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V malé galerii na farní zahradě probíhala během léta výstava pod názvem Příběhy.
Etymologicky slovo příběh popisuje něco,
co se stalo při běhu, během času, po uplynutí nějaké doby. Je také přenesený význam
slova příběh, který dává skutečnosti, které se staly, do oblasti popisu nějakého děje.
Třeba literárním zpracováním, anebo také
jako biblické příběhy. Ty jsou Božím zjevením. Rozdíl je v tom, že z literárně zpracovaného příběhu může vzniknout příběh fiktivní, ale v případě příběhu Božího zjevení
se jedná vždy o Pravdu, kterou se Bůh sděluje člověku. Ta Pravda je svatá, protože je
to sám Bůh, který je v ní přítomný.
První příběh, o kterém budu psát, je Vyhnání z ráje. Na obraze jsou nějací dva docela
pobavení lidé, spíše kluk a holka, kterým se
podařilo vyvést jakousi taškařici přísnému
strašidýlku, které visí nad nimi a hrozí jim
prstem. Myslím, že obraz asi měl být o příběhu ze začátku knihy Genesis. Abychom
tento biblický děj pochopili, musíme ho přijmout v celém kontextu, to znamená od
Gn 2,16 - 3,19. Potom je však nutné změnit název na Hřích a vyhnání z ráje. Když
Bůh dává člověku k užívání všechno stvoření, tak je vyslovena smlouva Stvořitele s tvorem o užívání světa. V ní je klauzule o pravidlu, které je třeba dodržovat: „…v den, kdy
pojíš plody toho stromu, zemřeš!“ (To není
zrovna legrace, které by se měl člověk smát
od ucha k uchu).
Nejznámější výtvarné pojetí příběhu je
freska v Sixtinské kapli od Michelangela
Buonarotiho. K vytvoření celého díla Stvoření světa vyzval Michelangela papež Julius II. A geniální umělec ukázal, že pokud
chce zachytit Zjevené Boží slovo, musí být

malíř vzdělán i v teologii. Mistrně zobrazil
svobodu, kterou člověk od Boha měl. Bůh
na fresce není namalován v nějaké představě, on tam je ve stvoření, které je jeho
obrazem. A člověk hřeší tím, že muž a žena
jsou v pozici, kdy se mají objímat a dívat
se na sebe. Ale oni se dívají na hada, který
má hlavu ženy. Nedělají to, pro co je Bůh
stvořil, aby byli jako jeden člověk. Jdou
mimo pravidlo. Zraňují Boha Stvořitele,
ale i sebe navzájem. A zatímco v první části obrazu je krásný ráj plný života, tak po
pádu, i když člověku zůstává stejná tvář, je
vidět v utrpení, zlo, smrt. Příběh vede člověka hluboko do nitra lidství, aby si uvědomoval příčinu zla, která je v hříchu.
Druhý příběh je příběhem Poslední večeře. Myšlena je zřejmě Ježíšova poslední večeře před jeho ukřižováním s apoštoly. Obrázek, který jsem viděl na výstavě, je
ale jiný, než jak čtu příběh v evangeliích.
Na obrázku je zachycena jakási ovíněná společnost, všichni jsou veselí a všichni mají svatozáře, takže, který z nich je Jidáš, je vlastně jedno!
Tak to ale nebylo! Ježíš chtěl s apoštoly slavit paschu, největší svátek, kdy si židé připomínají mocné Boží činy v dějinách svého národa. Je to svátek nanejvýš důstojný
a vycházejí z něho Velikonoce, oslava Ježíšovy oběti a našeho vykoupení. Ježíš už věděl o tom, že bude trpět. Jidáš byl už rozhodnutý Ježíše zradit. Ďábel do Jidáše Iškariotského již vstoupil. Zlo nelze bagatelizovat! Dávat zlu svatozář, jako by ve zradě
a podílu na smrti člověka Boha o nic nešlo,
není možné ani důstojné.
Poslední Ježíšova večeře, to je slavnost ustanovení Eucharistie. Svátost, ve které se Bůh
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ÚVODNÍ SLOVO
Všem čtenářům Farního zpravodaje přeji
krásný a požehnaný den.
Po období prázdnin se nám znovu rozběhl nový školní rok. V tomto čísle máme
skrze články a fotografie možnost vnímat
či hodnotit většinu z toho, co se v naší farnosti stalo, a nechat se tím vším také inspirovat. Je za čím se ohlédnout a je za co
děkovat. Moc touto cestou děkuji všem
přispěvatelům za jejich ochotu nechat nás
všechny nahlédnout do různých projektů, kterými vyvažujeme často se vyskytující společenskou skepsi.
Toto nové období přináší velké výzvy jak
v oblasti duchovní, pracovní či společenské. Život farnosti se dotýká všech těchto
oblastí a jsme do nich zváni více než jen
jako diváci, ale také jako důležití aktéři.
Farnost tvoříme nejen fyzickou účastí na
bohoslužbách. Je nutné se učit se sounáležitosti s životem města a jeho jednotlivých částí, i všeho, co se v něm děje. Kvas,
o kterém Ježíš v evangeliu hovoří, je posláním k aktivní spoluúčasti.
Již dlouho mám na srdci důležitou myšlenku pro naše farní společenství a rád bych ji
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letos více rozvinul. Tématem bude stručné, ale nesmírně důležité slovo SLUŽBA.
Jde však víc než jen o slovo. Jde o úmysl,
rozumové rozhodnutí a pevnost vůle.
Víte, že se již více let věnuji společenstvím, především Farním evangelizačním buňkám (FEB), a zasílám jim každých čtrnáct dnů katecheze. Ty se pak
objevují i na farním webu. Letos vyzývám nejen FEB, ale i vás všechny ostatní
k jejich čtení a to jak soukromě, tak především v různých společenstvích. Katecheze budou mít letos jako svou hlavní
osu právě službu, a to v jejích nejrůznějších podobách. Vycházím z přesvědčení,
že živost naší víry se dá měřit pouze takto - ochotou spolupodílet se na díle Ježíše Krista, který se stal služebníkem
všech. V jeho ochotě opustit slávu Otce
se zrodila naše spása. Díky naší ochotě jej v tomto postoji následovat bude reálně přicházet spása do našich životů, životů našich rodin i celého města. Služba
bude mít u každého jinou podobu, podle našich vlastních darů a charismat. Moc
se těším na společné kráčení touto cestou. Myslím, že dozrál čas na odvážné vycházení ze sebe sama. Ze své zkušenosti mohu říct, že pokud tyto kroky
začneme dělat, budeme svědky zázraků. Bůh požehná tomu, co je jeho. Tím
jsem si jistý.
Co se týká větších projektů - čeká nás
roční příprava biřmovanců, v pracovní oblasti příprava výmalby kostela
a úprava kostelních lavic.
Do modliteb vás všech svěřuji sebe,
farnost i naše společné vycházení ke
službě. Ať je Bůh oslaven naší ochotou
naplňovat poslání, které jsme dostali - hlásat evangelium a to srozumitelně, vytrvale a praktickou láskou.
P. Kamil

dává člověku. Dějiny spásy, které příběhy
o hříchu, vyhnání z ráje a spáse člověka skrze Ježíše Krista představují, nejsou „jenom“
obyčejnými lidskými příběhy. Jsou to příběhy Boha i člověka. Boží lásky, lidské touhy,
utrpení a také naděje. Jsou to příběhy víry
v Pravdu Božího zjevení.
Nemůže si ale každý Boží zjevení hlásat,
jak chce. To by šlo o svévoli. Správně hlásat
a učit víru je dáno Magisteriu církve a může
to dělat ten, kdo k tomu má pověření od biskupa. Takto povolaným dává biskup kanonické mise. Katolický teolog Oto Mádr říká,
že když se hlásá nepravda o víře, jde také
o zlo. Ale protože nositelem šíření této nepravdy je člověk, nastává dilema, jak z toho,
protože člověk je vždy smíšená realita. Je ho
třeba respektovat v jeho svobodě. Vystavovat nepravdu víry v kostele nebo v areálu kostela je, mírně řečeno, určitým nevkusem. Ale
respektovat svobodu, tu musíme. I v příběhu
o hříchu a vyhnání z ráje Bůh svobodu člověka respektuje. Oto Mádr proto v takových
případech doporučuje nechat Pravdě prostor, aby se prosadila sama. Ono nakonec nic
jiného, než že se prosadí, ani možné není. Jakože Bůh je nade mnou, tak to je!
jáhen Miroslav

