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FARNÍ DEN plný kouzel

Děti z naší farnosti, které poprvé přijaly eucharistii
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Dobrý den,
skrze stránky našeho Farního zpravoda-
je se máme znovu možnost ohlédnout za 
uplynulým časem a připomenout si udá-
losti, které nás spojují. Od chvíle, kdy vy-
šlo minulé číslo, jsme prožívali nejradost-
nější a také nejvýznamnější období celého 
roku – velikonoční dobu. Radost z Kris-
tova zmrtvýchvstání je liturgicky rozpro-
střena do padesáti dnů, které tvoří středo-
bod naší víry. Pán vstal k životu a my, pro-
tože jsme s ním spojeni, také jednou vsta-
neme. Tato zvěst dává důvod naší nadě-
ji a probouzí radost, kterou jako křesťané 
stavíme proti všem obtížím života. Zpra-
vodaj, který právě otevíráte, nám dává 
příležitost se na této cestě vzájemně po-
vzbuzovat a sdílet. Proto děkuji všem při-
spěvatelům. 
Toto číslo reflektuje dva měsíce života far-
nosti, které prostoupilo opravdu velké 
množství nejrůznějších událostí. Týkaly 
se jak oblasti duchovní, tak společenské, 
kulturní i pracovní. Je krásné vnímat uni-
verzálnost křesťanství a jeho schopnost 
ovlivňovat život člověka i mimo zdi kos-

U příležitosti 100. výročí zjevení Panny Ma-
rie ve Fatimě v naší farnosti probíhaly po 
celý květen májové pobožnosti. Po večer-
ní mši svaté následovalo vždy čtení o Panně 
Marii a poté průvod se sochou Panny Marie 
do Betlémské kaple, kde jsme se pomodlili 
litanie a modlitbu jubilea 2017. 
13. května navštívil samotné místo zjeve-
ní v Cova da Iria papež František  a při pří-
ležitosti 100 let od prvního zjevení Pan-
ny Marie svatořečil dvě fatimské děti Fran-
tiška a Hyacintu. V tomto jubilejním roce 
lze vždy 13. dne v měsíci od května do říj-
na získat plnomocné odpustky. V září pak 
proběhne národní pouť do Fatimy a poté 
bude po našich katedrálách a poutních mís-
tech putovat posvátná socha Panny Marie 
přímo z místa zjevení. Vše vyvrcholí první 
říjnovou sobotu, kdy se naše země ode-
vzdá Panně Marii a skrze Ni se zasvětí 
Bohu.         Václav Kašík

100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
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HLEDEJTE MOU TVÁŘ 

Je ráno. Nový den. Otevírám oči a už se 
moje probuzené myšlenky dostávají do 
plných obrátek; zajít, domluvit, koneč-
ně se pustit do něčeho, co se mi vůbec ne-
chce a co nekonečně dlouho odkládám, 
vyzvednout a pohlídat vnoučata, vyřídit 
neodkladnou záležitost… 
Přitom mi před očima defilují moji nej-
bližší, děti, manžel, přátelé, kolego-
vé z práce, lidé z náhodných setkání, tu 
a tam se vloudí známé tváře z televize, ča-
sopisů… 
„Díky, Pane, že jsi mi probudil oči…“ 
A to už, asi spíše automaticky zapínám 
rádio, ze kterého směle vyskakují tváře se 
svými přesvědčujícími a zcela osvědčený-
mi radami a názory; co jíst, jak hubnout, 
který mop mi zaručeně usnadní práci… 
a já při snídani naslouchám a sytím se… 
„Díky, Pane, že jsi mi probudil uši…“ 
Cestou do zaměstnání míjím hned dvě, 
nebo snad tři PNS, ve kterých se kaž-
dý, kdo neodolá jako já a nakoukne,  ne-
chá zlákat známými, dokonale upravený-
mi tvářemi, lákavými titulky, tipy, jak za-
ručeně vyzrát na plevel ve své zahradě, 
moly v pytlíku s moukou, na svého šéfa, 
manžela, a snad i na sebe, co je opravdu 
IN a co zaručeně OUT… A když vydržím 

tu přehršel sond a vhledů do soukromí 
„známých osobností“ a ujištění, že když 
si koupím přípravek XY, zácpa pomine 
a dostaví se mladší vzhled, vrhnou se na 
mě ke konci mediálního plátku se svýma 
pronikavýma očima a pohledem, který se 
chce propálit až na dno mého já kartářky, 
jasnovidky, vědmy, se svými horoskopy. 
(Písmo sv. tyto praktiky nazývá ohavnos-
tí a zakazuje je provozovat. Např.- 5.Moj-
žíš.18,10-14) 
„Díky, Pane, že tvé oči hledí a tvůj pohled 
zkoumá všechny lidské syny...“ Žalm 11 
A tak, když se vracím z práce, ze „světa“ 
domů a hledám pro sebe, pro tváře, které 
jsem dnes potkala, pro oči, které se na mě 
dívaly, odpovědi na jejich otázky, na utr-
pení, když hledám povzbuzení, pochope-
ní, radu – obličeje z časopisů, rádia i tele-
vize mlčí… 
„Pokorně se Pane vracím ke tvému Slovu, 
Slovu, které jediné je Cesta, Pravda i Ži-
vot, a děkuji ti, že už tě zase vidím i sly-
ším…“ 
„Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledej-
te mou tvář“ Žalm 27 
„Hospodina stále před oči si stavím, je mi 
po pravici, nic mnou neotřese“  Žalm 16 

Marta Krhutová 
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tela, neboť i tam bezesporu patří. Je-
žíšovo „Jděte do celého světa“ posvě-
cuje naše vycházení k druhým, dokon-
ce nás k tomu pověřuje. Zúčastnil jsem 
se nedávno jedné konference o evange-
lizaci, kde zaznělo dost důležité upo-
zornění: „Není možné se nazývat Ježí-
šovými učedníky a nepřidávat titul misi-
onáři. Ode dneška už jen učedníci – mi-
sionáři.“ Je v tom hluboká pravda, kte-
rou si však ne vždy dost dobře uvědo-
mujeme. Jsme totiž nejen pozváni být 
s Ježíšem, ale neseme zároveň poslání 
být s lidmi, a to jako vyučeni svým mis-
trem. Křesťanství dělá z života věřícího 
opravdu dobrodružné putování. Vždy, 
všude a přede všemi mohu být poslem 
samotného Krista. Mohu přinášet ra-
dost, pokoj, útěchu. Mohu napomí-
nat, povzbuzovat a především milovat. 
Toto jsou projevy života člověka, který 
se setkal se Zmrtvýchvstalým. Jak málo 
nám dochází, že jsme součástí téže pr-
votní církve, o které jsme při bohosluž-
bách tolik přemýšleli a na kterou jsme 
s takovým obdivem hleděli.  
Jsme zde v Rožnově poměrně velkým 
společenstvím, které žije v mnoha ma-
lých skupinách, a musím říct, že mám 
čím dál víc pocit vnímavosti jedněch 
k druhým. Má-li křesťanství přinášet 
současnému světu Kristův život, je nut-
né mít široké srdce, do kterého se ve-
jde víc lidí, než jen má nejbližší rodina 
a okruh známých. Jedno z mnoha sla-
vení uplynulých dnů se týkalo Ježíšova 
Srdce. Jako by nás tato slavnost vtaho-
vala přímo do jádra samotného Boha. 
Všichni vnímáme, jak velice nemocný je 
svět kolem nás, a to nejen na druhé stra-
ně zeměkoule, ale přímo v sousedství 
každého z nás. Svět potřebuje uzdra-
vení, a proto jsou tu křesťané, aby mu jej 
zprostředkovali. Vím, že nemůžeš změ-
nit celý svět a ani to po tobě Bůh nechce. 
Můžeš ovšem změnit jeho část – tu, na 
které žiješ. Chápu, že nemůžeš  svět, do-
konce ani jeho část změnit sám, ale mů-
žeš přinášet Krista. Jedna z výzev Far-
ních evangelizačních buněk zní: „Být 
na zemi srdcem Božím.“ Moc se mi 
to slovo líbí. Je tak prosté, uchopitel-
né, konkrétní a přitom tak vznešené.                                                                                                               
Přeji vám, abyste na následujících strán-
kách objevovali srdce Boží, skryté v srd-
cích těch, o kterých je zde řeč.                                                                                                                                    
Krásné prázdniny a dovolené přeje 

