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KONCERT MALÉ A STŘEDNÍ SCHOLY
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Rozpoltil na poušti skály,
dal jim pít hojně,
jak z propastných tůní.
Žl 78,15

Když už byl strýc Francek starý, pásával u příkopu husy. Na děcka, která šla
po cestě okolo, volal: „Pojď sem! Zkusím,
jestli máš v kolenou vodu nebo kořalku!“
Potom záleželo na tom, šlo-li o dítě, které strýce Francka znalo, nebo to byl nějaký nováček. Neznalému děcku, které se
strýcem nechalo zlákat, potom Francek
drtil rukama kolena. A to bylo zlé! Proto
ti zkušení obcházeli strýce obloukem, pokud před ním přímo neprchali.
Strýc Francek býval totiž kameníkem. A tvrdost kolen těch nebožátek zkoumal, jakoby
šlo o kámen. Tu tvrdou horninu, které byl
zvyklý dotýkat se v lomu, když ji vylamoval
ze skály, nebo kterou umně dotvářel dlátem,
aby z ní byly kvádry pro stavby, schody, pomníky, Boží muka v polích…
Z přitesaných kamenů se staví i oltáře.
Jsou znamením Boží přítomnosti mezi
námi a předobrazem Krista, ve kterém je
Bůh přítomen mezi námi dokonale.
I když strýc Francek asi oltáře nestavěl.
Není známo, že by u nás nějaký postavil,
i když možná…
Za první světové války byl na ruské frontě a tam padl do zajetí. Z Ruska se vrátil,
díky Bohu živý a zdravý, oženil se a měl
půl kopy dětí. Rodinu živil z kamene, to

byla dřina. Navíc taková sezónní práce,
protože v zimě se kámen nelámal a na živobytí se vydělávalo různorodou domácí
výrobou. A tak byl strýc levičák, člen sociálně demokratické strany, který pravidelně navštěvoval služby Boží o nedělích
a zasvěcených svátcích. Při cestě do kostela kouříval viržíno. On byl stejně vášnivý kuřák. Když tesal kámen, nebo potom
i když pásl ty husy, tak kouřil fajfku a nevyndával ji z úst. Byla však jedna výjimka.
A té se naučil právě v tom Rusku.
V úterý před Popeleční středou kouříval skoro až do půlnoci. Potom fajfku zastrčil do almary, na celý půst. Nezapálil
si, nedal si ani kořalky, nejedl maso, špek
ani vejce. Tak tomu bylo až do Vzkříšení. Teprve po cestě zpátky z kostela si zapálil viržíno, aby se rozkouřil. Na Boží
hod velikonoční – tak to si dal havano.
Šel a kolem jeho hlavy a všude okolo něho
se vznášel vonný havanský dým. A v tom
dýmu kráčel směrem k oltářnímu kameni, ze kterého vytékal proud vody, který všechno zkamenělé oživoval. A strýc
Francek se tomu usmíval, protože, kdo se
dobře postí, tak ten dojde až k Velkému
moři, které je plné ryb.
Postit se holt musí umět, aby z toho něco
bylo!
jáhen Miroslav

Srv.: Ex 20,25; Mt 23,19; Ez 47,1-12

KŘÍŽOVÉ CESTY
ve farním kostele Všech svatých

pátek 17.15 hod.
neděle 15 hod.

„Pohledem na Kristovo utrpení
se dotněme samé podstaty Boží lásky,
která je ochotná jít až na krev.“
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ÚVODNÍ SLOVO
Sestry a bratři, otevíráte letošní první číslo našeho Farního zpravodaje. Ohlížíme
se v něm za vánočními svátky naplněnými
silným poselstvím radosti z Boží blízkosti. V tomto období prožila farnost mnoho krásných chvil a bylo by škoda neudělat malou rekapitulaci. Články i fotografie
v nás tyto chvíle znovu oživí.
Touto cestou moc děkuji za vaši vzrůstající angažovanost při vytváření zpravodaje. Přišly příspěvky z Rožnova i Vigantic, které na přelomu roku prožily výmalbu a technickou úpravu svého kostela. Srdečně vás všechny zvu k prohlídce,
ale i k návštěvě bohoslužeb. Tato vesnice
je součástí farnosti a myslím, že v mnoha
směrech, nejen těch technických, může
být pro ostatní farníky velkým povzbuzením. Děkuji také těm, kdo se do tamějšího života aktivně zapojují.
Vstoupili jsme do roku, ve kterém výmalbou projde i rožnovský kostel. Inovovat bychom měli osvětlení a postupně se soustředit na kostelní lavice. Z tohoto důvodu jsme zřídili nový transparentní účet,
do kterého kdokoli z vás může nahlédnout. Odkaz na něj najdete na farních webových stránkách v rámečku s kontakty.
Sbírky, které jsou každý měsíc vyhlašovány na opravy, budou ukládány právě sem,
a všichni tak budeme mít možnost sledovat finanční transakce.
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Nechtěl bych však v tomto slově zůstat
jen u materiálních věcí, zvláště nyní, kdy
vstupujeme do poměrně dlouhé a pro náš
duchovní život nesmírně důležité doby
postní. Kolikrát už jsme za svůj život
prošli tímto obdobím obrácení, a stále nejsme u konce. Kromě postní liturgie
a pobožností křížové cesty budeme mít
také možnost se zúčastnit divadelního
představení „Pilátova žena“ či prožít duchovní obnovu s tématem „Vnitřní modlitba“ vedenou P. Vojtěchem Koukalem
a s. Lucií z Dolan.
Výše zmíněné aktivity k postní době samozřejmě patří, ale podstatou je „metanoia“ – vnitřní obrácení. K obrácení srdce jsme v tyto dny zváni, a to nejen k obrácení od zlého k dobrému, ale
možná ještě mnohem více k obrácení od dobrého k lepšímu. To, že nikdo
z nás není dokonalý, víme. A že bychom
dokonalejší měli být, víme také. Otázkou zůstává jak? Uvědomuji si, že jsem
vás v úvodu do postní doby předchozích roků vyzýval k obrácení srdce, aby
se z postní doby nestal závod, ve kterém
se budeme předhánět, kdo z nás si toho
dokáže více odříct. Toto vnější se opravdu může stát pastí a místo na srdce se
naše pozornost upne na žaludek či oči.
Letos bych vás ovšem chtěl povzbudit
právě k tomuto. Vnímám čím dál víc, jak
je naše duše propojená s tělem, do kterého ji Bůh vložil. Jedna složka ovlivňuje druhou a myslím, že bychom je měli
rozvíjet současně. Neopouštějme tedy
vnitřní vztah s Pánem v modlitbě, naslouchání jeho hlasu, četbě Bible, ale
nezapomínejme i na postoje vnější, jakými je i půst. U každého z nás bude
a musí vypadat jinak, neboť jsme každý
jedinečným. Nebojme se ale navzájem
inspirovat. Staré heslo říká, že „příklady táhnou“, a my tvoříme jedno mystické tělo Krista. Navzájem jsme propojeni, navzájem se ovlivňujeme, navzájem
se podporujeme. Askeze těla v dnešní
materialistické společnosti vzala zasvé.
Nebojme se svůj vztah k Bohu vyjádřit
i jinak než slovy modlitby. Kéž se v následujících dnech z naší farnosti vznáší
k nebi i modlitba našeho těla, vůně vzájemné lásky s odpuštěním a také světlo
charitativní pomoci.
Přeji všem, aby nám letošní půst nově
otevřel srdce pro Pána i pro sebe navzájem.
P. Kamil
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Ikona Ježíš Kristus Spasitel Vševládce
Zastavme se nad ikonou Ježíše, která
vyzývá k modlitbě před Ježíšovou
tváří. Ježíš je obrazem vtěleného
Boha, je „pravý Bůh a pravý člověk“.
Na pravoslavných ikonostasech
i v katolických kostelích proto jeho
obraz zaujímá vždy ústřední místo, vše
ostatní se k němu odkazuje. Na dobře
viditelné místo jsme umístili novou
ikonu Ježíše také v našem pastoračním
centru. Její níže uvedený popis čerpá
z vyprávění a přednášky P. Vitalije
Molokova.

