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V rámci postní doby měla naše farnost možnost prožít 17. března duchovní
odpoledne, které bylo pořádáno v rámci pravidelných setkání různých modlitebních
společenství z Valašska a několika dalších míst naší arcidiecéze. Účastníci mohli
vstoupit do modlitby chval, vyslechnout si dvě katecheze P. Vojtěcha Koukala
z komunity Blahoslavenství z Dolan, adorovat, prožít mši svatou či přijmout
přímluvnou modlitbu. Velký dík patří naší schole a sboru z Hutiska za doprovod
během celého programu. Poděkování náleží i všem, kdo se zapojili do příprav,
a to především do přípravy bohatého pohoštění. Celé odpoledne bylo osvěžujícím
povzbuzením do dalšího času postu.
			
P. Kamil Obr
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Když se čas chýlil k prvnímu jarnímu
úplňku, tisíce mužů a žen bylo na cestách
k Cíli.
Poutník a Poutnice došli ke kamenné
stéle. Chodil kolem ní muž, něco mezi
padesáti až šedesáti léty, v renesančním
klobouku a plášti karmínové barvy,
pohledný, s laskavou tváří a jemně
ironickým pohledem. Otočil se
k Poutníkovi a Poutnici, kterou pozdravil
úklonou nejdříve: „Madam,“ a k jejímu
průvodci: „Sire!“ Oba pozdrav opětovali.
Všichni tři si prohlíželi stélu. Poutnice
pohladila levou rukou kámen a pravou
přejížděla do kamene vytesaný nápis.
„Co je tam napsáno?“
„Je to řecké slovo ου τόπος.“
„To zní jako utopie,“ ozval se průvodce
Poutnice.
„Je to utopie!“ potvrdil džentlmen.
„Ale dovolte, abych se představil:
Jsem Thomas More, anglický právník,
politik a spisovatel. Byl jsem kdysi ve
službách anglického krále Jindřicha VIII.
Dá se říci, že jsem byl jeho blízkým
spolupracovníkem, lordem kancléřem,
než mě šéf nechal 6. července 1535
popravit. Vznikly mezi námi totiž
určité neshody a panovník zvolil tuto
možnost našeho rozchodu. Hlavu ale,
jak můžete pozorovat, mám na krku.
Určité privilegium. Jsem totiž světec.
Papež Pius XI. mě v roce 1935 svatořečil.
Výsledek věrnosti katolické církvi. Ale
přátelé, nebude-li vám moje přítomnost
na obtíž, rád se k vám přidám.“
„Nejsem proti,“ řekl Poutník.
„Ani já ne,“ řekla Poutnice, které zjevně
Thomas More imponoval. A dodala:
„Máte smysl pro humor, sire.“
„Je to v mé gesci, madam. Jsem totiž
patronem humoru.“
Naši tři přátelé se vydali na cestu.
Thomas More dělil svoji pozornost
mezi Poutníka a Poutnici rovnoměrně
a vyprávěl přitom zážitky ze svého
působení v politice: „Tak se stalo, že jsem
po vystoupení Martina Luthera napsal
proti němu spis Sedm svátostí. Ale jsem
uváděn pouze jako spoluautor. Autorem
byl samozřejmě král, když si to přál.
O mně je stejně nejvíce známo, kromě
té popravy, samozřejmě, že jsem napsal
Utopii. Vytvořil jsem ten název pro ostrov,