P. Kamil 

100. VÝROČÍ ZJEVENÍ VE FATIMĚ

1. ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU 
SRDCI PANNY MARIE 
To bylo první, co Matka Boží ve Fatimě 
žádala: že Bůh si přeje zavést ve světě 
úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie s příslibem spásy pro ty, kteří toto 
zasvěcení budou praktikovat. Je to velká 
věc a milost a náš největší úkol bude žít 
toto zasvěcení v každodenním životě.

2. MODLITBA RŮŽENCE 
Během každého zjevení ve Fatimě 
Panna Maria žádala modlitbu růžence 
za mír ve světě. Nazvala sebe dokonce 
Královnou posvátného růžence, aby této 
modlitbě dodala vážnost. Každý den se 
společně můžeme scházet okolo Panny 
Marie a v modlitbě růžence čerpat sílu 
do každodenního boje a vyprošovat mír 
lidským srdcím. 

3. PRAKTIKOVÁNÍ PRVNÍCH SOBOT
Panna Maria požádala Lucii v prosinci 
1929 o zavedení prvních pěti sobot. Určitě 
známe pobožnost devíti prvních sobot, ale 
Panna Maria ve Fatimě žádala pět prvních 
sobot, protože existuje pět urážek proti 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
• Rouhání proti Neposkvrněnému početí
• Rouhání proti jejímu svatému panenství
• Rouhání proti jejímu božskému mateřství 
a odmítání uznat ji jako Matku všech lidí
• Urážky těch, kteří veřejně zasévají do 
dětských srdcí lhostejnost a pohrdání, 
a dokonce nenávist k Neposkvrněné 
Matce 
• Urážky těch, kteří přímo urážejí její 
svaté obrazy

4. PŘINÁŠENÍ OSOBNÍCH OBĚTÍ 
Když se Panna Maria zjevila Lucii v roce 
1940, připomenula důležitost denních 
malých obětí, které se mají nabízet Bohu. 
To je nejlepší cesta umrtvování. Anděl 
Portugalska takto odpověděl dětem v r. 
1916, když se ho ptaly, jak mají přinášet 
oběti: „Dělejte oběť ze všeho, co můžete, 
jako pokání za hříšníky, kteří svými hříchy 
urážejí Boha, a jako prosbu za obrácení 
hříšníků. Tím získáte vaší vlasti mír.“ 
A opravdu, německá bota do Portugal-
ska během II. světové války nevstoupila. 
Ochotné přinášení obětí tedy působí do 
širokého okolí a mění události dějin.

5. 13. DEN V MĚSÍCI
Panna Maria se zjevovala ve Fatimě vždy 
13. dne v měsíci od května do října. Tři-
náctka tedy není nešťastné číslo, jak by si 
někdo myslel. 13. července pak Panna Ma-
ria předala dětem tzv. 3 fatimská tajemství, 
z nich poslední třetí tajemství zveřejnil sv. 
Jan Pavel II. v roce 2000. 

6. SLUNEČNÍ ZÁZRAK
Seznamujme lidi se slunečním zázrakem, 
který se stal 13. 10. 1917 a který všechny 
šokoval. I ty nejliberálnější zednářské novi-
ny to nemohly popřít, vidělo to na 70.000 
lidí v širokém okolí. Dodnes nebyl sluneč-
ní zázrak vědecky vysvětlen. Můžeme s tím 
seznámit pochybující a bude to jistě po-
vzbuzení také pro hledající.

7. JUBILEJNÍ PLNOMOCNÉ 
ODPUSTKY 
Svatý otec František vyhlásil v rámci 100. vý-
ročí zjevení Panny Marie ve Fatimě plnomoc-
né jubilejní odpustky (27. 11. 2016 – 26. 11. 
2017) a stanovil 3 možnosti, jak je získat: 
Plnomocné odpustky jubilea se udělují: 
a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy 
a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo 
modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se 
Otče náš, Vyznání víry a budou vzývat 
Pannu Marii Fatimskou; 
b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu 
Panny Marie Fatimské, která je slavnost-
ně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv 
chrámu, kapli či na vhodném místě, ve vý-
roční dny zjevení (13. den v měsíci od květ-
na do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní 
těchto oslav v modlitbě ke cti Panny Marie, 
pomodlí se Otče náš, Vyznání víry a bude 
vzývat Pannu Marii Fatimskou; 
c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, 
nemoci nebo z jiného vážného důvodu ne-
mohou cestovat, a činí pokání ze všech 
svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, 
jakmile jim to bude možné, tři podmínky 
níže uvedené, před malou soškou Panny 
Marie z Fatimy, ve výročních dnech zjevení 
(13. 5. – 13. 10.), duchovně ve spojení s os-
lavami jubilea, odevzdají s důvěrou milos-
rdnému Bohu skrze P. Marii své modlitby 
a bolesti nebo oběti jejich vlastního života. 
K získání plnomocných odpustků je 
třeba, aby věřící splnili obvyklé pod-
mínky: svatá zpověď, svaté přijímání 
a modlitba na úmysl Svatého otce

Upraveno z Matičního zpravodaje 1/2017

Několik užitečných rad, jak dobře prožít fatimské jubileum:
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Svatí již v 7 či 13 letech? Je to možné? 
Vždyť u Boha není nic nemožného!

Stále více mě udivují a překvapují příbě-
hy svatých a poslední dobou pak zejména 
malých dětí, které jen jako děti vypadají, 
ale ve skutečnosti jsou to duše, které jsou 
ve stálém a těsném spojení s Bohem tak, 
jak si to často ani nedovedeme představit. 
Vše to začalo, když papež František v ne-
děli 16. října 2016 na Svatopetrském ná-
městí svatořečil několik mexických mu-
čedníků a mezi nimi byl právě i mladý 
José Sanchez del Rio. Večer pak TV NOE 
vysílala premiéru filmu Pro větší slávu: 
skutečný příběh Kristerů, ve kterém jsem 
ještě lépe mohl poznat postavu tohoto 
mladého mučedníka. 

José byl veselý, odvážný a statečný chla-
pec, který byl velice zděšen, když viděl úto-
ky na kněze a znesvěcování kostelů, ke 
kterým při mexickém povstání docháze-
lo. I přes svůj nízký věk se přidal k vzbou-
řencům, kteří bojovali za svou svobodu vy-
znání, a brzy na to se stal vlajkonošem voj-
ska. Při jedné z bitev nabídl svého koně ge-
nerálovi, který o svého přišel a byl zajat. 
Byl krutě mučen a podle hrůzných událos-
tí, které vyšly najevo, se ví, že mu odřezali 
spodek chodidel a nutili ho jít kolem města 
ke hřbitovu. Občas jej také sekli mačetou, 
až krvácel. Brečel a sténal, ale neustoupil. 
Čas od času jej zastavili a řekli: Když zakři-
číš „smrt Kristu Králi“, ušetříme tvůj život. 
José pouze vykřikl: „Nikdy se nevzdám. 
Viva Cristo Rey!“ (Ať žije Kristus Král!) 
Když došli namísto popravy, několikrát jej 
bodli bajonety. Zakřičel jen ještě hlasitěji: 
„Viva Cristo Rey!“ Velitel tak zuřil, že vytá-
hl pistoli a střelil Josého do hlavy, jeho po-
slední slova byla: „Jdu domů.“ 
Po zhlédnutí tohoto filmu jsem byl hlubo-
ce pohnut a doslova otřesen statečností 
a odvahou tak mladého chlapce a hlavou 
mně proběhla otázka: Je skutečně možné, 
aby 13letý chlapec s takovou jistotou vě-
děl, že to nejdůležitější na tomto světě je 
jít za Ježíšem, třeba i za cenu vlastního ži-
vota? Příběh Josého Sancheze del Ria je 
nám jasnou odpovědí! 