zjevil Mojžíšovi v ohnivém keři a na jeho
dotaz po Božím jméně, odpověděl „Jsem,
který jsem“.
Toto jméno vyjadřuje, že Ježíš je Bůh
Starého zákona; ten, který přišel
a projevil se v tomto světě. Ježíš je tváří
Otce. (Tato řecká písmena se nepřekládají
ani do staroslověnštiny ani do jiných
jazyků; tento nápis odpovídá známému
hebrejskému tetragramatonu JHVH.)
Ježíš drží v ruce otevřené evangelium (Nový
zákon) s textem vlastních slov: „Pojďte ke
mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi
a já vás občerstvím“ (Mt 11). Tato kniha
tedy symbolizuje Kristovo evangelium, jeho
„radostnou zvěst“, jeho život.
Ježíš má na sobě vždy zvláštní oděv
– suknici, zpravidla červenou (dle
některých autorů vyjadřuje tato barva
božství) a modrý plášť (barva vyjadřující
lidství) přehozený přes levé rameno –
jako znamení bohočlověka.
Zlacené pozadí je vyzařováním božského
světla, ve kterém se on nachází.

Ježíš je zobrazen jako Spasitel a zdroj
života a současně jako Vševládce (řecky
Pantokrátor), což nám připomíná jeho
velikost i neuchopitelnost, jeho jako
tajemství. Na ikoně toto zdůrazňuje nápis
Vsjeděržítěľ ve staroslověnštině.
Ježíš je na ikonách znázorněn vždy
zvláštním způsobem, který ho odlišuje
od všech ostatních: nahoře po stranách
je ikona podepsána christogramem
„IC XC“, z řeckého IHCOC XPECTOC
= Jesus Christus (běžné zkracování
posvátných jmen), ve staroslověnské
podobě.
Kristova svatozář (nimbus) se od
ostatních liší tím, že má uvnitř vepsaný
kříž, respektive tři ramena kříže (čtvrté
zakrývá Ježíšova hlava). V každém ze
tří ramen je vepsáno řecké písmeno;
složena dohromady dávají slovo „o wn“,
tedy „jsoucí“, nebo „ten, který je“ – což je
odkaz na Starý zákon, kdy se Hospodin

Žehnající gesto pravé ruky vytváří
prsty iniciály IC XC (počáteční písmena
řeckého jména Jesus Christus,), což
je gesto, které je v pravoslavné církvi
vyhrazeno kněžím, kteří jím žehnají lidu.
Rysy tváře jsou symbolické, jde o dobové
vyjádření „duchovní tváře“ – protáhlý
obličej (symbol askeze), úzký nos, malé
rty (symbol mála slov), široce otevřené
a pronikavé oči sledující diváka. Mírně
zdvižené obočí a klidný výraz ukazují
majestát, ale současně i pokoj a mírnost...
Marie Popelářová

TRANSPARENTNÍ ÚČET
000000-5205277399/0800
Odkaz na tento účet máme umístěný na
farních webových stánkách na pravé straně v rámečku s kontakty. Pokud se vybere víc než 500 tis. Kč nutných k výmalbě,
budeme pokračovat v realizaci ledkového
osvětlení a následně nových lavic.

POZVÁNÍ
Jak jsme sloužili
v roce 2017
PŘÍJMY
Agapé
Jednotliví dárci
PŘÍJMY CELKEM

33 515 Kč
7 300 Kč
40 815 Kč

VÝDAJE
Tříkrálová sbírka
Misijní koláč
Adopce dítěte z Ugandy
Do Indie
Káva, čaj
Pro P. Krenického
VÝDAJE CELKEM
ZŮSTATEK

1 000 Kč
200 Kč
8 000 Kč
20 000 Kč
500 Kč
5 000 Kč
34 700 Kč
6 115 Kč

Děkujeme všem dárcům, hlavně těm, kteří se zapojují k službě na agapé.
Za všechny děkuje Marie Pavlicová.

