manželé usilují výlučným osobním darováním sebe, které je jim vlastní, o takové osobní společen-

Je paradoxní, že ve starozákonní době
byla vedle újmy od potravy půstem i zdrženlivost od manželského styku. Poklad
církve, kterým je tento text sv. Pavla VI.,
nám ale dává možnost nahlédnout v postní době i svátost povolání k manželství ve
světle pokory a odevzdanosti, které nás
Bohu ještě více přiblíží. Protože, kdo se
chce zalíbit Bohu, musí k postu přidat
i lásku. A láska manželská je pro dosažení
tohoto cíle nanejvýš vhodná.
Váš jáhen Miroslav

Nejsilnější modlitbou je z lásky přijatá oběť.
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ÚVODNÍ SLOVO
Bratři a sestry, dobrý den.
V novém roce, který má za sebou již první dva měsíce, vychází první číslo Farního
zpravodaje. Znovu nám dává příležitost
ohlédnout se za uplynulým děním a připravit se na to, co nás čeká. Je důležité
nenechat se jen unášet rychle plynoucím
časem, ale vnímat, že tady a teď se odehrává náš život.
Když se ohlédneme, musíme s vděčností
děkovat Bohu za tolik krásných chvil, které nám dopřál. Náš zpravodaj nám tentokrát dává možnost s odstupem dvou měsíců pozorovat události Vánoc, kdy jsme
znovu měli příležitost žasnout nad nejcennějším darem, který Bůh mohl člověku dát. Darem přítomnosti jeho vlastního
Syna Ježíše. S touto událostí máme spojeno mnoho krásných chvil. Ať už to byly
slavnostní bohoslužby, vánoční koncerty,
Živý betlém či návštěvy betléma. Ve farnosti jde opravdu o náročné a velice intenzivní období, nutno však dodat, že
i období, které zvláštním způsobem otevírá lidská srdce. Moc děkuji touto cestou všem, kteří nasadili své síly, aby ra-
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dost narození Spasitele mohla do těchto otevřených srdcí vstoupit.
První měsíce roku 2017 se, co do intenzity, nechtěly nechat Vánocemi zahanbit. Tak máme v dalším čísle zpravodaje možnost rozpomenout se na Farní ples, Křesťanský karneval, prázdniny, či dodnes probíhající Kurz Alfa. Některé akce přišly jako jednorázové, jiné
naopak dlouhodobě sledují pastorační záměry farnosti. Moc vám přeji, aby
při čtení následujících stran vzrostla ve
vašem srdci vděčnost za tak velké Boží
požehnání.
Nové číslo zpravodaje nás ovšem zve
i k dalším neméně důležitým událostem,
které nás teprve čekají. Postní doba, do
které vstupujeme, je vždy časem aktivní přípravy na Velikonoce. Máme možnost prožít Setkání modlitebních společenství tzv. SMS, kdy naši farnost navštíví velké množství bratří a sester z mnoha farností naší diecéze, aby se skrze katecheze a společnou modlitbu, doprovázenou zpěvem, povzbudili na své cestě
víry. Hostem tohoto setkání (11. 3.) bude
P. Vojtěch Kodet OCarm. Th.D.
Další akcí, kterou pořádá děkanátní
Centrum pro rodinu, je duchovní obnova (25. 3.) s knězem, jehož život je spojen s Rožnovem, i když už mnoho let žije
v Praze. Jde o převora benediktýnů Petra Prokopa Siostrzonka O.S.B.
A do třetice naši farnost na pozvání České křesťanské akademie navštíví biolog a kněz P. Marek Orko Vácha
(7. 4.).
Výběr je tedy opravdu bohatý a je jen
na nás, jak moc aktivně využijeme tuto
nabídku letošní postní doby. Nejde přece jen o čas odříkání, ale především
o čas obrácení. Kéž bychom tuto příležitost nepřehlédli.
Na závěr ještě jedna výzva. Tentokrát
přímo od našeho arcibiskupa Jana.
V tyto dny se v celém děkanátu scházejí pastorační a ekonomické rady, aby
promýšlely otázky, které o. Janovi leží
na srdci. Zásadní z nich je, jak vytvářet naše farní společenství přitažlivějšími pro lidi, mezi kterými žijeme, ale kteří s námi blíže nesdílí farní společenství.
Jak vycházet k lidem s radostnou zvěstí,
kterou je evangelium. Mysleme, prosím,
na tyto úmysly ve svých modlitbách.
Přeji všem čtenářům zpravodaje pokojný a plodný čas obrácení.
P. Kamil
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K postní době nabízí papež
podobenství o boháči a Lazarovi
K letošní postní době nabízí papež k zamyšlení biblické podobenství o boháči a Lazarovi (Lk 16,19-31). Věřící vybízí také k naslouchání Božímu slovu.
Taková jsou hlavní témata Františkova
poselství, které dnes zveřejnil Vatikán.
Postní doba začíná ve středu 1. března.
Poselství papeže Františka má název
„Slovo je dar, druhý člověk je dar“. Postní
doba je podle papeže silnou výzvou k obrácení se k Bohu „celým svým srdcem“.
V textu římský biskup předkládá podobenství o chudákovi Lazarovi, který seděl hladový u dveří lhostejného boháče
(Lk 16,19-31). Po smrti byl Lazar přenesen „do Abrahámovy náruče“, avšak boháč navěky trpěl.
Lazar je podle papeže popsán velmi detailně: má i jméno, které v překladu znamená „Bůh pomáhá“. To připomíná, že
druhý člověk je vždy darem; je někým,
koho Bůh chce a na něhož pamatuje.
„Chudák u boháčových dveří není někým obtížným, nýbrž je výzvou k obrácení a změně života. Toto podobenství nás
tedy nejprve vyzývá, abychom otevřeli druhému člověku bránu našeho srdce,
protože každý člověk je dar, náš soused
i neznámý chudák. Postní období je příhodným časem k tomu, abychom otevřeli dveře každému potřebnému a poznali
v něm Kristovu tvář. Každý z nás je potkává na své cestě,“ píše František.
Boháč naproti tomu nemá jméno, je v podobenství popsán pouze jako „bohatý člověk“. Obléká se do purpuru, který byl v Ježíšově době
vyhrazen božstvu a králům.
Hřích a zkaženost se v tomto člověku usazují postupně:
od lásky k penězům k marnivosti a následně k pýše.
„Kořenem všeho zla je láska k penězům,“ cituje František sv. Pavla. Díky majetku se stává boháč marnivým
člověkem, který si zakládá