Dalšími postavami, které mě udivují stej-
ně jako mladý José, jsou tři fatimské děti: 
František, Lucie a Hyacinta. I když se nejed-
ná o mučedníky, víme, že by v takové situaci 

taktéž neustoupily, protože když jim náčel-
ník řekl, že je odsoudí k smrti a vhodí do va-
řícího oleje a odvedl nejprve Františka a po-
tom Lucii a Hyacintu a každému postupně 
řekl, že ti předešlí jsou již po smrti, děti vždy 
prohlásily: „Raději podstoupíme smrt, než 
abychom zradily Pannu Marii a Pána Ježíše. 
To je jeden z velmi důležitých důkazů pra-
vosti fatimského zjevení, protože tam, kde 
jsou zjevení falešná, vizionáři nakonec za-
váhají a tuto zkoušku neobstojí. 
O světoznámém poutním místě Fatimě, 
o zjeveních anděla i Panny Marie, o vel-
kém slunečním zázraku i o vztahu Jana 
Pavla II. k Fatimě by se dalo dlouze poví-
dat, ale rád bych se zastavil právě nad tě-
mito třemi omilostněnými dětmi, se kte-
rými měl Bůh velký plán a z nichž prá-
vě Františka a Hyacintu v den výročí 100 
let od zjevení Panny Marie ve Fatimě 13. 
května 2017 svatý otec František svato-
řečil. 
Zpočátku nám František, Lucie i Hyacinta 
připadají jako všechny ostatní děti. Užíva-
jí si svých dětských let, vesele tancují a mod-
litbu růžence si často zkracují, aby si moh-
ly jít bezstarostně hrát. Když se jim však zje-
ví anděl a následně rok poté i Panna Ma-
ria, jejich život se vcelku změní. Dokážou 
se vzdát světských radovánek, nebojí se při-
jmout jakoukoliv oběť a tam, kde dříve chy-
běla vytrvalost v modlitbě, se nyní rodí ne-
konečné zanícení a chuť být neustále s Je-

žíšem a Pannou Marií. „Ach, Panno Ma-
ria, budu se modlit tolik růženců, kolik bu-
deš chtít!“ říká František, a jeho láska ke 
Skrytému Ježíši, jak Ho nazýval v eucharis-
tii, se nezastaví ani v průběhu jeho nemo-
ci. Hyacinta zase myslela neustále na to, jak 
obrátit hříšníky a zachránit je před peklem, 
a v modlitbě nikdy nezapomněla na Svaté-
ho otce. Když se jednou dětem zjevila Pan-
na Maria, řekla jim, že František a Hyacinta 
půjdou již brzy do nebe, ale Lucie že tu ješ-
tě nějakou dobu zůstane, a to proto, aby ší-
řila úctu k Jejímu Neposkvrněnému Srdci. 
Když se to 10letá Lucie dozvěděla, určitě jí 
muselo být líto, že nepůjde společně se svou 
sestřenicí a bratrancem do nebe, ale Pan-
na Maria jí vzápětí říká: „Mé Neposkvrněné 
Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která 
Tě povede k Bohu.“ A Panna Maria to říká 
nejen Lucii, ale i každému z nás. Ale kro-
mě toho také i nám říká, abychom přinášeli 
oběti za urážky, rouhání a lhostejnosti, kte-
rými je Bůh urážen. I nám říká, abychom 
milovali Skrytého Ježíše v eucharistii, i my 
se máme modlit za obrácení hříšníků a za 
svatého otce a i my máme šířit úctu k Nepo-
skvrněnému Srdci Panny Marie, právě tak, 
jak to činily fatimské děti před sto lety. 
Je ještě hodně svatých a každý z nich má 
svůj osobitý a jedinečný příběh, který nám 
může být vzorem a příkladem, protože 
s naprostou jistotou vede tou nejkratší ces-
tou tam, kam směřujeme všichni, a to do 
věčnosti života.
Svatý José Sanchezi del Rio, svatý Fran-
tišku, svatá Hyacinto a všichni svatí, 
ORODUJTE ZA NÁS.

Václav Kašík
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DĚNÍ V CHARITĚ

Již 24 let úspěšně pomáháme v rám-
ci domácí  zdravotní péče pacientům 
s akutním i chronickým onemocněním, 
vč. pacientů v pokročilém a konečném 
stadiu nevyléčitelných chorob. Naším 
posláním je zajistit co nejlepší a nejodbor-
nější péči týmem registrovaných zdravot-
ních sester v prostředí domácnosti, bytů 
klientů a ušetřit jim složité cestování a do-
jíždění ať už k praktickému či odbornému 
lékaři. Našimi klienty nejsou však pou-
ze senioři. Vzhledem ke zvýšenému ná-
růstu onkologických onemocnění a dal-
ších progredujících chronických onemoc-
nění (např. roztroušená skleróza) jsou na-
šimi klienty i pacienti jak v produktivním 
věku, tak i dospívající. Naše služba půso-
bí v mikroregionu Rožnovsko: Horní Beč-
va, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Hutis-
ko-Solanec, Vigantice, Hážovice, Valaš-
ská Bystřice, Vidče, Zubří, Zašová, Stří-
tež nad Bečvou a Rožnov pod Radhoš-
těm. Spektrum našich činností je široké. 

Zaměřujeme se na :
• ošetření ran a defektů kůže ( bércové 
vředy, nehojící se pooperační rány, deku-
bity, defekty po ozáření)
• ošetření a péče stomie (např. kolostomie)
• aplikace injekcí do svalů a podkoží
• aplikace inzulínu vč. nácviku a zauče-
ní pacientů
• odběry biologického materiálu (např. 
krve, moči, stěry z ran)
• cévkování a další ošetření katetrů (nově 
cévkujeme i muže)
• aplikace klyzmatu
• podávání léků a infuzí
• ošetřovatelská rehabilitace (kondiční – při 
ztrátě pohyblivosti po hospitalizaci, aktivi-
zační – pacienti s CMP, poúrazové stavy)

V uplynulých letech jsme se začali stá-
le více setkávat s požadavky klientů i ro-
din na ošetřování a pomoc umírajícím pa-
cientů, rozšířili jsme proto svou službu 
nově o paliativní péči. Co v jejím rámci 
zajišťujeme? Poskytujeme oporu umírají-
címu i rodinným příslušníkům v domácím 
prostředí, odborné rady a péči, materiál, 
spolupráci s praktickým lékařem, popř. 
odborným pracovištěm. Dále jsme také 
vybaveni speciálními přístroji, např. oxy-

Domácí zdravotní a paliativní péče 
v Rožnově pod Radhoštěm

generátory (kyslíkový generátor), přístroj 
pro odsávání sekretů z dýchacích cest, li-
neárními dávkovači.
Všechny poskytované  služby jsou bez-
platné a jsou hrazeny z veřejného pojiště-
ní.
Jakým způsobem může pacient požádat 
o naše služby? Vycházíme vždy z toho, 
zda ošetřující lékař z nemocnice, či prak-
tický lékař usoudí, že je třeba pokračo-
vat v léčbě také v domácím prostředí. Lé-
kař z nemocnice indikuje léčbu pro domácí 
zdravotní péči prvních 14 dní, o prodlou-
žení poté rozhoduje lékař praktický.  
V současné době zajišťuje péči pět zdra-
votních sester, dvě sestry pracují na doho-
du. Tým prochází pravidelným odborným 
i specializačním vzděláváním. 