který jsem si vymyslel a kde všichni žijí
ve vzájemné shodě, kde není rozporů,
vládne tam všeobecný mír, tolerance
a naprostá spravedlnost mezi lidmi. Ale
už se blížíme ke druhé stéle.“
Přišli ke druhé stéle. Zatímco ji Poutník
obcházel a hledal něco pozoruhodného,
Thomas More pokračoval v monologu:
„Docela mě mrzelo, že se v historii
posunul můj záměr tam, kam jsem
nechtěl.“
„Jak to myslíte, sire?“ otázal se Poutník
obcházeje stélu.
„Nevymyslel jsem Utopii jako něco,
co není, co neexistuje, ale jako něco
žádoucího, po čem člověk touží. Moji
inspiraci můžete najít na této stéle.“
„Opravdu, nezdá se mi… au!“
„Co se vám stalo, příteli?“ zeptala se
Poutnice.
„Ten kámen jako by tu neměl být!“
„Však tam také být nemá,“ připustil
More a přispěchal k Poutníkovi, aby mu
pomohl odstranit kámen od paty stély.
Pod kamenem se objevil vytesaný nápis:
Iz 65, 17-21.
„Izaiáš, kapitola 65, verše 17 až 21,“
četl Poutník a pokračoval: „To je přece
to místo, kde má prorok Izaiáš vidění
nových nebes a nové země. Bude to
místo radosti, kde nebude pláč, místo,
kde nebudou umírat děti a starci se dožijí
plnosti věku, jinoši budou jinochy do sta
let.“
„Tak tímto místem v Písmu jste se
inspiroval, sire?“
„Ano! Ovšem ve výsledku dnes mnozí
nechápou můj smysl pro ironii. Izaiáš
tlumočí slovo živého Boha. Hrdina
mé knihy, který o Utopii vypráví, je
námořník jménem Rafael Hythlodaion.
To v překladu znamená Tlachal. Já bych si
ovšem nikdy takto nedovolil označit Boží
slovo ani náznakem. Něco vám řeknu:
Intelektuální fenomén starověku, řecký
církevní učitel, kněz Origenes, když píše
o Nanebevstoupení Ježíše Krista, našeho
Pána, tak píše: nad-nebe vstoupení.
Odděluje původní zemi a nebe a novou
zemi a nebe nám umožňuje chápat v jiné
dimenzi. Pro existenci této dimenze je
třeba víry.“
Delší chvíli ticha přerušil Poutník: „Takže
naše touha po Utopii se naplní…“
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ÚVODNÍ SLOVO
„Pán vstal z mrtvých. Aleluja.“
Sestry a bratři,
čas postní přípravy na Velikonoce se naplnil a my vstupujeme do radosti Kristova
zmrtvýchvstání. Moc děkuji za vaši aktivní účast na životě farnosti, která se v tomto období projevila mnoha akcemi. Mnozí z vás jste se do nich vložili s velkým nasazením.
Častokrát vám opakuji, že radost Velikonoc je přímo úměrná tomu, jak jsme prožili půst. Myslím, že nám i letos dal Bůh
možnost udělat tuto zkušenost. Teprve na
pozadí hluboké zkušenosti s Boží láskou,
která se vydává až k smrti kříže, můžeme
odhalit krásu spasení. Ta se nám bude po
následujících padesát dnů ozývat ve slavném aleluja – chvalme Pána.
Rok co rok jsme skrze liturgické slavení vtahováni do událostí prvotní církve a její zkušenost tvoří počátek víry každého z nás.
Bylo by ovšem málo snažit se žít z cizí zkušenosti, i když tak silné, jako byla zkušenost
Ježíšových současníků. Jsme povoláni připojit k ní i svou vlastní. Stejně jako mladí
nemohou žít své vztahy lásky jen na základě
zkušenosti lásky svých rodičů, ani naše ge-
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nerace nemůže žít jen z vědomí toho, co
prožili kdysi dávno apoštolové. Bůh nám
všem dává příležitost udělat zkušenost s
ním zcela jedinečnou, osobní, sobě vlastní. S každým z nás Bůh počítá, s každým
z nás Bůh pracuje a do života každého
z nás vstupuje jedinečným způsobem.
Jestliže jsme v postní době byli zváni k
doprovázení Krista trpícího, nyní nastává
čas spočinout v blízkosti Zmrtvýchvstalého. Utrpení, smrt, ale i vzkříšení patří do tajemství naší víry a tvoří jediný celek. Věrnost postního rozjímání nad Kristovým „sebezmařením“ musí být doplněna stejně věrným rozjímáním nad Kristovým oslavením. Krok za krokem tak dojdeme až k slavnosti Letnic – Seslání Ducha Svatého, okamžiku zrození církve.
Chci vás i sebe povzbudit k této cestě. Na
základě naší věrnosti v nás Bůh vytvoří
cosi nového a životodárného. Vždyť teprve v moci Ducha je člověk schopen říct:
„Ježíš je Pán,“ jak nám to připomíná Písmo. Nemáme-li zůstat jen „chodiči“ do
kostela, jen konzumenty duchovní nabídky, potřebujeme mít zkušenost s Božím působením ve svém vlastním životě.
Na jejím základě se pak mohutně upevní
naše víra, o které je možné svědčit a také
ji předávat našim dětem a vnukům, lidem
kolem nás. Moc všem toto prožití přeji.
Abych nezůstal jen u duchovních věcí, je
nutné znovu připomenout, co nás čeká v
nejbližší době. Generálka interiéru kostela (úprava elektroinstalace, nová světla a výmalba) od nás všech bude vyžadovat velké nasazení, a to nejenom finanční. Během května, kdy budou práce realizovány, se naše setkávání přesune na farní zahradu. Prosím, abyste připojili ke
svým modlitbám prosbu o Boží požehnání za zdárný průběh oprav a také za příznivé počasí. Věřím, že vše dobře dopadne
a práce budou pokračovat k naší radosti
a především k větší oslavě Pána.
První červnovou neděli společně prožijeme, snad již v opraveném kostele,
slavnost prvního svatého přijímání našich dětí. Znovu prosím o modlitbu za
prvokomunikanty i jejich rodiny, aby je
toto mimořádné setkání s eucharistickým Kristem proměnilo a povzbudilo k
ještě intenzivnějšímu životu s ním.
Přeji všem farníkům a čtenářům Farního zpravodaje požehnané Velikonoce a
radost ze Vzkříšeného Pána.
P. Kamil
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Thomas More ho rychle přerušil: „Teď už
ne po Utopii v tom smyslu, jak to slovo
všichni chápou, ale naplní se naděje.“
„Řekl jste, sire, že je třeba víry,“
pokračoval Poutník v rozhovoru. „Co
nám pomůže k víře?“
„Měl bych řešení,“ odpověděl Thomas
More. „Ale, přátelé, nemohli bychom si
napřed dát malé občerstvení?“
Ten nápad se všem zalíbil. Vytáhli
z mošen své zásoby: láhev vína, bochník
domácího chleba, vejce a slaninu. Když
se posilnili, řekl Thomas More: „Řešení,
o kterém vím, je zapsáno na třetí stéle.
Sám bych tam, jako světec, došel vcelku
snadno. Ale je mi ctí, že mohu doprovázet
vás a že nám cesta bude trvat po dobu
poněkud více než krátkou.“
Poutnice se otázala: „Sire, křestní jméno
hrdiny Utopie je Rafael. To je přece
archanděl, který, jak se píše v Písmu,
doprovázel Tobiáše a Sáru na jejich
cestách, aby vždycky došli ke správnému
cíli. Nemohli bychom se pomodlit
a požádat o jeho pomoc?“
„Madam, vidím, že spějete tam, kde jsem
i já!“ reagoval Thomas More galantně na
její návrh. „Nuže, pomodleme se!“
V upřímné modlitbě požádali všichni tři
Boha, aby jim poslal archanděla Rafaela
na pomoc. A stalo se tak. Za malou chvíli
potom už stáli před třetí stélou. Tentokrát
nápis nemuseli hledat. Byl vytesán na
vrcholu stély: Jan 4, 43-54.
„Evangelium nám pomůže. Obraťte se