na vnějšku, ale jeho nitro je prázdné. Nejhlubší známkou jeho úpadku je pýcha,
kvůli níž se obléká do božských a královských barev. „Není možné sloužit Bohu
i penězům,“ píše papež.
V poselství k letošní postní době František komentuje také závěrečnou pasáž podobenství, kdy v pekle boháč prosí Abraháma, aby varoval jeho příbuzné. Abrahám však odpovídá, že stačí poslouchat
Boží slovo.
Kořenem boháčova hříchu je tedy podle
papeže skutečnost, že nenaslouchal Písmu. „To jej vedlo ke ztrátě lásky k Bohu
a následně k pohrdání bližním. Boží slovo je živá síla, schopná způsobit obrácení
v srdcích lidí a nasměrovat člověka znovu k Bohu. Zavřeme-li srdce vůči Božímu daru, který promlouvá, má to za následek uzavření srdce vůči bližnímu,“ píše
František.
Věřící proto mají podle něj v letošní postní době vytrvaleji naslouchat Božímu slova a meditovat nad ním a současně být
nablízku potřebným, slabým a chudým.
Text poselství k postní době je v současnosti dostupný v několika světových jazycích, česká verze se připravuje.
(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)
Celé znění Poselství papeže Františka
k postní době 2017 neleznete na
www.cirkev.cz

Ta pravá stopa
…a po svátcích vánoc jsme se dočkali!
Mnozí z nás, kteří spojujeme už od dětství
zimu na horách s kupami čerstvě navátého sněhu, vysokými stromy, obalenými
bílým namrzlým jíním, proměňující kraj
v pohádkovou říši, zářícím sluncem, jehož paprsky prorážejí těžké sněhové mraky a ozařují tak celou krásu valašských
hor; jsme zajásali. Sníh napadl.
Už stačilo s vnoučaty jen vyběhnout, zanechat doma za dveřmi do bíla laděnou muzejní pohádku „O dvanácti měsíčkách“,
která nás v tom čase bez sněhu uklidňovala více než dějem svojí sněhovou nadílkou,
a užívat si ji na vlastní zahradě.
Ale sluníčko zvalo dál a výše. Ještě že
hora Radhošť má co nabídnout. Pustevny se tak stávají vítanou křižovatkou běžkařských tras.
Bílá krása okolí, zářivé sochy z ledu, nádherné výhledy až na Slovensko, spousta
lyžařských nadšenců, horké alko i nealko
nápoje, plno stánků s občerstvením….nás
tak zaujaly a rozptýlily, že nějaký čas trvalo, než jsme nastoupili na správnou cestu.
Jaké nadšení, spokojenost a radost, když
nás z počátečních rozježděných a těžko rozpoznatelných stop vyvedla ta jediná, pravá.
V hlubokém neprozkoumaném sněhu
v lese kolem nás se rýsovala jistá a ukazovala směr. Místy se stáčela do nepřehledných zatáček, některý z úseků se zdál
být příliš prudký ve svém sjezdu, jiný pak
znamenal dlouhé, strmé stoupání, některé části naší trati se rozdělily do několika stop, a když se nám podařilo opět najít
a najet do té pravé, naše běžkařské putování jsme si užívali a dojeli do cíle.
Možná, že v té úžasné čistotě, která nás
obklopovala, vysoko na kopcích, s pohledem upřeným na pevnou a sluncem ozářenou stopu, se mi vybavilo přirovnání ke
každodennímu životu. Životu, ve kterém
máme někdy problém vidět a rozlišit Boží
cestu. Tolik rozptýlení, která se nabízejí
a odvádějí od hledání, pohodlí, nejistota,
přešlapování, únava, zastávky a úzkostné rozhlížení kolem, touha vstoupit i tam,
kde číhá nebezpečí a hrozí pád…
…děkujeme Ti Pane, za Tvé pevné a jisté
stopy, které jediné ukazují správný směr.
„Pane, drž mé kroky ve svých stopách, aby
moje nohy neuklouzly.“ ( Žalm 17 )
M. Krhutová