ŘÍJEN – MARIÁNSKÝ MĚSÍC
Měsíc říjen je nazýván mariánským měsícem a to proto, že se více zamýšlíme,
rozjímáme a modlíme se růženec.
Mnoho papežů tuto modlitbu doporučovalo, aby se ji ve farnostech, v rodinách, ale
i jednotlivci modlili. Nejvíce však sv. Jan
Pavel II., který dokonce v roce 2002-2003
vyhlásil rok růžence.
Při
zjevení ve Fatimě Panna Maria třem prostým dětem doporučila, aby se modlili růženec za mír, za obrácení hříšníků a za smír
jejího neposkvrněného srdce.
Martin Ševeček, benediktinský bratr
v břevnovském opatství
Jednou můj přítel během exorcizmu slyšel
ďábla, jak říká: Každé zdrávas Maria je pro
mne jako úder po hlavě. Kdyby křesťané věděli, jak mocný je růženec, to by byl můj konec. Tajemství, které tuto modlitbu dělá tak
mocnou spočívá v tom, že je to současně jak
modlitba tak meditace. Je určena Otci, Blahoslavené Panně i Nejsvětější Trojici, a představuje meditaci zaměřenou na Krista.
Don Gabriele Amorth
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Marii je zbytečné přimalovávat
ornamenty nebo svatozáře
Maria je originálem Je proto zbytečné, abychom jí přimalovávali kýčovité
ornamenty nebo umělé svatozáře.
Ježíšova matka Panna Maria:
zachovávala bdělost a byla citlivá vůči
změnám, byla u věcí podstatných a měla
odvahu plavat proti proudu.
Toto vše dnes potřebujeme i my.
Porouchaný duchovní radar
Mnohdy ztrácíme pomalu, ale jistě vlastnost duchovního radaru pro rozlišení dobra a zla, krásy a ošklivosti, pravdy a lži, tajemství a tajemna, věcí posvátných a všedních. Zrelativizované hodnoty začínáme
postupem času přijímat jako pravé. Mariinou vlastností byl právě smysl pro rozlišení věcí podstatných a nepodstatných.
V tom potřebujeme Marii za vzor.
Odvaha plavat proti proudu
Důležitou Mariinou vlastností byla odvaha plavat proti proudu. Archanděl Gabriel přináší této mladičké dívce zprávu o jejím budoucím mateřství. To, k čemu anděl Marii zve, však bude brzy postrádat
veškerou eleganci. Co bude následovat,
nebude mít vůbec hladký průběh. Až Maria otěhotní, nikdo neuvěří jejím slovům
o nadpřirozeném zásahu. Každý bude mít
po ruce jednoduché, lidsky přirozené vysvětlení a rád po něm sáhne. A druhou rukou sáhne po kameni. K tomu pak už jen
stačí, aby hloupí provokatéři podráždili
Josefovu mužskou ješitnost, a děvče může
skončit jako cizoložnice na popravišti.
V lepším případě ji snoubenec propustí…
Krása Božího záměru vyváží všechna
nebezpečí
Maria musela tušit, že všechny okolnosti se postaví proti ní. A přece zcela paradoxně svolila, aby ji Bůh ke svému záměru použil. Krása Božího záměru jí vyvážila všechna případná nebezpečí. V tom je
její velikost.
Je tedy zbytečné, abychom této ženě přimalovávali kýčovité ornamenty nebo
umělé svatozáře. Spíše bychom měli její
obraz očišťovat od nánosů falešné bigotnosti a zašlé patiny lidového sentimentu. Maria je smysluplným originálem.
Podle knihy - Max Kašparů:
Po provaze ke Kristu

Jedno odpoledne v Brumově–Bylnici
MODLITBA CHVAL
…Ještě teď mi zní v uších:
„Nereptej, ale chval!“
Ale proč, Pane, vždyť patří tak nějak k životu postěžovat si, naříkat, kritizovat, pofňukávat, vidět lidi, okolnosti, situace kolem
mne, farnost, kněze, minulost i budoucnost spíše černě, no, možná trochu do šeda,
ale světlé barvy v mém životě? To mi nesedí. Vždyť ty, Pane, sám vidíš, jak je pro mě
těžké v současné době zvládat zaměstnání,
domácnost, manžela, děti, šéfa, sousedy,
nemoci, útrapy,… A teď sedím v lavici, (která mě mimochodem také dost tlačí), a slyším od ambonu kněze, musím uznat, velmi
mile vyhlížejícího, jak si vede „stále svou“…
Teď již několik myšlenek moudrého kněze (za totality perzekuovaného a vězněného) Adama Ruckého, doplněné o pohledy Dereka Prince z knihy Děkování, chvála a uctívání.
A stojí za to!
Proč na nás křesťany má Bůh požadavek chvály? „…S vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem…“ (Kol
3,16) I žalmy nás vedou neustále k chvále
Boha: „Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály
hodný, ve městě našeho Boha, na své svaté hoře.“ (Ž 48,1) „Vstupte do jeho bran
s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte
jeho jménu.“ (Ž 100,4-5)
Když Boha chválíme a vyznáváme, potvrzujeme jeho prvenství, kdo je tady Pán.
Čím více Boha chválíme, tím více uznáváme jeho velikost. Tehdy sestupuje zvláštním způsobem Duch svatý a o to více
chválíme Boha a o to více přichází Duch
svatý… Velebení Boha odpoutává od
sebe. Upírám pohled na Boha, ne na svůj
problém, i když z lidského pohledu se mi
zdá vše ztraceno. Oslavování Boha oživuje víru a odpoutává od sebestřednosti.
Nejsilnější zbraní proti zlému duchu jsou
chvály, stejně tak i při pokušení a působení zla. Takže pokud nechceme být v depresích a nechceme, aby k nám satan přicházel se svými neblahými předtuchami a zlými myšlenkami, oblečme si oděv chvály.
Pak se k nám ani nepřiblíží. (Iz 61,3)

