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PESACH – ŽIDOVSKÁ VEČEŘE PRVOKOMUNIKANTŮ / text na str. 10

PUTOVÁNÍ 
NA HORU KALVÁRII

Pro děti byla na postní dobu 
připravena aktivita 
- PUTOVÁNÍ NA HORU 
KALVÁRII. Před obětním 
stolem byla umístěna hora 
Kalvárie, na kterou vystu-
poval Pán Ježíš se svým 
křížem. Děti mu pak svou 
účastí na mších svatých 
(květy) nebo křížové cestě 
(lístečky) mohly cestu sym-
bolicky ulehčit.

Děkujeme za všechny 
aktivity pro naše děti!
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„Mazáci” a noví členové naší farní rodiny

Průvodem na Květnou neděli jsme vkročili do Svatého týdne

SVATÝ TÝDEN
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Aleluja, Pán vstal z mrtvých, aleluja!
Přeji vám všem, farníkům i čtenářům na-
šeho zpravodaje, hlubokou radost ze 
vzkříšeného Pána.
Po čtyřicetidenní době postní jsme vstou-
pili do krásy Velikonoc. Rok co rok s úža-
sem pozoruji moudrost církve, která se 
jako matka ujímá věřících a doprovází je 
životem. Liturgie nám dává možnost vstu-
povat do tajemství života Ježíše Krista a to 
nejen jako divákům, ale co víc, jako ak-
térům díla spásy. Stačí otevřít svá srdce 
a jsme přímo vtaženi do dění. Právě veliko-
nočními událostmi se dostáváme do epi-
centra Božích plánů s člověkem. Bůh, kte-
rý sestupuje. Stává se člověkem, žije náš 
život v té nejobyčejnější rovině, stává se 
učitelem, uzdravovatelem, průvodcem 
do náruče Otce. Protože by toto všechno 
ovšem nestačilo, sestupuje do bídy lidské-
ho hříchu, nebojí se nechat se jím ušpinit, 
a jak říká sv. Pavel: stává se hříchem vy-
zdviženým na kříž. Přiznávám, že mě prá-

ZAMYŠLENÍ

o vzkříšeném Kristu, šel zrovna pod ok-
nem jeho kanceláře a cítil, jak se na něho 
přes okno velitel dívá. Desátníkovi to při-
šlo veselé, a proto si četl vzkaz ještě jed-
nou a podruhé, potřetí, a přitom udělal se 
všemi těmi dopisy a pohledy jakýsi ma-
névr, následkem čehož ve veliteli vznikla 
domněnka, že tento voják znečistil rajón. 
Proto vyběhl, hledal, rudl, hledal a nic ne-
našel. A tak se celý brunátný musel vrátit 
a ani si nezařval.
To bylo jaro a ještě v sobotu bylo jaro 
a v neděli, na Boží hod velikonoční, napa-
dl sníh. Hromady sněhu, jak jinak, vždyť 
to bylo na Vysočině. Všude bílo, i ty ra-
jóny byly sněhem znečistěné a ze sněho-
vých závějí silný vítr roznášel drobný sníh 
a každého, kdo tam šel, uhodil do tváře. 
Tenkrát vojáci dostávali na Den armády, 
na Vánoce a Velikonoce k obědu sklenku 
obyčejného vína. Mužstvo bylo v jídelně, 
v dobrém rozpoložení, když přišel velitel. 
„Do muničního skladu přijelo několik va-
gónů s municí a náklad bylo třeba vylo-
žit ještě dnes. Kdo se hlásí dobrovolně?“, 
řekl otázku a díval se na desátníka Kozá-
ka. Desátník Kozák držel jeho pohled. Dr-
žel ho, usmíval se a myslel si: „V neděli 
a zvláště pak o Matce všech nedělí, na Ve-
likonoce, se nepracuje.“ Velitel uhnul po-
hledem.
Byly to krásné Velikonoce.

Radost ze Vzkříšeného Krista Vám přeje 
jáhen Miroslav.

Desátník základní vojenské služby Josef Ko-
zák se dostal začátkem března 1974 k útva-
ru na Vysočinu. Jak ubíhaly dny, tak přibý-
valo jara a před Velikonocemi už nastalo 
jaro úplné. V oddílu, ve kterém sloužil, byli 
čtyři vojáci věřící a šest jich bylo nevěřících. 
Nebyly s tím žádné problémy. Do kostela se 
stejně dalo zajít jenom v případě, že vycház-
ka vojákovi vyšla tak, že zrovna byla příleži-
tost jít na mši svatou. Dvěma se povedlo jít 
ke zpovědi, dvěma ne. Josefu Kozákovi se 
to podařilo a byl šťastný. Věděl, že se o svát-
cích ven nedostane a že je bude muset pro-
žít v kasárnách.
Uklízely se rajóny. Každý papírek, každý 
nevhodně položený kamínek, každý špat-
ně vyrostlý keřík musel jít z cesty. Na Vel-
ký pátek přišla Josefovi pošta. Mnoho 
pošty. Dopisy, i pohledy a jedna obálka, 
ve které byla reprodukce nějakého obrazu 
Vzkříšeného Krista. Na druhé straně byl 
napsán pozdrav od pana faráře. Takže, 
co pan farář desátníku Josefovi Kozáko-
vi napsal? „I na vojně je Bůh!“, byla první 
věta. Přesné, pomyslel si voják. Vzkaz po-
kračoval: „Bůh svého syna Ježíše poslal, 
aby za nás zemřel a vstal z mrtvých. Ra-
dost ze Vzkříšeného Krista přeje P. Josef.“
Takže, Bůh je všude a ze Vzkříšení může 
mít člověk radost také všude a hlavně 
kdykoliv. Desátník měl nějaké neshody 
s velitelem. Velitel vcelku nebyl zlý, jenom 
trošku málo chápavý a jeho největším 
uměním bylo zvyšovat hlas přímo nesku-
tečně. Když si desátník Kozák četl vzkaz 
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 VELIKONOCE SE BLÍŽÍ…

Začátek roku v Denním stacionáři Radost

Už leštím kliky u dveří
a to mi nikdo nevěří,
že blýská se i naše zápraží,
to, jak příslušníci mé rodiny do sebe naráží – 
s prachovkou, kýblem a smetákem
a honí se za každým pavoukem,
aby vyplnili moji představu,
že příchod Velikonoc stojí za tu námahu!
I v oknech se už blýskají skleněné tabulky
a ze záhonku se derou první cibulky,
jen aby uspokojily moje záměry,
protože nikdo z nich nechce slyšet mé kri-
tické závěry!
A svatý týden nastává,
mé pachtění pomalounku ustává…..
Chybí mi síly, nebo slyším hlas?
Ten hlas je silnější než moje unavené paže,

a není to ani hlas kněze, co tak mile káže.
To Ježíš se dívá z kříže na mou lopotu,
jen On ví, co mi přináší na vigilii v sobotu;
a zastavuje moje rychlé štvaní a říká mi:
„Věř, dítě, v úklidu to není.
Ukaž mi své srdce i s jeho tvrdým kamením,
já jsem ta Cesta, Pravda, Život,
odpočiň u mého kříže,
já tvé srdce i život proměním.“
Odcházím z kostela a mé srdce jásá,
Ježíš mi řekl: „Dnes přišla do tvého domu 
spása!“

 „Na Hospodina slož svoji starost, postará 
se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedli-
vý zhroutil.“  Žalm 55,23

Marta Krhutová

pánů Felixe Holzmanna a Jiřího Krampola, 
oblíbené jsou také pasáže z divadelních her 
Divadla Járy Cimrmana. Se zaujetím jsme 
s klienty poslouchali přednášky inspirují-
cích osobností, např. kněze Mariána Kuffy, 
nebo si pouštěli filmy. Velkou oblibu si u na-
šich klientů získal film Zapomenuté světlo.
Na konci února jsme se rozloučili s naší 
pracovnicí Radkou, která odcházela do ji-
ného zaměstnání. Na rozloučenou jsme 
společně poseděli, předali jí pár dárečků 
na památku a kytičku. Na nejedné tváři se 
objevily slzy dojetí. Věříme, že se Radka 
bude mít v nové práci dobře, a přejeme jí, 
aby se jí všechno dařilo.