PODĚKOVÁNÍ
Paní Květa Tomková prožívala v r. 2017
významné události. Oslavila životní
jubileum a později ze zdravotních důvodů
ukončila pomoc s úklidem kostela. Paní
Květa patřila k úterní 15členné skupině
starších žen. Tuto činnost vykonávala
s láskou 20 let, ráda si po úklidu při čaji
společně popovídala. I když jí pomoc při
úklidu i následné setkávání chybí, vše
přijímá s nadhledem. Dne 28.11.2017 jí
P. Dujka (zástup) poděkoval za „věrnou“
službu a s přáním pevného zdraví se
těšíme na setkání.
Jiřina Nohavicová

První mariánské soboty

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ

Po prvním pátku v měsíci následuje první sobota, kdy uctíváme Neposkvrněné
Srdce Panny Marie, a právě slavení prvních mariánských sobot by mělo být plodem jubilejního roku Fatimy a taktéž
k nim letos (před obnovou zasvěcení naší
země Panně Marii 5.6.2018 na Velehradě) vybízí náš arcibiskup Jan.

Za víc jak měsíc nás čeká, stejně jako
před dvěma lety, děkanátní setkání, které bude po dlouhé době samostatné. Letos bude motto – Neboj se Maria, neboť
jsi nalezla milost u Boha... proto se bude
konat na mariánském poutním místě
v Zašové, vždy o týden dopředu,
tedy 17. března. Zveme všechny mladé.
Více informací a plakátky později.

S pozdravem a přáním požehnaných dnů,
Václav Kašík

Děkujeme a moc se těšíme... animátoři VM

Tříkrálové koledování není jen sbírka peněz
Konečně sečteno – letos se Tříkrálovým
koledníkům podařilo vybrat opět o něco
více peněz než loni. V médiích slyšíme, že
lidé jsou stále štědří, děti se předhánějí,
kdo měl v pokladničce více financí. A já si
říkám, jestli jsme vyšli od ulic našeho města, naší vesnice právě jen proto.
Na dveře psali koledníci tři písmena K,
M, B. Ta písmena vidí lidé každý den,
když se vracejí domů. Ta písmena budou
mít na rámu svých dveří po celý rok. Peníze umožňují koupit a zajistit mnoho věcí.
Co se ale nedá jen tak sehnat, je „přání dobra“, požehnání pro druhého. K, M,
B, ta tři písmena znamenají, že této konkrétní domácnosti, lidem, kteří tam žijí,
přejeme dobro. Přejeme, aby se navzájem měli rádi, aby si dokázali odpouštět,
aby byli citliví k potřebám svého manžela,
svých dětí, aby byli opravdově šťastní. To
je něco velkého, to je důvod, proč pořádáme Tříkrálové koledování!
Naše Charita má v mottu krásné tvrzení, že „vracíme lásku světu“. Poskytujeme
profesionální sociální služby, dokážeme

lidem dát materiální věci, které jim schází. Avšak významný, i když skrytý rozměr,
zůstává v tom, jak k lidem přistupujeme.
Je to rozměr, který není vidět, ale má obrovský dopad na jejich životy. Našim klientům přejeme dobro, modlíme se za ně,
prosíme, aby Láska pronikala do jejich
vztahů.
Všichni máme možnost přinášet druhý lidem požehnání nejen během Tříkrálového koledování. Když přijdeme k někomu
na návštěvu, ve chvíli, kdy s někým prohodíme pár slov na ulici, zkusme na dveře
jeho domova, na dveře jeho srdce napsat
pomyslné K, M, B, neviditelné, ale přesto tak účinné požehnání. Já prosím o požehnání také pro vás, kteří čtete tyto řádky. A na dálku vám posílám slova starého
irského požehnání:
Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.
Nechť máte vítr stále v zádech.
Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.
Nechť vaše pole stále jemně zkrápí déšť.
A dokud se znovu nesetkáme, nechť vás
Bůh ochraňuje ve své dlani. Amen.
Tereza Olejníková
Vigantiční králové
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ZPRÁVY Z CHARITY
Tříkrálová sbírka v roce 2018 v Rožnově pod Radhoštěm
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 18.ročník tradiční Tříkrálové
sbírky. Smyslem této celonárodní akce
je vykoledovat finanční prostředky na
pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci, a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské
Meziříčí se do koledování zapojilo celkem
354 skupinek koledníků, což znamená, že
do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 416 osob. V Rožnově pod Radhoštěm a jeho místních částech, ve kterých se sbírka uskutečnila v pátek 6. ledna a v sobotu 7. ledna 2018, koledovalo
40 skupinek koledníků.
Letos se potřetí podařilo na celém území
působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónů korun. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2 294 031 Kč (tj.
o 225 195 Kč více než loni), z toho v Rožnově pod Radhoštěm 382 560 Kč. Část
těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58% z vybrané
částky, které budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou
v nečekané tíživé situaci. Dále na finanční spoluúčast na plánovanou rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve Valašském
Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez
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domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Plánována je výměna
elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce
podlah včetně položení nových podlahových krytin, vytvoření důstojného zázemí
pro zaměstnance služeb (WC a sprcha)
a zateplení celého objektu. Část výtěžku
bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci,
jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na
základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých
případech i finanční pomoc lidem, kteří
se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním
projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je oprava druhé části
komunikačního systému sestra – pacient
v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, čímž se zvýší pocit bezpečí obyvatel domova.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto
upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky
jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím,
městům, městské policii a farnostem za
vstřícnost a ochotu při realizaci této rozsáhlé sbírky. Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě
jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Aki přinesla koledu
Naše Charita se spolkem Arnicanis
zpestřila seniorům Vánoce netradiční
canisterapií. Krabičky s cukrovím jim
Aki přineslado Charitního domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici.

