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POZVÁNÍ

FOTA: Josef Bosák

Nebojte se letos zapojit i vy
s vašimi dětmi!
Když své děti přivedete
s dostatečným předstihem na faru,
zapůjčíme vám kostým anděla
s křidélky:)

ÚVODNÍK

OBSAH

z nich opravdu vytratila podstata křesťanské zvěsti. A tam, kde chybí znalost podstaty, nastupují na scénu náhražky. Z čeho
bychom ale měli mít radost? Na tuto otázku nám odpovídá Bible. Už od počátku
se v ní dočítáme o velkolepém plánu, který měl Bůh s člověkem a který do značné
míry vzal za své díky Satanovi a jeho snaze
všechno zničit. Dočítáme se o prvním hříchu člověka a následném pronikání zla do
všech oblastí lidského života. Moc zla se
stala tak velkou, že bez jakýchkoli skrupulí můžeme člověka nazvat otrokem. Otrokem zla.
Chceme-li objevit pravou radost vánočních
událostí, nutně musíme dojít k tomuto bodu
lidských dějin. Ať už se se zvěstí o existenci zla z Bible ztotožňujeme víc nebo méně,
musíme uznat, že tu zlo je a dennodenně
ovlivňuje také náš život. Každý z nás se s některým z jeho projevů „pere“. Každý z nás
vítězí i prohrává. Radost Vánoc spočívá
v příchodu toho, kterého nám Bible představuje jako vítěze. Ne zbraněmi, revolucemi či státními převraty, ale láskou. Jak krásná a mocná tato láska je, zůstává zkušeností nás všech a patří k našim největším osobním bohatstvím. Právě tehdy, kdy před
principem „oko za oko, zub za zub“ dáme
přednost principu lásky, objevíme podstatu vánoční zvěsti. Díky onomu betlémskému dítěti dodnes víme, že láska je cestou
a ne fikcí.
Moc vám všem přeji do těchto krásných dnů hlubokou radost ze vztahu lásky jednoho k druhému, kterou Bůh měl
ve svých plánech o světě kdysi na počátku
a kterou Ježíš přišel svým životem a učením znovu obnovit.
P. Kamil

FOTO: Stanislav Prečan

Narodil se Kristus Pán, radujme se!
Zdravím vás slovy tohoto nejznámějšího
vánočního zpěvu, který neoddělitelně patří k jedněm z největších křesťanských svátků, do nichž právě vstupujeme. Rok co rok
se svět rozvzpomíná na událost narození
muže, který nesmazatelně změnil dějiny lidstva. Bez velkolepých palcových titulků se
v nejzapadlejší provincii římské říše zrodil
v prostém betlémském chlévě Král. Napříč
nuzným podmínkám a nevšímavosti mocných se začíná měnit běh světa. Ohlédnutí
do historie lidstva posledních dvou tisíciletí
nám to jen potvrzuje. I přes nechvalně proslulá období křesťanství je nutné si uvědomit, že to, na čem stojí naše západní společnost dnes, vyrostlo právě z programu lásky,
který na tento svět přinesl Ježíš. Mohli bychom mluvit o oblasti vzdělání, zdravotnictví či oblasti sociální nebo politické – všude bychom narazili na kořeny učení Ježíše Krista. Nechci ale mluvit o všech těchto
doménách, které se pro nás staly tak samozřejmými, a bylo by jistě užitečné to udělat.
Zvláště v letech, kdy se v Evropě rozvinuly
bouřlivé debaty o migrantech a o naší identitě, by se takové ohlédnutí do dějin mohlo
stát světlem odhánějícím nejisté tápání.
Rád bych ale naši pozornost přenesl od
výše zmíněného k oblasti duchovní. Vždyť
tu zjevně ve Vánocích vědomě či alespoň podvědomě hledáme. Zpíváme koledy, navštěvujeme kostely, zastavujeme se
u betlémů. Ježíši přiřazujeme titul Spasitel – tedy Zachránce. Proto ta opakovaná radost z vánočních událostí – na svět
přišla záchrana. Jak málo nám však dochází, o jakou záchranu se jedná. Že se
z Vánoc stávají rok od roku víc a více svátky konzumu – jen dosvědčuje, že se nám
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ZDOBENÍ STROMEČKŮ V KOSTELE

22.12. od 9 hod. Zveme děti a mládež.

FOTO: Josef Bosák

Narodil se Kristus Pán, radujme se!