Za DS Radost Dominika Urbanová

vě toto absolutní ponížení nesmírně do-
jímá. Bůh je člověkem, Svatý je hří-
chem, Láska je sobectvím. Jak musíme 
být cenní v očích našeho Otce, když je 
toto všechno ochoten podstoupit!
Často právě v postní době hledáme, jak 
se Bohu zalíbit, jak mu vyjít vstříc ales-
poň několika nesmělými krůčky. Litur-
gie těchto dnů nás ovšem zve ke zcela ji-
nému směru. Ne od sebe k Němu, ale od 
Něho k sobě. Při obnově křestních zá-
vazků jsme si přeci znovu připomenu-
li, že již jsme součástí Boha. Jsme rato-
lestmi na Kristu, vinném kmeni. Nemu-
síme složitě hledat cestu k Bohu, aby-
chom jej našli, protože On už našel nás. 
Celé křesťanství je radostnou odpovědí 
na skutečnost spasení. To, co nazýváme 
duchovním životem, má být pouze jed-
ním jediným velkodušným a radostným 
ANO. Svolením k tomu, aby se Boží věci 
uskutečnily i v mém životě jako celku 
a také v každé jeho části.
Otvíráme další číslo našeho Farní-
ho zpravodaje a myslím, že na kaž-
dé stránce můžeme najít onu stopu 
spasení. Jen zkusme číst následující 
stránky očima velikonočních událos-
tí: Ježíš asketický – přítomný v post-
ním snažení zdejších farníků, Ježíš za-
chraňující – skrytý ve slovech předná-
šejících při všech čtyřech duchovních 
obnovách, Ježíš vyučující – projevují-
cí se ve snaze farních rad najít odpo-
vědi na výzvy dneška, Ježíš z Večeřad-
la – vstupující do židovské večeře na-
šich prvokomunikantů, Ježíš hledající 
ztracené – na cestě k účastníkům kur-
zu Alfa, Ježíš zpívající chvalozpěv své-
mu Otci – jehož hlas se ozývá ve zpě-
vu naší scholy atp.
Velikonoce nás učí novému vnímání 
času; tomu, čemu teologie říká „kairos“, 
tedy času spásy. Často je dnes možné do-
číst se o posledním čase, který dnes žije-
me, a je tím myšleno cosi apokalyptické-
ho. Pohledem bible však poslední čas na-
stal už příchodem Ježíše Krista, v němž 
nastalo dovršení celých dějin lidstva spa-
sených zásahem Božím.
Moc nám všem přeji, abychom se víc 
a více stávali velikonočními posly na-
děje. Jsme spaseni a je jen na nás, aby 
tato skutečnost pronikla do toho kaž-
dodenního, co žijeme. Pán vstal z mrt-
vých, aleluja.      

 P. Kamil 

Nový rok 2017 jsme začali úklidem a od-
strojováním vánočního stromečku. Poté 
jsme se s našimi klienty a nadšením pusti-
li do běžné práce. Začali jsme párat vlnu, 
motat klubíčka na speciální háčky, ze kte-
rých potom vznikají bambulky a následně 
z bambulek medvídci z vlny. Klienti si tak 
procvičují jemnou motoriku. 
Na konci ledna jsme vyráběli zobání pro 
ptáčky. Šišky namazané tukem jsme 
„obalovali“ v různých semínkách, které 
jsme potom šli pověsit na stromy do par-
ku a s radostí pozorovali, jak ptáčkům 
naše krmení chutná.
Když je venku zima a nedá se moc chodit 
ven, rádi si pouštíme různé vtipné scénky 
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Beránek   

Motto Kurzů Alfa 2017 „pozvi bližní-
ho – ze své rodiny, práce, okolí“ mělo 
podtext – vstoupit do kontaktu s křesťan-
skou tématikou formou pozvání. A vý-
sledkem očekávaného Božího působe-
ní pak navázání osobního vztahu s Ním. 
S vnitřní touhou duše po učednictví, spo-
lečně i s přáteli ve společenstvích církve, 
pro dobro okolí:
• jednotlivě: příbuzní/známí/sousedé/
spolupracovníci
• množstevně: rodina/bydliště/firma/
město/úřad/církev/stát/společnost

Proč vlastně Kurz Alfa? Protože kurz 
je příležitost. Věk, povolání, stav, vzdělá-
ní, životní etapa, zkušenosti, aktivity, úlo-
ha, očekávání, denominace… nic není vý-
sostným postavením, prioritou, přednos-
tí či překážkou:
• Bližní toužící: nemá osobní vztah s Je-
žíšem Kristem, ale touží po Jeho přítom-
nosti ve svém životě.
• Bližní hledající: má mnoho životních či 
duchovních otázek, ale nedaří se mu ob-
držet odpovědi.
• Bližní zraněný: cítí křivdu života či nese 
bolestivou ránu, ale vnější pomoc není 
stále dostatečná.
• Bližní milující: jeho rozpoložení se 
dnem za dnem vrchovatěji láskou plní, ale 
rád by obohatil i druhé.
• Bližní tápající: před časem prožíval mo-
hutnou duchovní svěžest či expanzi, ale 
nyní je čímsi vyprahlý.
• Bližní setkávající: jeho individuální pří-
stup k věcem víry postrádá jediné, tzv. 
společenství přátel.
• Bližní nepraktikující: je pokřtěný, mož-
ná i biřmován, ale opomenul, že „bez víry 
není spásy“(Řím 10, 11).
• Bližní nepokřtěný: neví či odmítá vědět, 
že „nejen chlebem živ je člověk, ale i …“ 
(Mat 4, 4).
• Bližní diskutující: rád by o duchovních 
věcech více debatoval, ale dosud neměl 
příležitost.
• Bližní očekávající: chtěl by získat dary/
charismata ke službě druhým, ale neví 
jak, kde a pro koho.
• Bližní v růstu: jeho cesta rozšiřování 
srdce a povzbuzení mysli očekává zdolání 
další životní výzvy.
• Bližní evangelizující: rád by dopomohl 

KURZY ALFA 2017 – leden/březen

ke křtu svému okolí, ale nemá zkušenost 
s osvědčenou nabídkou.