Do domovů pro seniory jezdí Blanka Hašová s fenkou Arnikou, které říká Aki
nebo také Anička, už několik let. „U seniorů a nemocných je důležité, aby měli
dobrou náladu. A tu jim tenhle chlupáč udělá,“ vysvětlila smysl canisterapie
Blanka Hašová.
Letos se s kolegyní Janou Racovou rozhodly, že udělají seniorům netradiční
předvánoční terapii. „Napekly jsme cukroví. Ty druhy, které všichni znají, jako
vanilkové rohlíčky, Masarykovo cukroví,
linecké, dali jsme ho do krabiček a s Aničkou jsme je rozdávaly v domovech,“ řekla
Blanka Hašová.
Darovat byť drobnost, jako je krabička
cukroví, úsměv a pocit radosti je podle ní

u potřebných a opuštěných lidí to nejcennější. „Jsme rádi, že jsme ten předvánoční čas mohli obyvatelům našeho domova
takto zpestřit,“ dodal ředitel Charity Valašské Meziříčí Jiří Gavenda.
Ohlas je podle ní veliký i u seniorů, proto chce z akce „Aki nese koledu“ udělat
tradici.
Aki je hovawart, což je plemeno vyšlechtěné ze selských psů z německých horských
oblastí. Hovawarti mají vyrovnanou povahu, jsou veselí, trpěliví a bezkonfliktní.

POZVÁNKA do Denního stacionáře Radost v Rožnově p. R.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

POSTNÍ ALMUŽNA
Charita Valašské Meziříčí opět nabízí
možnost zapojit se do sbírky Postní almužna. Pokladničky si můžete vzít v kostele a během doby postní do ní spořit finance za věci, které si sami odřeknete.
Všímejte si také, kdo potřebuje pomoc ve
vaší ulici nebo farnosti. Lidé, kteří se dostanou do tíživé situace, se často ostýchají
o pomoc požádat. Napište jejich jméno a
adresu, případně návrh, jak jim pomoci a
dejte to spolu s ušetřenými penězi do kasičky. Postní almužna má pomáhat lidem
ve vašem okolí. Charita pak ve spolupráci
s farností tyto návrhy posoudí a zajistí pomoc z výtěžku Postní almužny.
Tereza Olejníková, pastorační asistentka
Charita Valašské Meziříčí

Vážení čtenáři,
srdečně Vás zveme do Denního stacionáře Radost v Rožnově p. R., kde zajišťujeme našim klientům – seniorům během
dne nejen potřebnou péči, ale také smysluplné činnosti, které pomáhají udržovat
tělesnou i mentální svěžest.
Přijďte se podívat, co všechno se u nás
děje. Ukážeme Vám, co děláme, jak společně trávíme čas, bavíme se i vzpomínáme, zpíváme a někdy i tančíme, jaké společenství u nás tvoříme.
V letošním roce přijímáme nové klienty. Víte tedy o někom, kdo je v seniorském
věku, žije sám nebo potřebuje pomoc?
Máte příbuzného, který by takovou možnost uvítal? Nebo je Vám více než…, chybí
Vám společnost, některé věci se Vám daří
zvládat trochu méně než dříve a přemýšlíte

o tom, že nechcete být celé dny sami?
Přijďte, nabízíme Vám nezávaznou „seznamovací“ návštěvu. Nebo nás doporučte svým známým, příbuzným, sousedům…
Najdete nás v budově Charity vedle fary.
Těšíme se na Vás!
Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.,
leden 2018
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POTRAVINOVÁ SBÍRKA v děkanátu Valašské Meziříčí
duben – říjen 2018
Charita Valašské Meziříčí prosí o pomoc s potravinovou sbírkou. Podle později upřesňujících informací můžete
přinést do kostela/na faru trvanlivé potraviny typu rýže, luštěniny, konzervy
a podobně, které budou využity Charitou pro ty nejpotřebnější lidi v Centru
sociální a materiální pomoci.
Potraviny se lidem vydávají po prošetření jejich životní situace a mají především
pomoci lidem, kteří nemají peníze obstarat si jídlo z vlastních zdrojů. S těmito lidmi Charita nadále pracuje, aby se jejich situace mohla zlepšit. Mnohdy je ale
konzerva nebo krabice rýže pomocí, která
jim umožní překonat nejkritičtější období, než si najdou práci nebo vyřídí sociální
dávky. Za vaši štědrost a pomoc těm nejpotřebnějším Charita velmi děkuje.
Choryně
Branky
Zubří
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duben 2018
duben 2018
duben 2018

Vidče
Horní Bečva
Hutisko
Valašská Bystřice
Dolní Bečva
Prostřední Bečva
Rožnov pod Radh.
Zašová
Veselá
Valašské Meziříčí
Loučka u Val. Mez.
Lešná
Kelč

duben 2018
květen 2018
květen 2018
květen 2018
červen 2018
červen 2018
červen 2018
prázdniny 2018
prázdniny 2018
září 2018
říjen 2018
říjen 2018
říjen 2018

K ORGANIZACI SBÍRKY:
• sbírka potravin je dobrovolnou aktivitou farnosti
• každá farnost zajišťuje průběh sbírky
sama z dobrovolníků ze svých řad, podporuje se tím vznik dobrovolných farních
charit, které byly na počátku samotného
vzniku Charity

• kontaktním pracovníkem, se kterým je
možné cokoliv konzultovat a domlouvat
se na odvozu darů ze sbírky:
Tereza Olejníková, tel. 603 549 682
• dary ze sbírky jsou využívány pro ty nejpotřebnější klienty v Centru materiální
a sociální pomoci na ulici Zámecká 921,
Valašské Meziříčí
• CO LZE DAROVAT:
Konzervy: paštiky, ryby, maso, zelenina,
ovoce, luštěniny,…
Sterilizované výrobky: marmelády, kečup, ...
Trvanlivé mléko
Luštěniny – čočka, hrách, fazole
Mouka, krupičná kaše, ovesná kaše, jáhly, pohanka
Rýže, těstoviny, cukr
Sypké směsi na vaření, pečení, instantní polévky
• CO NEDAROVAT:
Bonbony, chipsy, cukrovinky
• Před sbírkou vás budu kontaktovat,
jestli máte zájem tuto akci u vás ve farnosti uspořádat a případně přivezu letáčky, aby jste věděli, jaké potraviny
jsou aktuálně nejvíce potřeba a také aby
byli informováni, kam potraviny jdou
Tereza Olejníková, pastorační asistentka
Charita Valašské Meziříčí

Budete vědět, čím byl sv. Josef?
Najdete 5 myšek, které se Josefovi schovaly v dílně?

