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VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ RODIN NA ARŠE V RAJNOCHOVICÍCH

Hrály si děti i dospělí, zachraňovalo
a pátralo se po zvířatech, bubnovalo,
zpívalo, modelovalo, vzdělávalo
a dobře jedlo. Co víc si přát!
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Mulier amicta sole – Žena oděná sluncem
Ikona je okno do nebe, otevírá hluboký pohled do světa duchovního, spojuje
pozemské a nebeské, člověka s Bohem.
V komunitě Blahoslavenství v Dolanech
nechala skupinka farníků vyrobit několik ikon do našeho pastoračního centra. Protože se ikona píše, je také dobré,
když ji ten, kdo před ní stojí, umí „číst“.
Požádali jsme proto otce Jana Macha
o výklad jedné z moderních ikon, znázorňujících ženu z knihy Zjevení:
„A ukázalo se veliké znamení na nebi:
Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem
hlavy…“ (z knihy Zjevení sv. Jana,
12. kapitola).
Tato žena symbolizuje dvě roviny. Tou
první je Matka Církev a tou druhou je
Panna Maria.
Na ikoně převládají dvě barvy. První je zářivě žlutobílá, která halí postavu ženy.
Tato barva, ukazuje na tajemství vtělení.
Žena zůstává člověkem (ve tváři, na rukou
i na nohou), ale celá je zahalena do zářivého šatu, který žhne jako slunce. Byla naplněna Duchem Svatým (Lk 1, 35). Stává
se tak „Hvězdou jitřní“ a nadějí pro věřící,
proto jí na spodním lemu roucha září hvězda. Na srdci má trnovou korunu se sedmi
hroty (7 bolestí Panny Marie). Hvězdy na
čele a na ramenou znamenají její Neposkvrněnou čistotu (je pannou před porodem,
při porodu i po porodu).
Její ruce jsou otevřeny k modlitbě a přímluvě za její děti. Přičemž pravá ruka je
otevřena k příjímání od Boha a levá je nakloněna k darování druhým. V rukou nedrží růženec, jak by si někdo mohl myslet,
ale pravděpodobně „Sčotky“, neboť velkých kuliček je na nich 9. Na nich se východní křesťané modlí tzv. Ježíšovu modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.“ Tato modlitba,
podobně jako růženec, se v rukou křesťana stává nejmocnější zbraní proti drakovi–satanovi; také hrot kříže míří na hlavu draka, kterého žena přišlápla (zasáhla) svou nohou. Ten se vine kolem stromu
života, jehož je žena nejvzácnějším plodem, a udržuje celý svět v temnotě a vládne nad ním. Kolem temné země jsou ozářené skály v půlkruhu, které symbolizují měsíc. Žena se vážně, ale laskavě sklá-

ní k zemi, aby se přimlouvala za obrácení hříšníků.
Další výraznou barvou je modrobílá –
tvoří kolem ženy čtyři vrcholy, které mohou symbolizovat nejen křídla, která byla
dána ženě z knihy Zjevení, ale především
Boží milost.
Nad hlavou ženy je ruka v téže modrobílé
záři, která žehná ženě. Je to Stvořitelova
ruka a postavení prstů vyjadřuje Nejsvětější Trojici. Z ní vychází záře, která obklopuje ženu a skrze ni míří k zemi. Stává
se tak „Požehnanou mezi ženami“. Tato
milost se však zároveň odráží od ženy,
která je vzývána jako „Zrcadlo spravedlnosti“ a přináší stonásobný užitek svému Stvořiteli. To jsou paprsky, které směřují vzhůru. Kolem jejího klína je modrobílý kruh Boží milosti s černým středem,
který připomíná neproniknutelné tajemství vtělení Božího. Jeho paprsky působí
na všechny strany, aby zasáhly a uzdravily
každého člověka.
Nápis vlevo a vpravo od hlavy ženy je běžným označením Panny Marie na byzantských ikonách, znamená: Matka Božího Syna. Zlatá barva ikony znamená Boží
království.
Jistě by se o této ikoně dalo říci ještě mnohem více, protože je velmi symbolicky bohatým zobrazením Marie, jako Matky
církve, Matky Boží a jejího úkolu, který
má v Božím království i v dějinách světa.
Se svolením P. Jana Macha publikuje
Marie Popelářová
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ÚVODNÍ SLOVO
Přeji vám všem radost a pokoj od Krista, který přichází!
Školní rok má za sebou první tři měsíce
a my se pomalu blížíme k závěru roku kalendářního. V minulém zpravodaji jsem
vás informoval o začínající přípravě biřmovanců a dnes mohu dodat, že se naplno rozběhla. Ve dvou skupinách (dospělí a mládež) se schází téměř čtyřicet farníků. Je to pro nás výzva k doprovázení
v modlitbě. Další skupinou, která prochází dlouhodobou přípravou – a to na přijetí Krista v eucharistii – je dvacet osm dětí,
většinou třeťáků. Spolu s nimi probíhá i
setkávání s jejich rodiči, kteří jsou nedílnou součástí formace. Náš první čtyřtýdenní blok s rodiči se týká Desatera.
Ještě jednu výzvu z minulého zpravodaje
bych rád připomenul. Každých čtrnáct dnů
rozesílám do společenství katecheze zaměřené na téma – služba. Moc rád bych členy všech společenství vyzval nejen k četbě,
ale také k upřímnému hledání svého místa ve farnosti. Služba farnímu společen-
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ství, ale také lidem v našem okolí, dotváří identitu křesťana. Ježíš nás jasně volá
k tomu, abychom byli solí země a světlem světa. Naše „slanost“ a „záře“ musejí být hmatatelné, aby svět mohl uvěřit. V měsíci listopadu proběhla v Olomouci dvoudenní Konference o evangelizaci, na které bylo prezentováno mnoho evangelizačních aktivit v naší zemi.
I když si stěžujeme na ateismus prostupující celou naší společností, máme také
důvod k naději. Na mnoha místech křesťanům opravdu leží na srdci hlásání radostné zvěsti a je radostné poslouchat,
jak se po setkání s Kristem svět kolem
mění. Moc touto cestou děkuji všem,
kteří se jakýmkoli způsobem zapojujete
do hlásání. Někomu vyhovuje více modlitba, jinému charitativní aktivita, a jiní
se nebojí o Ježíši s druhými mluvit přímo. Vyprošuji Boží požehnání a odvahu
v těchto věcech nejen nepřestávat, nýbrž
být vynalézavými. Období „dušiček“ i
konec církevního roku nás znovu burcují k vědomí, že čas, jenž žijeme, je jedinečný a ve velké míře je také v našich rukou. Boží věci nesnesou odklad a doba,
kdy je můžeme přinášet, je omezená.
Pomalu vstupujeme do velice dynamické doby liturgického roku – adventu. Čas, který máme už tradičně spojený s mnoha aktivitami, jako jsou koncerty, putování sochy Panny Marie, roráty atd. má být však především dobou očekávání. Letos nás od Vánoc dělí
jen tři celé adventní týdny. O to větší
je to výzva k plnohodnotnému prožití.
Všechny vás vyzývám k rozhodnutí učiněnému ještě před tím, než advent začne. Čím bude tento čas pro tebe jiný?
Čím ho naplníš? Co jsi ochoten/ochotna opustit? Nepleťme se! Kristus je stále stejný. Podobně jako před dvěma tisíci roky i tentokrát pouze zaklepe na
tvé dveře s prosbou: „Chci se u tebe narodit.“ Když nebudeš připraven otevřít, odejde. Advent nám dává jedinečnou možnost nachystat srdce. Využiješ to? Jedním z důležitých kroků
bude předvánoční zpověď. Ve zpravodaji tentokrát najdete malou pomůcku
k tomu, jak svátost smíření prožít, a několik praktických rad, jak do ní vstoupit nově.
Přeji všem farníkům a čtenářům pokojný čas adventu!
P. Kamil
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ZPOVÍDAT SE? ALE JAK?
Blíží se nám vánoční období a s ním již
tradičně spojená svátost smíření. Rád
bych dnes o zpovědi mluvil trošku jinak
– více prakticky.
Začnu trochu zeširoka, abychom nesklouzli ke kupeckému postoji „má dáti
– dal“.
Základní předpoklad dobré zpovědi není
to, že jsem hříšník, ale že Bůh je sám
v sobě láska. Jeho láska ke mně je nepředstavitelně velká – jsem objektem jeho nesmírné lásky.
Možná jsme slyšeli tuto zprávu již tolikrát, že jsme k ní rezistentní (nedotýká se
nás tak, jak by měla) – tím se ovšem odsuzujeme hned na počátku k neúspěchu.
Cíl, tedy očištění srdce, je sice dobrý, ale
prostředky jsou špatně volené. Z úkonu
přijetí nabízené odpouštějící lásky (Bůh –
Spasitel) se stane dlouhá a nutno říct neúspěšná cesta hledání vlastních prostředků záchrany (člověk – spasitel). Pokud
naše zpověď a příprava začíná od čehokoli jiného než je milosrdenství Boží, Jeho
bezmezné lásky, budeme se ubírat špatnými cestami.
Příklad: Je to jako s cestou zadanou do
navigace – pokud zadám špatně výchozí bod, ukáže mi sice správný cíl, ale trasa, kterou mi nabídne, se nebude shodovat s realitou.
První, co je tedy nutné po hříchu a natož na začátku přípravy zpovědi udělat,
je postavit do středu své pozornosti milujícího Boha. Připustím tedy, že jsem
milován, uvažuji o návratu, lituji, vyznávám, nechávám si odpustit a vycházím
v Boží síle.
Myslím, že v této počáteční fázi naší přípravy na svátost smíření často podléháme zákeřnému pokušení zlého dívat se na
sebe odděleně od Boha – výsledkem jsou
pak skutečnosti, které mohou nastat:
a) až nezdravé zaměření na svůj vlastní
hřích, které mi bere naději na odpuštění,
nebo mi bere odvahu k vykročení – „jsem
příliš špatný/á a to opakovaně“
b) neschopnost svůj vlastní hřích, popřípadě jeho kořeny vůbec odhalit, nebo si
je připustit – protože všechno uvažování
překrývá stále se vracející obhajoba sebe
sama „jsme přece jen lidi“, „je to lidské“,
„já už jiný/á nebudu“