PILÁTOVA ŽENA
Letošní postní dobu otevřelo v naší farnosti divadelní představení Pilátova žena.
Šlo o divadelní hru pro čtyři herce ze souboru Pod Věží ze Štramberka, doprovázené tamním chrámovým sborem.
Hra od Gertrudy fon le Fort pojednává
o životním příběhu ženy Piláta Pontského, který nechal ukřižovat Krista. Jeho
manželka se mu v tom pokoušela marně zabránit a po rozšíření křesťanství se
sama stala následovnicí Krista.
Celé představení bylo velmi působivé
a herecké výkony ochotníků ze Štramberka opravdu vynikající. Moc touto cestou
děkujeme za možnost prožít začátek postu jinak než v předchozích letech.
P. Kamil Obr

a věřte evangeliu!“ zvolal Thomas More.
Mezitím už Poutník pevným hlasem
četl z Nového zákona příběh o jednom
vysokém královském úředníku, který
uvěřil Ježíšovu slovu, že jeho syn žije.
Příběh o člověku, kterému stačilo
Ježíšovo slovo.
Přátelé byli u cíle své cesty. Zbýval jim však
ještě jeden úkon. Uskutečňovat ho začal
Thomas More: „Rád jsem šel s vámi až
na toto místo. To, co musíte vy dva ještě
udělat, už je na vás. Já jsem to kdysi také
absolvoval. Spadla mi přitom hlava, ale jak
sami vidíte, zase ji mám zpátky a bez újmy.
Ještě bych měl vzkaz pro toho jáhna, co toto
píše. On chce tu povídku nazvat Poutník
a Poutnice. To je, prosím vás, takové plané.
Co takhle Krok do naděje? To je více akční.“
V tu chvíli Poutník a Poutnice udělali svůj
„krok naděje“ a zamířili přímo k Cíli.
Thomas More z kapsy svého karmínového
pláště vytáhl přeložený list adresovaný
jáhnovi. Byl nadepsán: „Návrh závěru.“
Položil ho na zem ke stéle a zatížil
kamenem. Návrh jsem přijal, přepsal
a název povídky pozměnil ještě jinak.
Věřme Božímu slovu. Věřme Pánu Ježíši
a nebude pro nás nepřekonatelné přijmout
fakt, že bude nová země a bude nové nebe.
Že Ježíš skutečně zemřel a vstal z mrtvých
a že skrze jeho utrpení, smrt a slavné
vzkříšení je pro nás cesta ke Stromu života
v Ráji otevřená.
Amen.
jáhen Miroslav

Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých –
ikony Vzkříšení
Vzkříšení Krista je základní oslavou
liturgického roku v západní i východní církvi. Zatímco v našem prostředí je znázorňován vítězný Kristus vycházející z hrobu, v prostředí pravoslavné církve sestupuje Ježíš do pekel. Ano, tedy to, co citujeme ve Vyznání víry.
Jde o působivou ikonu vyjadřující velmi
výstižně velikonoční tajemství. Uprostřed
ikony je vyobrazen Kristus v bělostném
rouchu, obklopený mandorlou (svatozáří
kolem celé postavy). Stojí na vylomených
křídlech dveří do pekla, temnoty, které už
nemají moc nikoho uzavřít; pod jeho nohama jsou vidět jen kusy okovů, zámků
a klíčů, které jsou nyní rozlomeny. To vše
nám říká, že moc pekla byla zlomena.
Zároveň s tím Kristus podává ruce dvěma
postavám, které vytahuje z hrobů – je to
Adam a Eva, první lidé, kteří symbolizují
celý lidský rod, nás všechny. Kristus spolu
s nimi i nás vysvobozuje ze smrti, do které
upadáme hříchem.
V pozadí je vidět zástup starozákonních
spravedlivých (proroci a králové), kteří
čekají, až je Boží Syn vyvede z pekel. Andělé zobrazeni nad Ježíšem je vítají v nebi.
Pozadí ikony tvoří symbolicky hory, místo
biblického setkání s Bohem.

Ježíš na kříži je tradičně v katolické
církvi zobrazován jako trpící. Na ikoně kříže z kostela Sv. Damiána v Assisi
je Kristus živý. Má otevřené oči, klidný
a vyrovnaný výraz – jde o Krista vzkříšeného. Právě z této ikony promluvil Ježíš na mladého Františka Bernardona
a vyzval ho, aby opravil Boží dům. Tohoto mladíka dnes známe jako svatého
Františka z Assisi.
Ztvárnění ikony je silně inspirováno syrským uměním. Dominantní barvy jsou
červená, symbolizující Boží lásku a prolitou krev, a černá, symbol vzpoury, smrti a hříchu. Kristus na kříži nevisí, ale stojí, kraluje z kříže. Ježíšovo tělo vyzařuje světlo, které osvěcuje i postavy pod křížem. Ježíš přijímá svět, jeho rozpažené ruce jakoby jej chtěli obejmout. Dlaně
jsou otevřené jakoby jej chtěly obejmout,
a zároveň jsou otočené nahoru, aby nám
ukázal směr, kam se máme dívat.
Pod křížem stojí po pravici Ježíšova matka
Panna Maria a učedník Jan, jak čteme v Janově evangeliu. Rukou ukazují na Ježíše,
smysl jejich života. Maria má na sobě bílý
závoj, znak zasnoubení (Pánova snoubenka, nevěsta Ducha svatého) a bílý plášť jako
znak čistoty a dobroty. Přesto, že levou ruku
drží u tváře na znamení utrpení, na tváři
má láskyplný úsměv. Z druhé strany kříže
pak stojí Marie z Magdaly (mimochodem se
stejným gestem utrpení), Marie Jakubova
a římský setník, který při skonu Krista prohlásil: „To byl opravdu syn Boží“ (Mt 27, 54).
Nad Ježíšovou hlavou se nachází medailon, který ukazuje nanebevstoupení Páně,
kterému asistují andělé.
Ikona kříže ze San Damiana v sobě skrývá mnoho dalších dílčích významů, mimo
jiné také zjevení Nejsvětější Trojice: v horní části kříže je zobrazena ruka Boha Otce,
ukřižovaný Ježíš nese na čele vrásku v podobě holubice – znamení Ducha svatého.