Modlitba chval a díků je oběť. (Hebr 13,1516) Chce rozhodnutí. Velmi často to nejde
samo. Jestliže v „suchopáru“ chválím Boha,
tím Bohu rozvazuji ruce ke konání. Tedy
chvála nebo děkování je oběť, a pro Boha je
nejcennější, když nás hodně stojí. Když se zdá, že
všechno je proti nám, tehdy je vhodné chválit Boha
nejvíce – ve víře. Chvála je
duchovní zbraní.
Ve Starém i Novém Zákoně je několik nádherných příkladů tohoto
principu, například:
Ve 2. Paralipomenon 20
se píše, že když v Judsku kraloval Jóšafat,
vytáhla proti němu početná armáda od východu. Jóšafat věděl, že nemá dostatek lidí
ani zbraní, aby se s touto armádou mohl
střetnout. Proto vyhlásil půst a svolal všechen lid. Když se modlili a postili, Bůh prorocky promluvil skrze jednoho lévijce a řekl
jim, co mají dělat: „Pouze běžte na určité místo. Vy bojovat nemusíte – Hospodin
bude bojovat za vás.“
Přečtěte si zbytek příběhu, uvidíte, že
Boží lid nemusel použít jedinou vojenskou zbraň. Vítězství jim zajistila chvála.
Nepřátelé se obrátili proti sobě a navzájem se pobili, takže Božímu lidu stačilo už
jen přijít na bojiště a posbírat kořist. Není
to úžasný obraz o moci chvály?!
Pro druhý příklad si zajdeme k chudáku Jonášovi, právě ve chvíli, kdy byl až po
uši v problémech. Jistě ten příběh znáte –
byl v břiše ryby a modlil se k Bohu. (Jonáš 2,3…) Ale nic se nestalo. Potom začal
Bohu děkovat a ryba ho už nemohla držet. To byla opravdu oběť! Když je člověk
v břiše ryby, je třeba pevné rozhodnosti,
aby začal Bohu děkovat. Ovšem Bůh ho
slyšel. Kdy Hospodin promluvil k rybě?
Když ho Jonáš začal chválit a děkovat mu.
Nádherný příklad stejného pravidla je
ve Skutcích 16. Ze služby Pavla a Silase.
Pavla a Silase krutě zbili a zavřeli do nejstřeženějšího žaláře. „Kolem půlnoci (nejtemnější hodina) se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní věz-

ňové je poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy
vězení. Rázem se otevřely všechny dveře
a všem se uvolnila pouta“ (Sk 16,25-26)
To nebylo obyčejné zemětřesení; bylo to
nadpřirozené zemětřesení, které uvolnilo pouta všech vězňů. A tomuto nadpřirozenému zemětřesení předcházela chvála.
Zde opět Bůh ukázal své spasení těm, kdo
mu obětovali chválu.

Kdy bychom měli Boha chválit? O tom
není pochyb: Každý den, navěky a navždy,
ve všech chvílích a neustále.
A jak bychom měli Boha chválit? Celým
srdcem (Ž 111,1), s pozvednutýma rukama, radostnými ústy a rty (Ž 63,5-6), zpěvem, bubnem a tancem,…
Kdo má Boha chválit? V Žalmu 148 je
seznam devětadvaceti různých typů lidí
a řádů stvoření, kteří mají chválit Boha.
Pokud bychom měli přesto pochybnosti, Žalm 150 to konkretizuje – „všechno, co má dech“. Z toho není nikdo vynechán. Je tedy jen jedna skupina lidí,
která Hospodina nechválí – mrtví. (Ž
115,17) Takže pokud nechválíme Hospodina, jistě si umíme určit svou diagnózu!
Moji milí, zvu sebe i vás do této nádherné
„školy chvály“. Tuším, jak se znám, že to
bude dost náročná „výuka“, ale pevně se
rozhodněme, začněme Boha chválit – ne
pocity, ale vůlí.
„Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný
a udatný, neměj strach a neděs se, neboť
Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude,
kam půjdeš?“ (Jozue 1,9)
Buďme rozhodní a udatní!
Účastnice „školy chval“
Marta Krhutová
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POZVÁNÍ
POZVÁNKA DO SCHOLY
Milé děti,
my - já, váš farář a pan kaplan a hlavně
Bětka s Pavlem - vás srdečně, opravdu srdečně zveme do naší Malé scholy a moc
se těšíme na kamarády z loňska, se kterými máme hodně krásných zážitků, zvláště
z našich loňských vánočních a velikonočních soustředění, ale opravdu moc se těšíme na kamarády nové.
Všímáme si, že nám dorůstá další gene-

race zpěváčků, a my bychom je rádi pozvali mezi nás.
Moc prosíme i rodiče o jejich velikou podporu, protože sami dobře víme, že není
lehké vstávat, nachystat se a dopravit se
do kostela o hodinu dříve.
Zveme všechny zpěváčky na naše zkoušky,
které máme každou neděli hodinu před 3.
mší sv., tzn. v 9 hod. v pastoračním centru.
Moc se na všechny těšíme! Bětka a Pavel

KLUB MAMINEK

FOTO: Alena Čípová

Milé maminky, asi znáte ty chvíle, kdy vás
unavuje každodenní péče o své ratolesti, nemáte si s kým popovídat o radostech a starostech života, chybí vám nějaké rozptýlení.
Neostýchejte se a přijďte mezi nás do klubu maminek. Já sama jsem velmi vděčná za
tuto příležitost k setkávání. Před necelým
rokem jsme se přistěhovali do Rožnova, nikoho jsme tu neznali. Protože jsem doma
s dětmi, hledala jsem způsob, jak se seznámit, jak navázat kontakt se ženami na mateřské, zkrátka jak smysluplně strávit dopoledne, aby i pro mé děti to bylo přínosné.
Náhodou nebo spíš Božím řízením jsem se
dozvěděla o klubu maminek. Přesně to, co
jsem hledala - příjemně strávený čas s lidmi,
se kterými se cítím dobře, milé přijetí a ote-
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vřenost. Děti se těší na kamarády, na vždy
originální výtvarné tvoření a samozřejmě
taky na hračky. Hezky se zabaví a já si mohu
mezitím u šálku čaje popovídat s ostatními
maminkami. Také se mi líbí, že to není jen
o těch středách, ale potkáváme se i mimo
klub na různých farních akcích, v kostele, nebo jen tak společně něco podnikneme.
Touto cestou chci poděkovat Ester Tkáčové a Zdence Bořutové z Centra pro rodinu
za skvělé zázemí, které nám v klubu vytváří. Pro ty z vás, které byste rády prožily hezké dopoledne, scházíme se každou středu
(mimo prázdniny) od 9 do 12 hodin v Pastoračním centru v Rožnově. Těšíme se na
nové maminky!
Zuzana Vrtalová