c) svalování viny na ostatní: na druhé, na
okolnosti či na ďábla – tento postoj je věcí
moudrosti a dozrálosti vnímat různé vlivy na svůj duchovní život a přitom se nevyvléknout ze zodpovědnosti – v konečném důsledku jsem to já, kdo udělá rozhodnutí.
Známe z náboženství poučku, že hřích –
aby byl opravdu hříchem, musí být vědomým a dobrovolným rozhodnutím, v případě těžkého hříchu v závažné věci – tedy
vím, že je to špatné a přesto to chci udělat. Pro zpytování svědomí a postup na
naší duchovní cestě je ovšem nutné zhodnotit, jestli jsem reagoval na svody porušeného těla či světa, nebo na nabídku zlého hříchem. Život žádného z nás není
ušetřen rozhodování – a to nejen mezi
dobrým a špatným, ale často i mezi dobrým a lepším.

Nebezpečí aktivních
Podívejme se na svůj život – čím je náš
duchovní, společenský, pracovní... život
rozvinutější, tím narůstá styčných ploch
při setkávání s lidmi, tím více situací, které je nutné řešit... tím více prostoru, kde
můžeme narazit, zklamat, zhřešit. Každý,
kdo se opravdově vydal za Pánem a žije
pro něho, ví, o čem mluvím. Kolik problémů by si člověk ušetřil, kdyby se stáhnul,
ale přesto jde do tohoto rizika, protože
jak čteme v Písmu: „Vím, komu jsem uvěřil“ (2Tim 1, 12).
Příklad: Viděli jste někdy dokument
o Římské říši – obrovské území, s nímž
souvisí obrovská délka hranic – tedy i obrovské nebezpečí vpádu barbarů na mnoha místech.
Variantou k rozvinutému území našeho
života může být (v rámci vlastní bezpečnosti) stáhnutí se do sebe – malé území =
malé nebezpečí. Problém se pak ale stává
víc než vnějším, spíše vnitřním – přináší nejenom duchovní neplodnost, ale i liknavost, lhostejnost, průměrnost... to vše
hrozí rezignujícímu člověku.
Naše cesta obrácení je více než naším
vlastním úsilím spíše Boží věrností – Bůh
je věrný a proto mohu růst – s tím souvisí
naše předsevzetí – nemám si jím dokazovat svou schopnost zvítězit – do takového
předsevzetí se lehce vměstná pýcha. Předsevzetí nás musí uvolňovat pro Pána.

Strategie Zlého
Ne vždy mohu říct: „Může za to ďábel“ –
samozřejmě v konečném důsledku ano,
ale jsou zde i jiné vlivy. On je činný a pracuje velmi systematicky na zničení naší
spásy. Osobně si myslím, že jej zlo neustále pudí k činnosti (bořit stavby Boží –
a my jsme přímo chrámem Ducha Svatého). Věřím ale také v to, že si chce také
svou práci ulehčit – učinit z nás spolupracovníky své vize zmaru. V teologii známe
pojem ctnost a neřest. Ctnostný člověk
má vybudovanou schopnost rychle a bez
větších potíží činit dobro. Neřestný pak
právě opačně činit zlo.
Příklad: Říká se, že Stalin vracející se
v noci z krásného koncertu byl schopen
zasednout za pracovní stůl a nařídit stovky trestů smrti nevinných lidí.
V našem případě to může být zlo v jiné
podobě, které jsme schopni udělat po
dobře odvedené práci pro Boha a bližního, protože nejsme dostatečně prozíraví. „Už jsi toho udělal/a dost. Odpočiň si.
Přestaň s tou neustálou ostražitostí.“ Oblast, ve které hřešíme, se nám v takovou
chvíli nabídne úplně v jiném – příznivém
světle a jsme lapeni. Jak dlouho asi vydržíme nad takovou prohrou upřímně plakat a vyznat se z ní. Pětkrát, desetkrát?
A co potom? Většinou si zařadíme takovýto hřích do kategorie „můj problém“,
„obtížná součást mého života“, nebo dokonce „můj kříž“. Z toho, co nás má pokaždé vyburcovat k boji, se stane nepříjemná, ale přece jen součást mého života. Kde ztratím ostražitost, tam se stávám kdykoli napadnutelným. Jsem pak
už jen hračkou v rukou Zlého. Z opakující
se slabosti se stane neřest.
Co dělat? Nabízí se řešení: snažit se více
ty věci nedělat. Ale co po půl roce neúspěšných bojů? Neprohloubí tento neúspěšný boj ve mně jistotu, že se právě tohoto nikdy nezbavím? Cestou je Pán.
A také použití všech dostupných prostředků, které nám dal: rozum, vůli, cit...