Kurzy Alfa jsou především o „otázkách 
života“. Křesťanství věří, že zanechané ké-
rygmatické dílo „Boho-člověka“ Ježíše Kris-
ta je jedinou odpovědí na život, jenž přine-
se člověku opravdový život, tzv. „život v pl-
nosti“. A o hledání schopnosti dokázat své 
názory zformulovat postojem srdce či mysli 
jsou i ony tématické „otázky života“.
A Kurzy Alfa jsou též o „společenství“. 
Lidem, kterým záleží, aby Stvořitelovo dílo 
bylo dál neseno dějinami spásy bytostmi, 
které svými činy a skutky chtějí dělat dobré 
jméno tomu, který má „naše jméno vyryto 
ve svých dlaních“ (IZ 49, 16). A je do člově-
ka tak zamilován, že „dokázal za nás i život 
svého syna obětovat“ (Jan 3, 16).

A Kurzy Alfa jsou i o našem přístupu 
víry, lásky a naděje vůči bližním. Záleží 
mi na tom, abych se ve věčnosti setkal se 
svými nejbližšími? A co kolegové a kole-
gyně z práce, co pro mne v tomto úhlu po-
hledu znamenají? A co mí sousedé nebo 
mí přátelé, kam Ti svým aktuálním proží-
váním času směřují? Leží mi na srdci i je-
jich spása?

Rožnovská farnost má za sebou již osmý 
běh Kurzů Alfa. A je zcela zjevné, kolik ovo-
ce přináší pro církev (společenství) i pro 
nás samotné (vztahy). Modlitební podpo-
ra v průběhu kurzů si našla své stabilní mís-
to. Jedinečné zázemí Pastoračního centra 
poskytlo příležitost čtyřem sdílejícím sku-
pinkách o maximálním počtu dvanácti lidí. 
A svědectví z „Víkendu s Duchem svatým“ 
opět dokázalo předčit naše očekávání, včet-
ně hostitelů PC na Prostřední Bečvě. Zcela 
nově ale začaly být Kurzy Alfa i o tom, kdo 
z nás má tak silnou zkušenost s křesťan-
ským tématem, že je o tomto schopen svěd-
čit i jako přednášející (Maruška Kubečko-
vá – „Proč a jak se modlit?“; Martin Blaha 
„Uzdravuje Bůh i dnes?“; Otec Kamil – „A 
co církev?“; Otec Karel – „Kdo je Duch sva-
tý“, „Co Duch svatý dělá?, „Jak můžeme 
být naplněni Duchem svatým?“). Příleži-
tostí k růstu se však v Kurzech Alfa rožnov-
ské farnosti rýsuje o mnoho a mnoho více. 
Například modlitební zapojení a víra farní-
ků („jeden rozsévá a druhý žne“ /Jan 4, 37/). 

Nebo přesměrování do otevřeného/vnější-
ho prostředí. Dokud však je o co obohaco-
vat uvnitř, zaměřujeme se na hloubku. Ne-
boť jen sám Pán, až přišel vhodný čas, pře-
kvapil výzvou své učedníky: 
„Zajeďte na hlubinu a spusťte sítě k lovu“ 
(Luk 5, 4).

 Za pořadatelský tým informuje a vděčně 
děkuje Milan Volf

Beránek jde na smrt a nijak se nebrání, 
spíš mlčí. 
Soudci už spřádají klubka vlčí. 
 
Kladou mu otázky a Ježíš pravdou 
odpovídá. 
Vlci ale nejsou z pravdy a neslyší 
beránkův hlas. 
V duši mají temno a v srdci zraje pomsty 
klas. 
 
Lidé volají: Proč se nezachrání? 
To, aby každá jeho kapka krve spasila mě 
i tebe. 
 
Beránek je nevinný, má duši čistou jako sníh, 
přesto má korunu z ostnů trnových. 
Je zbičován k nepoznání a přesto ho zná 
celý svět, 
již víc, jak dva tisíce let. 
 
Ježíš, jehož utrpení a slavné 
Zmrtvýchvstání přináší světlo, 
které navždy svítí, 
poráží temnotu a vede k životu. 
 
Jen skrze milosrdného beránka
může každý věčný život mít. 
Lásku v srdci, v duši pravdu a věčný klid. 

Jana Hutyrová

SVĚDECTVÍ

Jen jedna z milionů momentek se podaří tak 
perfektně... NEBESKÝ ÚSMĚV!
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ných plodin ze zemí Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky dostávají spravedlivě zaplaceno, 
tj. výkupní cena odpovídá nákladům na 
pěstování a zároveň umožňuje důstojné ži-
vobytí. K principům spravedlivého obcho-
du patří také zákaz dětské práce, rovno-
právnost a ochrana přírody. Myšlenka fair 
trade vznikla ve 40. letech minulého století 
právě v církevním prostředí jako hnutí pro-
ti chudobě. Zapojením se do kampaně fair 
trade ukazují jedinci, školy, města i farnos-
ti svůj zájem zasazovat se o spravedlivější 
svět. Je to aktivita, která připomíná, že my 
bohatí neseme zodpovědnost za chudobu 
světa. Myšlenku fair trade lze podpořit ná-
kupem výrobků označeným logem fair tra-
de, ale také účastí na Férové snídani. 

(Další informace na: www.nazemi.cz, 
www.fairtrade.cz, www.ferovasnidane.cz) 

Anna Janíková, Wilfried Dejmek 
a za ZŠ Pod Skalkou 

Svatava Hambálková

Zahájení: úterý 9. 5., v 16 hod. 
u Kostnice na farní zahradě

Ikona je pojítkem mezi světem duchov-
ním a hmotným, mezi nebem a zemí. Kdo 
stojí před ikonou a rozjímá o ní, naslou-
chá Bohu, modlí se. Pro křesťany východ-
ní církve je ikona běžnou součástí litur-
gie; pro nás, západní křesťany zůstává za-
halena tajemstvím. Kompozice, barvy, 
rysy tváře a gesta nesou zcela konkrétní 
symbolický význam, který je třeba umět 
číst, chci-li ikoně porozumět.
Výstavu ikon v naší Kostnici zahájí před-
náškou člověk z nejpovolanějších – P. Vi-
talij Molokov. Pomůže nám pochopit te-
ologický obsah a symboliku ikon, i to, jak 
a čí rukou ikony vznikají.
Jste srdečně zváni vy, i vaši přátelé a zná-
mí.

Marie Popelářová

FARNÍ TÁBOR:  6.–15.7.  2017
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: 

24.–28.7.  2017

Naše farnost a ZŠ Pod Skalkou se zapo-
jí už potřetí do celosvětového happeningu 
a uspořádají pro veřejnost FÉROVOU SNÍ-
DANI – tj. snídani, kam přineseme vlast-
ní dobroty vytvořené z fairtradových (káva, 
čaj, kakao, třtinový cukr) či lokálních (vajíč-
ka, med, sýry) surovin. Milí farníci, jste sr-
dečně zváni jak k ochutnávání, tak i k aktiv-
nímu zapojení! Budeme rádi, když pozve-
te i své známé a kamarády, kteří do kostela 
běžně nechodí, ale o kterých víte, že jsou jim 
blízké myšlenky sociální spravedlnosti, svo-
bodného přístupu ke vzdělání či ekologické-
ho zemědělství. 

Akce se bude konat v sobotu 13. 5. 2017 
na zahradě a v prostorech ZŠ Pod Skal-
kou (Bezručova 293, u kina Panorama) 
od 9.00 hod. Maminky, nebojte se přijít 
– kromě dobré a kvalitní snídaně budou 
připraveny soutěže a hry pro děti. 