Proč přicházet
do Mariánského večeřadla?
Lidé slyší, nebo neslyší Mariin hlas.
V Modré knize promlouvá Maria ke svým
milovaným synům, jak říká kněžím, ale také
ke všem v církvi, o nekonečné Lásce. Kdo netouží a nepotřebuje mateřskou Lásku? Je to
Láska nad lidské pomyšlení. Čistá - vzácná.
Užívejte si této Lásky všichni v Mariánském
večeřadle každou sobotu v 16.45 hod.
Vzýváním Ducha svatého a růžencem začíná, pokračuje modlitbou za papeže i jinými
prosbami a díky k Panně Marii. Dále probíhá zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie a následují její slova z Modré knihy.
Zpěv Mariánské hymny zakončuje hodinové setkání s Pannou Marií v Duchu svatém.
Úryvek z Modré knihy z 15. září 1983:
Přemilí synové, pohleďte na svou matku
Bolestnou pod křížem, na kterém visí Ježíš, zápasí se smrtí a umírá.
„ Od tohoto okamžiku je mé místo pod
křížem každého mého dítěte!“
Jsem pod křížem, který dnes nesou kněží, moji
přemilí synové. Oni jsou povoláni, aby žili v naprosté věrnosti Ježíšovi, Jeho evangeliu a Jeho
církvi. Často musí snášet vnitřní mučednictví,
když se cítí nepochopeni, posmíváni a dokonce
vlastními bratry zneuznáváni.
Tzv. Modrá kniha je kniha s názvem
„Kněžím, přemilým synům Panny Marie“. Kniha byla napsána na pokyn Panny Marie a obsahuje její poselství, přijatá Donem Stefanem Gobbim v období od
7.7.1973 do 31.12. 1997. Don Stefano
Gobbi se narodil r. 1930 v Itálii, za kněze byl vysvěcen r. 1964. Doktorát z teologie získal na Papežské univerzitě Lateráne v Římě. Byl knězem sekulárního institutu Svatého Pavla v Miláně.
Klíčová událost, která změnila jeho život,
se udála 8.5.1972, kdy na pouti ve Fatimě ve svém srdci uslyšel hlas Panny Marie. Panna Maria si ho vybrala jako svůj
nástroj, aby šířil její poselství po celém světě. Z této vnitřní inspirace vzniklo Mariánské kněžské hnutí (MKH), jehož úlohou je
vést lidi k zasvěcování se Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie - a tato poselství mají
pomoci žít toto zasvěcení, zakládat Večeřadla modlitby a rozšířit smírné pobožnosti
o prvních sobotách (fatimské soboty).
Pozn. redakce

Rozvrh hodin katechezí a výuky náboženství
na školní rok 2017/2018
ÚT

14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
4.tř.
5.tř.
7.,8. a 9. tř.
PC
AČ PC
AČ PC
AČ

ST

13.00-13.45
13.20-14.05
ZŠ 5. května
1.tř
1. a 2.tř.
AJ PC
AČ

15.00-15.45
6.tř.
PC
AČ

ČT

12.20-13.05
13.15-14.00
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
ZŠ Pod Skalkou
2.tř. (+1.tř)
4.tř.
3.tř
3.tř.
1. a 2. tř.
AJ PC
AČ PC
AČ PC
KO PC
KO

PÁ 12.30-13.00
Vigantice
1. a 2. tř.
AJ

15.30-16.15
19.00
Předškoláci
biřmovanci, mládež
PC
MO PC
KO

Vysvětlivky: PC – Pastorační centrum; KO – P. Kamil Obr;
AČ – katechetka Alena Čípová, tel.: 774 253 025; AJ– katechetka Anna Janíková, tel.: 737 145 598;
MO – Monika Ondřejková, tel.: 737 527 886

Proč přicházet na Adoraci?
Protože: Ježíš nám všem má mnoho co říct, jako každý milující milovanému.
A.B.

Hlas lidu, hlas Boží…
Mnohokrát jsem měla obavy z budoucnosti. Obavy soukromé i obavy z událostí, jež
se dotýkaly mnohých. Jako děti jsme byli
masírováni válečnými filmy, které vyzdvihovaly hrdinství partyzánů a Rudé armády, chtěli si hrát na boj partyzánů proti fašistům, hra však mívala rychlý konec, zlým
fašistou nikdo nechtěl být. Všichni jsme
věděli, že válka je zlo. O válkách a násilí
v mimoevropských zemích jsme sice matně věděli, ale dětsky si mysleli, že se jedná
o národy hloupé, které až si tímto peklem
projdou, také pochopí… Přibývalo informací a zpráv z různých zdrojů, ale základní otázka stále zůstává. Proč, když víme,
co je to bolest a utrpení, proč sobě a ostatním ubližujeme? Copak nestačí utrpení,

které je součástí osobního života? Historie,
na kterou se zapomnělo, se musí zopakovat. To jsem slýchala a před deseti lety si na
to vzpomněla, když jeden -náctiletý tvrdil,
že koncentrační tábory nebyly a že staré
dokumenty jsou jen filmovými triky. Stále
málo chápu, něco i odmítám pochopit, nechci ztratit úctu k člověku.
Demokracie je to nejlepší, co nás potkalo.
Je založena na svobodě a právu, angažovanosti, zodpovědnosti a úctě k člověku. Pokud budeme líní a postačí nám rozhodovat
se podle předvolebních slibů, pokud nám
budou lhostejní lidé, kteří se odlišují, pokud
si zvolíme takové osoby, které nás vystraší, rozdělí a pak přesvědčí, že vezmou-li vše
pevně do rukou, tak všechny (vyjma osob,

které se jim nelíbí) ochrání před čímkoli,
dokonce i před námahou a nebezpečím přemýšlení, pak si tedy demokraticky a svobodně zvolíme totalitu. Pokud si zvolíme populisty, kteří nás opijí rohlíkem bezpečnosti,
pak si budeme muset část své historie zopakovat a to bez jistoty, že možný návrat k demokracii bude sametový. I v zemích s dlouhou demokratickou minulostí sílí nacionalistické tendence, dokonce i malá část věřících se kloní k extremismu, u muslimů k násilnému džihádu.
Přes zranitelnost i přes některá špatná rozhodnutí má demokracie něco, co mnohokrát převáží socialismus stejných talířů
i ochranu před neklidem plurality, která je
dovedena k „dokonalosti“ v Severní Koreji. Demokracie dává svobodu, která je základní lidskou potřebou. Kolikrát v historii byly zlé časy, jsou a budou. Nikdy si nevytvoříme nebe na zemi, snaha o idealistickou dokonalost končívá peklem.
Evangelium zrovnoprávnilo židy, pohany, ženy, muže, svobodné a otroky, zdravé a nemocné, veřejné hříšníky a ty navenek
ctnostné, kteří na ně ukazovali prstem, odmítlo dělení na „my a oni“. Kdo z populistů
nepochopil, že podobenství o pšenici a koukolu znamená nedělit lidi na „my a oni“, ten
nemá právo ohánět se křesťanskými hodnotami. Na dveřích v zaměstnání máme napsáno: „Optimismus je jen nedostatek informací“. Pokud se i přes dostatek informací člověk nezatvrzuje, nestaví obranné valy
a snaží se dle svědomí přispět k dobrému,
pak jde o víc - o naději. Jistotu totiž nemůžeme mít nikdy v ničem. Můžeme mít ale klid
v duši, že jsme se snažili porozumět, rozlišovat zlo a hříšníka, zlo odmítli a trošku přispěli k tomu, aby byl svět obyvatelnější.
Být otevřený jako dítě není vždy snadné.
Neznamená to však naivitu, věřit laciným
heslům a sebechvále. Útočí na nás internetoví manipulátoři, televizní zpravodajství se často stává černou kronikou a bulvárem, okleštěné zprávy jsou doplňkem.
Psychologie v politice je zneužívána k manipulaci. Kolik lidí si dá tu námahu informovat se podrobněji jinde?
Neztrácím ale naději v člověka. Jdu jako
pokaždé k volbám, nevěřím v dokonalost,
nehledám stranu čistou jako sníh, která
slibuje, že umí vyřešit vše, naprosto stačí, když bude zárukou svobody a lidských
práv, zodpovědnosti vůči všem a demokracie. Občanská a člověčí společnost je
pak úkol pro nás všechny.
Ludmila Doležalová
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Představujeme nového vedoucího ministrantů
Od nového školního roku dochází ke
změně na postu hlavního vedoucího
rožnovských ministrantů.

prvé přišel k oltáři a 2 roky, co pomáhám
ministranty vést mému dobrému kamarádovi Johnnymu Morcinkovi.