PŘÁNÍ
Přiblížil se čas vánoční, čas zimní. Čas
plískanic a nepohody. Já však mám před
očima vzpomínku na léto. Při jedné z pravidelných cest do našeho kostela jsem si
na náměstí všiml prostoru za sochou našeho prvního pana prezidenta, prostoru
vysázeného tisíci kvítky a zářícího milióny barev.
Pro člověka, který má rád všechno krásné, je to pastva pro oči. Tento pohled
jsem si v paměti uchoval pro doby nevlídné, plné sněhu, břečky a nepohody.
Mám dojem, že tento pocit se přenesl
i do mé duše, umocněný o chvilku později při mši svaté.
Čím to, že v tom našem (a určitě nejen v tom našem ) kostelíčku se v člověku rozhostí zvláštní pocit pokory, klidu a pohody. Jako by se na hodinku ocitl
v jiném, než v tomto rozbouřeném světě.
Přeji všem lidem, aby i jejich duše, a to
nejen v tomto předvánočním a vánočním čase, se zaplnily loukou plnou kvítků, klidu a pohody.
Antonín Sekyra
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Film o narození Ježíše

Kousek betléma

Chtěla bych vám pro dobu Vánoc moc
doporučit ke zhlédnutí film PŘÍBĚH
ZROZENÍ. Neviděla jsem zatím lépe
ztvárněný příběh o Ježíšově příchodu
na svět, než který natočila Catherine
Hardwicke v r. 2006. Mimo jiné také
zjistíte, podle které Marie vymodelovala autorka sošku naší těhotné svaté
Panny v Betlémě.

Narodil se Ježíš. Teď a tady. Je obyčejný, krásný, jako každé narozené dítě. Je úplně nahatý a úplně bezbranný. Maria se k němu s mírným úsměvem sklání. Oba leží a odpočívají. Není nic přirozenějšího. Hladí ho a konejší.
Jako každá matka. Něžně a laskavě. Jak obyčejné a jak zázračné je každé narození… „Musíš se znovu narodit“ – říká Ježíš Nikodémovi. Asi jako ten slepý žebrák dole v rohu. Ježíš ho uzdravil, slepý vidí. Otevřely se mu oči.
Ale co víc, otevřelo se mu i srdce. Znovu se narodil. Stejně i v protilehlém rohu Pavel. „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“ Jeho tvrdá
mysl pronásledovala křesťany. A teď tady leží
na zemi oslepený. Také nevidí.
Vstávají oba – žebrák i Saul. A jdou za Ježíšem. Za tím úplně nahatým a úplně bezbranným dítětem. Po troše váhání, jestli je to rozumné, se rozhoduji k nim připojit. Chci také
vidět. Chci se také znovu narodit. Teď a tady.
U betléma.
(farnice)
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Adventní tvoření maminek s dcerami na faře v Zašové
V sobotu 2. prosince proběhlo na faře
v Zašové tvoření maminek s dcerami.
Na pořadu bylo společné adventní tvoření. Maminky i děti si mohly vyrobit adventní věnec, vánoční svícen, svícínky z cédéček nebo zasněžené šišky. Ti odvážnější se
pustili do šití filcového srdíčka z lásky, do
výroby květinových broží ze stuh. Malé parádnice sáhly po výrobě náušnic ve tvaru

andělíčka. Vyráběli se sněhuláci z bambulek, peříčkoví andělé... Pro maminky byl
nachystán pravý svařák a pro děti teplý čaj
a občerstvení. Tři společné hodiny utekly v tvořivé a nadšené náladě a všichni si
domů odnášeli spoustu krásných výrobků.
Za přípravu této akce chceme poděkovat
Ester a Zdeňce z Centra pro rodinu.
Petra a Lea Dejmkovy
FOTO: Petra Dejmková

Film Příběh zrození zaznamenává zázračné otěhotnění, náročnou cestu Marie
a Josefa a narození Ježíše, které navždy
změní chod dějin. Cesta o délce více než
160 km vedla nehostinnými pustinami
a byla pro oba o to náročnější, že Marie
byla v posledním měsíci těhotenství. Role
rodičů Ježíše Krista vytvořili ve filmu Keisha Castle-Hughes a Oscar Isaac.
Hardwickeová se soustředila na barvité
události, které předcházejí Ježíšově narození v Betlémě. Jako zkušená filmařka
klade velký důraz na věrohodný obraz
Palestiny z té doby a snaží se o svébytnou uměleckou výpověď, která nepodléhá teologii ani důrazům žádné z oficiálních církví. Přesto je Příběh zrození vůbec prvním snímkem světové kinematografie, který si svou světovou premiéru
odbyl ve Vatikánu.
Tvůrci pro věrohodnost filmu své herce hledali na konkurzech na Novém Zélandu, v Anglii, Francii, Itálii a Izraeli,
ale i na Trinidadu, v Iránu, Guatemale,
Kamerunu, Jordánsku a Súdánu. Např.
představitelku Marie nalezli v 16-leté
Keishe Castle-Hughes, která se za svůj
výkon v novozélandském dramatu Pán
velryb (2002) stala nejmladší držitelkou
nominace na Oscara.
„Scénář jsme poslali nejen křesťanským, ale
i židovským odborníkům. Židovští odborníci
velmi ocenili to, jak jsme pojali jejich tradice
a kulturu,“ říká scenárista Mike Rich.
„Vánoce jsou dnes velmi hektické. Rodiny na sebe mají málo času a ještě méně na
to, aby si její členové popovídali o významu příběhu Ježíšova narození. Pokud se
náš příběh stane takovou dvouhodinovou
pauzou, během které budou diváci uvažovat o víře, pak splnil svůj účel,“ dodává Rich.
Christnet.eu