Férový obchod je takový způsob obcho-
dování, kdy pěstitelé kávy, čaje, kakaa a ji-

Výstava v Kostnici:
IKONA – OKNO DO NEBE

POZVÁNÍ
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Největší novinkou našeho Denního staci-
onáře je to, že jsme se přetransformova-
li z Centra denních služeb na Denní staci-
onář, který později dostal jméno Radost. 
Na začátku roku se také podařilo dokon-
čit relaxační místnost Snoezelen, kterou 
jsme začali postupně využívat. Lidé si zde 
mohou odpočinout, pomodlit se, rozjímat 
nebo jsou-li rozrušeni či smutní, bereme je 
sem ke zklidnění. 
Když je venku ještě zima a nedá se moc 
chodit ven, rádi tvoříme, zkoušíme vý-
tvarné techniky – např. enkaustiku – roz-
topili jsme voskovku na žehličce a na po-
voskovaném papíře se začaly rýsovat růz-
né barevné obrazce. 
K tvoření si rádi něco upečeme – máme 
oblíbený štrúdl nebo perník. V případě, že 
se nám nechce péct, tak někdo skočí do 
cukrárny a přinese něco dobrého na zub 
nebo naopak, když je krásně, tak se všichni 
vypravíme v rámci upevňování společen-
ského kontaktu do cukrárny na kafíčko. 
Na jaře (ale i jindy) trénujeme paměť, 
chodíme cvičit do tělocvičny – snažíme se 
protahovat průběžně celé tělo, využíváme 
prostor, který máme ke cvičení na velkých 
míčích, cvičíme na nich za zvuků dechov-
ky nebo hudby, kterou mají klienti rádi. 
Ať je hezky nebo zima, jezdíme se podívat 
do Valašského muzea – expozice v Sušá-
ku, což je pro nás dobrá reminiscenční te-
rapie, neboť zde probíhají výstavy o histo-
rii regionu Rožnovska, jak to tady vypa-
dalo a co všechno se dělo.
V dubnu lidé slaví Den země, my jsme jej 
navíc slavili ještě s lidovou písní a poja-
li jsme to jako zahájení letní sezóny. Přišel 
nám zazpívat mužský pěvecký sbor Rož-
novští ogaři a opékali jsme přitom venku 
na dvorku špekáčky. Celé odpoledne jsme 
si moc užili a říkali si, že by bylo pěkné 
tuto akci někdy zopakovat.  
Když začne být venku hezky, rádi chodíme 
na procházky na náměstí, dáváme si osvě-
žující zmrzlinu a užíváme si sluníčka v na-
šem parku. Jestliže se nám nechce ven, mů-
žeme využít prostor na dvorku a odpočinout 
si v zahradním posezení pod altánkem. 
Také jsme vyrazili na Kolibu na Dol-
ních Pasekách, která se nachází v maleb-
ném prostředí valašské přírody. Prohlédli 
jsme si kapličku Panny Marie postavenou 
v blízkosti Koliby. 

Rok 2016 v Denním stacionáři Radost

Také jsme využili krásného počasí pro vý-
let do Zoo Zlín Lešná. Rozdělili jsme se 
na skupinky a každý si zvolil trasu pod-
le svých preferencí. Na konci dne jsme 
se zase sešli, projeli se vláčkem, společ-
ně poobědvali, pořídili fotku a spokojení 
a obohacení se vrátili domů. 
V průběhu celého roku velice rádi osla-
vujeme různé svátky, narozeniny klientů 
nebo pracovníků. Je to vždy milá událost, 
když si navzájem popřejeme a předáme 
pár drobností nebo kytičku. 
Letos oslavila významné jubileum naše nej-
starší klientka, kterou tady máme od počátku 
fungování naší služby. Společně jsme pose-
děli na Kolibě u Hutyrů a dali si dobrý oběd. 
Většinou každý měsíc k nám dochází pe-
dikérka, která se stará o to, aby nohy na-
šich klientů byly zdravé a svěží. Klienti 
rádi využívají jejích služeb, protože je to 
pro ně užitečný a příjemný relax.
V srpnu jsme užívali krásného počasí a ně-
kolikrát uspořádali posezení na zahradě 
jedné naší klientky. Jednou jsme se dokonce 
domluvili s paní učitelkou Ivou, že tam spo-
řádáme i zpívání. Bylo to úžasné. Sedět na 
zahradě zalité ranním sluncem, dát si dob-
rou svačinku a do toho si něco s přáteli za-
zpívat, je zkrátka Radost! 
Podnikli jsme také výlet na Zákopčí (leží 
v blízkosti Hutiska-Solance), kde je zre-
novovaný památník Charloty Masarykové 
z roku 1923, který zůstal nedotčen na svém 
místě i po celou dobu druhé světové války. 
Někdy uprostřed září nás navštívila scholič-
ka z Dolní Bečvy, která nám předvedla zpí-
vané pohádkové pásmo o Budulínkovi. Děti 

byly opravdu šikovné a po představení, kte-
ré sklidilo úspěch, jsme společnými silami 
začali vymýšlet a vytvářet společné dílo kli-
entů a dětí. Inspirovali jsme se mnoha časo-
pisy, každý vystřihoval, co se mu líbilo, a do-
hromady jsme to lepili na velký plakát. Kli-
enti byli z návštěvy dětí nadšení. 
V září nás také čekala každoroční pouť 
na Hostýn, které se zúčastnili někteří 
naši klienti.
Na začátku měsíce října se již druhým ro-
kem uskutečnil Den otevřených dveří. 
V říjnu jsme pozvali pracovnici Občan-
ské poradny Pod křídly, která nám předná-
šela o financích – na co si mají klienti dávat 
pozor, jaké praktiky používají „šmejdi“ pro-
ti seniorům – jak to funguje na předvádě-
cích akcích atd.
V průběhu listopadu jsme již tradičně na-
motávali a zdobili adventní věnce, kte-
ré se později prodávaly na prvním ad-
ventním koncertě v kostele Všech svatých 
v Rožnově pod Radhoštěm. Výtěžek kon-
certu byl věnován naší Charitě. 
Ve zpěvu trénujeme koledy, které si zazpívá-
me na prosincovém vánočním posezení. Vel-
mi nás zaujala také návštěva paní Jany Bolfo-
vé s pejsky, především její povídání a předve-
dení cviků, které se používají v canisterapii. 
Poslední měsíc v roce jsme trávili hlavně pří-
pravou na Vánoce, nazdobili jsme vánoč-
ní stromeček a také pekli cukroví. Před vá-
nočními svátky se uskutečnilo setkání s čle-
ny klubu Parkinson, kterému předchá-
zel koncert dětí z rožnovské Základní ško-
ly Pod Skalkou. Koncert proběhl v kostele, 
kam nás přišel pozdravit i rožnovský starosta 
Radim Holiš, který všem přítomným popřál 
krásné Vánoce a zdraví do nového roku. 

Dominika Urbanová
Denní stacionář Radost
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OKÉNKO PRO DĚTI

Pomoz najít Marii a učedníkům správnou cestu k Ježíšovu hrobu
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Kresby našich talentovaných dětí, které 
měly zkušebně zavázené oči při dětské mši 

s evangeliem o uzdravení slepého

Obrázek Milosrdného Krista si můžeš po 
vymalování třeba i vystřihnout a nalepit na 

pohlednicovou čtvrtku bílého nebo barevného 
tvrdšího papíru jako kartu. Když budeš chtít 

kartu věnovat, stačí z druhé strany přidat 
přání nebo jen podpis.