Po krásných třech letech se loučím a předávám své místo někomu, kdo už stejně
jednou nohou na onom místě stál. Kuba
Čermák mi byl od začátku pravou rukou
a jeho nadšení a schopnosti rostly každým
dnem. Já budu vždycky s radostí a nostalgií vzpomínat na čas strávený s kluky a vracet se do tohoto úžasného ministrantského společenství.
Johnny

Jaký je tvůj nejsilnější zážitek?
To se musím vrátit do svých 15 let. Začínal jsem chodit do našeho středoškolského společenství, ovšem ne tak úplně kvůli své víře, jako spíš kvůli oné dobré partě kamarádů, která byla součástí. Jednou, když jsem procházel takovým nelehkým obdobím, se ve spolču rozhodlo, že
v pátek večer půjdeme na adoraci s večerem chval. Když jsem pak seděl v temném
kostele, který byl ozářen pouze párem svíček, podíval jsem se na Nejsvětější svátost a zaposlouchal jsem se do modlitby
chval, pocítil jsem něco úžasného… Boží
dotek… Srdce se mi rozbušilo radostí a po
celém těle mi vyskočila husí kůže.

A co o sobě říká nový vedoucí?
Kubo, představ se, řekni, co děláš, co
tě baví a jaký máš vztah ke službě u oltáře…
Tak tedy ahoj! Jmenuji se Jakub Čermák,
ale spíše mě od svých ratolestí znáte pod
přezdívkou „Kubač“. K mým zálibám patří cyklistika, procházky přírodou, zpívání ve sprše (i když s ne moc velkým úspěchem) nebo práce s dětmi, hlavně vytváření her pro ministranty a táborových
programů. Ale mou největší vášní je jídlo. Díky tomu také studuji Hotelovou školu ve Frenštátě p. Radh., obor Gastronomie. Chodím tam už třetím rokem a největší zkušenost, kterou jsem zde získal,
je, jak nenápadně ujídat dobroty, když se
pan mistr nekouká. Co se týče ministrování, tak už je to asi 12 let, kdy jsem po-

Jaké je tvé životní motto?
Vzhledem k tomu, že já jsem optimista tělem i duší, tak je to jeden pěkný citát: „Život je z 10 % o tom, co se vám stane, ale
z 90 % o tom, jak se k tomu postavíte...“
Co bys vzkázal tvým budoucím svěřencům?
Vzhledem k tomu, že rovněž procházím
Kurzem Animátor, tak mám do letošního
roku připraveného spoustu nového, zábavného i poučného programu pro ministranty, například spoustu víkendovek, výletů apod., takže se určitě máte na co těšit! A vy, rodiče, nebojte se posílat další
ministranty... Budu jedině rád :)

SVATÝ VÁCLAV
Svatý Václav, patron a kníže české země,
chrání v míru svoje plémě, českou vlast,
však čeká na něj zrádná past.
Babička Ludmila ho ve víře vychovala,
matka Drahomíra ho k válkám a bohatství nabádala.
Ludmila jí stála v cestě jako clona,
vždyť první a mocnou chce být pouze ona.
Václav, však plný dobrých skutků,
plný víry, nechce moc a války,
ale chce být k světu milý.
Raději se poníží, než meč někomu ublíží.
Nechce války a proudy krve,
ale oběť, láska a pokání,
to český národ zachrání.
Matka Drahomíra v srdci jed,
nakazí bratra Boleslava,
ať Václav je umlčen navždy.
A tak se Václav stane obětí promyšlené
vraždy.
Přesto už po staletí zní zpěvy,
chorál středověký:
O svatém Václavovi, knížeti české země,
jenž v míru a víře vede české plémě.
Jana Hutyrová
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SVATÍ MĚSÍCE

SV. MARIE DESOLATA
TORRES ACOSTA / 11. 10./
VE SLUŽBĚ NEMOCNÝM
Narodila se r. 1826 ve Španělsku, při
křtu dostala jméno Bibiana Antonia Manuela a k němu příjmení po obou rodičích - Torres Acosta. Již jako dítě se pečlivě a s láskou starala o nemocné. Vedle
ošetřování těla toužila pomáhat k uzdravení duší a pomýšlela na to stát se dominikánkou.
V 25 letech se setkala s P. Miguelem
Martínez y Sanz, který měl v úmyslu založit řeholní komunitu s domácí ošetřovatelskou péčí a svěřit ji pod ochranu
Panny Marie Sedmibolestné. Po vzoru
sv. servitů chtěl do základu najít 7 kandidátek a Manuela se stala poslední z nich.
V r. 1851 složily sliby chudoby, čistoty
a poslušnosti. Přijaly také hábity a nová
jména. Manuela si vybrala řeholní jméno
„Marie Desolata“, překládané jako Maria, útěcha opuštěných.
Vynikala skromností, a ač se zdála nejslabší, byla nejvytrvalejší. Zatímco obtíže
služby, zvláště za epidemie, i nepříznivý
postoj úřadů druhé spolusestry odrazovaly, Marie se stala oporou, záchranou a nakonec zakladatelkou kongregace „Služky
Mariiny, služebnice nemocných“.
Horlivě překonávala nesnáze, svým příkladem posilovala spolusestry. Začala spolupracovat s řadou nemocnic, ale
v r. 1854 změnila vláda postoj k církevním
institucím a začala se vměšovat do jejich
řádů. Následujícího roku její rozhodnutí postihlo i její komunitu. V r. 1855 otec
Miguel poslal polovinu komunity jako
nový základ do africké kolonie v Rovníko-
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vé Guinei a Marii zůstalo v Madridu jen 6
sester, protože některé povolání opustily a jiné zemřely. Činnosti sester zde nebyl
nakloněn ani místní biskup a Marie musela na 2 roky zanechat funkce představené. Až zásahem arcibiskupa z Toleda,
kard. Juan José Bonel y Orbe, došlo k překonání vzniklé krize a za zlom je označován r. 1861, v němž Institutum Servarum
Mariae Infirmis Ministrantium (SM) dostal souhlas k činnosti, a Marie byla na
první generální kapitole oficiálně zvolena
představenou. Převzala i vedení nemocnice sv. Jana z Boha. Velice významná pak
byla pomoc sester za epidemie cholery
v Madridu. O 2 roky později obdržela Marie schvalující dekret Laudis a v r. 1876
schválení Svatým stolcem.
V r. 1875 poslala první sestry do zahraničí, do Santiaga de Cuba. Další v r. 1883
na Havanu a v roce 1887 do Puerto Rico.
Když Marie v 60 letech umírala, její kongregace měla 46 domů ve Španělsku,
Itálii, na Kubě a v Puerto Rico se 478
sestrami. Později se kongregace rozšířila do Anglie, Francie, Portugalska a Severní a Jižní Ameriky. V r. 1970 měla asi
2500 sester, jejichž počet do r. 2002 poklesl o více jak 500 sester.
Marie Desolata r. 1887 zemřela na zápal plic a v r. 1893, když bylo její tělo exhumováno, shledalo se neporušené a vycházela z něj sladká vůně.
Blahořečená byla r. 1950 papežem Piem
XII. a kanonizovaná r. 1970 papežem
Pavlem VI.