Sv. Faustýna Kowalská
Narodila se ve vsi Glogowiec v Polsku 25.
srpna 1905 jako Helena Kowalská, a to
jako třetí z deseti dětí. Její rodina byla
velmi chudá, proto mohla chodit do základní školy jen tři roky, kde se jí děti díky
chudobě vysmívaly. Někdy neměla co na
sebe, a proto někdy nemohla navštěvovat
bohoslužby. Brzy vstoupila d o kláštera ve
Varšavě. V roce 1926 složila věčné sliby
a přijala jméno Marie Faustýna.
Sestra Faustýna dala svůj život v oběť za
hříšníky a pro záchranu duší zakoušela
různá utrpení. Pracovala v kuchyni, na
zahradě nebo jako vrátná. Za její krátký
život se jí několikrát zjevil Ježíš Kristus
s prosbou o namalování obrazu milosrdenství. Skutečně se tak stalo v roce 1934 ve
Vilmě. Obraz namaloval Evžen Kazimirowski podle pokynů z osobních zjevení
sestry Faustýny. Ježíš si Faustýnu vyvolil,
aby předala světu poselství o Božím milosrdenství nejen obrazem, ale také svátkem
milosrdenství, který se slaví vždy první
neděli po Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Třetím darem pro záchranu duší je modlitba Korunka k Božímu milosrdenství,
stejně jako 15 hodina milosti.
Sestra Faustýna dostala od Ježíše mnoho
milostí, zjevení i poselství, ale také
zakoušela hodně utrpení duševního i
tělesného. V mladém věku onemocněla
tuberkulózou, jejíž příčinou byly i přísné
posty a vyčerpávající povinnosti v klášteře.
Zemřela 5. října 1938 ve věku 33 let.
Její poselství o Božím Milosrdenství je
„Dar“ a zároveň jediná záchrana pro hříšný
lid. Sám Ježíš Kristus sv. Faustýně řekl:
„DNES POSÍLÁM TEBE K CELÉMU
LIDSTVU SE SVÝM MILOSRDENSTVÍM. NECHCI NEMOCNÉ LIDSTVO
TRESTAT, ALE CHCI JE PŘITISKNOUT
NA SVÉ MILOSRDNÉ SRDCE.“
(D 588)
Jana Hutyrová

Žádná z postav zobrazených na kříži už
netrpí, všichni žijí láskou a novým životem. Skutečnost Ježíšovy smrti přináší
plody, kterými jsou pokoj, víra a láska.
Poselství této ikony je zjevné: Kristus
svou smrtí na kříži a Zmrtvýchvstáním
zlomil moc pekla a smrti a daroval nám
život.

(Podle Egona Sendlera: Ikony Krista
a o. Piotra Anzulewicze
zpracovala Marie Popelářová)
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HNUTÍ MAITRI
Vážení čtenáři Farního zpravodaje,
posílám Vám článek o hnutí Maitri.
Děkuji Vám za umožnění přednášek
v rožnovské farnosti a za štědrý dar
43 000 Kč na léčení dětské podvýživy.
Potvrzení daru v papírové podobě Vám
pošlu po paní Emilii Pavlíkové.
S pozdravem Josef Kuchyňa

www.hnutimaitri.cz
maitri@email.cz
Bankovní spojení: 6967640267/0100
Kontaktní osoba v naší farnosti:
Emilie Pavlíková,
tel. 603 351 302