Praktické kroky příprav y
Často opakované úkony v sobě nesou nebezpečí rutiny. Když se pravidelně zpovídáme, nejsme ani tak v nebezpečí toho, že
bychom se nepřišli vyzpovídat, jako spíš
v automatickém odříkávání svých chyb.
Jak žijeme ve stejném prostředí, opakují
se i nebezpečí, která nás obklopují, a opakují se i pády. Potom se nám vytvoří vý-

čet pádů, které zformulujeme do seznamu, a ten před knězem při každé zpovědi přečteme či odrecitujeme jako básničku. V takovém případě začneme ztrácet
cit pro hrůzu jednotlivých hříchů a máme
tendenci tento seznam brát jako normální součást svého života. Říkáme pak: „To
jsem prostě já. Já už jiný nebudu...“

Jak na to?
Napiš si na papír několik otázek, na které
si během přípravy na zpověď odpověz:
Kdo je pro mě Bůh?
Jakého Boha vidí ti, kteří na věčnosti stojí
stále před Jeho tváří?
Kdo jsem ve svých vlastních očích?
Kdo jsem v Božích očích?
Postav se do jeho přítomnosti – vnímej
jeho blízkost, jeho pohled lásky! Nejde-li
ti to, postav se před kříž – vrcholný projev
Boží lásky k člověku! Teprve na základě
vědomí Boží velikosti, svatosti a lásky se
naplno odkryje hrůza tvého hříchu. Je-li
nejdůležitější částí svátosti smíření lítost,
pak ji není možné ze sebe nějak násilně
„vymačkat“, ale nechat ji vyplout z hloubky svého nitra.
Příklad: Máte rádi dobrý slepičí vývar?
Když se do studené vody vloží všechny
potřebné ingredience a zalijete je studenou vodou, nic neuvidíte. Jakmile však
vodu začnete zahřívat, začnou se na hladině objevovat mastné skvrny. Teprve potom je možné je vidět a spočítat mastná
oka. Dokud se tvé srdce v Boží blízkosti
nezačne zahřívat, zůstane tvá vina neviditelná. Kvalita tvé přípravy na svátost smíření je přímo úměrná intenzitě vztahu,
který máš se svým Bohem.

že jsi skončil vyznání a ještě nevzpomínáš
na další hříchy.
Nechej kněze mluvit a potvrď, že rozumíš danému pokání.
Nechej si odpustit.
Rozluč se.

Účinky zpovědi
Svátost smíření nejen odstraňuje hřích
z naší duše, ale je vždy vstupem do nové
a stále se prohlubující zkušenosti se silou
svatosti. Kromě toho, že nám po zpovědi přestává svědomí vyčítat naše poklesky, je tu i rozměr duchovního boje, který
se s darem posvěcující milosti stává mnohem účinnějším. A třetí rozměr je radost.
Není ji možné prožít naplno a mít přitom
srdce plné zla.

KA JÍCÍ MODLITBA
Můj Bože, stvořil jsi mne ke své podobě. Podívej se nyní na mne, jak nezvládám žít věrně podle úmyslů tvého srdce. Pevně však věřím ve tvou milosrdnou a odpouštějící lásku. Převyšuješ mě svou věrností, proto si
troufám Tě prosit: Odpusť mi mou nevěru
a posvěť mě svým Svatým Duchem. Neboť
ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen
P. Kamil

Jak v yznat své hříchy?
Pozdrav. Nepřistupuješ k zpovědnímu
automatu, ale ke knězi – živému člověku.
Kdo jsem? Aby to mělo pro zpovědníka
význam, řekni – stav, závazky popř. věk.
Kdy byla má poslední platná zpověď?
Dobrá příprava tě osvobodí od mnohomluvnosti.
Jaké jsou tvé hříchy? Nevyjadřuj se zbytečně ke každému hříchu, nevysvětluj –
na případné nejasnosti se kněz zeptá sám;
nezamlčuj, neomlouvej se, nekličkuj; vyslov název hříchu a zbytečně ho nepopisuj; u těžkého hříchu dodej počet; můžeš dodat – největší problém mám s tímto hříchem.
Ukonči vyznání! Např.: „Toto jsou mé hříchy, upřímně jich lituji.“ Kněz tím pozná,

PRODE J ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Charita Valašské Meziříčí bude první adventní neděli 3. 12. 2017 od 8.00
do 11.15 hodin prodávat před kostelem Všech svatých adventní věnce, které vyrobili její klienti a pracovníci.
Výtěžek prodeje bude využitý na podporu klientů Charity.
Martina Došková
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V „kůži“ fatimských pasáčků
Již od prvního dne putování s Pannou Marii Fatimskou až do rozloučení a předání této milostné sochy slovinskému národu jsem si připadal jako tři malí pasáčci tenkrát v roce 1917, když se jim zjevovala Panna Maria. Ačkoliv jsem při putování nepředstavoval pasáčky, spolu s Kateřinou, Klárou a Jakubem jsem si jako Lucie,
Hyacinta a František připadal. Tak jako oni
přicházeli pěšky a určitě s velikou radostí do Cova da Iria, aby se setkali s krásnou
Paní, tak i my jsme putovali našimi katedrálami a krásnými poutními místy, abychom sem doprovodili milostnou sochu
Panny Marie z Fatimy.
Mým největším zážitkem a zkušeností
bylo pozorovat zástupy lidí, které se alespoň na malou chvíli chtěly přiblížit k soše
Panny Marie, aby Jí svěřily své prosby, starosti a díky a aby se Jí z vděčností mohly poklonit a dotknout. Sestra Lucie ve svých vzpomínkách píše: „Když se
přiblížila hodina zjevení, musela jsem se
s Hyacintou a Františkem protlačit velkým zástupem lidí, kteří nás stěží nechávali projít. Cesty byly plné lidí.“
I já jsem měl někdy problém, abych se
zástupem lidí k Panně Marii vůbec dostal, podobně, jako tomu bylo na posvátném Velehradě či na Svatém Hostýně. Sestra Lucie dále pokračuje: „Mnoho lidí,
i vznešené dámy a páni, se tlačili zástupem kolem nás, padali na kolena a prosili, abychom předložili Panně Marii jejich
záležitosti. Jiní, kterým se nepodařilo dostat se až k nám, volali zdaleka: ‚Pro lásku Boží, poproste Pannu Marii, ať uzdraví mého chromého syna!‘ Jiný volal: ‚Ať
uzdraví mé slepé dítě!‘ A opět jiný: ‚Mé
dítě je hluché!‘ ‚Ať se mi vrátí domů manžel, syn z války!‘ ‚Ať obrátí jednoho hříšníka!‘ ‚Ať mě uzdraví z tuberkulózy!‘ Bylo
tam vidět všechny druhy lidského utrpení.“
Ano, i já jsem si připadal, jako bych během jednoho měsíce viděl všechny druhy
lidských utrpení.
Tlouklo mi srdce a byl jsem naplněn velikou vděčností, když jsem mohl na vlastní oči vidět stovky a tisíce lidí, kteří se
chtěli přiblížit k Panně Marii. Nejednalo se o nějaký roztržitý dav, jako tomu
bývá v nákupních střediscích či při sportovních zápasech. Byl to zástup lidí, který přicházel s otevřeným srdcem, aby se
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setkal s Ježíšovou matkou, matkou, která čeká a netrpělivě vyhlíží své děti a která je chce shromáždit u svého Syna. Lidé
nejrůznějšího věku, postavení, z nejrůznějších řad a stavů přicházeli za Pannou
Marii, protože věděli, že matka nemůže
odmítnout malé dítě v peřince ani člověka na sklonku života, že neodmítne člověka na pokraji společnosti ani duši zašpiněnou hříchem. Její tvář vyzařující lásku a něhu musela prolomit nejedno zatvrzelé, smutné a ztrápené srdce
a naplnit ho pokojem, nadějí a odvahou
kráčet dál. Mohli bychom říci, že v kostele pláčou jen staré babičky nad osudem svých dětí, ale budu mít ještě dlouhou dobu před očima slzy a rozzářené
oči mladé dívky, pokorně klečící u Panny Marie. Ještě dlouho budu vzpomínat na lidi, kteří i z posledních sil poklekali před krásnou Paní, aby Jí vzdali
díky. Také vzpomínám na lidi, kteří přišli s nejrůznějšími tělesnými i duševními problémy a nemocemi, aby je svěřili u nohou Té, která může u svého Syna
vyprosit cokoliv. Vždyť kolik jen pamětních obrázku s Pannou Marií jsme rozdali pro lidi, kteří nemohli
přijet, kteří jsou upoutáni
na lůžko a kteří třeba ani
nechtěli přijet. „Můj vnuk
se mnou nechtěl jet, přišlo
mu to zbytečné, ale chci mu
vzít obrázek,“ byla odpověď jedné paní. Určitě přicházeli i lidé pochybující a hledající a myslím si,
že Mariin pohled se dotkl
mnoha lhostejných duší
a zatvrzelých srdcí. Silným momentem bylo také
vidět dvě nevidomé sestry,
které přišly přivítat Fatimskou sochu Panny Marie
v Českých Budějovicích.
Někdo si mohl říci: „Proč
vlastně přišly? Vždyť stejně nic neuvidí?“ Duchovní zrak však často vidí více
než ten lidský a jejich hluboká víra je jistě naplnila
velikým pokojem.
A s takovými a mnoha dalšími zkušenostmi a pro-