SV. KVIDO CONFORTI
/ 5. 11./
PASTÝŘ MISIJNÍHO DUCHA
Narodil se r. 1865 do věřící rodiny v Itálii. Pečlivá výchova a dobré vzdělání mu
pomohly k cestě ke kněžství. Jako dítě
byl navyklý při cestě kolem farního kostela se zastavit na několik slov s Ježíšem. Poklekal před křížem a s pohledem
upřeným na Spasitele vnímal jeho velkou lásku. Podle jeho vlastních slov se
právě zde zrodilo jeho povolání ke kněžské službě.
Od 11 let navštěvoval tzv. malý seminář
v Parmě. Zajímal se o diskuze vedené na
téma církve a politiky a vnímal je jako

velkou bolest. Po přečtení životopisu sv.
Františka Xaverského se rozhodl stát
misionářem. Velkou překážkou se však
stal jeho zdravotní stav. Dokud nevykonal pouť do Fontanelle, trpěl neobvyklým
srdečním rytmem, epilepsií a těžkou nespavostí. Kněžské svěcení přijal r. 1888,
a díky svému nadání se stal přednášejícím a prorektorem v semináři, později katedrálním kanovníkem. Nepřestal
však toužit po účasti na misijním díle
a r. 1895 se mu podařilo otevřít Emiliánský seminář pro zahraniční mise. Ten
byl potvrzen jako kongregace sv. Františka Xaverského pro zahraniční mise,
zkráceně Xaveriánský institut. Po schválení kongregace složil Kvido řeholní sliby, které byly rozšířeny o závazek hlásat
evangelium „ad gentes“ (národům).
Prelát Kvido byl r. 1902 jmenován arcibiskupem v Ravenně, ale pro zhoršení zdravotního stavu, vlivem vyčerpávající činnosti, se úřadu vzdal. Po zdravotní dovolené nastoupil r. 1907 na biskupský stolec v Parmě. Věnoval se Xaveriánskému institutu a s Pavlem Mannem
v r.1916 založil misijní svaz kněží, jehož
představeným byl po 9 let.
V r. 1928 se mu splnilo přání vycestovat
do Číny. Účelem cesty bylo seznámení se
s činností misionářů, které pro tamní působení připravoval. Přes 4 měsíce zde
prožíval misionářskou práci s nasazením,
které se odrazilo na jeho zdraví. Po návratu do Parmy, vysílený nemocí, chtěl založit ženskou větev Xaveriánské kongregace. Ta ale vznikla až za 14 let po jeho smrti. Zemřel náhle ve věku 66 let.
Papež Jan Pavel II. ho r. 1996 blahořečil
a r. 2011 byl od papeže Benedikta XVI.
kanonizován.

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
KALENDÁŘ AKCÍ

SVÁTOST KŘTU PŘIJALI A DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE BYLI PŘIJATI
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Slavnost Všech svatých
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ VE VAL. MUZ.

Mše sv. v Domově pro seniory

pokřtěn/a dne

30.7.2017
David Maliňák
Elena Marie Pomklová
Nikola Rechová

25.6.2017
Elena Baltasová
Oliver Liďák
Kateřina Alžběta Fárková
Tobias Jakúbek
Aleš Tomáš Holčák
Eliška Pernicová
Kristián Bolf
S amuel Martin Palacký

20.8.2017
Anna Marie Kubíčková
27.8.2017
Richard Nowosielski
David Kretek
Adam Weiss

22.7.2017
Meda Gabriela Manová

3.9.2017
Liliana Johana Perutíková

Blahopřejeme nov ým křesťanům k získání této vznešené svátosti, která má
tyto účinky: odpouští dědičný hřích a u dospělého všechny hříchy,
činí pokřtěného dítětem Božím. Blahopřejeme.
NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI A SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
dne

jméno a příjmení

24.6.2017

Leopoldo Grajales a Štěpánka Pavlicová

1.7.2017

Martin Lyzák a Nikol Válková

5.7.2017

Aleš Kučera a Johana Tkadlecová

22.7.2017

Tomáš Turoň a Martina Gesierichová

5.8.2017

Jaroslav Chumchal a Jana Bělunková

9.8.2017

Martin Němčík a Jana Němčíková

26.8.2017

Jiří Kadlubiec a Veronika Manišová

2.9.2017

Josef Kubeček a Magdaléna Frňková

9.9.2017

Aleš Bilík a Petra Mydlová
Mykola Mykolajovič Jurkuc a Karolína Jurkucová

Uzávěrka Farního zpravodaje

16.9.2017

Michael Luzar a Zdeňka Kramolišová

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

Slavnost Ježíše Krista Krále

CHARITNÍ DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Charita Valašské Meziříčí hledá

zdravotní sestru

Více na
jana.rihakova@valmez.charita.cz

jméno a příjmení

zemřel/a

věk

Jana Fasmanová

29.6.2017

99 let

Žofie Jasná

1.7.2017

87 let

Petr Noga

19.7.2017

64 let

Marie Vinklerová

22.7.2017

85 let

Jitka Pojetová

27.7.2017

97 let

Jaroslav Seget

30.7.2017

90 let

Eliška Vinklárková

28.7.2017

85 let

Štěpánka Miklová

11.8.2017

86 let

Vlasta Barošová

13.8.2017

88 let

Božena Škrobáková

27.8.2017

79 let

Karel Opálka

8.9.2017

51 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí! Amen!
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OHLÉDNUTÍ
DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

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 průvodcem a vyzbrojí mě
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou 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 APOŠTOLÁTU
MODLITBY

ŘÍJEN

Všeobecný úmysl: Práva dělníků
a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
Národní úmysl: Za křesťany, aby
na přímluvu Panny Marie opět věřili
v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost
jsou ctnostmi silných (EG č. 288).

LISTOPAD

Evangelizační úmysl: Za křesťany
v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu,
míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).
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DOŽÍNKY
Spisovatel Milan Kundera napsal knihu
Žert. Podle ní byl natočený film, ve kterém hrál hlavní roli Josef Somr, který si
kvůli tomu potom dlouho nezahrál.
Kniha je o intelektuálovi, který své krásné,
leč hloupé dívce, pošle z dovolené pohlednici se vzkazem: „Optimismus je opium lidstva“ a „Zdravý duch páchne blbostí“. Tím
si zadělá na celoživotní problémy. Kundera má v knize také myšlenku, jak soudruzi
chtěli nahradit náboženství lidovým folklórem. Leč, zapomněli na to, že lidový folklór
je v kořenech vlastně náboženský a v lidových písních to bez Pána Boha nejde.
Je 26. srpna 2017 a příšerné vedro a já jsem
na dožínkách ve Valašské dědině v muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Pozvali mě
tady, abych jim požehnal dožínkový věnec.
Je tu veliké množství lidí, říkají, že víc než
minule. Jsou tu lidé odjinud, Rožnovanů, co
by na prstech ruky spočítal. Mladí, rodiny
s dětmi. Jak oni přijmou náboženský obřad?