Nést radost a naději
Dnešní svět je rozdělený do dvou nerovných
částí. My v Evropě patříme k bohaté menšině. Většina lidí však žije v chudobě a hladu. Asi 850 milionů lidí trvale trpí podvýživou a hladem, skoro 600 miliónů nemá přístup k pitné vodě. Denně ve světě zemře
v důsledku hladu asi 30 tisíc lidí – většinou
dětí. Sv. Matka Tereza vzhledem k této situaci jednou řekla: „Dnes je tolik utrpení a cítím, že Kristova muka ožívají znovu.“ Souhlasíš s tím? Přece On řekl: „Měl jsem hlad,
žízeň, byl jsem nahý, bez domova...“ Ježíš,
když umíral na kříži, volal: „Žízním!“ Matka Tereza nám vysvětluje, že On žízní především po naší lásce a dnes k nám přichází v nuzném převlečení jako člověk hladový, jako potřebné dítě, a tak nám dává příležitost, abychom na Jeho lásku odpověděli naší láskou.
Členové katolického Hnutí solidarity s chudými třetího světa Maitri se snaží odpovídat na tuto výzvu skrze modlitbu, proměnu svého způsobu života
a společné aktivity ve prospěch nejchudších z chudých v misijních zemích. Hnutí
vzniklo v polovině 70.let v Polsku a v roce
1979 se začalo šířit i v ČSSR. Působí také
v Rožnově od roku 1990.
Po genocidě ve Rwandě z roku 1994 se
hnutí Maitri v ČR zaměřilo na tuto zem
a na východní Kongo. Velkým problémem
je tam podvýživa. Zasahuje hlavně děti.
Hnutí Maitri podporuje misijní střediska,
v nichž se podvyživené děti léčí a krmí.
Sbírka na tento účel, která u nás proběhla
24.-25. února, vynesla 43 tisíc Kč a bude
poslána sestrám palotýnkám do Rwandy.
Je to však pomoc dočasná. Když se zdravotní stav dítěte zlepší, vrátí se domů, kde
jsou podmínky stejně špatné jako předtím. Pokud nedostane dlouhodobou podporu, zakrátko se jeho stav zase zhorší.
Proto jsme zahájili Adopci srdce – program adresné pomoci pro konkrétní osi-
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řelé a chudé děti, které podporujeme až
do dospělosti. Díky tomu se zlepší jejich životní podmínky, mohou navštěvovat školu a využívat zdravotní péči, což
v Africe není samozřejmé, protože za tyto
služby je třeba platit. Dobrodinci, kteří
přijmou závazek podporovat dítě duchovně a finančně (350 Kč měsíčně), mohou
obdržet od misionářů, kteří mají tyto děti
na starost, jejich fotku, informace o jejich
situaci a mohou také s nimi navázat korespondenci.

Tuto pomoc hnutí Maitri organizuje jen
díky podpoře lidí, kteří mají otevřená srdce a jsou ochotní se rozdělit. Přispět může
každý na účet Nadačního fondu Maitri, a to
v souladu se slovy sv. Pavla: „Každý ať dá
[...] ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce“ (2Kor
9,7). Je to veliká věc – můžeme takto vydávat svědectví o Kristově lásce, zachránit dětské zdraví, a dokonce i životy.
Ale je možné udělat ještě víc. Matka Tereza,
patronka hnutí Maitri, říkala: „Nespokojujte se s dáváním peněz – peníze nejsou všechno, protože je možné je získat. Chudí potřebují naše ruce, aby jim sloužily, naše srdce,
aby je milovala.“ Chce-li někdo vyslyšet její
výzvu, může se k nám přidat. Ze začátku se
v Rožnově této práci věnovalo několik lidí,
jejich počet se však postupem času zmenšuje, což nepříznivě ovlivňuje naši pomoc.
A proto zveme i tebe. Neváhej spolu s námi
nést chudým radost a naději.
Wojciech Zięba

JEŽÍŠ TI NABÍZÍ ŠALOM.
Je to ale mnohem víc
než náš český klídek
Když po Velikonocích přišel vzkříšený Ježíš mezi vyděšené apoštoly, přinesl
jim několik zásadních darů.
ŠALOM
Ježíš se postavil uprostřed nich a řekl:
„Pokoj vám!“ Prvním z jeho darů je pokoj, hebrejsky „šalom“. Ježíšův pokoj
není jen klid nebo mír, ani dát si nohy na
stůl a mít „klídek“. Hebrejský kořen slova „šlm“ značí „plnost, celistvost“. Ježíš učedníkům přináší plnost všeho, což
lze vyjádřit i slovem „spása“. Jenže spása není v prvé řadě to, co nás eventuálně
čeká na konci života, nýbrž to, co naplňuje smyslem můj život již dnes a třeba i zítra. Ježíš učedníkům tedy říká: „Přináším
vám plnost všeho, po čem vaše srdce touží, už nemusíte hledat nic jiného.“
RADOST
Druhým Ježíšovým velikonočním darem je
radost. „Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.“ Skutečná radost není to, že se od
srdce zasměju vtipu (i když i to je důležité),
nebo že jsme dali gól Kanaďanům (i když
i to je hezké). Skutečná radost je vědomí,
že jsem milován, že nejsem sám, že můj život má smysl a že někam spěje. Skutečná
radost je zakotvením v Bohu, díky kterému
mohu s odstupem hodnotit věci tohoto světa. Skutečná radost není popřením bolesti
a utrpení, nýbrž je jejich druhou stranou.
KONEC ŽIVOTNÍ PRÁZDNOTĚ
Další Ježíšova slova jsou „jako mne poslal
Otec, tak já posílám vás“. Ježíšovým dalším velikonočním darem je poslání, smysl života. Učedníci již vědí, čím svůj život
naplnit, proč budou zítra ráno vstávat,
a proto s těšením dnes večer uléhat. Je konec životní prázdnotě a nesmyslné honbě
za věcmi, které nemají žádnou cenu.
Ježíšovy velikonoční dary vytyčují cestu
k tomu, jak se stát člověkem podle Božího obrazu. A na této cestě člověka též uschopňují.
Podle knihy Ladislava Heryána:
Exotem na této zemi, (nakladatel. Portál)
Dr. Ing. Ladislav Heryán, ThD., je knězem římskokat. církve a řeholníkem kongregace salesiánů. Od r. 2002 působí v Praze. Věnuje se mládeži, je znám též jako „pastor undergroundu“.