PAŠKÁL
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OHLÉDNUTÍ

Dne 25. 2. 2017 jsme se s náboženstvím 
vypravili na poznávací cestu po stopách 
sv. Petra a Pavla na Petrov do Brna. Naše 
cesta začala na vlakovém nádraží ve Va-
lašském Meziříčí, kde jsme se dopravi-
li auty. Při čekání na vlak nás paní kate-
chetka rozdělila na dvě skupiny – Petrov-
ce a Pavlovce. Ve vlaku jsme se dobře ba-
vili a dozvídali jsme se nové věci o sv. Pav-
lovi. V Hranicích na Moravě jsme přestu-
povali do vlaku na Brno.
Vystoupili jsme na brněnském nádra-
ží a vydali se směrem k Petrovu. Na míst-
ní faře, pár metrů od katedrály, jsme se 
ubytovali a společně jsme poobědvali. Po 
obědě jsme si šli prohlédnout okolí ka-
tedrály. Pak nás měl na starost otec Pa-
vel Kafka, který nás provedl celou kated-
rálou, a taky jsme se podívali na věž. Na-
vštívili jsme i diecézní muzeum, kde je 
vzácný obraz Panny Marie z Veveří. Večer 

jsme se dívali na film o sv. Pavlovi, hrá-
li společenské hry a zpívali u kytary. Před 
spaním jsme ještě vyšli ven podívat se na 
noční Brno. V neděli ráno jsme šli na mši 
do katedrály, která v nás zanechala krás-
ný zážitek. Poté jsme se prošli po centru 
Brna, podívali jsme se na zajímavá místa, 
památky a na průběh bohoslužby v evan-
gelickém kostele. Cestou prohlídky centra 
jsme se stavili na oběd do místní restaura-
ce. Pak už jsme si jen sbalili věci, rozlou-
čili se a šli na vlak.
Po celou dobu výletu nám paní katechet-
ka dávala otázky, na které jsme odpovída-
li. Za každou správnou odpověď jsme do-
stávali papírové mince s obrázkem Petro-
va. Výlet jsme si moc užili, odnesli jsme si 
z něho spoustu zážitků a nových znalostí. 
Jsme zvědaví, jaký další výlet nás čeká.

Jolana Kubečková a Jana Koryčanská

VÝLET NA PETROV V BRNĚDENNÍ 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

DUBEN 
Všeobecný úmysl: Za mládež, aby 
uměla velkodušně odpovědět na vlast-
ní povolání a vážně uvažovala i o mož-
nosti zasvětit se Bohu v kněžství a za-
svěceném životě.
Naléhavý úmysl: Za oběti neštěstí 
a pronásledování – za oběti přívalových 
dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za 
oběti válečného násilí v Kongu a za oby-
vatele Venezuely a Paraguaye, aby se 
nenechali znechutit v hledání politické-
ho řešení konfliktů ve svých zemích. 
Národní úmysl: Za mladé lidi, aby 
nacházeli odvahu otevřít srdce pro 
Boží lásku. Také za požehnání a trvalé 
duchovní plody letošního srpnového 
celostátního setkání mládeže v Olo-
mouci.

KVĚTEN
Evangelizační úmysl: Za křesťany 
v Africe, aby vydávali prorocké svě-
dectví smíření, spravedlnosti a poko-
je, a tím napodobovali Ježíšovo milo-
srdenství.

Já byl jsem včera v podvečer,                                                                   
já byl jsem na výstavě,                                                                     
zážitků možná milion                                                                      
mi utkvělo, mi utkvělo v hlavě.
Byť nevyznám se v umění                                                                     
a v malování vůbec,                                                                      
ty akvarely byly tolik blízké,                                  
že nadšen z nich jsem tuze.
Můj obdiv nad tím umělcem,
umocněn jeho stářím,                                                                     
že stovka klepe na dveře,                                                                      
nepoznáte mu v tváři.
Více než hodinu                                                                      
vyprávěl o svém díle.                                                                      

V nedělní podvečer 2. dubna se uskutečnila 
společná večeře, na které se sešli rodiče s dět-
mi,  které se připravují na první svaté přijí-
mání. Celé setkání zorganizovali otec Kamil 
v roli Mojžíše a paní katechetka Alena. 
Touto večeří jsme si připomněli, jak Židé 
oslavovali vysvobození z egyptského ot-
roctví. Pro jejich národ to byla velmi ra-
dostná událost. Z této večeře tzv. Paschie 

Popsal každý svůj obraz,                                                                      
bylo to úžasné a milé. 
S jistotou v hlase ,                                                                    
s jiskrou v oku,                                                                      
byť maličko předkloněn,                                                                   
stabilitu měl v kroku.
Pan farář, jenž ho doprovázel,                                                                   
nenápadně a decentně,                                                                    
každým svým slovem potvrzoval,                                                                   
že po správné vydal se cestě.
Promítal jsem si život jeho,                                                                       
ve dvaceti na smrtelné posteli,                                                                     
Bůh podal mu pomocnou ruku                                                                       
a stal se z něho malíř skvělý.

Všichni se o něj báli – plakali,
on neplakal – on věřil,                                                                      
že přijde uzdravení,                                                                    
že smrt se v život změní.
A vskutku jak by zázrak sám,                                                                       
on uzdravil se a šel dál,                                                                       
sic hubený – pln života a síly                                                                       
tu přede všemi stál.

Moje amatérské poděkování 
za úžasný zážitek z výstavy 

mistra Šimurdy 
 Antonín Sekyra, 

Rožnov p. R.

se kdysi zrodila první svatá mše, jakou 
slavíme dodnes.
I my jsme na oslavu pojedli pečeného berán-
ka od paní Barabášové a pozvedli číše vína. 
Na závěr jsme si ještě zazpívali v dopro-
vodu paní katechetky židovské písně.
Děkujeme za příjemné setkání a pěkný 
zážitek.

Libuše Assadi

Byl jsem na výstavě

Židovská večeře prvokomunikantů
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Celostátní fórum mládeže je název akce, 
která se koná jednou za pět let v souvislos-
ti s populárním Celostátním setkáním mlá-
deže. Fórum je diskusní setkání zástupců 
mladých věřících se svými biskupy; mělo 
by sloužit k rozvoji pastorace mládeže pro-
střednictvím zejména otevřeného, kritické-
ho dialogu o palčivých tématech.
Letošní fórum se uskutečnilo v termínu 
23.–26. 2. v Olomouci, která bude dě-
jištěm srpnového setkání mladých z celé 
republiky. Na dvě stovky mladých z růz-
ných koutů republiky a rozličných spole-
čenství v diskuzi s biskupy opravdu „za-
jely na hlubinu“. Tématem byla tento-
krát evangelizace.
Z řad mladých bylo cítit, jak si váží svo-
bodné možnosti vyjádřit vlastní názor. 
Mladí cítí, že správně vedený duchovní ži-