OKÉNKO PRO DĚTI

19. března slavíme Slavnost sv. Josefa
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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

Jak bojovat boj se sedmihlavým drakem
/ se sedmi hlavními hříchy
V již uplynulém adventním období uspořádalo Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí pro nás ženy výbornou duchovní
obnovu s přiléhavým názvem DRAKOBIJCE aneb Jak bojovat boj se sedmihlavým drakem – se sedmi hlavními hříchy.
Okolo 70 žen se toho sobotního rána sešlo v jídelně zašovské ZŠ.Téma sedmi hlavních hříchů měla pro nás krásně připravené ostravská lektorka Mgr. Františka Böhmová. Vycházela ze slovenské knihy DRAKOBIJEC – moja cesta, kterou přeložila, a tak se mohla dostat přes Karmelitánské nakladatelství i do rukou českého mladého čtenáře. Přednášející postupně nastiňovala děj knihy

a boje a radost z vítězství se sedmihlavým
drakem – se sedmi hlavními hříchy. I když
byla kniha napsána jako poutavá duchovní
četba pro kluky, lektorka jednotlivé hlavní
hříchy napasovávala na nás ženy. Nechyběly praktické rady, jak s každým hříchem
bojovat, ujištění, že s každým útokem draka je zapotřebí víc a víc vnitřního ztišení a reflexe. (Podrobněji o knize v KNIŽNÍM TIPU.)
Nechyběl ani čas na osobní sdílení, výborný oběd a možnost zpovědi. Na závěr jsme
si mohly zameditovat při biblických tancích.
Každý z přítomných si dozajista domů odnesl tu hřejivou atmosféru z ženského kolektivu a navrch povzbuzení do svých životních zápasů o dobro. Eliška Chovancová

Seminář Otcovo srdce

Technika ve službě
duchovního života

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

ÚNOR

2.„Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout
ti, kdo mají materiální, politickou
nebo duchovní moc.
3. Abychom dobro nevnímali jen jako
povinnost, ale také jako něco velkého,
co smíme konat (srv. Žl 1).

BŘEZEN

1. Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
2. Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).
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
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V Otrokovicích se dne 3.2.2018
uskutečnil celodenní seminář
„Otcovo srdce“. Tuto akci připravila
evangelizační skupina Pavla Streža ze
Slovenska a její inspirací bylo evangelijní podobenství o Marnotratném synovi.
Seminář velmi jasně a logicky přibližuje
hluboký význam podobenství. Způsob
podání jednotlivých přednášek,
podepřených názornou prezentací, vede
jednoduchým způsobem posluchače
k postupnému pochopení skutečného
významu a pravého smyslu podobenství,
což je pro náš lidský život velmi důležité.
Seminář je dobrým pomocníkem na cestě
k duchovnímu životu, jak pro lidi, kteří svou
víru hledají, tak i pro ty, kteří svou víru žijí.
Pro všechny přítomné byl seminář velmi povzbuzující, uzdravující vztahy a osvobozující.
Anna Boráková

Vstupem do postní doby se před námi
otevírá velká výzva k obrácení. Abychom
nezůstali pouze u prostého „to a to už
dělat nebudu“, můžeme využít technické
vymoženosti a prožít tak půst aktivně.
Už nějakou dobu funguje projekt bratří
salesiánů s názvem IZIDOOR. Jde o stále
aktualizovanou mobilní aplikaci k podpoře
duchovního života. Najdete v ní podněty
k modlitbě, text Písma následující neděle,
křesťanské písně, citáty či příběhy, životopisy
svatých či ukázky textů zajímavých knih.
Další zajímavou aplikací jsou POSTNÍ
KAPKY. Mají za cíl „osvěžit“ tvůj duchovní život. Nabízejí pomůcky ke zpytování
svědomí, liturgickou modlitbu na každý
den, biblické citáty a inspirativní myšlenky.
Obě aplikace lehce najdete a stáhnete do
svého chytrého telefonu v Google play.
Druhá z nabízených aplikací je dostupná i ve
formě denně zasílaných e-mailů.
ok

KNIŽNÍ TIP / DRAKOBIJCE – moje cesta

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

Po seznámení s knihou Drakobijec –
moje cesta od Marka Domese a Juraje Hajkovského českou překladatelkou
Františkou Böhmovou jsem hned věděla, že se o tento tip musím podělit nejen
s rodiči dětí od 9 let, ale i se všemi, kteří hledají kvalitní příběh, inspiraci a pomoc do života.
Hlavní hrdina Artur je kluk jako každý jiný. Má kámoše, povinnosti, touhy i sny. Už zažil zklamání, neúspěchy
a omyly. Hodně rád sní. Touží po opravdovém dobrodružství, chce se stát opravdovým hrdinou. Jednoho dne mu do života zvláštním způsobem vstoupí neznámý poutník. Artur neví, jak je to možné,
ale tajemný muž přesně ví, čím se už tak
dlouho trápí. Navíc Artura velmi překvapí
sdělením, že na něj opravdu čeká reálné
nebezpečí. A na to je nutné se připravit!
Současně mu naštěstí nabídne pomoc:
„Vím, jak s drakem bojovat, kdybys chtěl,
mohl bych tě to naučit. Ale nebude to jednoduchý výcvik.“
Postupně se tak Artur s poutníkovou pomocí učí bojovat…
• s leností, která umí ochromit, ale díky
AKTIVITĚ a každodenní večerní reflexi se
učí věci dokončovat a dělat věrně.
• s obžerstvím ve formě jídla, ale třeba i počítače nebo tlachání, kdy díky dalším pěti minutách ticha poznává, kdy UŽ
STAČILO, a daru rozumu našel míru ve
všem (STŘÍDMOST).
• s lakomstvím, ve kterém vidí jen sebe,
ale díky daru poznání zjišťuje, že MÁ CO
DÁT (ŠTĚDROST).
• se závistí, jež rozežírá a bere radost ze
života. Za pomoci daru moudrosti se učí
DOPŘÁT I OSTATNÍM (PŘEJÍCNOST).
To už jsme na 20 minutách večerní modlitby :).
• s hněvem, který ničí srdce kolem, ale
jen za pomoci daru síly je možné udržet chladnou hlavu a bojovat s radostným
a pokojným srdcem (MÍRNOST).
• se smilstvem, kdy jediným řešením je
nezadívat se do očí dračí hlavy a utéct
(CUDNOST). Nejsilnější pomocí je eucharistie.
• s pýchou, která útočí nenápadně, ale
o to víc zasahuje. Jen díky daru bázně Boží a sklonění se před Hospodinem

budou zveřejňovány v průběhu roku
v daný měsíc.