Půst jen v postní době?
Růženec jen v měsíci říjnu?
Církev nám doporučuje a vybízí nás
k tomu, abychom se o svou víru dělili s těmi, kdo této milosti poznání nedosáhli. Ovšem my sami často nemáme dosti sil k tomu, abychom dokázali o své
víře svědčit mezi svými nejbližšími, natož mezi svými kolegy v práci či spolužáky ve škole. Již dnes se stává, že například při návštěvě nevěřícího člena rodiny máme strach udělat u oběda kříž, abychom ho nějak nepohoršili. Příště se však
může stát, že vynecháme i večerní modlitbu a pak nám přijde možná i zbytečné jít
na nedělní mši svatou, vždyť existuje tolik zábavnějších činností. Satan nám nikdy neřekne: „Přestaň chodit do kostela.“
On ví, že by se setkal s jasnou odpovědí:
„Ne“, ale postupuje malými a nenápadnými krůčky, aby svého cíle dosáhl.
Vlažnost, strach a lhostejnost jsou dnešními
hlavními nepřáteli evangelizace a života nás
křesťanů. Když si představím, jaký hlad po
víře museli lidé mít za totalitních režimů, že
dokázali položit pro Krista i svůj život, vede
mě to k tomu, abych se zamyslel nad tím, co
vše jsem schopen udělat pro Krista dnes.
V minulém století položilo mnoho lidí život
za svou víru, ale tím se narodili pro nebe.
Dnes se naopak staráme o spoustu věcí, ale
zapomínáme na svou duši, na kterou máme
být primárně zaměřeni. Pozastavme se například u svého těla. Vždyť kolik jen času
strávíme nad péčí o něj, kolik lidí promarní dlouhé hodiny v posilovnách a v nejrůznějších sportovních centrech, aby pečovali o své tělo. Cožpak to stejné tělo nebude ležet za pár let v zemi? A kde bude duše? Ta
jistě v zemi nezůstane…
Přiznejme si, že abychom dokázali evangelizovat, musíme být silní. Dnes se zaměřujeme na různé moderní způsoby evangelizace, což je určitě dobře a je
to důležité, ale nesmí a nemělo by to být
na úkor něčeho, co tu existuje celá staletí a co je církví a historií prokázáno za
správnou cestu. Pojmy jako půst, almužna, pokora, modlitba svatého růžence
apod. se stále více vytrácejí z našeho slovníku a pak dochází k polevování a oslabování naší víry. Vždyť kolik z nás dodržuje půst i mimo postní dobu? Někdo řekne, že se postí každou středu a pátek tím,
že nejí maso. Je však to, že si místo masa