Pro ilustraci naší činnosti uvádíme ně-
kolik zajímavých statistických dat za 
rok 2016:
428 ošetřených pacientů
11 299 ošetřovatelských návštěv
22 191 zdravotnických výkonů.

Všem, s nimiž jsme se při své službě 
a práci v terénu mohli setkat, děkujeme za 
projevenou důvěru i  přízeň a těšíme se na 
další nová setkání. 

Kontakt: Charita Valašské Meziříčí, 
Domácí zdravotní a paliativní péče, 
Michaela Zuzaňáková, DiS, 603 549 680, 
michaela.zuzanakova@valmez.charita.cz

Michaela Zuzaňáková,
vedoucí Domácí zdravotní a paliativní péče

Zaměstnanci  Charity Valaš-
ské Meziříčí uklízeli města

Již třetím rokem se naše organizace za-
pojila do celorepublikové akce Ukliďme 
Česko. V pondělí 10. dubna jsme uklidi-
li část veřejného prostranství ve Valaš-
ském Meziříčí,  ve kterém jsme vysbíra-
li cca 80 kg odpadků. 
Jelikož naše působnost sahá také na Rož-
novsko, rozhodli jsme se, že přiložíme 
ruku dílu také v Rožnově pod Radhoštěm. 
Po domluvě s pracovnicí městského úřa-
du nám byl přidělen úsek, ve kterém jsme 
vysbírali cca 90 kg odpadků. 
Člověk se běžně v těchto lokalitách pohy-
buje a občas si všimne pohozených plasto-
vých lahví, obalů od cukrovinek a dalších 
„předmětů“, které na zemi nemají co dě-
lat. Někdo je zvedne a vhodí do odpadko-
vých košů, někdo, sáhněme si do svědomí, 
je nechá ležet třeba v domnění, že je zved-
ne někdo druhý. Sami jsme byli překvape-
ni objemem sesbíraných odpadků.  Větši-
nu z nich  tvořily  obaly od různých pochu-
tin, nápojů a dalších předmětů, vršky vše-
ho druhu, úlomky skla a kousky polysty-
renu, nedopalky cigaret atd.
Tato akce byla součástí strategického cho-
vání Charity Valašské Meziříčí v oblasti 
společenské odpovědnosti. Naše organiza-
ce odpovědně přistupuje k životnímu pro-
středí  nejen tříděním odpadů. Automobi-
ly, které při zajištění služeb využíváme, jez-
dí na alternativní pohon LPG a v neposled-
ní řadě pořizujeme technické zařízení šetr-
né k životnímu prostředí.
Závěrem bych ráda připomněla orientač-
ní dobu rozkladu některých  odpadů. Ne-
dopalek cigarety s filtrem se rozloží cca za 
15 let, plechovka 15 let, igelitový sáček 25 
let, plastový kelímek 70 let a PET láhev se 
rozloží až za 100 let. O dalších materiálech 

jako je sklo  a pěnový 
polystyren ani nemluvě, 
protože u těchto materi-
álů  doba rozkladu dosa-
huje až tisíce let.
Nebuďme tedy lhostej-
ní ke svému okolí. Jaké 
si ho uděláme, takové ho 
budeme mít.

Za Charitu Valašské 
Meziříčí

Martina Došková
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Májová minipouť 
na Dílech

zorovat pilu, rovněž poháněnou vodou, 
jak pomalu proniká do kmene, upevněné-
ho v rámu.
Někteří uživatelé navštívili tato místa po-
prvé, někteří se sem podívali opět po 
mnoha letech. Pro všechny to bylo užiteč-
ně a příjemně strávené dopoledne. Všech-
ny zážitky pak následně využíváme k prá-
ci se vzpomínkami na dobu dětství a mlá-
dí našich uživatelů, což v důsledku vede 
k jejich aktivizaci.

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.
červen 2017

Charita Valašské Meziříčí 
rozšiřuje vozový park

Třicet osobních automobilů se může něko-
mu zdát moc, jinému málo.  Představme 
si území, na kterém Charita poskytuje své 
služby. To sahá od Horní Bečvy, Valašské 
Bystřice přes Rožnov pod Radhoštěm, Va-
lašské Meziříčí po Kelč a Hranicko. Jsou to 
dva mikroregiony Valašskomeziříčsko–Ke-
lečsko a Rožnovsko, kam Charita jezdí za 
svými klienty. Bez vyhovujícího  vybave-
ní  auty by tento rozsah poskytování služeb 
nebyl možný. 
Aby rozsah i kvalita služeb byla zachova-
ná, dochází  v současné době k rozšíření  
vozového parku. Podařilo se nám uspět se 
žádostí o finanční podporu v rámci pro-
gramu Ministerstva práce a sociálních 
věcí Rozvoj a obnova materiálně technic-
ké základny sociálních služeb.
Projekt s názvem Podpora mobility soci-
álních služeb Charity Valašské Meziří-
čí byl podpořen částkou 1 421 322 Kč. 
V rámci veřejné zakázky byla vysoutěže-
ná cena 1 895 097 Kč. Spoluúčast Cha-
rity Valašské Meziříčí ve výši 473 775 
Kč byla uhrazena z prostředků Tříkrálo-
vé sbírky. Za vysoutěženou částku jsme 
pořídili tři automobily Škoda Fabia Ac-
tiv a jeden devítimístný Opel Movano 
s úpravou pro převoz dvou osob na inva-
lidním vozíku.
Dva nové automobily budou  sloužit  Cen-
tru služeb pro seniory a lidi se zdravot-
ním postižením v Rožnově pod Radhoš-
těm k plnění jejich pracovních povinností  
včetně rozvozu obědů, ale také klientům 
k přepravě do zařízení, k lékaři, do škol a  
k vyřízení běžných záležitostí. Jedno auto 
budou mít k dispozici pracovníci služeb 
pro lidi bez domova a v krizi. Opel Mova-
no pak bude využíváno klienty všech slu-
žeb Charity Valašské Meziříčí.

Za Charitu 
Valašské Meziříčí
Martina Došková

Při příležitosti Dne muzeí jsme spo-
lu s uživateli Denního stacionáře Ra-
dost v květnu navštívili Mlýnskou doli-
nu ve Valašském muzeu. Počasí nám přá-
lo, a tak jsme si mohli v klidu projít celý 
areál a prohlédnout si všechny exponáty 
a provozy. 
Velmi zajímavá byla prohlídka kovárny. 
Tu jsme absolvovali spolu s průvodcem, 
který nám podal odborný výklad. Ojedi-
nělým zážitkem, kterým prohlídka vyvr-
cholila, bylo spuštění kladiv, poháněných 
vodou, což se děje jen při mimořádných 
příležitostech. Dále nás také ohromilo po-

Návštěva Mlýnské doliny

CO SE NEVEŠLO DO FOTOGALERIE

Májová minipouť 
na Dílech
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OKÉNKO PRO DĚTI

 SVATÍ JAKO VZOR
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POZNÁVAČKA nejen pro děti

1. Světec, kterému musela rozkvést 
větvička, aby se mohl oženit 
s vyvolenou Panou.
Samotného Ježíše učil tesařskému 
řemeslu. 
Na Hutisku–Solanci mu je zasvěcen 
kostel. Je zde první jarní pouť v okolí:)

2.Stigmatizovaný 
svatý mnich, který 
měl rád zvířata, 
a nejen na talíři.
Pocházel z Assisi.