OKÉNKO PRO DĚTI
V RÁJI BUDE VESELO
VTIP
Péťa a jesličky
Je Štědrý večer. Po hektickém svátečním
dni všichni odpočívají, prohlížejí si dárky a užívají si pohody. Toho využije malý
Péťa, potichu se vyplíží z domu a běží do
kostela. Nikde nikdo. Běží tedy rovnou
k jesličkám, rozhlédne se pro jistotu kolem sebe a sebere figurku svatého Josefa
a Panny Marie. Pak s oběma figurkami
v kapsách běží domů. Pozdě večer se posadí ke stolu a začne psát dopis:
„Milý Ježíšku, mrzí mě, co jsem právě
udělal. Ale je to i tvoje chyba. Proč jsem
letos nedostal žádný pěkný dárek, když
jsem ti napsal tak pěkný dopis. Takže jinak: přines mi do Tří králů nový počítač – jinak neuvidíš své rodiče až do příštích Vánoc.“

AFORISMY
Čas – a ne spěch – stvořil Bůh.
Jak moudří nazývají NÁHODU
- Pseudonym Boha, když se nechce podepsat. (Anatole France)
- Bůh inkognito. (Édouard Pailleron)
- Přezdívka Prozřetelnosti. (Nicolas de
Chamfort)
- Slovo, které vymyslel určitě hlupák!
(Francois Bernis)
Náhoda je to, co nám Hospodin nahodí
(o. Adam Rucki)
Závěr: Náhoda není nikdy náhoda.
(Charles Robb)

HÁDANKY
První chirurg v dějinách lidstva?
(Bůh – odstranil Adamovi žebro.)
Čekáme na ni dlouho, ale dočkáme se až
v sobotu – co je to?

(Neděle.)

Kde přichází Nový rok dřív než Vánoce?
(Ve slovníku.)
V ráji bude veselo,
Pier Giorgio Gianazza
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Novinky
z Matice Radhošťské
V pátek 24.11.2017 proběhla v Trojanovicích podzimní valná hromada Matice Radhošťské. Na úvod byl představen nový farář frenštátské farnosti P. Petr
Kříbek, pod jehož správu náleží i kaple na
Radhošti. Páter Petr byl zároveň přijat za
člena Matice.
Poté předseda Matice pan Drahomír Strnadel přednesl zprávu, ve které shrnul činnost za uplynulé období roku 2017. Letos
byla provedena obnova a doplnění chybějících kamenných chodníků po obou stranách vstupu do kaple. Tyto práce provedli svépomocí členové, za materiální a technické pomoci spřízněných dárců.
11.9.2018 si připomeneme 120 let od vysvěcení kaple na Radhošti. K tomuto výročí se uskuteční v sobotu 15.9.2018 slavnostní mše s účastí arcibiskupa olomouckého a biskupa ostravsko-opavského.
Doufáme ve velkou účast věřících z širokého okolí radhošťského. Matice k tomuto výročí zajistí pamětní medaile.
Valná hromada byla rovněž informována o konání 5. pouti moravských matic,
kterou bude zajišťovat Matice Zašovská
spolu s naší Maticí Radhošťskou. Pouť se
uskuteční 15.4.2018 v Zašové.
Ředitel Městských lesů Rožnov p. R. pan
Rostislav Polášek informoval valnou hromadu o již tradičním pálení svatojánských ohňů na valašských kopcích, při
kterém oheň zapalovaný na Radhošti má
klíčovou úlohu.
V příštím roce si rovněž připomeneme
90. výročí návštěvy našeho prvního presidenta Tomáše G. Masaryka v kapli na
Radhošti (uskutečnilo se dne 23.6.1928).
V roce 2018 bychom chtěli zajistit rekonstrukci elektrické instalace, spočívající v rozšíření a posílení osvětlení kněžiště kaple.
Pro nejbližší období lze doporučit návštěvu kaple 27.12.2017, kdy by se mělo konat
neformální zpívání vánočních koled.
Ladislav Kohout, člen Matice Radhošťské
Chcete-li se dozvědět bližší informace
o dění v Matici Radhošťské, navštivte
webové stránky http://www.matice-radhost.cz/
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Vánoční pořad služeb Božích ve farnosti
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm 2017
Neděle • Štědrý den
24. 12. 2017 7.00; 8.15