žitky jsme putovali až do onoho dlouho
očekávaného 7. října 2017, kdy měla být
naše země odevzdána Panně Marii a skrze Ni zasvěcena Bohu. Také jsme se modlili za příhodné počasí pro tento veliký
den. Počasí nakonec bylo nejen příhodné, ale i autentické, totožné se 13. říjnem
1917. Když jsme dělali prostor liturgickému průvodu, aby se vůbec dostal mezi tolika lidmi na hlavní tribunu, kde měla být
sloužena slavnostní mše svatá, opět se
mi vybavila slova sestry Lucie: „Lidé přišli v zástupech. Lilo jako z konve. Moje maminka se obávala, že to bude poslední den
mého života.“ I já jsem se obával, jak to
vše skončí, zároveň jsem však byl hluboce vtažen do onoho tajuplného dne, kdy
se ve Fatimě odehrál velký sluneční zázrak tak, jak Panna Maria malým pasáčkům přislíbila. Nakonec vše dopadlo dobře. Následovala ještě další krátká přeháňka a pak už se mračna začala postupně trhat a v pravé poledne vysvitlo i slunce.
Jsem moc vděčný za to, že jsme mohli na
pár dnů propůjčit Panně Marii své životy a svůj čas a doprovázet Ji při jejím putování po naší krásné vlasti. Vždyť Ona je
s námi a doprovází nás celý život.
Maria, díky za čas strávený s Tebou a s Ježíšem.
Václav Kašík

Poselství adventu
Poselství adventu lze shrnout do několika slov: Přijde, přišel, přichází - Bůh,
který nás miluje.
PŘIJDE
Spasitel a zachránce lidí, Ježíš Kristus, se na
konci časů definitivně zjeví „ke spáse těm,
kdo ho očekávají“ (Žid 9,28). Očekávání
budoucnosti pro nás tedy nemusí být zdrojem strachu a úzkosti, ani kdyby nás potkaly sebetěžší okamžiky. Vždyť: „naše budoucnost je v Božích rukou!“ (srv. Žl 31,6).
PŘIŠEL
Kristus na svět již přišel. Sdílel náš život a

zvěstoval, že člověk může být zrozen k naplněnému životu bez konce. Smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním nám k němu otevřel
cestu. „On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás
chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9).
PŘICHÁZÍ
Kristus přichází i do našich životů. Můžeme
se s ním setkávat již nyní. Skrze víru, modlitbu, četbu Bible, život ve společenství církve
a skrze svátosti. Můžeme od něj čerpat inspiraci a sílu pro náš život. V každém člověku mu
navíc můžeme i sloužit (srv. Mt 25,40n). „Já
jsem s vámi po všechny dny...“ (Mt 28,20).

Přátelé televize NOE
Milí přátelé televize NOE,
televize, která vysílá bez reklam a která,
bez použití násilí a vulgárností, dokáže
poučit i pobavit všechny věkové skupiny.
Již téměř 10 let fungujeme jako prostředníci mezi Vámi a touto televizí pro rožnovskou
farnost. Naším úkolem je roznášet poštovní zásilky přátelům NOE, zprostředkovávat
dotazy a náměty pro TV NOE a v neposlední řadě soustřeďovat a odesílat finanční dary
pro ni. Aby mohla i nadále vysílat bez reklam, potřebuje stálou podporu nás všech,
kteří ji máme rádi a nacházíme v ní kromě
zábavy mnohdy i pomoc ve svízelných životních situacích.
Za tuto dobu se nám díky Boží pomoci a Vaší štědrosti podařilo nashromáždit a odeslat do TV NOE více než 200 tisíc Kč a distribuovat Vám téměř 3 tisíce
poštovních zásilek. Samozřejmě mnoho
z Vás posílalo své příspěvky přímo do TV
NOE, takže je možné počítat snad až odhadem s půl milionem Kč, což je už velmi
slušná částka, a Pán Bůh, televize NOE i
my z toho máme velikou radost.
S tou poštou to však bylo občas problematické. Část jsme rozdali v kostele těm,
které známe a které jsme v kostele viděli. Dost nás mrzelo, když jsme se pokusili vyhlásit, aby si ti ostatní zásilky vyzvedli v zákristii, a často nepřišel nikdo. Většině adresátů jsme ale museli poštu rozvážet na vlastní náklady a těm úplně nedostupným (nedostupné schránky v panelá-

cích nebo značná vzdálenost) jsme poštu oznámkovali a přeposlali. Zvláště před
Vánoci to bývalo tak zvaně „husté“ a časově hodně náročné, i kvůli počasí. Ale
většinou se to nakonec podařilo.
Všechno ale má svůj konec a tak i my
pomalu s touto čestnou funkcí končíme, ačkoliv jsme ji i přes všechny problémy dělali rádi a s láskou. Přibývající roky a zhoršující se zdravotní stav už
nám nedovoluje dále pokračovat. Chvála
Bohu jsme naštěstí našli za sebe spolehlivou náhradu v panu Jaromíru Valchářovi z Hážovic, kterého jistě všichni znáte i
jako nového kostelníka. Proto se již prosím se svými potřebami i dary obracejte
přímo na něj. Věříme, že tuto službu bude
konat se stejným nebo i větším zaujetím jako my, a přejeme mu hodně Božího požehnání, odvahy a síly
i dobrých nápadů, jak uvedené problémy „vychytat“.
A my Vám všem děkujeme za projevenou důvěru. A kdyby někdo z Vás
náhodou potřeboval zpětně zjistit, kdy a kolik přispěl, vedli jsme si
přesné záznamy, do kterých je možné na požádání nahlédnout. Jinak
Vám ze srdce přejeme stálou štědrost a pochopení pro potřeby druhých a také krásné a klidné prožití
adventního času v očekávání Božího narození.
Miroslav a Helena Poláškovi

KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Dřevěnými dveřmi vejdu do kostela,
cítím vůni dávných časů,
krásných květin, jež podtrhují talent umění,
které málo lidí v dnešní době ocení.
Baroko, kulaté oblouky,
jež kostel Všech svatých zdobí,
velký obraz, jež člověk zamíří okem přímý směr,
je velmi cenná práce a žádný podprůměr.
Z modlitby mě vyruší poutníci,
kteří dozvědět se chtějí „Kdo dřevořezbu
Křížové cesty vyrobil?“
Odpovídám: „Byl to mistr Knil“.
„A varhany, ten klenot hudby, kde se tady
objevil?“
Dva bratři Stavinohové je vyrobili,
mnoho práce, hodně síly.
A přesto hrají krásně jako v nebi,
když za nimi ten správný člověk sedí.
Na pravé straně kostela
důstojně sousoší dvou bratrů stojí,
Cyril a Metoděj a jejich víra,
ať z ní je čerpána naše síla.
Nad oltářem dva andílci stojí,
ukazují na blikající světýlko,
Ježíšovo srdce, které stále hoří
pro všechny lidi, pro celý svět.
Pro každého, kdo najít touží
pravdu a klid a s Bohem chce svůj život žít.
Jana Hutyrová
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OKÉNKO PRO DĚTI
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ADVENT

ODPOVĚDI:
1)Advent. 2)sv.Martin. 3)Brus-le. 4)Barborky. 5)Mikuláš. 6)Biskupem.
7)Am-brož. 8)Neposkvrněnému Početí Panny Marie. 9)Rukavice. 10)Ořech.
11)Vánoční cukroví. 12)Vánoční trhy. 13)sv.Lucie. 14)Sníh. 15)Sněhový
pluh. 16)Sněhulák. 18)Osel a vůl. 19)Andělé. 20)Sláva. 21)Palestina,
Izrael. 22)Svatá. 23)Vánoční stromek. 24)Ježíše Krista. 25)Mudrci z
východu, svatí Tři králové.

Hádankový adventní kalendář

1. Čtyři týdny před Vánoci vlastní název mají, patříš k těm, kdo jej znají?
2. Napřed, když byl vojákem, o plášť rozdělil se s žebrákem, později pak biskupem se stal, jméno jeho rozneslo se v dál. 3. Napřed nástroj na broušení, písmenka dvě v prodloužení, výsledkem vánoční je nadělení.
4. V tenhle den pak větve uříznuté a do vody zasunuté, do vánočních svátků květy obalí, jak pak je jen lidé
nazvali? 5. Kdo jsou ti tři, co dnes večer chodí městem, dobroty a překvapení nesou dětem?
6. Čím byl světec, co má dneska svátek, kdo to ví? Mitra s berlou, ty to napoví.
7. Dnešního dne světce jméno, název šperku jakby zakončeno, zkratkou Ameriky zahájeno.
8. Čemu se dnes chvála vzdává? Víš to? Sláva!
9. Pro ruku je to stan, jenž jí chrání ze všech stran.
10. Rozbít si mě napřed musíš, dobrou chuť pak zakusíš.
11. Už to voní celým domem, co pak brzy mlsat budem.
12. Ač jsou někdy ráno mlhy, na náměstí vánoční jsou …
13. Dnešní světice noci prý upije, kdo to její jméno zná, ví je?
14. Shůry padá, neublíží nic, jenom studí, už vím víc.
15. Odstraňuje sněhy z cest, aby auta zboží, lidi mohla vézt.
16. Hrnec mám já místo čepice, mrkev místo nosu. Kdo jsem, ví jich více.
17. Kdo byl první u jesliček poklonit se Pánu, ještě dřív než bylo k ránu?
18. U jesliček dvě zvířátka vidíme, která jsou to, od tebe se dovíme.
19. Kdo dal pastýřům zas vzkaz, do Betléma jít v ten čas?
20. Nad Betlémem andělská se chvála vzdává, začínajíc slovem…
21. Země, kde ten Betlém ležel, dvě má jména. Jedno bys uměl vědět?
22. O té noci, k níž naděje se vzpíná, že tichá je a … v koledě se zpívá.
23. U Ježíška v chlévu vůbec nestál, k nám se všude o vánocích dostal.
24. Čí že to narození slavíme a proto se veselíme?
(podle Časopisu DUHA – č.8, 12 / 97 )

/9/

POZVÁNÍ
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!
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
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

PROSINEC

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli
se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě.
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Pozvánka k modlitbě chval
„Vstupte do jeho bran s díkuvzdáním,
do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, je věrnost do všech
pokolení!“ (Ž 100, 4-5)
Na lidech, kteří chválí, je cosi zvláštního: v jejich očích plane světlo, které odráží přítomnost něčeho nad nimi. Lidé, kteří chválí, jsou lidé, kteří věří. Svými životy
demonstrují víru v milujícího nebeského
Otce, který zná úmysly svých dětí. Jsou

to lidé, kteří očekávají nevšední odpovědi na své modlitby. Chválící lidé vědí, jak
tento čin srdce, mysli a vůle prospívá jejich tělu, rozumu i duši. Chvály nás vnitřně léčí. Chvály zvyšují naši schopnost žít
a růst v lásce a božství. Chvály nás vedou
do bohatšího života, do života, který pro
nás Bůh stvořil. Chvalme Boží přítomnost ve všem kolem nás.
Milí farníci, zveme Vás na večery chval,
které se uskuteční každou první sobotu
v měsíci v 19 hod.

Nejenom jednou v roce můžeme pomáhat ...
Neděle 22.10. se stala dnem modliteb
a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Věřící ve všech katolických farnostech světa se tedy během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity.
Ze získaných prostředků se v rámci Papežského misijního díla zajišťuje kvalitní
a systematická pomoc v nejchudších diecézích světa. Podporují se katechetické,
vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice, domovy pro sirotky
a staré lidi, leprostřediska, stavby a opravy kostelů a jiné.
Když zatoužíme kdykoliv přes rok vyjít
a být užiteční svojí modlitbou a příspěvkem na toto dílo solidarity s potřebnými

bratry a sestrami ve světě, jsme srdečně
zváni každou neděli navštívit nebo se aktivně zapojit do AGAPE na faře. Výtěžek
z tohoto setkávání je určen právě na misie, právě pro ty, kteří nejsou obklopeni
vším tím „úžasným a samozřejmým dobrem“ jako my.
Finanční bilance z tohoto setkávání AGAPE je pravidelně zveřejňována začátkem
roku v našem Farním zpravodaji.
„Pane, otevírej naše srdce k soucitu a pomoci a nepřestávej nás nabádat, abychom
obměkčovali svá kamenná srdce.“
„Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!“
(Žalm 138,8 )
M. Krhutová

MODLITBY ZA NEJMENŠÍ
Je nás 3159 (v Rožnově pod Radh. 6),
kteří denně prosíme Boha za zastavení
umělých potratů, obrácení společnosti,
lékařů a rodičů a za respektování práva na život každého dítěte od okamžiku
jeho početí.
PŘIPOJTE SE K MODLITBÁM ZA ŽIVOT

• Účastníci se každý den modlí na úmysl
obnovení kultury života.
• Doporučuje se například desátek růžence s aktuálním modlitebním úmyslem.
Nebo můžete přidat aktuální úmysl k vašim obvyklým modlitbám.
• Katolíci se jednou za měsíc ve všední
den účastní mše svaté s přijetím eucharistie a osobním úmyslem za obnovení
kultury života. Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento
úmysl den svého utrpení.
• Šestkrát ročně dostávají účastníci modliteb dopis P. MUDr. Jiřího Kordy.