DESATERO POD KAZATELNOU
„Mami, co to tady je? To tu nebylo!“ Podobné reakce dětí jsem slýchávala na začátku adventní doby, kdy jsme na závěr tzv.
Putování k hoře Sínaj, zavěsili dvě ne zcela
obvyklé desky desatera pod kazatelnu v našem kostele Všech svatých. Na jedné jsou
destičky se jmény a fotkami dětí, které se
chystají letos poprvé přijmout Ježíše Krista
za pokrm-posilu do svého života, na druhé
jsou jednotlivá přikázání.
Role rodiče na cestě víry svých dětí
je z hlediska důvěry a intimity vztahu
k Bohu naprosto nezastupitelná. Proto
jsem se rozhodla vypracovat čtyřtýdenní
setkávání rodičů s dětmi (obdoba severoitalské metody čtyř týdnů), abychom je povzbudili a taky trochu navedli k této spolupráci na poli Božích obdarování (svátost smíření a eucharistie), která by měla
být přirozenou součástí. Ani kněz ani katecheta nenahradí to, co může předat rodič svým příkladem. Formou malých ka-

techezí, her, tvoření, debaty, divadla, zpěvu, modlitby i časem nad kávou a buchtou
jsme strávili podzimní setkávání a snad
trochu prokypřili půdu pro správné zakořenění a pochopení toho, co sdělil Bůh na
hoře Sínaj proroku Mojžíšovi. Jinými slovy, že nás miluje a chce nám dát návod na
život v zodpovědné lásce, pokoji a radosti
ve vztazích, které zde na zemi žijeme.
Na závěr bych ráda poděkovala rodičům
za jejich čas a také všem, kteří se na tomto díle podíleli svou rukou, zvláště pak
otci Kamilovi za jeho otevřenost a ochotu
vyzkoušet nový projekt. A jelikož ještě nejsme u konce a zbývají nám tři měsíce do
slavnostního dne, kdy děti skrze eucharistii vstoupí do hlubšího vztahu s Ježíšem,
podpořme je, prosím, a nesme v modlitbách, aby se tento svazek dále rozvíjel
a nerozplynul.
Alena Čípová

Modlitba za prvokomunikanty
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti za děti z naší farnosti, které se připravují k prvnímu přijetí Ježíše Krista v eucharistii. Provázej je svou ochranou před každým zlem
a dej, aby byly vnímavé ke všemu dobrému. Žehnej jejich rodinám i těm, kdo je na přijetí této svátosti připravují. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen.
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SVĚDECTVÍ
Nemám čas
V adventní době jsem se zúčastnil duchovní obnovy pro muže, kterou vedl hlavní
kaplan armády České republiky P. Jaroslav
Knichal. Hned v úvodu zmínil, že ve své
funkci působí spíše jako manažer a k pastoraci se nedostane. Možná díky tomu, že
jsem si udělal na setkání čas, mne myšlenky, které rozvedl, oslovily.
Určitě stojí za to si uvědomit, kolikátý advent ve svém životě prožívám a co se za ta
léta změnilo v mém životě. Heslo dneška je:
„Nemám čas“. Bůh ale má pro nás času stále dost a je na nás, jak toho dokážeme využít. Nelze přehlédnout, že dnešní společnost
je orientovaná na výkon a nerada přiznává
své chyby. Lze to pozorovat i v době adventní, kdy se vytrácí ticho, očekávání – touha
po Bohu. Spíše uvidíme rozzářené vánoční
ozdoby a blikající světýlka, která působí na
naše smysly. Okolní svět ukazuje svoji netrpělivost. Vánoční atmosféru chce prožívat
už teď, co nejspíš a co nejdéle.
Ve své přednášce si P. Jaroslav všiml postavy sv. apoštola Pavla, který na cestě do Damašku prožil obrácení. Mnozí si pod obrácením představují situaci, kdy člověk byl nevěřící a pak uvěřil. Apoštol Pavel ukazuje, že
to tak není. Byl silně věřící člověk, který vyznával židovské náboženství. Boha, ve kterého věřil, ale musel po svém pádu ztotožnit s Ježíšem. Když Bůh vstoupil do Pavlova
života, zpřeházel jeho hodnoty. Jít s Pavlem
znamená překonat své pády a znovu a znovu prožívat obrácení.
Když P. Jaroslav mluvil o rozporech v názorech sv. Pavla a sv. Petra na přijímání pohanů v souvislosti s dodržováním židovských předpisů, upozornil, že apoštol Petr
se snažil zabránit, aby židé nebyli pro nedodržování předpisů pohany pohoršeni. Svým způsobem s tím souvisel i zážitek, který měl P. Jaroslav na vojenské misi
v Afganistanu. Když dopadaly rakety na
základnu, kde byl, modlil se v duchu. Jak
nám řekl: „Abych nepohoršoval většinově
nevěřící vojáky.“ Někteří se ale najednou
na něj obrátili a říkali: „Kaplane modlete
se!“ „Já se ale v duchu modlím!“, odpověděl. Vojáci na to: „Modlete se nahlas! My
to chceme slyšet!“ Pro dokreslení situace v armádě nám odhadl množství věřících
vojáků mezi 2-4 %. Postoj vojáků ke mši
výstižně popsal na výroku vojína, který přišel na mši svatou s kávou a řekl: „To jsem
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zvědav padre, co z Tebe dnes vypadne!“
Vzpomněl i okamžik, kdy vojáci, kteří se
vrátili do tábora, měli jednoho zraněného a vyčítali mu, že se špatně modlil. Na
to jim kaplan odpověděl: „Co když jsem
se dobře modlil, Bůh slyšel a vy nevezete
mrtvého!“
K zamyšlení je i zážitek s redaktorkou novin. Zeptala se ho, zda už má koupeny vánoční dárečky pro své blízké. Zaskočil
jsem ji, když jsem řekl, že největším dárkem pro mou rodinu bude, že se sejdeme
u společného svátečního stolu. To se mně
konečně letos podaří po čtyřech letech.
Navíc si uvědomuji, jaký to je dar, který
nebudou mít rodiny pěti vojáků, kteří zahynuli v misích a které jsem doprovodil
na jejich poslední cestě.
V průběhu duchovní obnovy jsem prožil
i radost ze svátosti smíření, kterou nám,
kteří jsme projevili zájem, P. Knichal nabídl. V odpoledním čase byl prostor pro
otázky a také informaci o působení vojenských kaplanů v armádě. V roce 1998
měla armáda ČR čtyři kaplany, kdežto dnes má 32. Jsou celkem z devíti církví, včetně pravoslavné a řeckokatolické.
P. Jaroslav má hodnost plukovníka a stýká se s nejvyššími představiteli armád a to
jak naší, tak cizích. Často také jezdí na zahraniční vojenské mise. Je to kamarádský,
radostný člověk s ohromným přehledem.
Řekl nám, že po dlouhé diskuzi s náčelníkem generálního štábu nakonec přislíbil,
že vydrží ve své funkci do r. 2023. „Potom bych chtěl působit jako kněz v některé farnosti“, řekl na závěr.
J. Mach