3. Otec a učitel mládeže, 
zakladatel salesiánů.
Jeho heslo (i salesiánů): Dej 
mi duše, ostatní si vezmi.

Uhádni a zopakuj si, které svaté jsme na jaře měli ve farské zahradě.
Budeš vědět, kdy si je připomínáme? Napovíme:  4.  ří jna, 19. března, 30. května, 5. září,  28. září,  31. ledna

2. Akvitánský světec, jehož památka 
se slaví ve spojení s podzimními hony. 
Připomínáme si jej spolu se sv. 
Zdislavou. 
Ve farské zahradě má svou kapličku.

5. Hlavním patronem Čech a Moravy, 
spolu se svou babičkou, sv. Ludmilou,
sv. Prokopem a Vojtěchem.
V Olomouci je mu zasvěcena 
katedrála.

4. Albánská světice, kterou známe 
oděnou do bílého sári s modrým 
lemem. 
Působila také v Kalkatě, všichni jí říkali 
„matko“.
Byla svatořečena v loňském Svatém 
roce milosrdenství - proto její památku 
slavíme v první školní dny.

Nápovědu najdete na str.15
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SVATÍ MĚSÍCE

OTEC  MĚSTA  LECCE
Narodil se r. 1530 v italské zámožné rodi-
ně. S velmi dobrým prospěchem studoval 
na akademii v Modeně, dále od r. 1548 na 
boloňské universitě filozofii a medicínu. 
Po 3 letech přešel ale na studium práv, 
z nichž udělal doktorát ve 26 letech. Za 
přispění milánského guvernéra, v jehož 
službách pracoval otec, mohl Bernardin 
začít kariéru starosty a soudce.
Tou dobou se jeden příbuzný snažil rod 
Realinů připravit o dědictví za pomo-
ci křivého svědectví. Bernardin svědko-
vi vytýkal nespravedlnost a unáhlil se na-
tolik, že vytasil kord a navedeného svěd-
ka udeřil do tváře. Činu však vzápětí lito-
val a odpůrce odprosil. Příhodou se pou-
čil o lidské slabosti a my tak vidíme jeho 
boj s vlastní vznětlivou povahou. Je uvá-
děn jako starosta města Felizzana.
V Neapoli poznal jezuity. Otci o nich na-
psal: „Vynikají dobrým životem, zdravou 
naukou, hmotnou chudobou, duchov-
ním bohatstvím a horoucí láskou k Bohu 
i k bližnímu.“ Poté se mu zjevila Panna 
Maria s Božským Dítětem a vyzvala ho 
ke vstupu do tohoto řádu. Byl do něj při-
jat v r. 1564 ve věku necelých 34 let. Teh-
dy byl již duchovně na výši a po necelých 
3 letech přijal kněžské svěcení. Vzápětí se 
stal spirituálem a představeným noviců,  
a vedl  ještě mužskou Mariánskou kon-
gregaci v Neapoli. V r. 1574 byl poslán za-
ložit novou komunitu, kolégium v Lecce 
na jihovýchodě Apúlie. Tam zůstal až do 
konce života.
Vystřídal nejrůznější služby, byl několi-
krát rektorem, sloužil jako prostý kněz, 
vedl exercicie, navštěvoval nemocné i po-

SVATÝ  BERNARDIN  REALINO 
/2. 7./

máhal v kuchyni. Vynikal pokorou, aske-
zí, laskavou trpělivostí a získal titul „otec 
města“. Prostí i vznešení se na něj obrace-
li se svými starostmi a rádi se dělili i o ra-
dosti. Byli přitahováni jeho otevřeností 
s duchovní velikostí i pověstí svatosti. Na-
vštívil ho i provinciál Robert Belarmin, 
který před ním poklekl s prosbou o požeh-
nání, což Bernardin opětoval.
Mluví se i o jeho vztahu k Dítěti Ježí-
ši v jeslích. Jeho chudobou a pokorou se 
snažil formovat. Přestože měl nemocné 
klouby, vyžádal si na představených dovo-
lení lehčího oblékání, aby zimu mohl obě-
tovat na smír za nelásku vůči tomu, jenž 
přebýval „v eucharistických jesličkách“ 
ve svatostáncích. O vánocích r. 1608 mu 
Matka Boží podala do náruče malého Je-
žíše. O 2 roky později, v 80 letech, oslepl 
a tento kříž nesl ještě 5 let.
Když v nedožitých 86 letech umíral, při-
šli za ním s prosbou o patronát nad měs-
tem, což přislíbil. Papež Lev XIII. ho bla-
hořečil v r. 1895 a Pius XII. kanonizoval 
v r.1947.

POMÁHAT  NA  CESTĚ  K  BOHU
Narodila se r. 1842 v Austrálii.  Jako při-
stěhovalce rodinu vytvoření slušných ži-
votních podmínek stálo hodně námahy. 
Pro Marii nebyli nevědomí a trpící lidé 
cizí. Toužila pracovat pro osudem zkouše-
né a pomáhat jim na cestě k Bohu.
Marie v 18 letech i se svou sestrou začala 
studovat v Penole. Seznámila se tam s ot-
cem Woodsou, který se stal jejím zpověd-
níkem a rádcem. Byla jím vyzvána na du-
chovní cestu, ale neodvažovala se bez pří-
prav a hlubšího uvážení pustit do navrže-

SVATÁ  MARIE  MAC-KILLOP 
/ 8. 8. /

ného plánu zakládání nové kongregace. 
Proto v r. 1862 odešla na 4 roky do Port-
landu jako učitelka a vychovatelka.
Do Penoly se vracela s tím, že plán odpo-
vídá Boží vůli. S podobně smýšlejícími že-
nami začala vytvářet řeholní společenství 
zaměřené na výuku chudých dětí, pro kte-
ré otevřela školu. R. 1868, po biskupském 
potvrzení společenství Sester sv. Josefa 
od Nejsvětějšího Srdce, přijala jméno Ma-
rie z Kříže.
Byla sebevědomá, zvláště snad od při-
jetí povolání jako Boží vůle a snažila se 
obdržené charisma využít i přes rozdíl-
né názory svého původního zpovědníka. 
Došlo mezi nimi k neshodě v souvislos-
ti s úpravami řeholních pravidel. Proto-
že odmítala přijmout verzi otce Woodsy, 
byla ordinářem v r. 1871 exkomunikova-
ná. Stalo se tak zřejmě i pod vlivem úřa-
du v Church, který byl nespokojen s nezá-
vislým působením a vadilo mu i její soci-
ální smýšlení. Tou dobou již měla založe-
ných 17 škol a tento první australský řád 
pro vzdělávání chudých dětí směřoval do 
vzdálených oblastí.
Rána exkomunikace byla pro Marii z Kří-
že hodně bolestná. Nepřestávala se však 
vytrvale modlit a milovat. Biskup svého 
činu velmi litoval, ale odvolání, které na-
konec učinil, nějakou dobu odkládal.
Papež Lev XIII. v r. 1888 potvrdil řádo-
vá pravidla Sester sv. Josefa po dodatečné 
opravě a rozhodl, aby jejich ústřední síd-
lo bylo v Sydney. Marie s velkou horlivos-
tí pečovala o stále větší rozšíření škol její-
ho typu nejen po Austrálii, ale i na Nový 
Zéland a do Peru. Velké vyčerpání s one-
mocněním ukončilo v Sydney její život ve 
věku 67 let.
V r. 1961 byla po modlitbách k sestře Ma-
rii z Kříže zázračně uzdravena žena trpí-
cí leukemií. Po pečlivém šetření v příprav-
ném procesu byla r. 1995 blahořečená pa-
pežem Janem Pavlem II. a kanonizována 
byla r. 2010 papežem Benediktem XVI.