a dalšímu ztišení můžeme odrážet útoky
draka (POKORA).
A co dělat, když schází síla pro boj? Na to je
přece nejlepší pomocí SVÁTOST SMÍŘENÍ.
Máme žít radostně a počítat s chybami.
Milovat Boha a bližního.
„Kniha vznikla na Slovensku v prostředí hnutí otcové a synové a záhy se stala
bestsellerem. Sepsali ji otcové, kteří toužili být nablízku svým synům a předat jim
něco z toho, co se naučili ve svých životních zápasech o dobro. Je určena hlavně
klukům ve věku 9 –13 let, ale leckde kniha poputuje v rodině z ruky do ruky, doslova napříč generacemi.“ A i když je prvotně kniha určena chlapcům, už teď vím,
že ji k 1. svatému přijímání dostane i naše
dcera a všechny neteře a synovci. Tato výborná kniha je totiž nejen duchovní, ale
i aktuální pro všechny (v každém věku).

INZERCE

„Objednal som synovi Martinovi (9r.) knihu Drakobijec a je ňou nadšený. Čítameju spolu tak, že on mi jučíta a japočúvam
a debatíme spolu. Je to neskutočne nádherný a užitočný čas. Zatiaľsmeeštežiadnehoreálneho draka, resp. jeho hlavy nezoťali,
ale určite aj k tomu raz dôjde :).“
Ivan a Martin, Nitra

Farní zpravodaj nabízí prostor pro bezplatnou nekomerční řádkovou inzerci.
Ta by měla umožnit snadnější sdílení
hmotných i nehmotných prostředků
mezi farníky. Můžete nabízet nebo
hledat ubytování, vybavení domácnosti,
přebytky ze zahrádky, potřeby pro
děti, sportovní vybavení apod., ale také
přátelství nebo modlitební společenství.
Text by měl být co nejkratší a musí
obsahovat váš telefonní nebo emailový
kontakt. Inzeráty zasílejte na emailovou
adresu: faroznovpr@ado.cz • Redakce
si vyhrazuje právo odmítnout inzerát
z důvodu nevhodného obsahu.

P. S.: Pro ty, kteří si knihu oblíbili, ještě
jedna dobrá zpráva: ve slovenské podobě existuje i pokračování ve formě hry pro
otce a syny.
Eliška Chovancová

• Hledám pro maminku (92 let) paní,
která by s ní sdílela byt (1+1kk) a starala
se o ni. Případně si ji vzala do svého bytu.
Za péči nabízím 12 000 Kč/měs. Kontakt
přes M. Kubečkovou 739 379 311.
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SVATÍ MĚSÍCE
SVATÝ ALEXIUS A DRUHOVÉ
/ 17. 2./
K JEŽÍŠI S PŘISPĚNÍM
SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE
Sedm zámožných měšťanů a obchodníků:
Alexej Falconieri, Bartoloměj, Benedikt,
Bonfilius Monaldi, Gerardin, Jan a Rikover
zpívali k poctě Panny Marie chvály v ulicích
města Florencie. O slavnosti nanebevzetí
Panny Marie r. 1233 se sešli v jednom chrámu, kde se jim dostalo vnitřního oslovení,
vyzývajícího k dokonalému společnému
životu. V ten den se jim zjevila nebeská
Královna oděná do smutku pro staré zášti,
které mezi nimi vládly.
Dohodli se, že rozdělí svůj majetek
chudým a společně odejdou do ústraní
žít poustevnickým životem s rozjímáním
o umučení Pána Ježíše a o bolestech jeho
Matky. Zašli k biskupu Ardingovi, který
jim jejich úmysl schválil, a pak odešli
z města. Trvale se usadili na pustém vrchu
Monte Senario (severně od Florencie)
a odtud scházeli ke kapli zasvěcené Matce

Boží, s milostným obrazem zvěstování.
Kaple jim byla opěrným bodem a hlavní
modlitebnou. Žili v chudobě a kajícnosti
s úsilím žít svatě a druhým pomáhat na
cestě k svatosti.
Zpočátku žili ve volném společenství, ale
brzy z návodu biskupa založili nový řád,
pro který přijali řeholi svatého Augustina,
oblékli černá mnišská roucha se škapulířem
a kromě Alexeje se po noviciátu nechali
všichni vysvětit na kněze. Alexej toužil po
nejobyčejnější službě, a proto z pokory
zůstal jen laickým řeholním bratrem.
Papež Alexandr IV. potom jejich řeholi
s názvem „Služebníci Panny Marie –
servité“ potvrdil. Význam založení řehole
vyniká na pozadí doby, v níž drásaly
Itálii bratrovražedné rozbroje. Prvním
představeným se stal Bonfilius Monaldi.
V r. 1253 vstoupil do řádu Filip Benizi,
který po 14 letech byl zvolen generálním
představeným a velmi přispěl k rozkvětu
řádu. Alexej dosáhl věku 110 let a při jeho
smrti měl řád již 10 000 členů.
Památku ustanovil papež Lev XIII., který
v r. 1888 všech sedm zakladatelů servitů
kanonizoval.