Co může znamenat půst
Půst může pro mne znamenat:
opustit to, co nám brání přiblížit se
Bohu...
dopustit to, že mnohaleté koleje v duchovním životě se změní...
odpustit to, co brání hlubšímu vztahu
k druhým ...
vpustit do svého srdce více světla Boží
lásky ...
připustit to, že Bůh je dosti mocný mne
změnit ...
PUSŤ se do toho, On ti pomůže!
„Přitáhnu si tě, povedu tě na poušť
a budu mluvit k tvému srdci.“ /Ozeáš
2,14/
CO MOHU DNES UDĚLAT PRO X...?
Možná setrvat ještě chvíli na modlitbách
za x...
Možná více mlčet, než mluvit o jeho chybách ...
Možná více trpělivosti a tolerance k jeho
chybám ...
Možná napravit chybu ...
Možná mu odpustit ...
Možná ...,
příroda - čítanka
stromy v rozpuku
slunce zahřívá, květ se ukazuje - dokazuje krásu Tvůrce
naše obrácení se Bohu - ve slunci Jeho
lásky i my dokážeme svědčit o Jeho Kráse a lásce
Podle www.víra.cz

O radosti

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.

Kde čerpat radost ve všednodenním životě, když jsme unaveni, ztrápeni, vše
kolem nás je ubíjející, šedivé, zima už
trvá příliš dlouho a nám se zdá, že se nic
nedaří?
„Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto
trápení srdce ubíjí ducha.“
Zkusme se nejdříve zamyslet, co v nás ubíjí ducha a co nám vzdaluje radost:
* strach a starosti – je třeba nepustit k sobě
vše negativní a obnovit důvěru v Boha
* pocit „jsem nedostatečná“ – nejsem dost
dobrá – ani jako matka, manželka, v práci – je třeba uvědomit si, že nejsme schopni udělat nic, aby nás Bůh přestal milovat,
aby námi pohrdal, abychom pro něj nebyli dost dobří
* šedá všednodennost, rutina – příčinou je často to, že z mého života vymizelo ticho! – je třeba se ztišit před Boží
tváří a začneme být citliví na Boží dotyk
* neodpuštění
* nenávist
* hořkost
* závist
* sebelítost
* hněv
* vina – hřích, se kterým nic nedělám
* nevěra srdce, nečistota
* smutek, deprese
* fyzická bolest
* nevíra – nepočítám s Bohem
* změněná optika – jsem pořád plná nespokojenosti, kritiky – druzí dělají vše
špatně
Vidíme, že na co se zaměříme, to roste. Zaměříme-li se na zlo, roste zlo, zaměříme-li se na dobro, roste dobro. Nezapomeňme, že radost je největší evangelizátor.
Kde tedy čerpat? Je několik pramenů radosti, které nás nezklamou.
1. Pramen radosti: radost z Hospodina –
eucharistie, svátost smíření
2. Pramen radosti: paměť – vzpomeňme
na vše dobré, co jsme v životě obdrželi, výborným pomocníkem je deník vděčnosti, kde každý den zapisujeme vše dobré, co
jsme obdrželi, zažili
3. Pramen radosti: poznávat skutečné hodnoty – já dávám hodnotu této chvíli, žít
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přítomností, netrápit se minulostí a nebát
se budoucnosti
4. Pramen radosti: čisté srdce – každý
den zažít nové obrácení k Bohu – „Kdo na
něho hledí, rozzáří se“
5. Pramen radosti: přirozené radosti z maličkostí – z jídla, sportu, přírody, dětí,
z knihy, setkání s přáteli – je třeba dělat sobě radost – Bůh má radost, když my
máme radost!
6. Pramen radosti: pokora a trpělivost se
sebou, svým životem, se svými chybami
– „Blahoslavení, kdo se umějí smát sami
sobě, neboť se nikdy nepřestanou bavit“.
7. Pramen radosti: konání dobra, myslet
více na druhé, dobré skutky
Na závěr několik myšlenek Matky Terezy:
„Jsme dokonce fyzicky odkázáni na to mít
radost. Protože radost nám dává sílu. Protože radost nás chrání před pokušením. Radost je modlitba, radost je láska.“