Celostátní fórum mládeže

Semináře Farních  evangelizačních bu-
něk v Komunitě Blahoslavenství v Do-
lanech u Olomouce, který se uskutečnil 
31.3.–1.4. 2017, se již potřetí účastnili 
i rožnovští a zuberští vedoucí buněk a je-
jich zástupci. 
 V roce 2015 nás seminář seznámil s im-
pulzy Nové evangelizace papeže Františ-
ka, s jejich uvedením do církve a do farnos-
tí prostřednictvím Farních evangelizačních 
buněk, jejichž  hlavní náplní je růst členů 
ve víře a společná modlitba za víru svých 
blízkých, spolupracovníků a známých. 
V roce 2016 jsme dostali náměty, jak mají 
buňky růst a rozmnožovat se, a jak vycho-
vávat nové vedoucí pro nové buňky.  
 V letošním roce nás seminář přiváděl na 
cestu růstu biblické kultury v životě buň-

ky, doprovázení k duchovní zralosti čle-
nů buňky, a také nám byla nabídnuta pe-
dagogika růstu postavená na pěti dyna-
mikách, jimiž jsou: modlitba, bratrství, 
evangelizace, služba a formace. 
I když byly oba dny silně pracovní, díky 
výborné kuchyni, krásnému a útulnému 
prostředí  komunity Blahoslavenství a je-
jich obětavé duchovní i praktické péči 
o nás jsme všechnu náročnost teoretické 
výuky i praktických cvičení zvládli. 
Věříme, že to našim buňkám přinese po-
třebný užitek pro jejich zdravý život, aby 
mohly dobře plnit svůj úkol, ke kterému 
jsou povolány, tj. přinášet lásku našeho 
Boha Otce do lidských srdcí a objevovat, 
že Bůh skutečně žije a miluje nás.

 Zdeňka Machová

V pondělí 27. března se v příjemném 
prostředí kulturního domu v Zašové sešli 
zástupci farních rad našeho děkanátu. 
Cílem setkání bylo představení života 
farností. Jak žije farnost, co všechno věřící 
vytvářejí a nabízejí pro oživení evangelizace, 
to bylo možné nejenom si poslechnout, 
ale i načerpat pro vlastní inspiraci. Když 
se sejdou katolíci, tak to znamená, že brzy 
najdou společnou cestu. O tom svědčila 
i přátelská atmosféra mezi účastníky, ještě 
navíc umocněná skvělým občerstvení, které 
přichystala farnost Valašské Meziříčí. 
Poděkování patří všem, kteří setkání 
připravili, zúčastnili se ho, kteří vys-
toupili s příspěvky, a farnosti Zašová za 
perfektně odvedenou roli hostitele.

Miroslav Frňka

Seminář  Farních evangelizačních buněk – FEB

Národní úmysl: Za křesťany, aby je-
jich život byl skrze konání dobra od-
povědí na Boží lásku a neztratil tak 
svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).

ČERVEN
Všeobecný úmysl: Za představitele 
národů, aby se dohodli na rozhodnu-
tích ukončujících obchod se zbraně-
mi, které jsou příčinou mnoha nevin-
ných obětí.
Národní úmysl: Za naše biskupy, aby 
vždy podporovali misijní společenství 
a usilovali tak o ideál prvních křesťan-
ských společenství, ve kterých věří-
cí měli jedno srdce a jednu duši (EG, 
č. 31).

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

vot je životně důležitý a po církvi žáda-
jí pomoc. Spousta mladých hledá vzory 
a duchovní doprovázející, a také potřebu-
je vidět jasné a jednotné stanovisko círk-
ve. Zástupci vidí, že křesťanství mladých 
často končí přijetím svátosti biřmování.
Naproti tomu mládež je si vědoma svých 
schopností a nabízí vlastní síly a nebo-
jí se přijmout zodpovědnost. Mladí cítí, že 
v pastoraci mládeže často mohou nejlé-
pe pomoci oni sami. Volají po otevřenosti 
a komunikaci v církvi.
Velkou část fóra také zabraly diskuze o pal-
čivých problémech současné doby. Mladí se 
potřebují zorientovat v otázkách pornogra-
fie, kněžských sňatků, pedofilie, homosexu-
ality, anulaci manželství a dalších.
Nutno říct, že biskupové poctivě mladým 
naslouchali a na některá slova mladých re-

agovali svými příspěv-
ky. Více závěrů z celého 
čtyřdenního diskutování 
můžete nalézt ve shrnu-
jícím dokumentu, kte-
rý sestavili na základě 
toho, co na fóru zaznělo, 
samotní mladí: 
https://olomouc2017.
signaly.cz/1702/podne-
ty-z-5-celostatniho-fora

Jan Morcinek

SETKÁNÍ FARNÍCH RAD 
V ZAŠOVÉ
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sitel a poslal ho kázat evangelium. Vincenc 
to oznámil Benediktovi XIII. a vydal se na 
velkou apoštolskou cestu.
S velkým kazatelským úspěchem prošel 
v letech 1399–1412 jižní Francii, Švýcar-
sko, sever Itálie a Španělsko. Scházelo se 
kolem něho mnoho věřících. Častými ná-
měty kázání byly hřích, poslední soud 
a věčnost. Po jeho promluvách mno-
ho nových věřících vstupovalo do círk-
ve. Doprovázeli ho i kajícníci, kteří se na 
znamení pokání bičovali. K vytrvalé poko-
ře ho také vedl i omyl, týkající se poznání 
pravého papeže.
V  době Vincencovy misijní pouti sílilo 
hnutí za odstranění papežského rozkolu. 
Na jaře r. 1409 se církevní představitelé se-
šli v Pise a ve snaze odstranit současné dva 
papeže zvolili třetího (jako Jana XXIII.). 
Tím však problém neodstranili, jen zvýšili 
zmatek. Vincenc to prožíval zdrceně. 
V r. 1414 císař Zikmund zorganizoval 
církevní sněm v Kostnici. V souvislos-
ti se sněmem chtěl Vincenc po Benedik-
tu XIII., aby abdikoval, ale neuspěl. Proto 
přiměl španělského krále Ferdinanda, aby 
přestal uznávat neústupného vzdoropa-
peže a sám v katedrále předčítal prohláše-
ní, týkající se osvobození od poslušnosti 
vůči Benediktu XIII. 
Konání Kostnického sněmu nakonec 
schválil Řehoř XII., načež odstoupil 
a vzdal se i vzdoropapež Jan XXIII. V r. 
1417 na plnoprávném církevním sněmu 
zvolili papeže – Martina V., kterého uzna-
la celá Církev. S jeho souhlasem se i přes 
pokročilý věk Vincenc vydal na misij-
ní cestu po severní Francii, kde po 3 roky 
vedl lid k obrácení. V Bretani vysílením 
onemocněl a zemřel. V r.1455 byl prohlá-
šen za svatého. 