Mše sv. ze 4. neděle adventní

Stědrý večer
		

Pastýřská mše sv. ve farním kostele
Půlnoční mše sv. ve farním kostele

16.00 hodin
24.00 hodin

Pondělí • Slavnost Narození Páně
25. 12. 2017 7.00; 8.15; 10.00 Mše svatá			
farní kostel
		
16.00 hodin
Živý Betlém, začátek na náměstí, (před zahájením
		
od 15.00 hod. hraje dechovka), pokračování před kostelem
Úterý • Svátek Sv. Štěpána							
26. 12. 2017 7.00, 8,15, 10.00 Mše svatá			
farní kostel
Středa • Sv. Jana Evangelisty		
27. 12. 2017 16.00 hodin
svěcení vína
				
Mše svatá v muzeu		
kostel sv. Anny
				
(nebude mše sv. ve farním kostele)
Čtvrtek • Svátek sv. Mláďátek					
28. 12. 2017 7.00 hodin
Mše svatá
		

farní kostel

Pátek
29. 12. 2017

farní kostel

7.00 hodin

Mše svatá			

Sobota					
30. 12. 2017 18.00 hodin
Mše sv. ze svátku Sv. Rodiny

farní kostel

Neděle • Svátek Sv. Rodiny
31. 12. 2017
7.00; 8.15; 10.00 Mše svatá			

farní kostel

Nový rok • Matky Boží P. Marie						
1. 1. 2018
7.00, 8.15, 10.00 Mše svatá			
farní kostel

(Bohoslužby ve Viganticích budou oznámeny dodatečně.)
PROHLÍDKY JESLIČEK VE VÁNOČNÍ DOBĚ
(přede mší a po mši svaté )
Pondělí 25.12.2017 / Boží hod vánoční
13–18 hodin
Úterý 26.12.2017 / Svátek sv. Štěpána
13–18 hodin
Středa 27.12.2017 / Svátek sv. Jana Evangelisty
9–12 hodin
Čtvrtek 28.12.2017 / Svátek Mláďátek, mučedníků 9–12 hodin
Pátek 29.12.2017			
9–12 hodin
Sobota 30.12.2017 		
9–12 hodin a 15–18 hodin
Neděle 31.12.2017 / Svátek sv. Rodiny
12–15 hodin
Pondělí 1.1.2018 / Matky Boží P. Marie – NOVÝ ROK 15–18 hodin
Pro základní a mateřské školy je možnost
domluvit individuální prohlídku kostela s jesličkami.
Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách farnosti.

FOTOGALERIE
Víkendové soustředění malé scho

ly

VÁNOČNÍ KONCERT
7.1.2018

FOTA: Václav Krhut

PUTOVÁNÍ K HOŘE SINAJ
Čtyřtýdenní projekt pro děti připravující se na přijetí svátostí spolu se svými rodiči

FOTA: Alois Tkáč

FOTA: Pavel Špatný

NÁVŠTĚVA SV. BISKUPA MIKUL ÁŠE
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POMÁHEJTE S NÁMI
5–6. LEDNA 2018

Charita rozesílá skupinky 3 koledníků a vedoucího. Skupinkám je přiděleno území, ve kterém postupně navštíví téměř každou domácnost. Přicházejí s radostnou zvěstí o narození
Krista a prosbou o dar. A při této příležitosti rozdávají dárcům malou pozornost v podobě
cukru a kalendáře.

KAŽDÝ, KDO BY CHTĚL SBÍRKU PODPOŘIT A ZAPOJIT SE DO KOLEDOVÁNÍ,
JE SRDEČNĚ ZVÁN. PŘIVÍTÁME JAK DĚTI, TAK I DOSPĚLÉ,
KTEŘÍ JSOU OCHOTNÍ POMOCI.
ZÁJEMCI, KONTAKTUJTE: TEREZA OLEJNÍKOVÁ 603 549 682

V letošním roce chceme z vašich darů pomoci lidem v akutní nouzi, finančně podpořit Centrum sociálně-materiální pomoci, spolufinancovat dorozumívací zařízení sestra – klient v Charitním domě
pokojného stáří ve Valašské Bystřici, financovat stavební úpravy a zateplení objektu, ve kterém sídlí služby pro lidi bez domova.
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A PODPORU.

P r o více informací navštivte náš farní web / pravidelné aktualizace

w w w.farnostroznov.cz

Požehnané svátky vánoční
a plnost pokoje a radosti do nového roku
Vám přeje redakční rada Farního zpravodaje
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