• Každý ho zná – kancionál...
... modrou knížku, kterou snad všichni
někdy viděli, někteří ji drželi v ruce
a v tom nejlepším případě z ní i zpívali při
mši svaté. Za účelem psaní diplomové
práce se poohlížím po kancionálech,
které už tak aktuální nejsou, těch, z nichž
už nezpíváme, ale které snad třeba někdo
z vás přechovává v knihovničkách či
na půdách. SHÁNÍM tyto konkrétní
kancionály: Jan Drbohlav a Fr. Symon,
Katolický zpěvník (1855) a Kancionál
svatojanský /oficiální název: Kancionál
čili Kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost/ (1863-1864).
V případě, že disponujete některým
z uvedených kancionálů, vás chci touto
cestou požádat, zda byste byli ochotni
mi kancionál zapůjčit. Velice mi to
pomůže pokročit v sepsání diplomové
práce a budu vám moc vděčná. Zároveň
ocením i relevantní tipy na místa či osoby, u nichž bych si jmenované kancionály
mohla půjčit. Kontakt na mě:
magdalena.frnkova@gmail.com, telefon
(raději sms, zavolám zpět): 739 121 160,
případně osobně já či jáhen M. Frňka (v
úředních hod.). Děkuji, M. Frňková

Přeji Vám všem hodně radosti!

Čerpáno z přednášky Mgr. Františky Böhmové na adventní duchovní obnově CRP pro
ženy v prosinci 2016, Milada Chamillová
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OKÉNKO PRO DĚTI
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POZVÁNÍ
DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den a ve
spojení se tvým Synem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť
za záchranu světa, ti nabízím své
modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je
i mým průvodcem a dává mi sílu
svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou
Marií, Matkou našeho Pána a Matkou
církve, to vše přináším jako svou
nepatrnou oběť zejména na úmysly
Svatého otce a našich biskupů:
1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

BŘEZEN
2. Za pronásledované křesťany, aby
zakoušeli podporu celé církve skrze
modlitbu i hmotnou pomoc.
3. O milost a sílu opustit to, co přímo
nesouvisí s jádrem evangelia.

DUBEN
1. Za mládež, aby uměla velkodušně
odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se
Bohu v kněžství a zasvěceném životě.
3. Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také
za požehnání a trvalé duchovní plody
letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.

www.jesuit.cz
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Co je apoštolát modlitby?
Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu
modlitby se může podílet každý
člověk bez ohledu na své postavení
či vzdělání. Nevypisuje se přihláška,
nevydávají se legitimace, neplatí se
členské příspěvky.
Apoštolát modlitby nabízí velmi
jednoduchý způsob jak ovlivňovat
prosazování dobra a potlačování zla
v Božím království na zemi. Modlitba
je tak důležitá a tak účinná, že nám
to připadá neuvěřitelné. Do modlitby
vkládám všechno, co jsem a co mám. I
zcela nepatrná věc pak nabývá na síle
a vážnosti, protože vše konám v Duchu
svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem
a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si
toho cení.
Denně se modlím obětní modlitbu
apoštolátu, vkládám do ní všechno, co
je mi na světě drahé, a přidávám k tomu
modlitby a práce, radosti a bolesti
celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou
Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na
hodnotě.
Celý můj život tak přes svou nedokonalost
a nepatrnost získává hluboký smysl,
i když možná náležím k těm, s nimiž se
už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo
tělesné slabosti moc nepočítá.
V celé své jednoduchosti spojuje
apoštolát modlitby ty, kdo jsou do
něj zapojeni, ve společném zápase se
skutečně důležitými problémy církve

na celém světě. Tím znásobuje účinnost
a důležitost jejich dávání.
Nevede se evidence o počtu lidí, kteří
se do apoštolátu modlitby zapojují,
odhaduje se však, že je jich na celém světě
asi 50 až 70 milionů.