CESTA LÁSKY ASKETICKÉ 
KARMELITKY
Narodila se r. 1566 v Itálii. Už od dětství 
byla skromná, tichá a pokorná a přála si 
pro Krista trpět. V 10 letech už učinila 
slib čistoty. Žila láskou a touhou, posilo-
vanými vztahem k Ježíši a proto chtěla za-
chraňovat hříšníky.
Od 12 let přijímala stále větší milosti, 
prožívala i extáze. Při extázích poznávala 
Boží velikost a lásku. V 16 letech požáda-

SVATÍ MĚSÍCE

SÍLA JEHO SLOV PRONIKALA SRDCE
Narodil se r. 1350 ve Španělsku. V 17 le-
tech vstoupil do dominikánského kláštera 
a po studiích se r. 1374 stal knězem. Vy-
učoval filosofii v Barceloně a studoval te-
ologii v Toulouse. Stal se učitelem teolo-
gie a známým kazatelem. To se již v Círk-
vi odehrály události, které ji poškozovaly 
a velmi zasáhly i do života sv. Vincence.
Po skončeném 70tiletém papežském exilu 
v Avignonu papež v březnu následující-
ho roku zemřel. Za bouřlivé atmosféry byl 
v Římě zvolen kardinály papež, který při-
jal jméno Urban VI. Ten si ale znepřáte-
lil neapolskou královnu i kardinály, kte-
ří se pak sešli 4 měsíce po papežské vol-
bě v Anagni a prohlásili ji za neplatnou, 
protože byla vynucená. Kardinály podpo-
řila královna Jana i francouzský král Ka-
rel V., proto vykonali novou volbu, z níž 
vzešel Klement VII., který byl ve skuteč-
nosti vzdoropapežem. Vzniklé schizma tr-
valo 39 let a v nepřehledném víru událos-
tí byl problémem správný úsudek. Rozdě-
lená byla nejen Evropa, ale i Církvi odda-
ní světci.
Vincenc Ferrer viděl hlavu Církve ve vzdo-
ropapeži a proto se za něho zasazoval. 
A když ten zemřel, vystřídal ho v Avignonu 
r. 1394 Pedro de Luna, jenž si dal jméno 
Benedikt XIII. a z Vincence, setrvávajícího 
v omylu, udělal svého kaplana a zpovědní-
ka. Vincenc pak poznal hrozivé účinky cír-
kevního rozkolu a pokoušel se přimět Be-
nedikta XIII., aby odstoupil. V kurii se ne-
cítil dobře a v roce 1398 se stáhl do domi-
nikánského kláštera. Povážlivě onemocněl 
a ve zvláštním vidění jej uzdravil sám Spa-

SV. VINCENC FERRER / 5. 4./

SV. MAGDALÉNA DE PAZZI / 25. 5./

la o přijetí do kláštera Karmelitek P. Marie 
Andělské ve Florencii. Řeholní život za-
čala r. 1582. Po roce měla ještě na slože-
ní slibu čekat, ale onemocněla tak, že ne-
mohla nic požívat, slábla a lékaři o ní pro-
hlásili, že brzy zemře. Proto předčasně 
složila věčné sliby.
Od té doby téměř denně setrvávala 2–3 
hodiny v extázi, s duší ponořenou do 
Boží přítomnosti, kdy její smysly ztrácely 
všechnu přirozenou vládu a energii. Při-
tom bývalo slyšet, že rozmlouvá s nebes-
kým Otcem, s Pánem Ježíšem, s P. Ma-
rií i se svatými. Od první extáze v den věč-
ných slibů byla uzdravena ze své smrtel-
né nemoci. Prožívala tělesné utrpení, ale 
i duševní rozkoš a útěchu. 
Po 11 měsících od věčného slibu přija-
la od Ježíše prsten jako pečeť mystického 
zasnoubení a požadavek konat zadosti-
učinění za urážky, které jsou mu činěny. 
Žila dál téměř bez tělesných potřeb, jen 
o chlebu a vodě, jen ve sváteční dny požila 
také něco z dalších postních jídel. Umrt-
vovala se a plna lásky konala tvrdé pokání 
za obrácení hříšníků, nosila žíněné rou-
cho a bičovala se.
Rok po věčných slibech neprožívala Boží 
pokoj, cítila se opuštěná, dolehla na ni 
i smyslná pokušení a pokušení k rouhá-
ní a k zoufalství. V této zkoušce o věrnost 
zápasila po celých 5 let pomocí modlitby 
a přísným umrtvováním. V návalu poku-
šení se odevzdávala do Boží vůle krátkou 
prosbou: „Buď vůle tvá!“
V r. 1590 se jí vrátil klid a znovu cítila útě-
chu s vědomím Božího daru. Sestrám 
řekla: „Bouře přešla! Děkujte proto milo-
srdnému Spasiteli a velebte ho!“ Za léta 
zkoušky byla její duše vytříbena a v lás-
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ce k Bohu utvrzena. Bůh si ji vyvolil k ob-
nově Církve, obdržela od něj poslání upo-
zorňovat řeholníky a nejvyšší církevní 
hodnostáře na jejich úkoly.
Od r. 1604 byla převorkou. Tehdy zača-
lo její čisté utrpení, o které prosila, a kte-
rým po 3 letech dovršila svůj život. Je-
dinou odměnou, po které toužila, byla 
spása hříšníků. Sestry učila: „Chcete-li 
rychle dojít dokonalosti, zvolte si za uči-
tele Ukřižovaného a pozorně mu naslou-
chejte, neboť on stále mluví k našemu 
srdci. Spojujte se s ním v modlitbách, ot-
vírejte mu svou duši a nepřejte si nic ji-
ného kromě něj. Pak žádný nepřítel nic 
proti vám nezmůže.“ Před smrtí řekla: 
„Ubírám se z tohoto světa a stále nemo-
hu pochopit, jak se člověk může rozhod-
nout ke smrtelnému hříchu proti Bohu.“ 
Bylo jí 41 let, když svou duši odevzda-
la Pánu.
Bůh ji oslavil již v okamžiku smrti, kdy 
celé její tělo zkrásnělo. Při úředním šet-
ření r. 1663 bylo její tělo shledáno nepo-
rušené a vycházela z něho příjemná vůně. 
R. 1626 ji blahoslavil papež Urban VIII. 
a r. 1669 Klement IX. ji slavnostně kano-
nizoval.

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
Do plného společenství katolické církve byla 15. 4. 2017 přijata Petra Mydlová.

Blahopřejeme.

jména a pří jmení zemřel/a věk

M arie Pavelková 14.  3.  2017 89 let

Jindřich S taniowski 18.  3.  2017 91 let

Božena Mikulenková 23.  3.  2017 86 let

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

pokř těn/a dne
26.  2.  2017 
Adam Kulišťák
Johana M arie Kulišťáková
Petr  Fusek
Denis  Š těpán Jurajda
Vladimír  Vr zala
Alžběta Vr zalová
D avid Pisklák
Fil ip  Lud vík Blažek
Natalie  Anna Novosadová

Amálie M arie Vašková
Tomáš D ul
8.  4.  2017 
Ema M arie Janíčková
15.  4.  2017                                              
Aleš  Bil ík
O ndřej  Picek
Radomír  Picek
Š árk a Picková
Monik a Mužná
K ateřina Kunčick á

JARNÍ SETKÁNÍ RODIN

Zahájení výstavy v Kostnici

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

SVÁTOST KŘTU PŘIJALI  A  DO SPOLEČENST VÍ  CÍRKVE BYLI  PŘIJATI

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
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OHLÉDNUTÍ
ního souhlasu pracoval jako dělník v rož-
novské Tesle. A tak obnova byla i příleži-
tostí pro setkání s bývalými farníky a spo-
lupracovníky. Otec Prokop nás všechny 
povzbudil k prožití doby postní jako času 
odpuštění těm, kdo jsou nám nejblíže, 
a vlastním příkladem nás vybídl ke služ-
bě lásky, která je životě vším. Ještě jednou 
touto cestou děkuji otci Prokopovi, že si na 
naši duchovní obnovu udělal čas, a všem, 
kteří se jí zúčastnili, přeji, ať jim načerpané 
dobro dlouho vydrží.  