ná proti dítěti – přímá vražda nevinného vykonaná samotnou matkou. A když
dopustíme, že matka může zabít dokonce své vlastní dítě, jak můžeme po jiných
lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem?
Země, která potraty povoluje, neučí lidi
milovat, ale používat násilí k dosažení
svých cílů. Potrat je největším nebezpečím míru na světě, protože lidi zaslepuje.
MODLITBA ZA ŽIVOT
Bože, Nebeský Otče, denně tě prosíme za
zastavení umělých potratů, obrácení lékařů a uznání práva na život každého dítěte od okamžiku početí v České republice.
modlitbyzanejmensi.cz

Matka Tereza v roce 1994 řekla:
Cítím, že potrat je dnes největším nebezpečím pro mír, protože to je válka vede-

MANŽELSTVÍ – CESTA KE SVATOSTI

KALENDÁŘ AKCÍ
PROSINEC

Centrum pro rodinný život Olomouc
spolu s časopisem RODINNÝ ŽIVOT
pro Vás vydalo novou knihu s názvem:
„MANŽELSTVÍ – CESTA KE SVATOSTI“ (Svatí manželé 20. století) od
MUDr. Jitky KRAUSOVÉ, OV.
Najdete v ní medailony 110 svatých
manželů a kandidátů svatosti s datem
úmrtí od roku 1950, z celého světa
a ze všech sociálních vrstev od rolníků
po světové vědce. Přečtěte si o lidech
žijících v manželství z naší doby, s našimi
starostmi. U každého z medailonů jsou
připojeny otázky k rozjímání.
Kniha má 364 stran a je šířena za cenu
nákladů na vydání, které činí 200 Kč
za kus. Je vám k dispozici v Centru pro
rodinný život (CPR, z.s., Biskupské nám.
2, 779 00 Olomouc) nebo si ji můžete objednat telefonicky – mobil: 720 110 750,

  

tel.: 587 405 250, -253 nebo e-mailem:
rodina@arcibol.cz. Odesílání Českou
poštou vyjde za 1 knihu 54 Kč, 2 ks 60 Kč
a 10 ks 149 Kč. Výslednou sumu zasílejte
na účet: 2800068926/2010 (Fio banka);
Var. symbol: 364 a do zprávy pro příjemce
napište”Dar – sv.manželé “.
Z části medailonů byla v roce 2015 sestavena skripta pro společenství, která jsou
volně ke stažení na www.rodinnyzivot.cz
(Jeden z medailonů uveřejňujeme na str.12.)
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SVATÍ MĚSÍCE

SVATÝ SERVUL / 23.12./
„TĚM, KDO MILUJÍ BOHA, VŠECKO
NAPOMÁHÁ K DOBRÉMU“
Pocházel z Říma, kde žil v 6. století. Od narození byl ochrnutý a odkázaný na péči své
matky a bratra. Uchvátila ho však radostná
zvěst o Boží lásce a dala jeho životu smysl. Sedával v předsíni římského chrámu sv.
Klementa nebo i před ním, aby denně žebral o dary kolemjdoucích. Obdržené peníze
dělil na tři díly: jeden na vlastní životní potřeby, druhý byl pro ještě chudší a třetí na
knihy. Číst a psát ho sice prý nikdo nenaučil, ale jak uvádí papež Řehoř Veliký, nikdo
z negramotných neznal Písmo svaté tak

dobře jako on. Poté co Bibli koupil, každou
návštěvu prosil, aby mu z ní část předčítala. Velmi rád poskytoval pohostinství poutníkům i bezdomovcům. Povídal si s nimi
o tom, čím jeho srdce přetékalo, co do něj
z Ježíšových slov načerpal.
Řehoř Veliký, když hovořil ve svatopetrském chrámu o příkladu tohoto žebráka,
uvedl, že Servul, ačkoli byl sužován utrpením a chudobou, přesto stále velebil
Boha a prosil ho o nové bolesti. Když ve
svém chudém obydlí pocítil příchod smrti, poprosil všechny, jimž poskytoval nocleh, aby s ním zpívali žalmy k blaženému
odchodu z tohoto života. Zatímco někdo
recitoval modlitby hymnů a ostatní hlasitě zpívali, Servul náhle zvolal: „Mlčte!
Neslyšíte tam nahoře andělské zpěvy?“
A pohroužen do nich tiše skonal.
V té chvíli se pokojem rozlila vůně, takže
přítomní byli naplněni důvěrou, že Servul vešel do nebeské blaženosti. Papež zároveň svědčil o přítomnosti jednoho ještě žijícího bratra, který potvrzuje, že Servulovo mrtvé tělo provázela ona příjemná
vůně až do jeho pohřbení.
Přepis tohoto Řehořova kázání je dochován
a o Servulovi podobně hovoří i v Dialozích.
Servul svým životem dosvědčoval, že
těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. Své hosty přesvědčoval, že
„co Bůh činí, dobře činí“, a mnozí na tato
jeho slova vzpomínali i dlouho po jeho
pohřbu.

Patron:

invalidů, tělesně handicapovaných osob

Ostrovní romance aneb svatba za letadlo
MANŽELÉ HENRY A AGNES CASOLANI
Henry * 25. 11. 1917, † 29. 1. 1999
Agnes * 11. 10. 1915, † 13. 7. 1992
Je zima, tak pojďme na krásný slunný
ostrov – na Maltu. Je to vlast dalších služebníků Božích, manželů Casolani.
Dějištěm jejich života je Malta, ostrov či
spíše souostroví v Středozemním moři.
Vystřídaly se tu v historii mnohé národy,
včetně Féničanů. Od roku 1530 Malta patřila rytířskému řádu, který po ní získal
jméno, pak se stala roku 1800 britskou kolonií a od roku 1964 je samostatným státem. Je členem EU a zároveň britského
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Commonwealthu. Kromě maltštiny se tu
hovoří anglicky. Katolické vyznání je naprosto převažující, tj. 98 %!
Harry, jak se říkalo Henrymu, se narodil ve
Vallettě – hlavním městě Malty. Jeho otec
byl vydavatelem místního deníku, vážený občan. Zemřel, když měl Harry 24 let.
Harry měl o dva roky starší sestru Juliettu. Inéz, tak se zase říkalo Agnes, měla dva
bratry a dvě sestry. Její otec vyučoval hudbě, byl varhaníkem, kapelníkem, ale také
maloval. Zemřel, když měla 22 let. Oba vyrůstali v kulturním a také velmi zbožném
prostředí. Rodina Inéz byla jen méně ma-