„Pokud mi chceš udělat
radost, tak mi důvěřuj. Chceš-li mi udělat
ještě větší radost, tak mi důvěřuj ještě
více. Když mi chceš udělat největší radost,
tak mi důvěřuj bezmezně.“

Pán Ježíš Benitě Consolatě Ferrero
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POZVÁNÍ

úterý 25. července 2017 / 17 hod. 
– zahájení výstavy Ludmily Vaškové

Knižní ilustrace, volná malba, keramic-
ké výrobky – to vše vzniká pod zručnýma 
rukama Ludmily Vaškové z Rožnova pod 
Radhoštěm. Její kresby důvěrně známe na-
příklad ze série knih vydávaných pod hla-
vičkou Rožnovské malé tisky.
Inspiraci pro své ilustrace i keramiku na-
chází Ludmila Vašková především v li-
dových písních a textech. „Téma si hledá 
každý člověk, který se rozhodne něco tvořit. 
Já jsem je našla v obsahu lidových písní. 
Hledám zejména takové, které zachycují 
určitý prožitek člověka a mají své opodstat-
nění i po letech,“ prozrazuje výtvarnice.

Marie Popelářová

KALENDÁŘ AKCÍ – VII.až IX.
  5.7.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 5.–9.7.  Charismatická konference, Brno 
16.7.  Pouť v Končinách
23.7.  ANENSKÁ POUŤ, 
           PROCESÍ Z KOSTELA
26.7.  MŠE SV. K POCTĚ SV. ANNY 
           V MUZEU
30.7.  TYLOVICKÁ POUŤ
  6.8.  VIGANTICKÁ POUŤ
15.–20.8.  Celostátní setkání mládežev OL 
24.8.  UNITED VSETÍN (24.–26.8.)
26.8.  VÝR.POSVĚCENÍ KOS.SV. ANNY 
27.8.  Žehnání školních aktovek
  4.9.  Zápis dětí do náboženství
  9.9.  POUŤ DĚKANÁTU NA RADHOŠŤ
22.–24. 9. VÍKEND PRO RODINY
24.9.  MICHALSKÁ POUŤ V HÁŽOVICÍCH

Pozvánka na výstavu 
v Kostnici:

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ  Z A POSLEDNÍ OBDOBÍ

SVÁTOST KŘTU PŘIJALI  A  DO SPOLEČENST VÍ  CÍRKVE BYLI  PŘIJATI

30.  4.  2017

G abriela K retková

K arolína Františk a Grossová

Nicolas  Mirco Axel  Švec

Osk ar  D vořák

Anežk a M arie Baratková

M atouš Mikuláš  Baratk a

21.  5.  2017

Š těpán Jaroslav Š panihel

Valerie  M arie K arafiátová

S ofie M arie Fl isníková

Fil ip  Václav Fl isník

S ofie M arie Mrákotová

G abriela Anna C ábová

Anna Terezie z  Avil y  K mošťáková

Petra Veronik a K mošťáková

27.  5.  2017

G abriela Š enová

28.  5.  2017

Aneta Lucie A ssadi

10.  6.  2017

Vítek Vodák

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

NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI  A  SVÁTOST MANŽELST VÍ  UZ AVŘELI

leden– čer ven 2017 Petr  Raždík a  Zdislava Čermáková

Josef  Kumínek a Eva Románková

Peter  Ronč ák a  Andrea Ronč áková

Jan Poruba a Ludmila Repovsk á

Jan Fojtášek a  D arina Trčková

O ndřej  Janč a a  Andrea Gorejová

Jiří  Bambuch a Petra Pavlištíková

D avid Nohál  a  D iana Vaňková

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

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

jména a pří jmení zemřel/a věk

Bohumír  Kulišťák 8.  4.  2017 89 let

Michal  S lovák 19.  4.  2017 94 let

Oldřich Kulišťák 21.  4.  2017 80 let

S tanislav M ar tinkovič 26.  4.  2017 70 let

Michal  Luk ačik 28.  4.  2017 76 let

Josef  Mikunda 10.  5.  2017 72 let

Ludmila Sváková 12.  5.  2017 88 let

Bohumil  Rajnoch 15.  5.  2017 69 let

M arie Barošová 20.  5.  2017 76 let

Jaroslav K řenek 29.  5.  2017 65 let

D alibor  Hutyra 14.  6.  2017 58 let

Odpočinutí  věčné dej  j im,  Pane,  a  světlo věčné,  ať  j im svítí !  Amen
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Dění v Matici Radhošťské

V sobotu 3. června se konala na Radhoš-
ti valná hromada Matice Radhošťské. 
Byla zahájena, jak je trvalou tradicí, mší 
svatou, kterou celebroval náš člen P. Petr 
Dujka, farář z Dolní Bečvy. Mše svatá 
byla sloužena za živé, nemocné  a zemře-
lé  členy Matice. 
Poté předseda Matice pan Drahomír Str-
nadel přednesl zprávu o činnosti za rok 
2016. V tomto roce byla dokončena výmě-
na šindele na severní straně kaple. Náklady 
na tuto výměnu, včetně impregnace na celé 
venkovní ploše kaple, vyšla na 273 tis. Kč. 
Takto byly snad dokončeny potřebné velké 
opravy na kapli  na řadu let. Předseda po-
děkoval všem členům matice, kteří konali 
v kapli služby. Jejich službou je možné zajis-
tit, aby byla kaple přístupna věřícím i hleda-
jícím, nejen téměř po celou letní dobu, ale 
i v příznivých dnech jarních, podzimních 
a i v zimních, zejména v období doby vá-
noční. Návštěvnost kaple je odhadována na 
40 000 návštěvníků za rok.
Dále valná hromada přijala informaci 
o 120. výročí vysvěcení kaple, které při-
padá na září r. 2018. Bude snaha zajis-
tit na tuto oslavu přítomnost otce arcibis-
kupa. Součástí oslav bude také již tradič-
ní pouť moravských náboženských ma-
tic, na Moravě totiž působí celkem 7 ná-
boženských Matic. Vedle naší Radhošť-

ské jsou to Matice Svatokopecká, Cyrilo-
metodějská (provozuje vydavatelství ná-
boženské literatury a tisku), Svatohostýn-
ská, Velehradská, Svatoantonínská a v le-
tošním roce nově založená Matice Za-
šovská. A právě spolu s Maticí Zašov-
skou budeme v příštím roce organizátory 
6. pouti moravských matic, která se bude 
konat v Zašové s finančním a organizač-
ním přispěním naší matice. 
Valná hromada rovněž přijala nové čle-
ny. V r. 2016 byli přijati 4 noví, mladí čle-
nové (z Trojanovic, z Dolní Bečvy, z Pří-
bora a z Brna – stěhuje se do Frenštátu). 
V průběhu léta bude provedena opra-
va kamenného dláždění po bocích vstu-
pu do kaple.
Valná hromada byla rovněž informová-
na o pořadu bohoslužeb v naší kapli na 
Radhošti. Jako každý rok, budou i v r. 
2017 konány mše svaté v období od hlav-
ní pouti na sv. Cyrila a Metoděje (5.7.) do 
svátku sv. Václava,  vždy každou sobotu 
v 11 hodin. Rozpis bohoslužeb je rovněž 
umístěn na vývěsce našeho kostela, i na 
webových stránkách matice. 