Od roku 2017 je pro každý měsíc
vypracován jen jeden úmysl pro univerzální
církev (střídavě po měsíci všeobecný
a evangelizační úmysl). Druhý úmysl bude
vypracován římským ústředím Apoštolátu
modlitby z podnětu papeže Františka
s ohledem na aktuální události, které rok
přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány
v průběhu roku v daný měsíc.
Chybějící ÚMYSL naleznete ve vyhledávači
internetu se zadáním:
Urgentní modlitební úmysl papeže
Františka na měsíc ...(doplňte)
nebo na www.jesuit.cz

KŘÍŽ
Kříž? Co je to kříž?
Jsou to snad dva kusy dřeva, jež se kříží?
Je to snad něco, co lidské srdce tíží?
Kříž? Co je to kříž?
Nástroj smrti, na kterém zemřel Pán Ježíš.
On z lásky pro záchranu lidí vydal se na
potupnou smrt,
aby zvítězila pravda a láska a ne ďáblův jed.
Jeho krvavá oběť a velké utrpení
očistila naše duše od věčného zatracení.
Kříž? Pokaždé, jak někde uvidíš kříž,
zastav se na chvíli a věř, že nikdo není sám,
protože vždy je s tebou „Pán“,
který život za nás dal.
Jana Hutyrová

Pozvání České
křesťanské
akademie
24. 3. / přednáška:
Tovaryšstvo Ježíšovo
v proměnách času / Miroslav Herold /
evangelický kostel / Rožnov p. Radh.
P. Miroslav Herold studoval filozofii,
teologii, dějiny umění a církevní dějiny.
V roce 2006 byl vysvěcen na kněze,
působil jako studentský kaplan v Brně
a Olomouci. V akademickém roce
2015–2016 zahájil doktorandské studium
historie na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Je členem
jezuitské komunity v Olomouci.
P. Mirek Herold dokáže využít svých
hřiven a živě propojovat prostor historie,
umění a teologie.

7. 4. / přednáška:
Tváří v tvář Zemi / Marek Orko Vácha /
/ Modlitby za stvoření se zpěvy komunity
z Taizé (v předzpěvu našeho sboru
a scholy) / kostel Všech svatých /
Rožnov p. Radh.

KALENDÁŘ AKCÍ
BŘEZEN
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Popeleční středa
Celodenní adorace
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu,OL

1. neděle postní

Mše sv. v Domově pro seniory
DUCH.OBNOVA P. VOJTĚCH KODET
2. neděle postní
Výroční den zvolení papeže Františka

3. neděle postní

25 Den modliteb za počatý život
26 4. neděle postní
27
28
29
30
31 Seminář pro vedoucí FEB, Dolany

DUBEN

Přednáška Marka O. Váchy je inspirována
encyklikou Laudato si papeže Františka,
a „Tím, který učinil Plejády a Orióna,
obrací šero smrti v jitro, ale i den zatmívá
nocí, povolává mořské vody a vylévá je
na tvář země.“ (Amos 5, 8). Téma je
věnováno ochraně života, a to veškerého.
P. Marek Vácha je veřejnosti znám
především jako kněz (ve farnostech Praha
a Lechovice), molekulární biolog, bioetik
(je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské
fakultě Karlovy univerzity), pedagog,
spisovatel a cestovatel.
Za Akademii zve Milena Blahová
a Marie Popelářová
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Setkání mládeže arcidiecéze Olomouc
3. ned. postní / Uzávěrka Far. zprav.
Mše sv. v Domově pro seniory
Celodenní adorace
Květná ned. / PRŮVOD S RATOLESTMI
Z MUZEA / SVÁTOST SMÍŘENÍ

10
11
12
13 Zelený čtvrtek
14 Velký pátek
Novéna k Božímu milosrdenství
S O 15 Bílá sobota
N E 16 Slavnost zmrtvýchvstání Páně
...
S O 22
N E 23 Svátek Božího milosrdenství
PO 24
Ú T 25
S T 26
Č T 27
P Á 28
S O 29 VÍKEND RODIČŮ A DĚTÍ
N E 30
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SVATÍ MĚSÍCE
uvádí: „...je psáno: ,Denně jsme pro tebe
vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené
na porážku.´ Ale v tom ve všem slavně
vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“
(Řím 8,36-37) S těmito nebo podobnými
myšlenkami zůstávali křesťané věrni
a schopni odpouštět svým mučitelům.
Císařský náměstek Fabián všechny
přítomné křesťany u Haštala zajal a záhy
dosáhli mučednické koruny. Haštal byl
při vyšetřování třikrát natažen na skřipec
a zbičován. Obzvlášť po něm chtěli, aby
obětoval pohanským bohům Martovi
a Jovišovi, snad proto, že jeho mučitelé
v něm viděli oporu církve. Když se jim
ho nepodařilo zlomit, zmučeného ho
vhodili do jámy a za živa zasypali pískem.
Jako jeho poslední modlitba v mukách
je uváděna tato: „To je ten den, po kterém
jsem toužil, hodina, kterou vítám. Děkuji
Ti, Pane, že mohu trpět pro Tvé jméno.“