jetná. Harry byl už v dětství klidný, zdvořilý, vyhýbal se klukovským potyčkám. Dobře studoval, rád kreslil a vystudoval Uměleckou školu malířství a sochařství ve Vallettě. Kvůli známosti s Inéz odmítl další studium v Itálii a nastoupil roku 1934
do veřejné správy jako projektant. Tam zůstal kromě válečných let, kdy sloužil v armádě, až do odchodu do důchodu v roce
1977. Inéz byla veselá, inteligentní dívka,
s velkým nadáním pro jazyky. Získala stipendium na výběrovou vyšší školu, v 16 letech složila oxfordské juniorské zkoušky,
a získala tak oprávnění vyučovat angličtinu, italštinu, historii, matematiku a náboženství. Od svých 18 let vyučovala na škole
jako první rodilá Malťanka.
Poznali se velice brzy, protože bratr Inéz
John byl Harryho kamarád. Období jejich
známosti ale spadalo do těžkých let války.
Malta byla jako nepotopitelná letadlová loď
a hrála velkou strategickou roli ve II. světové válce. A taky za to platila. Ve velké bitvě
o Maltu byla Malta systematicky bombardována soustředěnými nálety ze Sicílie po
celých pět měsíců. Zároveň blokádou ostrova bránili nepřátelé jeho zásobování, takže
ostrov byl opakovaně na pokraji vyhladovění. Ale ani stálá nejistota, ani hlad Malťany
nezlomily. Všechno obyvatelstvo Malty bylo
proto vyznamenáno za statečnost nejvyšším britským vyznamenáním, svatojiřským
křížem, už během války. Takže i naši manželé byli hrdinští rytíři sv. Jiří v boji s nacistickým drakem. Jistě po celý život vzpomínal Harry, jak po vybombardování školy, kde učila Inéz, ji šel hledat mezi trosky,
ale ona se s dětmi zachránila, odešla jinudy. Oba také sloužili v armádě. Harry od počátku války, mimo jiné v nebezpečné pozici stráže v přístavu, Inéz později dobrovolně nastoupila k letectvu jako civilní personál – mimo jiné i pro zlepšení finanční situace rodiny. Konečně po válce – tedy aspoň
pro Maltu – se 19. 4. 1944 konala svatba.
V údobí všeobecného nedostatku měla nevěsta, členka královského letectva, šaty ušité z hedvábí padáku. Ženich pak v sakristii
žertoval, že kdyby nesestřelili letadlo, nebyla by ani svatba...
Po svatbě už Inéz zůstala doma. V lednu
1945 se narodila dcerka Cecilie Mary. Pro
Harryho to byl nejkrásnější den jeho života, nezastínil jej ani pozdější den jeho zázračného uzdravení. Přestože oba milovali děti, zůstala Cecilie jedináčkem. O to víc
byla milovaná a o to více projevovali rodiče opatrnost i obavy, ale nerozmazlovali ji.

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
Snažili se, aby z ní vyrostl skromný člověk
s pevným charakterem. Maminka jí říkávala: „Bůh nám Tě jen půjčil. Chci mu Tě vrátit
jako dobrého milujícího člověka.“ Inéz uplatňovala své pedagogické nadání v péči nejen o Cecilii, ale i o další děti v širší rodině
a v sousedství. Jako první také na Maltě zaváděla prvky výuky dle metody Montessori.
Když měla 12 let, vydala se rodina na velkou
zahraniční cestu – pouť Itálie, Lurdy, Španělsko, Fatima a zpět. Zastávky kulturně
historické, pobyt na pláži, ale hlavně pouť,
známé svatyně. Veliká událost pro dospívající dívku. Snad i to přispělo k tomu, že Cecilie v 19 letech odjela do Marseille do noviciátu sester sv. Josefa. Stala se řádovou sestrou a pracovala pak na Maltě. Jak těžko se
někdy dnes i věřící rodiče smiřují s odchodem dítěte do kláštera. To nebyl případ jejích rodičů, vždyť se o milost řeholního povolání – podle vůle Boží – modlili. Přijali ji
od Boha a dali Bohu zpět.
Harry s Inéz se snažili být denně na mši
svaté, modlili se spolu, spolupracovali ve
farnosti, využívali svých darů. Harry výtvarného talentu a Inéz psala různé články do farního časopisu. Harry kromě války pracoval vždy jako projektant. Nadřízení si ho vážili, dokázal taktně poradit i
mladým architektům a dobře vyjít i s čínskými inženýry při stavbě důležité silnice.
Zval denně k společné modlitbě, připomínal svátky, ale také měl vždy po ruce dobrý slušný vtip. Při neslušném vtipu ale demonstrativně odešel. V roce 1984 se manželé přestěhovali do domu sester v Rabatu,
aby byli blízko dceři a zároveň ji nezatěžovali péčí o sebe, až bude třeba. Dál pomáhali podle svých sil v kostele a občas
i s dětmi v klášterní škole. Harry trpěl od
svých 48 let cukrovkou. V roce 1989 se náhle projevilo silné zhoršení zraku a byla
zjištěny dvě prakticky tehdy neléčitelné
oční nemoci. Mohl číst jen se silnou lupou
a hrozilo mu oslepnutí. To bylo pro něho
velmi těžké. Na podnět Inéz začal prosit
o přímluvu ctihodnou Marii Adeodatu Pisani, o jejíž blahořečení se usilovalo. Harry
se nejen modlil, ale plně se zapojil do pomoci procesu. Inéz žertem řekla o Adeodatě: „... naštěstí už je v nebi, jinak bych musela žárlit.“:-) 29. 12. 1992 mohl Harry při
slavnostní mši opět jasně číst a lékaři potvrdili nečekané, nevysvětlitelné navrácení
zraku. Stav nadále vydržel. Takové společenství svatých v praxi. ... Byl zahájen diecézní proces k blahořečení obou manželů.
Jitka Krausová, Manželství – cesta ke
svatosti (medailon red. zkrácen)

SVÁTOST KŘTU PŘIJALI A DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE BYLI PŘIJATI

Pokřtěn/a dne
23.9.2017

Stella Anna Křižáková
24.9.2017

Štěpán Šimek
Vanesa Pavlíčková
Michal Vetička
Marie Jakešová
Vojtěch Drozd
Tomáš František Stodůlka
Ellen Anna Navařilová
Lucie Vrtalová
Barbora Stojanová
Filip Bartoloměj Kruml
Ella Kateřina Mičolová
Michal Ryška
8.10.2017

Eliška Anna Kovářová

14.10.2017

Valentýna Kneslová
29.10.2017

Zdeněk Jan Vojkůvka
Lukáš Matula
Martin Martinát
Stanislav Antonín Žilka
Anastázie Kretková
Viktor Patočka
12.11.2017

Marek Cigánek
19.11.2017

Gabriel Novák
17.11.2017

Jonáš Pelc

Blahopřejeme nov ým křesťanům k získání této vznešené svátosti, která má
tyto účinky: odpouští dědičný hřích a u dospělého všechny hříchy,
činí pokřtěného dítětem Božím

NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI A SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Dne

Jméno a příjmení

30.9.2017
14.10.2017
14.10.2017
21.10.2017

Pavel Kubíček a Monika Pokorná
Lukáš Mareček a Marie Chamillová
Roman Knesl a Michaela Černochová
Miloslav Majerov a Michaela Kubjátová

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
Jméno a příjmení

Zemřel/a

Věk

Jan Pavelka
Blažena Kozáková
Anna Mizerová
Emilie Petruželová
Miloš Plandor
Marie Halamíčková