Chcete-li se dozvědět bližší informace 
o dění v Matici Radhošťské, navštivte we-
bové stránky 
http://www.matice-radhost.cz/

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. 
Přináším ti v něm své modlitby, 
práce, radosti i utrpení ve spojení 
s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe 
samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je 
i mým prů vod cem a vyzbrojí mě 
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepa-
trnou oběť, spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou 
Církve, zvláště na úmysly, které 
nám předkládá Svatý otec a naši 
biskupové pro tento měsíc, aby... 

1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 

oroduj za nás!
 

ÚMYSLY APOŠTOL ÁTU 
MODLITBY

ČERVENEC 
Evangelizační úmysl: Odloučení od 
víry
Za naše bratry, kteří se víře odcizili, 
aby i skrze naši modlitbu a evangelní 
svědectví mohli znovu objevit blízkost 
milosrdného Pána a krásu křesťanské-
ho života.
Národní úmysl: O sílu k hlásá-
ní evangelia, protože mnoho našich 
bratří žije bez síly, světla a útěchy ply-
noucích z přátelství s Ježíšem Kris-
tem, bez společenství víry, které je 
přijímá, bez horizontů a smyslu živo-
ta (EG, č. 49).

SRPEN 
Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo 
daru svého talentu pomáhali i druhým 
poznávat krásu stvoření.
Národní úmysl: Abychom neztrati-
li radost z evangelizace, která je odpo-
vědí na Boží lásku (EG, č. 81).

30.6.-4.7. Pá–Po Tradiční pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Vele-
hrad

1.července So Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9.00 
a 10.15 mše sv. za děti a mládež

1.července So Mariánské večeřadlo ve 14.00 u Vodní kaple (pod hlavním 
schodištěm)

5.srpna So Mariánské večeřadlo ve 14.00 u Vodní kaple (pod hlavním 
schodištěm)

6.srpna Ne 5. pouť dechových hudeb, hlavní mše sv. v 10.15 na venko-
vním oltáři

13.srpna Ne Hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10.15
15.srpna Út Nanebevzetí P. Marie, titulární slavnost, hl. mše sv. v 10.15
19.srpna So 9. pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10.15
20.srpna Ne Tradiční orelská pouť, hl. mše sv. v 10.00 na venkovním oltáři

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM NA SVATÉM HOSTÝNĚ
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Kdo zaslechl toto pozvání v nedělních 
ohláškách a nechal, aby se dotklo jeho 
srdce, přidal se k účastníkům červnové 
sobotní děkanátní pouti na sv. Hostýn.  
A že nás nebylo málo; kněží, děti, mladí 
i starší poutníci z Rožnova, Valašského 
Meziříčí, Kelče, Hutiska, Vigantic, 
Zašové… spěchali do baziliky, aby tam 
na kolenou nechali sebe, svoji rodinu, 
rodiny našich farností, touhu po nových 
kněžských povoláních. 
Příležitosti k hlubší modlitbě nám Bůh 
skrze organizátory připravil dostatečně; 
v rozjímavém růženci, adoraci před 
Nejsvětější Svátostí i při mši svaté, kon-
celebrovanou arcibiskupem Janem. Jeho 
myšlenky, které se upínaly k nedělnímu 
svátku Nejsvětější Trojice, nádherně 
propojil s myšlenkami na obnovu rodin, 
vztahů: „Co dělat, aby se obnovily naše 
rodiny, vztahy ve farnosti a byly k obrazu 
Božímu, obrazu Nejsv. Trojice? Abychom 
přijímali bezpodmínečně druhého, byli 
otevřeni a vyprázdněni pro Boží lásku, 
která k nám promlouvá skrze Boží slovo, 
svátosti, musíme být sami od sebe prázdní, 
nechtít být středem všech snah sami, ale 
hledat dobro druhého, upustit od tvr-
dohlavé neústupnosti, sebelásky…“ „Když 
děti v rodině chtějí přijímat lásku rodičů, 
musí milovat i své sourozence, které otec 
i matka milují stejně jako je. K takovému 
vztahu lásky k sobě navzájem nás v církvi 
vybízí Bůh…“ 
A protože mnozí bratři a sestry, kterým 

leží na srdci modlitby za rodiny a kněze, 
se nemohli pouti zúčastnit, přikládám 
jednu z modliteb, která se v závěru 
adorace, v jednotě srdcí, nesla chrámem 
„jako vůně, která je Bohu milá.“ 
„Hospodin je blízko všem, kteří volají 
k němu, všem, kdo ho volají opravdově. 
Vyplňuje přání všech, kdo se ho bojí, slyší, 
když volají o pomoc, a zachrání je.“  (Žalm 
145) 

„Pane Bože, od kterého má své jméno 
každý rod na nebi i na zemi. Otče, ty 
jsi Láska a Život. Skrze tvého Syna, 
Ježíše Krista, narozeného z ženy, a skrze 
Ducha svatého, který je pramen božské 
lásky, dej, ať každá rodina na zemi se 
stane pro každou následující generaci 
pravou svatyní života a lásky. Dej, ať tvá 
milost vede myšlenky a skutky manželů 
a manželek k dobru jejich rodin a všech 
rodin na celém světě. Dej, ať mladí nal-
eznou v rodině pevnou podporu pro svou 
lidskou důstojnost a pro svůj růst v pravdě 
a lásce. Dej, ať láska, posilovaná milostí 
svátosti manželství, se projevuje mocněji 
než všechny slabosti a všechna utrpení, 
kterými naše rodiny někdy procházejí. Na 
přímluvu Svaté rodiny Nazaretské dej, ať 
církev plodně uskutečňuje své celosvětové 
poslání v rodině a skrze rodinu. Skrze 
Krista našeho Pána, který je Cesta, 
Pravda a Život na věky věků. Amen.“ 

 Marta Krhutová

Modleme se za obnovu rodin a nová kněžská povolání! ZÁŘÍ
Evangelizační úmysl: Farnosti ve 
službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny mi-
sijním duchem – staly místem sdílení 
víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal po-
chopit zákon lásky a aby naše bratrská 
a usmířená společenství byla povzbu-
zením pro ostatní (EG, č. 100,101).

Od roku 2017 je pro každý měsíc 
vypracován jen jeden úmysl pro 
univerzální církev. 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

DUCH SVATÝ

Duch svatý je neviditelný
a přesto je Ti stále blíž,
je stále s Tebou, ať jíš nebo spíš.
Jen poslouchej jeho vnitřní hlas
a nenech se léčkami ďábla zmást.

On všechno oživuje, hlavně tělo člověka.
Je přítomen  v Nejsvětější Trojici v Bohu 
v Synu, je světlem v tmavém nočním stínu.

Duch svatý dává život, dává poznání,
má sílu, jež přesahuje vědu i lidské chápání.

Duch svatý jako holubice slétá na Ježíše 
v Jordánu,
jakmile Jan Křtitel zástupy lidí vodou křtí.
Jak mocná je jeho síla, to sotva někdo pochopí.

Pod jeho vlivem pohne se kamenné srdce 
člověka, utichne bouře, pohne se skála,
překonána je každá překážka,
která by v cestě pravdě stála.

Duch svatý je jasným světlem na naší pouti 
životem.
Paprsek, jenž nám ukazuje správný směr,
pokaždé, když hledáme pravdu a znova 
a znova klopýtnem.

Jana Hutyrová
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OHLÉDNUTÍ
na komentovanou výstavu ikon v Kostnici. 
Poté jsme se mohli zaposlouchat do krás-
ných zpěvů chrámového sboru. Program 
byl zakončen při svitu svíček slavnostním 
požehnáním otce Štěpána Martina Filipa. 
Rádi bychom poděkovali organizátorům 
akce i všem zúčastněným. Věříme, že celo-
republikově 9. ročník této obohacující akce 
se podařil. Na viděnou příště!   