SVATÁ LUDVÍKA DE MARILLAC / 15. 3./

PONÍŽENÍ USCHOPŇUJE K
DOKONALÉ SLUŽBĚ LÁSKY
Narodila se r. 1591 v Paříži. Byla dána na
výchovu a vzdělání do kláštera k dominikánkám, kde byla do 13 let. Pak musela studium přerušit a přestěhovat se k jedné prosté ženě, která vychovávala více děvčat. U ní se učila šít, vyšívat, malovat. Když
se dozvěděla o svém původu, cítila se méněcenně, zároveň zatoužila žít v klášteře a učinila slib, že bude řeholnicí. Chtěla
vstoupit ke kapucínkám, ale nebyla přijata,
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protože nebyla dostatečně silná pro přísný
klauzurní život.
Příbuzní ji našli ve vyšších kruzích partnera a ona souhlasila, že se vdá. Měla syna, ale
necítila jistotu, že se pro rodinný život rozhodla správně. Životní těžkosti jí připadaly jako trest za nesplnění slibu, hlavně když
přišly finanční těžkosti, jejího muže postihla dlouhá nemoc a začal být nesnesitelně hněvivý. Nechala se vést biskupem Camusou k odevzdanosti do Boží vůle a s jeho
souhlasem slíbila, že zůstane vdovou, zemře-li její manžel dřív. Při mši svaté r. 1623
pocítila mimořádnou Boží blízkost a ujištění, že přijde čas, kdy bude moci složit řeholní sliby, a měla i prorocké vidění. Setkala se
s Vincencem de Paul, který byl misionářem
a obnovitelem řeholního života ve Francii.
Ten se stal jejím duchovním rádcem a vedl
ji na cestu charitativní činnosti. On sám založil sdružení měšťanských paní za účelem
péče o staré a nemocné lidi. Manžel Ludvíky zemřel r. 1625 a Ludvíka se stala věrnou a horlivou spolupracovnicí P. Vincence. Společně s ním v r.1633 a s venkovskými děvčaty založila společnost milosrdných

sester – „Dcer křesťanské lásky“ a byla v ní
první generální představenou. Sv. Vincenc
jim připomínal, že jejich celou jsou pronajaté pokoje, kaplí farní kostel, klášterním dvorem ulice města, klauzurou poslušnost, klášterními mřížemi bázeň Boží
a závojem svatá skromnost.
Sv. Vincenc vedl Ludvíku a její sestry ke
skrytému, pokornému životu ve službě druhým. Říkal jim: „Čím opravdovější bude
vaše svatost, tím bude skrytější.“ Ludvíka se
snažila jít spolusestrám příkladem. Příčinou
její poníženosti byl život v Boží blízkosti, nikoli běžné sebepoznávání. Kdo při poznávání sebe se porovnává s lidmi, neohodnotí se tak, aby ho to vedlo k svatosti, ale k pohodlnému křesťanství. Kdo se však porovnává s Bohem, k jehož obrazu byl stvořen,
nemůže se cítit dokonalým, ale před Bohem přiznává svou ubohost a vytrvale prosí, aby Bůh shlédl na jeho poníženost a pomohl mu. To je případ Ludvíky, která v poníženosti byla schopná nést břemena spojená s konáním služby lásky. Ludvíka si osvojila souhrn ctností, zejména prostotu, laskavost, odříkavost a horlivost. Láska k bližnímu otevírá cestu lásce k Bohu a Ludvíka
na ní dospěla k mystickému spojení s Bohem. Jde o nazírání na Boha a důvěrný ži-

vot s ním. Ono mystické spojení pak prostupovalo všechny její námahy, práce a starosti a přetvořovalo ji. Bylo to znát v jejím něžně laskavém vztahu jak k Dcerám křesťanské lásky, kterým pomáhala zbavit se překážek spojení s Bohem; tak k chudým, v nichž
viděla chudého Krista.
Přes těžká tělesná i duševní utrpení vedla
sestry 27 let a obětovala se ve službě bližním. Zemřela v 68 letech a kanonizována
byla Piem XI. v roce 1934.
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První pátek / Celodenní adorace
VEČER CHVAL
3. neděle postní / Křížová cesta
Mše sv. v Domově pro seniory

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
SVÁTOST KŘTU PŘIJALI A DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE BYLI PŘIJATI
jména a příjmení

pokřtěn/a

Miki Jan Pavel Paprskář

25.11.2017

David Topič

26.11.2017

Valentin Jan Beníček

26.11.2017

Meda Lucie Beníčková

26.11.2017

Emma Šimurdová

26.11.2017

Eva Hrušková

26.11.2017

Vojtěch Kožusznik

26.11.2017

Šimon Fusek

26.11.2017

Gabriela Anna Talpová

26.11.2017

Teodor Wardecki

26.11.2017

Eliška Marie Vávrová

3.12.2017

Vojtěch František Popelář

20.1.2018

Viktorie Chumchalová

28.1.2018

Vojtěch Březovják

28.1.2018

Matyáš Sekyra

28.1.2018

Kristýna Matylda Douchová

28.1.2018

Julie Isabela Koláčková

28.1.2018

Jan Andrys

17.2.2018

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 a činí ho údem Kristov y církve
POHŘBY V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

zemřel/a

věk

Marie Plucnarová

7.12.2017

95 let

Marie Maliňáková

10.12.2017

86 let

Julius Žák

11.12.2017

92 let

Libuše Staveníková

17.12.2017

94 let

Rostislav Trčka

11.12.2017

78 let

Jaroslav Vašut

20.12.2017

65 let

Zdenka Křenková

23.12.2017

83 let

4. neděle postní / Křížová cesta

Emilia Válková

30.12.2017

65 let

Výroční den zvolení papeže Františka

Ilonka Stavinohová

4.1.2018

80 let

Jozef Brezina

31.12.2017

70 let

Anna Baslová

11.1.2018

82 let

Pavla Bělunková

12.1.2018

69 let

Růžena Solanská

12.1.2018

90 let

Zdeněk Hykl

14.1.2018

85 let

Drahuše Huková

21.1.2018

85 let

Děkanátní setkání mládeže v Zašové
DUCH. OBNOVA – P. VOJTĚCH KOUKAL

NE 18 5. neděle postní / Křížová cesta
Uzávěrka Far. zpravodaje / Den uprchlíků
PO 19 Slavnost sv. Josefa, snoubence PM
...
NE 25 Květná ned./ PRŮVOD S RATOLESTMI
Z KOS. SV. ANNY / Křty ve farním kostele