15.9.2017
17.9.2017
28.9.2017
29.9.2017
6.10.2017
20.10.2017

77
104
83
85
92
86

let
let
let
let
let
let

Bohumír Rára
Zdeňka Jakšíková
Marie Kramolišová
Pavel Adamec
Jaroslav Krhut

17.10.2017
11.10.2017
12.11.2017
13.11.2017
19.11.2017

77
94
86
54
84

let
let
let
let
let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí! Amen!
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OHLÉDNUTÍ
OHLÉDNUTÍ ZA OTEVŘENÝMI
BRANAMI
Znovu přišel měsíc květen a s ním Otevřené brány, možnost opět si prohlédnout
kostel Všech svatých, poslechnout si historický výklad od průvodců nebo se jen
pomodlit a nechat se naplnit tichem, které
je v dnešní době velmi vzácné.
V posledních dvou letech byl o Otevřené
brány poměrně velký zájem lidí různých
věkových kategorii i dětí. Zavítali k nám
turisté z různých koutů naší republiky,
především z jižní Moravy a ze středních
Čech, ale také cizinci z Německa, Anglie,
Polska i Slovenska. Nejvíce lidé obdivovali obraz Všech svatých, varhany a Křížovou cestu Bohumila Knila, jehož krásná
dřevořezba byla něčím výjimečným a neobvyklým. Návštěvníky také zaujala socha
Svaté Anny s Marií – krásná dřevěná plastika z Itálie, ale i o zpovědnice byl slušný
zájem, především děti zajímalo jejich využití. Tak jsem využila svou bujnou fantazii
a pomocí názorné hry jsem si s dětmi zkusila, jak to ve zpovědnici funguje. Bylo to
pod dohledem rodičů, kteří i když nejsou
věřící, tak je to zajímalo, a jak jsem poznala, pořád existuje mylná představa, že
zpovědnice je výslech pod lampou, a velmi je překvapilo, že je tomu jinak. Děti
a jejich otázky a reakce jsou opravdu kouzelné a v posledních dvou letech jich navštívilo kostel hodně a se zvídavostí sobě
vlastní se zajímaly opravdu o všechno, například o to, kde Ježíšek spinká, když už
tam na té soše Nejsvětějšího srdce je velký a jesličky už mu dávno nestačí. Velmi
pěkná byla návštěva dětí z mateřské školky z Rožnova. Děti měly řadu zajímavých
i vtipných otázek, měly možnost podívat
se na kůr a vyslechnout si hru na varhany i se zpěvem, dostaly razítka a samolepky jako vzpomínku na kostel a věřím, že
byly spokojené. Návštěva dětí je vždy milým pohlazením na duši a člověk, i když je
třeba smutný, má pocit, že to má opravdu smysl.
Ale ne každému se všechno líbí. Jako jsou
různí lidé, tak jsou i různé stížnosti lidí,
hlavně ohledně drahé výzdoby kostela.
Kostel je historická památka, dům Boží,
tak by měl být krásný. Zajímavé je, že na
drahou výzdobu kostela si někteří lidé stěžují, ale nevadí jim, že se neustále staví
nové supermarkety a hospody s drahým
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vybavením. Nikomu přitom nedochází, že
se v takových zařízeních ne vždy prodávají zdraví prospěšné věci, zatímco v kostele se podává pokrm pro spásu duše,
tělo a krev Ježíše Krista v podobě chleba
a vína. Kostel je místo dobra, což se o jiných zařízeních nedá moct říct.
Na závěr bych ráda zveřejnila kratičký,
ale poučný příběh, který kdysi v kostele vyprávěl náš kněz. Je o tom, jak jeden
muž vejde do kostela a hledá v lavici místo
k sezení. Přijde k první lavici a vidí tam sedět narkomana. Přemýšlí a řekne si: „No,
tak tady si nesednu, ještě bych chytil nějakou nemoc.“ Jde dál a vidí tam sedět cizoložnici. Zamračí se a uvažuje: „Tady si
taky nesednu, ještě by mě při mši sváděla
a lidé by si mysleli, že k ní patřím.“ Pokračuje dál a vidí ženu, které utekl muž, a v
poslední lavici vidí bývalého vězně odsouzeného za finanční podvody. Muž se zamyslí a nakonec dojde k názoru, že by mu
při mši mohl podat ruku a že by lidé nabyli dojmu, že v podvodech má taky prsty.
Jiné volné místo tam není a muž odchází
z kostela ven.
Když se člověk zamyslí, právě takoví lidé,
jako byl ten muž, poslali Ježíše na smrt.
Myslel si, že je dokonalý a všichni ostatní
jsou špatní, a trám ve svém oku neviděl.
Jana Hutyrová

SPOLU NA JEDNÉ LODI
Poslední zářijový víkend proběhl Víkend
pro rodiny v Rajnochovicích na Arše.
Díky nemalému úsilí Karla a Jany Fuskových jsme se spolu s dalšími asi osmi rodinami a vší zvěří mohli postupně nalodit na Noemovu archu. Organizátoři nic
neopomenuli, od zajištění hlídání dětí při
bohatém programu, přes objednání hodícího se počasí. Opravdu nám propršelo až do neděle! Potopa se naštěstí odehrávala jen na pódiu :) Bylo ale tak pohodově, že jsme to skoro nezpozorovali a to
bylo při tom stádečku dětí co říct! Hrály si děti i dospělí, zachraňovalo a pátralo
se po zvířatech, bubnovalo, zpívalo, vzdělávalo a dobře jedlo. Co víc si přát! Snad
to nebylo naposledy, co jsme se mohli sjet
na Arše:)
Eliška Chovancová

OHLÉDNUTÍ ZA MISIJNÍ NEDĚLÍ
Dovolím si připomenout každoroční krásnou akci zasvěcenou papežskému misijnímu dílu konanou 3. neděli v říjnu. Naše farnost se také připojuje, a tak i letos naše společenství maminek organizovalo napečení misijních koláčků, ochotné hospodyňky
přinesly své dobroty na faru a tam se všecko
hezky zabalilo a prodávalo po mši svaté.
Jak můžete vidět z fotografií... byla úžasná atmosféra i v sobotu po přinesení koláčků.
V neděli skupinky našich dětí představovaly jednotlivé světadíly barevně v symbolice darů kamene, květiny a rozžaté svíce
za strádající děti celého světa.
Děkujeme ještě jednou za čas a um ochotným kuchařkám, ale také i Vám všem,
kteří jste zmoklým dětem před kostelem
vložili do kasiček svůj peníz tolik potřebný pro misijní aktivity na naší zemi.
Díky Vám je vybraná částka za Rožnov
úžasně veliká.
MM (Společenství modlitby matek)

FARNÍ VÍKENDOVKA
Bon jour madames et monsieurs!
Dovolte, abych se vám představil, jmenuji se Hercule Poirot. O prodlouženém víkendu od večera 16.11.2017 až do neděle 19.11.2017 jsem byl pozván do Tísňav
v Bystřicích, abych prošetřil vraždu malíře,
za kterou byla odsouzena k smrti jeho žena.
Po mnoha letech od této nešťastné události
mne vyhledala jejich dcera Lucy. Chtěla dopátrat pravdy, protože jí matka před popravou napsala dopis, ve kterém píše, že je neviná. Mon amis! Tenhle případ byl tuze zapeklitý a já, Poirot, jsem si musel pozvat
týmy mladých detektivů na pomoc. Naše
šedé buňky mozkové pracovaly bez přestání ve dne i v noci, avšak nebylo to marné
snažení, nakonec jsme se dopátrali pravého
vraha a očistili jsme jméno nevinné ženy.
Poirot je převelice spokojen, že mohl spolupracovat s tak šikovnými detektivy, kteří
se nebáli žádné překážky, fyzické námahy,
velikého přemýšlení a práce v týmu.
Poirot všem děkuje. Au revoir!
Hercule Poirot & tým vedoucích

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO

Zaslouženě odpočívající maminky a dovádějící
děvčata, která pomáhala svým maminkám navázat
přes 500 ks balíčků těchto dobrot.

NADĚJNÍ DETEKTIVOVÉ SE SVÝMI VEDOUCÍMI
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VEČER CHVAL
Modlitební setkání s písněmi chval
Sobota 2. prosince 2017 v 19:00

Kostel Všech svatých
Pro každého!
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