SV. HAŠTAL (KASTULUS)
/ 26. 3. /
HOSTITEL SVATÝCH
Byl správcem císařského paláce v Římě,
klíčníkem a zároveň horlivým křesťanem.
V době pronásledování poskytoval
službu křesťanům tím, že je ukrýval
ve svém příbytku, v horním patře
císařského paláce. Tam skrýval i papeže
Káia (sv. Caius †296) a shromažďoval
věřící k bohoslužbám. U Haštala
se všichni navzájem povzbuzovali
k vytrvalosti, statečnosti a posilovali se
ve víře. Haštal byl přezdíván „Hostitel
svatých“. Jeho přítelem byl Tiburc,
Říman vznešeného rodu, a oba měli
charisma uzdravování nemocných, pro
které se obraceli na víru další pohané.
V paláci se cítili dlouho celkem
bezpečně, protože nikdo neměl tušení,
že císařský palác by mohl být tajným
shromaždištěm křesťanů. Nakonec se
je přece jen podařilo objevit pomocí
odpadlíka Torkváta, který zradil. Ďáblova
taktika boje (svádět a poškozovat) proti
věřícím se táhne celými dějinami Církve.
Jak říká apoštol Pavel „nevedeme svůj
boj proti lidským nepřátelům, ale proti
mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla“
(Ef 6,12) a dál vyzývá, abychom na sebe
oblékli plnou Boží zbroj... V jiném listě
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Úctou ke sv. Haštalovi byla známa
i Praha, která má od r. 1368 i lebku sv.
Haštala ve farním kostele na Starém
Městě v Praze.

SV. MICHAEL DE SANCTIS
/ 10. 4. /
CHTĚL ŽÍT V BOŽÍ LÁSCE A DRUHÉ
K NÍ PŘIVÁDĚT
Narodil se r. 1591 ve Vichu ve Španělsku.
Již jako malé dítě měl přání stát se jednou
mnichem a byl dost umíněný. Zbožnost
a touha po asketickém životě mu
nechyběly. V tom duchu se postil a dával
si pod hlavu kámen z lásky k Bohu,
kterého chtěl více milovat.
Už v dětství mu zemřeli rodiče. Poručník
se rozhodl vyučit ho na kupce. Michael
měl ovšem jiné představy. Po čase si prý
řekl: „Když kupec, tak kupec. Prodám
všechno a koupím si nebe!“
Bylo mu 12 let, když coby kupecký
učeň uprchl do Barcelony, protože jeho
poručník mu odmítl dát k dráze mnicha
svolení. V barcelonském klášteře trinitářů
poprosil o přijetí. Osvědčil se jako
poslušný a svědomitý, na sebe byl přísný
a kajícími skutky umrtvoval své tělo. Když
viděl, že mu bude více vyhovovat přísnější

řehole bosých terciářů v Pamploně,
v 17 letech změnil klášter.
Chtěl nejen sám prožívat Boží lásku,
ale chtěl k ní též přivádět druhé. Stal se
proto knězem. S Bohem obracel hříšníky,
navracel zdraví nemocným a smrt před
ním ustupovala. Především uměl poručit
sám sobě, jeho kajícnost byla odrazem
lásky, mostem k Bohu i původcem
otevřenosti pro druhé. Jeho láska ho
doslova nadnášela. Bývá i zobrazován,
jak pozdvižený nad zemí objímá kříž při
postní převorově promluvě v Salamance,
při níž pak došlo k více obrácením.
Michael de Sanctis byl aktivní
v duchovní správě v městech Madrid,
Sevilla, Valladolid a Baza. Byl horlivý
ve zpovědnici i na kazatelně, obracel
veřejné hříšníky, usiloval o reformu
řádu, měl mystické schopnosti a prožíval
vytržení mysli. Král Filip III. si ho vybral
za duchovního rádce. Ve Valladolidu se
stal představeným kláštera. Onemocněl
z námahy a umrtvování a zemřel ve věku
33 let. Z jeho písemností zůstal traktát
„O pokoji duše“ a báseň „O sjednocení
s Bohem“.
Blahořečen byl v r. 1779 a kanonizován
v r. 1862.

OHLÉDNUTÍ
Tříkrálová sbírka v roce 2017

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
SVÁTOST KŘTU PŘIJALI A DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE BYLI PŘIJATI
18. 12. 2016

12. 11. 2016
S ára Kateřina Bilíková
20. 11. 2016
Eliška Eva Anastazie Lukášová

Vanesa Gabriela Rohanová
Lukáš Martin Maléř
Štěpán Jan Šulgan
28. 12. 2016

26. 11. 2016
Klára Plešková

Jan František Drlík

29. 1. 2017

27. 11. 2016
Štěpán Rudolf Maliňák

Stanislav Gajdůšek

Max Jan Měrka

Kristián František Vojkůvka

Natálie Novobilská

Julie Anna Valová

Ondřej Solanský

Šimon Stavinoha

S amanta Maria Kopčanová
Veronika Porubská

4. 2. 2017
Daniel Smolko

Tereza Gabriela Prážáková
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
NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI A SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
dne