Dávají mi do ruky petku s vodou a tu v tom
horku skoro celou vypiju, než se dostanu na
vršek ke kapli sv. archanděla Michaela, ale
jsem živý. (Kaple slouží muzeu jako úmrlčí
kaple a vystavují v ní nebožtíka na márách).
V kapli je chládek. Toho využívá i Martin.
Asi pětiletý kluk. Říká, že je z Brumova, ale
babičku má v Nedašově, a potom mi vypráví ještě pár věcí o sobě a o své rodině.
Zdravím se se souborem z Nedašova a začínám obřad. Jak mě asi budou slyšet lidé
dole? Je jich mnoho. Já jsem nahoře, oni daleko ode mne, protože jsou tam stromy a trochu stín, nemám mikrofon, nebude z toho
trapas? Není! Velká část jich dělá kříž.
A mám s nimi kontakt. Kopce jsou obrovským vynálezem! Začínám se modlit: „Otče
náš“. A zase se přidávají. Kropím svěcenou
vodou věnec a potom kropím směrem k lidu.
Úžasné. Volají „Já chci taky!“ a „Díky!“
Také děkuji Valašskému muzeu v přírodě
za krásný program a pěkný den.
Miroslav Frňka

75. výročí heydrichiády
V úterý 5. září se u symbolického hrobu ThDr. Vladimíra Petřeka na Valašském Slavíně konala panychida. Dne 5.
září 1942 byl tento pravoslavný kněz popraven nacisty za pomoc parašutistům z operace Antropoid, atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. V letošním
roce šlo o 75. výročí. Modliteb za ThDr. V.
Petřeka se vedle pozůstalých členů rodiny

zúčastnili ThDr. Jaroslav Šuvarský, emeritní duchovní správce pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, Mgr. Miroslav Frňka, trvalý jáhen Římskokatolické farnosti v Rožnově p. R. a ředitel Valašského muzea v přírodě Ing. Jindřich Ondruš. Obřad byl zakončen v kostele
sv. Anny koncertem přední české varhanice
paní Lindy Čechové – Sitkové. -jmka-

Večer modliteb za ochranu stvoření
Ve Světový den modliteb za péči o stvoření (1.9.) uspořádala Česká křesťanská
akademie a rožnovský chrámový sbor pro
širokou veřejnost večer modliteb.
Pološerem kostela se nesly zpěvy písní komunity z Taizé a Medžugorje prolínané symbolickými obrazy a texty k rozjímání. Zdrojem textů byla kniha kněze a biologa Marka O. Váchy „Tváří v tvář zemi“. Asi
půlhodinka ztišení mohla pomoci lépe pocítit, jak těsně je náš život spjatý s životy lidí
kolem i s životy „malých bratří a sester“ a s
prostředím, v němž žijeme.
Ke Světovému dni modliteb za péči o stvo-

ření se katoličtí věřící připojují již podruhé,
a to na podnět papeže Františka. Také při letošní příležitosti vydal římský biskup František s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem společné poselství. V něm mimo
jiné připomíná, že „Země je nám svěřena jako
vznešený dar a dědictví, za něž jsme všichni zodpovědní, aby „na konci“ bylo vše, co je
na nebi i na zemi, sjednoceno v Kristu. Lidská
důstojnost a prosperita se hluboce pojí v péči
o celé stvoření.“ Odkaz na celé znění poselství a texty z večera modliteb naleznete na
webových stránkách farnosti.
Marie Popelářová

Děti otevřely novou zahradu pro seniory z Valašské Bystřice

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.
Tiskové středisko České biskupské konference nově vytvořilo centrální místo pro aktuální informace o apoštolátu modlitby – síti modliteb iniciovaných
papežem Františkem. Na toto místo je
soustřeďováno vše, co se tématu týká,
zejména každoměsíční úmysly.
Naleznete ho na adrese:
www.cirkev.cz/apostolat-modlitby

Zahrada za Charitním domem pokojného
stáří byla donedávna travnatou plochou
bez chodníků, tedy pro většinu seniorů
nepřístupná. Denní činnosti se proto musely odehrávat v domě nebo na terase. „Díky
finanční podpoře Nadace ČEZ jsme mohli
zahradu upravit a zpřístupnit obyvatelům
domova. Vybudovali jsme chodníky, provedli
terénní úpravy, zahradu osázeli ovocnými
stromy a keři a zasadili jsme také bylinkovou
a zeleninovou zahrádku. Aby se obyvatelé
domova cítili na zahradě co nejlépe, pořídili
jsme zahradní nábytek, houpačku, kuželky
a vybudovali jsme i ohniště s posezením,“
řekla Jana Řiháková, vedoucí Charitního
domova pokojného stáří.
Do projektu „Děti na pomoc aktivnímu
stáří“ se s radostí zapojili žáci ze Základní školy ve Valašské Bystřici i studenti z Gymnázia Františka Palackého ve
Večer modliteb za ochranu stvoření

Valašském Meziříčí. Cílem projektu bylo
zahradu celkově upravit a zpřístupnit
obyvatelům domova, přičemž do
drobnějších úprav a údržby se zapojily
právě děti a mládež. Děti také seniory
pravidelně navštěvují a připravují pro ně
různé aktivity nebo taneční a divadelní
vystoupení. V červnu jeli na společný výlet
do Zoologické zahrady v Lešné u Zlína.
Školáci také slíbili pomoc s pravidelnou
údržbou zahrady a už se moc těší na
společné akce pod širým nebem.
První z nich proběhla v úterý 27. června.
Slavnostní otevření zahrady začalo
vystoupením folklórního souboru Valášek
a zúčastnili se ho děti, gymnazisté, senioři
i jejich blízcí. „Je to nádherná ukázka úcty
mládí ke stáří a provázanosti generací, kdy
mladí lidé pomáhají těm, kteří jsou odkázaní
na pomoc druhých“, uvedla za Nadaci ČEZ
její ředitelka Michaela Ziková.
Celý projekt je podporou seniorského
věku jako plnohodnotné etapy života.
Všem za tuto podporu patří velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
FOTO: Marie Popelářová

V Charitním domově pokojného stáří
ve Valašské Bystřici děti slavnostně
otevřely novou zahradu pro seniory.
Na revitalizaci zahrady přispěla Nadace
ČEZ částkou 596 000 Kč.

DUCHOVNÍ OBNOVA ŽEN
... se uskuteční v sobotu 9. 12 . 2017
v Zašové.
Lektorkou bude opět Františka Böhmová.
Náplní duch. obnovy budou přednášky,
dobrý oběd :-) a biblické tance.

VZPOMÍNKA
NA RADKA HOLIŠE
Patřil k lidem, které často potkáváme
kolem kostela a kterým, ruku na srdce si dávám i já, se chceme raději vyhnout. Koncem srpna zemřel. Vybral si
takový život, jaký si vybral. Jeho rodina
pro něho ale udělala důstojný pohřeb.
Byl jsem tam.
I když šlo o pohřeb občanský, četl se na
něm úryvek z 1. listu sv. apoštola Pavla Korinťanům. A to mne překvapilo.
Uvědomil jsem si, jak náš Pán v Evangeliu velice často otevírá vstup do nebeského království právě „těm na
okraji.“
Je jich více, kteří takto byli spojeni s naším kostelem a jsou na věčnosti. Věnujme jim, prosím, tichou modlitbu. Možná, že právě jejich přímluva nám jednou
pomůže, až se sami setkáme s Všemohoucím Bohem.
Miroslav Frňka
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OHLÉDNUTÍ
Farní tábor
Děti naší farnosti měly možnost zúčastnit se farního tábora ve dnech 6.– 15. července. Ubytování nám zajistilo pastorační centrum v nedalekých Rychalticích.
V okolí této vesnice jsme mohli prožít 9
společně strávených dní plných her, zábavy, ale také každodenních povinností, společných modliteb a mší svatých. Celým táborovým programem nás doprovázela legenda o Robinu Hoodovi – zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával. V programu samozřejmě nechyběla
ani noc strávená v lese nebo výlety na nedaleký hrad Hukvaldy a do aquaparku.
Věříme, že si děti tábor nejen užily, ale že
se také něčemu novému přiučily, navázaly nová přátelství a prohloubily svůj vztah
s Bohem.
Pavel Morcinek ml.