 Pavel Morcinek, Václav Krhut

Na zahradě rodiny, 
princezna a drak

I letos se sešly rodiny v hojném počtu 
z celého děkanátu, aby společně prožily 
nedělní odpoledne na farní zahradě v Za-
šové. Na začátku setkání jsme si vyprosi-
li požehnání Panny Marie za doprovodu 
zpěvu zašovské scholičky. A pak už jsme 
se ocitli v pohádkové době králů, prince-
zen a draků. S obrovským nasazením se 
děti vrhly do plnění úkolů na deseti sta-
novištích, aby tak společnými silami za-
chránily princeznu před hladovým dra-
kem. Nechybělo občerstvení pro rodi-
če v královské pivnici a pro děti v králov-
ské cukrárně, kde si děti vybíraly odmě-
ny za plnění úkolů. I díky krásnému po-
časí jsme mohli všichni prožít jedno vel-
ké rodinné společenství a už teď se mů-
žeme těšit na viděnou za rok.

Zdenka Bořutová,
Děkanátní centrum pro rodinu

Táborák na farní zahradě

Setkáním dětí, rodičů a katechetek u tá-
boráku na farní zahradě jsme v pátek 
16. 6. 2017 ukončili další katechetic-
ký rok v naší farnosti. Na začátku všech-
ny přivítal otec Kamil. Děti měly dosta-
tečný prostor pro pohyb, což s chutí vyu-
žily, špekáčky byly výborné. I přes nejisté 
počasí jsme si špekáčky opéct stihli, pršet 
začalo až půl hodiny přede mší, na kterou 
byli všichni účastníci zváni.  
Děkujeme otci Kamilovi i Josefovi a ka-
techetkám Petře Dejmkové, Aleně Čí-
pové a Monice Ondřejkové za čas a úsi-
lí věnované našim dětem po celý škol-
ní rok.  

Anna Janíková

Jarní setkání rodin

Koncem dubna připravily a zprostředko-
valy pro naši farnost všech svatých dvě 
rodiny z Hutiska–Solance setkání se sva-
tými: Josefem, Donem Boscem, Matkou 
Terezou, Hubertem, Václavem a Františ-
kem z Assisi. I celé nebe na poslední chví-
li rozmetalo mraky a tak jednotlivé rodi-
ny s dětmi mohly při vyprávění světců o 
svém životě hádat, kterou postavu před-
stavují. Myslím, že nejen naši rodinu na 
motivovali k častějšímu vyprávění dě-
tem o svatých:) Nechybělo ani pohoště-
ní při kafi a hry pro děti, na které nemuse-
li dohlížet rodiče díky ochotným mládež-
níkům.
Doufám, že pro velký úspěch nebylo tako-
vé odpoledne posledním a můžeme se tě-
šit na příště? Celé setkání se Fuskovým 
a Michutovým moc povedlo a patří jim za 
ně velký dík!

Eliška Chovancová

Děti kreslily ikonu

Asi dvacítka dětí, předškoláků z nábožen-
ství a z Klubu maminek, přišla s rodiči do 
galerie Kostnice kreslit ikonu Panny Ma-
rie s Ježíškem. Maria má na sobě plášť 
modrý jako nebe, na něm tři zlaté hvěz-
dy a kolem hlavy jí září opravdová zlatá 
svatozář. Plášť Ježíška, jako Božího syna, 
září zlatou nebo bílou barvou. Někdy také 
trochu jinak, podle libovůle dětské fanta-
zie… Maria vymalovaná dětmi má navíc 
ještě něco – dárek: autíčko, kytičku, ba-
líček…
Kresby si farníci mohli prohlédnout vy-
stavené v Kostnici během farního dne.

mp

Týden modliteb 
za zastupitele

Několik farních společenství iniciovalo 
Týden modliteb za naše město a jeho po-
litické představitele. Ten vyvrcholil v pá-
tek 2. 6. večerní mší svatou obětovanou 
za zastupitele našeho města a za město 
a společným přátelským setkáním v pas-
toračním centru. 

„Nikdo z nás nemůže prohlásit: „To se 
mne netýká, protože vládnou ti druzí…“. 
Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vlá-
du a musím se co nejvíce vynasnažit, 
aby vládli dobře. Musím se také co nejví-
ce účastnit politického života, nakolik je 
to pro mne možné. Podle sociální nauky 
církve je politika jednou z nejvyšších fo-
rem milosrdné lásky, protože je to služba 
obecnému dobru. Nemohu si tedy před ní 
umýt ruce. Každý z nás jí musí něco vě-
novat.“ – řekl při ranním kázání v kap-
li Domu sv. Marty papež Fratišek, dne 
16. 9. 2013.

mp

Vigilie Slavnosti 
seslání Ducha svatého

Noční bdění v našem kostele naplnily 
modlitby chval, díků i proseb o dary Du-
cha, katecheze, osobní svědectví a rozjí-
mání nad významem ODPUŠTĚNÍ v na-
šich životech, čtené slovo, písně a pří-
mluvné modlitby… A společně jsme moh-
li zakoušet, že Bůh nás všechny povolává 
„… ze tmy ke svému podivuhodnému svět-
lu“ (1 Petr 2, 9).  Vždyť „Boží láska je vy-
lita do našich srdcí skrze Ducha svatého, 
který nám byl dán“ (Řím 5,5).

mp

Noc kostelů 2017 

Dne 9. 6. 2017 se ve farním kostele Všech 
svatých v Rožnově pod Radhoštěm usku-
tečnila již tradiční akce s názvem Noc kos-
telů. Brány našeho kostela se proto v 19.30 
otevřely pro širokou veřejnost. K vidění 
zde bylo mnoho zajímavých aktivit, které 
návštěvníky provázely celým programem. 
Účastníci si například mohli prohlédnout 
liturgické předměty, které se využívají při 
bohoslužbách, vychutnat si výhled z kos-
telní věže, poslechnout si hru na varha-
ny v pojetí moderní hudby nebo se podívat 
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Kreslení ikon v Kostnici

Díky všem za focení a perfektní fotky! Až je častěji dostanu do uzávěrky, stihnu 
i zveřejnit jména autorů:) Tímto se omlouvám! Na vyžádání zašlu:) elizhor@seznam.cz
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KONCERT REND COLLECTIVE V PRAZE

Dne 2. června 2017 navštívila Českou republiku 
v rámci svého evropského turné irská křesťanská 
kapela Rend Collective. Na této akci (pořádané 
organizátory letního multižánrového festivalu 
UNITED) samozřejmě nechyběli ani zástupci mládeže 
naší farnosti. Koncert se uskutečnil na basketbalovém 
stadionu na Letné v Praze. Samotnému vystoupení 
předcházely 2 předkapely, z nichž jedna (Noemiracles) 
vystoupí i na celostátním setkání mládeže pořádaném 
v srpnu 2017 v Olomouci.  Po nich přišli na řadu 
Rend Collective se svými živými chválami. Celou akci 
provázela pravá křesťanská atmosféra – mezi téměř 3 
tisíci účastníky bylo možno najít příslušníky většiny 
křesťanských církví, které se u nás vyskytují. Písně této 
skupiny si můžete poslechnout i vy na internetových 
stránkách youtube.com.  

Pavel Morcinek ml.
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C h y b í  V á m  v e  F a r n í m  z p r a v o d a j i  n ě c o ?
M ů ž e m e  n ě c o  v y l e p š i t ? 

Fa r n í  z p r a v o d a j  j e  m í s t o  p r o  Va š e  p o d ě k o v á n í , 
s v ě d e c t v í  s   v í r o u ,  r a d o s t m i  z e  ž i v o t a 

v e  s p o l e č e n s t v í . . . 

SEDNĚTE SI A NAPIŠTE
Te n t o  č a s o p i s  t v o ř í t e  V y