Křížová cesta / SVÁTEOST SMÍŘENÍ

Den modliteb za úctu k počatému životu
...
a za nenarozené děti
Č T 29 Zelený čtvrtek
PÁ 30 Velký pátek / Novéna k Božímu milosrden.
Křížová cesta
SO 31 Bílá sobota

Jiřina Šmajstrlová

5.2.2018

77 let

Věra Křenková

11.2.2018

75 let

Josef Vala

11.2.2018

92 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí! Amen!
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OHLÉDNUTÍ od farníků z Vigantic
Ježíšek na Ukrajinu
Děti z Vigantic se zapojily do nabízeného
projektu, opět přes Charity, kde jsme si
s dětmi zahráli na Ježíška.
Dostali jsme možnost vybrat si jedno dítě
ze seznamu dětí z Ukrajiny a mohli jsme
mu vytvořit vánoční balíček.
Vybrali jsme si asi 8letou holčičku Ivanku Ivasjuk … Podmínkou byla omezená
částka kolem 1 000 Kč na balíček. Balíček
měl obsahovat převážně obuv, teplé oblečení a hygienické potřeby.
Děti donesly ze svých pokladniček, kolik uznaly za vhodné, a nakoupili jsme, co
bylo třeba. Přiložili jsme vyrobené přáníčko, dopis z Vigantic a hurá na Ukrajinu.

Domov seniorů
O vánočních svátcích se děti Dobrého
pastýře rozhodly udělat radost lidem žijícím v domově seniorů. Navštívily seniory převážně z Vigantic, které potěšily koledou a malým, vlastnoručně vyrobeným
dárkem.
Tato dobročinná akce byla přínosem nejen pro babičky a dědečky, ale také obrovskou zkušeností pro naše děti. Děti zpívaly a hrály s obrovským nadšením.
Některé z nich setkání s touto životní etapou tak zasáhlo, až jim tekly slzičky.

Tříkrálová sbírka
Další akcí, do které se děti zapojily, byla
Tříkrálová sbírka. V naší obci kolední-
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ci vytvořili 9 skupinek. Během pátečního
odpoledne králové zvládli navštívit většinu domácností. Jsme moc rádi, že dětem
není tato charitativní akce lhostejná.

Rožnovští Ogaři
Za všechny farníky z Vigantic bychom
chtěli poděkovat rožnovským Ogarům,
kteří svým vystoupením podpořili rekonstrukci i výmalbu našeho kostelíka. Dne
14. 1. 2018 provoněli náš nově zrekonstruovaný kostelík vánočními koledami,
kterých jsme si zde letos neužili.
Ještě jednou: UPŘÍMNÝ DÍK ZA SRDEČNÉ ZPĚVY a všem štědrým dárcům
za příspěvky.
Na závěr přijměte pozvání do našeho
krásného kostela.
Těšíme se na vás, farníci z Vigantic.

P. Kamil, který opravdu nezkazí žádnou
legraci. Za to mu patří velký dík, že si
ze svého vytíženého času dokáže ukrojit malý kousek i na takovou mini akci.
Velice si toho vážíme.
Děti si také připravily skvělé vystoupení,
někdo zazpíval, zatančil, nechyběl ani step,
taneční vystoupení a opět skvělé scénky.
Nenáročná, ale výstižná scénka Reklama
na ticho nebo skvělá scénka O ztracené
třídní knize. V této scénce jsme opravdu
obdivovali docela dlouhé texty, které se
děti musely naučit za pouhý týden.
Nechybělo ani občerstvení, které jsme
připravili z malého vstupného. Ochotné
maminky napekly, k tomu něco na zapití
a bylo to. Stihli jsme i tombolu, která
byla vymezena na písmenko„M“. Bylo to
úsměvné, co vše se dá zaregistrovat pod
tímto písmenem. Nechyběla také štěstíčka
pro děti. Dokonce jsme se velice pobavili
výhrou otce Kamila ve štěstíčku. Měli jsme
připraveny i sladké odměny pro děti za malé
soutěže, no prostě bál se vším všudy.

Pyžamový bál
Stejně jalo vloni, i letos jsme si s dětmi ve
Viganticích připravili takový malý mini
ples. Bylo velice těžké najít datum, kdy by
mohlo co nejvíce lidí,ale i to se nakonec
povedlo a bylo to 3. února. Na přípravu
jsme měli pouhý týden. Datum bylo na
světě, prostor v pastoračním centru v Hutisku-Solanci také a nezbývalo než vybrat
téma. Vloni jsme měli klasický karneval
maškarní a letos jsme zvolili mini bál
pyžamový. Děti byly zpočátku překvapené,
ale musíme říci, že nejen děti, ale i dospělí
si s tímto tématem skvěle poradili. Některé
spací kombinace byly opravdu jedinečné.
Naším milým hostem stejně jako loni byl

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům
za podporu této akce pro děti, hlavně za
jejich účast a za jakoukoli pomoc.
Všem dětem bychom chtěli poděkovat
za to, že i my jsme se mohli s nimi stát
na na chvíli dětmi a vtáhly nás do svého
dětského světa. Myslím, že nám všem
bylo prostě spolu pěkně.
Eva Vičanová
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Gertruda von le Fort /

PILÁTOVA ŽENA

Divadelní hra pro 4 herce s doprovodem chrámového sboru,
která pojednává o pohnutém osudu manželky Piláta Pontského.
Účinkuje divadelní soubor Pod Věží
a chrámový sbor ze Štramberka.

DCRP Valašské Meziříčí zve v rámci národního týdne manželství

18.2.2018 / 15 hod.
Kostel Všech svatých,
Rožnov pod Radhoštěm

Pro více informací navštivte n á š f a r n í we b / p r av i d e l n é a k t u a l i z a c e
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