Zdenka Bořutová, 
CPR Valašské Meziříčí

TVÁŘÍ V TVÁŘ ZEMI

V pátek 7.4.2017 jste mohli přijít do kos-
tela Všech svatých prožít celé odpoled-
ne a připojit se k adoraci a programu pro-
tkanému modlitbami ve prospěch všeho 
stvoření – ochraně života obecně – ať už 
jde o nenarozené dítě v lůně matky, ohro-
žené druhy, právo na důstojný život ve 
třetím světě, ochranu a smysluplné vyu-
žívání přírodních zdrojů. „Každá vteřina 
mého života, mé dobro a mé zlo, ovlivňuje 
pole, tkanivo vesmíru, z něhož jsme všich-
ni utkáni“, řečeno slovy Marka Orko Vá-
chy, který byl hlavním hostem celého pro-
gramu. V přednášce nazvané ve shodě 
s titulem jeho poslední knihy „Tváří v tvář 
zemi“ nám poutavým pohledem kněze, 
biologa a bioetika volně předložil a rozvy-
kládal obsah papežské encykliky Lauda-
to si ´ a dal možnost zamyslet se nad zod-
povědností každého jednoho z nás bez 
rozdílu věku, společenského postavení, 
národnosti či náboženského vyznání za 
osud světa.
Akci uspořádala rožnovská pobočka České 
křesťanské akademie za vydatné pomoci 
rožnovského chrámového sboru a scholy. 
Jejich společné vystoupení se zpěvy z Tai-
zé, proložené chválami za Stvoření, bylo 
vyvrcholením programu a dalo celému ve-
čeru meditativní a slavnostní rámec. Všem 
zpěvákům patří za vystoupení i dlouhé ho-
diny přípravy velký dík. Stejně tak našemu 
faráři P. Kamilovi za vstřícnost a pomoc 
v průběhu celé akce.
Pro ty z Vás, kdo jste neměli možnost na 
přednášku přijít, je možnost si poslechnout 
zvukový záznam. Odkaz naleznete na strán-
kách farnosti v záložce Akademie.

Milena Blahová 

Soustředění malé scholy

Koncem února proběhlo první setkání naší 
scholy a několika členů (bohužel již bývalé) 
střední scholy, na kterém jsme vybírali, co 
budeme o Velikonocích zpívat. Naše vedou-
cí scholy Bětka Hlavicová opět nezklama-
la a připravila pestrý výběr písní a zpěvů, ze 
kterých bylo těžké něco vyřadit. Po delším 
zvažování se ale výběr písní ustálil. 

Jelikož se nám v loňském roce, i přes jisté 
drobné komplikace, moc líbilo a bylo hodně 
užitečné soustředění při přípravě na vánoč-
ní období, nedalo moc práce přesvědčit Bět-
ku i ostatní, aby se i při přípravě na Veliko-
noce soustředění zopakovalo.
Na sobotu 18. 3. jsme si tedy zarezervova-
li pastorační centrum a v 9 hod. ráno jsme 
se tam všichni s úsměvem ve tvářích a ra-
dostným očekáváním sešli. Abychom vydr-
želi celý den zpívat, bylo potřeba nejprve při-
pravit hlasivky a rozezpívat se. A potom už to 
začalo... Musím obdivovat obrovskou trpě-
livost a vytrvalost naší paní vedoucí, kterou 
nevyvedla z míry ani špatná intonace zpěvá-
ků, ani překřikování štěbetajících zpěváků 
z hlasů, kteří zrovna netrénovali, ani drnká-
ní muzikantů...
Abychom netrpěli hlady a žízní, rozděli-
li si dospělí úkoly. Mamky napekly buchty, 
mužové se postarali o pití, Pavel navařil na 
oběd vynikající guláš, kterého se někteří je-
dinci nemohli dojíst ... viď, Maruško ... :-)
Některé skladby nebyly vůbec jednoduché 
a byli jsme velmi rádi, že jsme měli dostatek 
času vše pořádně projít a natrénovat.
Prožili jsme hezký sobotní den a odcháze-
li jsme, byť docela unavení, ale naplnění Du-
chem Velikonoc. Zkrátka – Bětka má ner-
vy z ocele ... :-) ... se vším si poradila (i když 
pak v neděli nebyla schopná pořádně mluvit) 
a celá schola odvedla během soustředění ob-
rovský kus práce       . ... Pavel a Bětka ... :-)

STAŇ SE POŽEHNÁNÍM!

„Učiním tě velkým národem,
požehnám tě,
velké učiním tvé jméno.
Staň se požehnáním!
Požehnám těm, kdo žehnají tobě,
prokleji ty, kdo ti zlořečí.
V tobě dojdou požehnání
veškeré čeledi země.“    1.Mojžíš, 12.kap.

Druhou březnovou neděli přijel do naší 
farnosti na pozvání členů modlitebních 
společenství z mnoha míst diecéze P. Voj-
těch Kodet, římskokatolický kněz, teolog, 
autor duchovní literatury.
Jeho přednáška na téma: „Požehnání 
a prokletí“ začala tímto krátkým úryvkem 
z Knihy Mojžíšovy a Božím vybídnutím 
„Staň se požehnáním!“.
„Když se Hospodinu zasvětíš, On se 
o tebe postará, a tak přivedeš požehnání 
do několika generací rodiny. Požehnáním 
vymaňujeme vše z moci zla…“
Na přednášky o. Vojtěcha navazovala ado-
race, mše sv., kterou sloužili přítomní kně-
ží, a závěr patřil přímluvným modlitbám. 
Celé setkání doprovázely nástroje a zpěv 
místní scholy.
„Děkujeme Ti, Pane, že jsme mohli prožít 
s plným kostelem bratří a sester toto postní 
setkání, odcházet s Tvým mocným požehná-
ním a žehnat všude tam, kam nás posíláš.“ 
 M. Krhutová

„Duše jako po koupeli“

Těmito slovy zhodnotil letošní postní du-
chovní obnovu, která proběhla na konci 
března v Rožnově, jeden z účastníků. Ka-
pacita sálu Elektroprojekty, kde obnova na 
téma Odpuštění v rodině probíhala, byla 
zcela naplněna. Bylo to zajisté i proto, že 
obnovu vedl převor břevnovského kláštera 
P. Prokop Siostrzonek, který u nás na Va-
lašsku pobýval před třiceti lety jako kaplan 
ve Valašském Meziříčí a po odebrání stát-

O. Prokop 
s bývalými spolupracovnicemi z Tesly



SOUSTŘEDĚNÍ MALÉ SCHOLY

 DUCHOVNÍ OBNOVY...
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... s M. O. Váchou

... s P. Prokopem Siostrzonkem
... s P. Vojtěchem Kodetem
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Další uzávěrka je 11.6.2017

VÝLET NA PETROV V BRNĚ

Hymnou Celostátního setkání mládeže bude písnička První i poslední. 
Už jste ji viděli v podání animátorů? Je natáčená i v naší farnosti:) 

Najdete ji při zadání: Hymna CSM Olomouc v podání animátorů

Dárkový poukaz na Celostátní setkání mládeže v Olomouci jako tip na 
dárek k narozeninám, křtu nebo biřmování.
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V š e m  v ě k o v ý m  k a t e g o r i í m :
M á š  m o b i l  s   f o ť á k e m ?

STAŇ SE NAŠÍM 
FOTOREPORTÉREM!

zdokumentuj své spolčo, zkoušku, farníky... 
stačí klik a máš náš dík ☺
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FOTO: Alena Čípová