Příměstský tábor 2017
Na konci července proběhl v Pastoračním centru příměstský tábor. Jako v minulých letech i letos probíhal jeden týdenní turnus primárně pro děti do třetí třídy ZŠ. Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí zažívalo Pastorační centrum
opravdovou zatěžkávací zkoušku. Celkový počet 22 dětí je ještě větší než množství
účastníků hlavního farního tábora.
Příměstský tábor býval v posledních letech pojat jako zábavně-kreativní čas,
ve kterém si děti dopřávají to, co je jim
v tomto věku přirozené – hru a rozvoj
praktických dovedností s citem pro krásu. Letos byl navíc obohacen díky nadané
paní katechetce, která byla součástí týmu.
Vedoucí se také shodli, že by chtěli v podobném duchu tvořit tento tábor i nadále.
Velké poděkování patří všem ve farnosti,
kteří dětem dopřávali ten prostor k životu
během jejich tábora.
Pavel Morcinek ml.

Celostátní setkání mládeže
2017
Ve dnech 15.–20. srpna se v Olomouci
uskutečnilo v pořadí již 6. celostátní setkání mládeže, na kterém nechyběli ani mladí
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z naší farnosti. Účastníci setkání byli ubytováni na kolejích po celém městě a stravování měli zajištěno v místních školách
a menzách. Program započal v úterý večer
na hlavním pódiu v Korunní pevnůstce. Od
té chvíle mohli mladí věřící z celé České republiky prožívat pestrý program, který byl
pro ně připraven. Měli možnost zažít nejen hluboké duchovní prožitky, ale také navštívit veliké množství různých kulturních,
vzdělávacích nebo sportovních akcí. Po celou dobu setkání bylo centrum Olomouce
obsazeno více než 6000 mladých lidí, kteří se nebáli žít svou víru a svůj vztah s Bohem. V průběhu nabitého programu, který zahrnoval i pouť na Svatý kopeček a sobotní setkání rodin, jsme navázali spoustu
nových přátelství a poznali mnoho inspirativních lidí. Za celé setkání děkujeme všem
organizátorům a jsme vděční i vám za vaše
modlitby.
Pavel Morcinek ml.

Celostátní setkání mládeže
v Olomouci
V srpnu proběhla v metropoli naší arcidiecéze výjimečná pastorační akce pro mladé lidi. Opět po pěti letech se uskutečnilo „Céesemko,“ a naše farnost na něm zanechala i díky blízkosti Olomouce značnou stopu.
Na přípravě samotného Setkání se podílelo více než sedm stovek dobrovolníků
z řad mladých lidí, kteří zajišťovali účastníkům kompletní servis od stravy a střechy nad hlavou, přes hygienu, informovanost a bezpečnost až po pestrý program.
V tomto přípravném týmu kromě několika mladých z naší farnosti sloužil i náš farář, otec Kamil, který se zapojil do služby
přímluvné modlitby.
Náročná příprava obnášela nekonečné
dny a bezesné noci v průběhu celého roku
před Setkáním, plody úsilí jsme však začali sklízet už při samotné akci a Boží milosti čerpáme i po jejím skončení.
Sami účastníci zažívali během dne profesionální dramaturgický program protkaný pásmem zábavných pódiových představení, duchovních svědectví a modliteb.
Během večerů proběhly intenzivní modlitby různých forem. Nechyběla kultura,
sport a vzdělávání. Přestože program byl
vynikající, jedinečnou atmosféru Setkání tvořily zejména chvíle strávené ve spo-

lečenství přátel a lidí se stejnou životní filozofií.
Duch Svatý požehnal celému dílu, a tak
jej můžeme hodnotit jako po všech stránkách vydařený a plodně strávený letní čas.
Velký dík všem, kteří mladé lidi podpořili
svou modlitbou.
-JM-

Galerie Kostnice: Příběhy
Ludmily Vaškové
Autorská komentovaná prohlídka (konaná dne 30. 8.) se stala pomyslnou „třešinkou na dortu“, tedy jakýmsi vrcholem výstavy děl malířky Ludmily Vaškové v malé
galerii Kostnice na farní zahradě. Jednoduchý název „Příběhy“ vypráví prostřednictvím akvarelů, ilustrací a grafik nejen
o důvěrně známých biblických příbězích.
Obrazy nakonec asi nejvíce vypovídají
o nás samotných, o našem pohledu na vyprávění Bible (často silně zakonzervovaném), i o tom, jak my se díváme na svět.
Autorka popisovala asi třem desítkám posluchačů, proč je nutné některé obrazy nahodit „a la prima“, tedy ihned, a jiné musejí čekat; čas věnovala také popisu techniky své práce, včetně ukázek nástrojů, které používá. Tím, že to není jen plátno a štětec, začal neznalý člověk postupně chápat,
že obrazy a grafiky, na něž hledí nejsou
jen uměním, ale i zručným řemeslem, aby
na konci komentáře dospěl k závěru, že se
snad jedná spíš o jakési „kouzlo“. Tak neuvěřitelně na nás, oboru neznalé, zapůsobil například popis a ukázky starých grafických technik – hlubotisku.
Paní Vašková se svěřila i se svými úvahami
o smyslu výtvarné práce, zvláště v současné zrychlené době, motivované především
ekonomicky. Vyjádřila přesvědčení, že harmonie a krása prostředí, ve kterém žijeme, jakož i mnohé jiné duchovní a kulturní
prožitky, jsou pro člověka natolik významným zdrojem inspirace a životního naplnění, že není možné se jich vzdávat.
V pořadí již osmou výstavu v galerii Kostnice navštívilo dosud více než 750 návštěvníků (od 25. července do 3. září).
Role průvodců se již tradičně ujali klienti Iskérky, pro které je komunikace s lidmi a samostatnost v práci školou života.
Za možnost realizace výstavy jsme vděčni i finanční podpoře Města Rožnov pod
Radhoštěm.
Marie Popelářová

FOTA: Alena Čípová, Martina Růčková

PŘÍMĚSTSKÝ
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Komentovaná prohlídka autorky Ludmily
Vaškové
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FOTA: Václav Krhut

TÁBOR s Robinem Hoodem

Bohatým bral a chudým dával, takový byl legendární Robin Hood. Uměl se o sebe postarat v nouzi, dokázal žít pokorně v souladu s přírodou a bez
přebytečného luxusu
a osvojil si dovednosti a morální kvality nutné
k prožití života v dobru. A přesně na těchto zásadách byl stavěn i náš letní tábor.

Zažili jsme vše, co k pravému táboru patří. Vaření v přírodě,
stezka odvahy, spánek pod širákem, bobříci, modlitby, adorace,
táboráky i rozcvičky.
Většinu času jsme strávili v okolních lesích.
Tábora se zúčastnilo 18 dětí z naší farnosti a okolí pod vedením
jedinečného pátečního mládežnického spolča. Společně vytvořili
neopakovatelnou atmosféru plnou vzájemné obětavosti,
podpory a ochoty.

Ustálený, zkušený tým včetně kuchařské posádky se těší na
příští rok, tentokrát pod vedením dívčí (a také Boží) ruky…
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