jméno a příjmení

10. 12. 2016

David Křenek a Jana Křenková Bajanová

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

zemřel/a

věk

Anička Holubová

8. 11. 2016

83 let

Arnošta Manďáková

25. 11. 2016

97 let

Josefa Bumbalová

15. 12. 2016

86 let

Jarmila Pařenicová

24. 12. 2016

78 let

Vladislav Křenek

1. 1. 2017

81 let

Anežka Bělunková

8. 1. 2017

78 let

Petr Černoch

8. 1. 2017

68 let

Marie Chlebovská

14. 1. 2017

63 let

Jan Marek

29. 1. 2017

39 let

Božena Vlková

5. 2. 2017

81 let

Milena Štruncová

8. 2. 2017

82 let

Emil Mišo

8. 2. 2017

61 let

Josef Bartoň

10. 2. 2017

74 let

Oldřich Podbřecký

13. 2. 2017

86 let

Marie Žitníková

13. 2. 2017

64 let

Miluše Rumlová

17. 2. 2017

65 let

Charita Valašské Meziříčí uspořádala
letos již 17. ročník tradiční Tříkrálové
sbírky. Smyslem této celonárodní akce
je vykoledovat finanční prostředky na
pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské
Meziříčí se do koledování zapojilo celkem
317 skupinek koledníků, což znamená, že
do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 268 osob, které neodradil od
pomoci druhým ani silný mráz. Ve Valašském Meziříčí a jeho místních částech koledovalo 76 skupinek koledníků.
Ve Valašském Meziříčí a jeho místních
částech proběhla sbírka v sobotu 7. ledna 2017.
Letos se podruhé podařilo (na území působnosti Charity Valašské Meziříčí) překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se
od dárců vybralo 2 068 836 Kč
(tj. o 32 456 Kč více než loni).
Výtěžek TKS 2017 Charita Valašské Meziříčí využije na tyto projekty:
• Přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se
ocitnou v nečekané tíživé situaci v regionu působnosti Charity Valašské Meziříčí
• Nákup kompenzačních pomůcek pro
Pečovatelskou službu v Kelči a Rožnově
pod Radhoštěm
• Finanční podporu Centra sociálně – materiální pomoci
• Finanční podporu dalších projektů jednotlivých služeb Charity.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky
jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím,
městům, farnostem za vstřícnost, ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí! Amen
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FOTA: Václav Krhut

OHLÉDNUTÍ

V neděli 5. února v 15 hodin se prostory Společenského domu v Rožnově pod
Radhoštěm zaplnily princeznami, rytíři, vílami, zvířátky, piráty a spoustou dalších krásných masek. Děti z naší farnosti
si přišly užít pohádkové odpoledne v doprovodu rodičů a prarodičů. Po úvodním
slovu o. Kamila se provázení programem
ujali půvabná Sněhurka Veronika Stodůlková a usměvavý kuchař Jakub Čermák
se svou nepřehlédnutelnou vařečkou. Na
děti čekala veselá hudba v podání okouzlující řecké bohyně Pavla Špatného. Děti
se také zapojily do spousty soutěží, které moderovali a organizovali mladí z naší
farnosti. Nechyběly ani oblíbené ukazovací písničky od Míši Růžičkové, jako Karneval, Popeláři a Sloník Toník, které předtančily děti Rozsypalovy a Bohuslavovy.
Mach a Šebestová v podání manželů Rozsypalových děti naučili další ukazovací
písničky – Otec Abrahám a Trpaslíček.
Když už byly děti unavené tancem a soutěžením, přijel za nimi Vypravěč pohádek
Dan Taraba z nedaleké Veselé a malé i velké diváky vtáhl do děje krásné loutkové
pohádky O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce.
Po skončení představení Vypravěč pohádek nafukoval balónky a modeloval z nich
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zvířátka, meče a kytky pro všechny malé
zájemce.
Po celou dobu karnevalu bylo dětem i dospělým k dispozici občerstvení, které
s elegancí a přehledem obsluhoval číšník
Bětka Hlavicová se svými dvěma pomocnicemi, Včelkou Májou Maruškou a Makovou panenkou Eliškou Rozsypalovými.
Zájemci si zde mohli zakoupit něco k pití,
kávu pro dospělé nebo si zdarma načepovat čaj. Bylo zde i ledaco k zakousnutí.
Nejdříve ze všeho zmizely vynikající koláčky od paní Moudré, pozadu nezůstaly ani chlebíčky od naší DJ
řecké bohyně. Samozřejmě nechyběly ani nějaké ty brambůrky
a tyčinky. Po šesté hodině se unavené a pevně věříme, že i spokojené děti rozešly do svých domovů.
Velký dík patří všem organizátorům za podporu, čas a úsilí, které věnovali přípravě tohoto jubilejního pátého karnevalu. Kromě
už výše zmíněných je potřeba připomenout i Marcelu Koláčkovou
a Alžbětu Chudějovou za jejich
nepostradatelnou službu v šatně a také stařenku ze Soláně alias Marušku Bohuslavovou spo-

lu s Pipi dlouhou punčochou neboli Terezkou Bohuslavovou u vstupenek. Touto
cestou chceme poděkovat MěO KDU-ČSL v Rožnově p.R., která přispěla sponzorským darem ke zdaru této akce.
Za organizátory všem srdečně děkují
Maruška a Tonda Rozsypalovi

FOTA: Archiv farnosti

5. křesťanský karneval

I letos patřilo odpoledne poslední vánoční neděle koledám a radostnému zpívání malé scholy s rodiči a střední scholy. Jsme rádi,
že jste se přišli podělit s námi o radost a pokoj z doby vánoční.

Dobře se mi podívejte na ruce!

Pro v í ce i n for mací n avšt i vte 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

w w w. f a rnostroznov.cz
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FOTA: Archiv MŠ Tylovice

TŘÍKRÁLOVÉ PUTOVÁNÍ dětí z MŠ Tylovice
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