dám plný talíř borůvkových knedlíků posypaných tvarohem a cukrem, skutečně půst? Můžeme říci, že půst od masa
je dobrým příkladem, jak začít. Skutečný půst však znamená, že se vzdám něčeho, co je mi příjemné, a to z lásky k Ježíši.
Zároveň však přitom pociťuji, že mi něco
chybí a takto vzniklé prázdné místo nemohu nechat nadále prázdné, ale musím
ho zaplnit Boží láskou.
A jak je to se sv. růžencem, kolik z nás se ho
pravidelně modlí? Opět existuje celá řada
svědectví a myšlenek svatých o této úchvatné modlitbě, a přesto se sv. růženec modlí stále jen ti samí lidé. Čím to může být?
Možná nám přijde stále opakování Zdrávasů nezáživné nebo si řekneme, proč se modlit k Panně Marii, když se můžu modlit přímo k Ježíši. Na otázku proč je tu však jasná odpověď: „Protože si to tak Ježíš přeje.“
Ano, možná tomu úplně nerozumíme, ale
jak víme, ani sama Panna Maria všemu nerozuměla, ale uchovávala to ve svém srdci a rozvažovala o tom. Tak i my tuto modlitbu podle jejího vzoru uchovávejme v srdci
a rozvažujme o ní. Když pak víme, že v práci či ve škole máme nějaký problém, když
víme, že nám hrozí výpověď, nebo že propadáme z nějakého předmětu, musíme tento problém řešit a nezůstat v postavení, že
se nás to netýká. To samé je však spojeno
právě s modlitbou sv. růžence. Když víme,
že máme s touto modlitbou problém, tak se
s ní musíme také snažit postupně blíže seznamovat a osvojit si ji a nenechat růženec
ležet v nočním stolku bez povšimnutí. Vždyť
jaká síla z této modlitby plyne, když se ji
modlí společenství či celé rodiny.
Satan si svou zbraní lhostejnosti získal již
spoustu obětí. My však máme také zbraně připraveny, jen je třeba se jich odvážně
ujmout. A jaké zbraně to tedy jsou? Proti
materializmu půst, proti modernizmu svatý
růženec a proti egoizmu pokora.
Přeji každému, aby dokázal najít tyto
zbraně, a to nejen v postní době či měsíci říjnu, ale během celého roku, a pokud
hledáš marně, popros Pannu Marii, nikdy
Tě nenechá bez pomoci. Máš-li však stále obavy s těmito zbraněmi do boje vstoupit, jednou věcí si buď jistý, bát se nemusíš! K tomu nás vybízí Písmo i sv. Jan Pavel II., protože už nyní známe vítěze této

války, a tím je Ježíš Kristus, pro nás narozený, pro nás ukřižovaný a pro nás vzkříšený. Vždyť on sám nám slíbil: BRÁNY
PEKEL JI NEPŘEMOHOU! (Matouš
16,18). „Otevřete bránu Kristu, odvahu,
nebojte se!“ (sv. Jan Pavel II.)
Václa Kašík

Ahojte! Jmenuji se Tom Burian
a chystám se na křest. Mám 18 let
a chodím na Střední školu informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově. K mým koníčkům patří například hraní na kytaru a zpěv – občas
zpívám i v místní schole.
A jak jsem se k víře dostal? Začalo to
tak, že v mých desíti letech mě pozval
známý, který byl hlavní vedoucí, na
ministranský tábor. Od té doby se ve
víře posouvám neustále dále.

Jsme manželé Monika a Jakub Mikešovi a pocházíme z Prostřední Bečvy.
Život nám smíchem a láskou naplňuje 18měsíční dcera Rozálie. Pro vlastní křest jsme se rozhodli v okamžiku,
kdy jsme chtěli pokřtít naši dceru Rozálku a tím jí dát směr.
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Co při Poslední večeři nebylo? Správná odpověď:
1. slunce, 2. paškál, 3. Panna Maria, 4. rány na Ježíšových rukou,
5. ryby, 6. kraslice, 7. růženec, 8. brýle, 9. plamínek, 10. kříž na stěně.

OKÉNKO PRO DĚTI

Milí přátelé :-),
pokud na nás někdy přijde trudomyslnost, připomeňme si slova Neznámého básníka:
(nebo lépe – naučme se je nazpaměť).

JEN NA TOBĚ ZÁLEŽÍ
Jediná píseň světlou chvilku dá Ti,
jediný květ umí sen v srdci probudit.
Jediný strom se lesem může státi,
jediný ptáček poslem jara být.
Jediný úsměv nový vztah už skrývá,
jediný stisk ruky duši potěší.
Jediná hvězda lodi vůdcem bývá,
jediné slovo problém vyřeší.
Jediný hlas i národ změní,
dům prozáří jediný paprsek.
Jediná svíčka plaší zatemnění,
jediný smích přemůže zloby vztek.
Jediný krůček je počátkem cesty,
jediné slovo k modlitbě je most.
Jediná naděje umí ducha vznésti,
jediný dotek hlásá laskavost.
Z jediného slova často moudrost plyne,
jediné srdce pravdě uvěří.
Jediný život učiní vše jiné,
jedině NA TOBĚ jak vidíš... záleží.
Příjemné zamyšlení
přeje všem Jiřka Nohavicová

AFORISMY
Otrok se ptá, co se může – svobodného
zajímá, co prospívá.
Někdo má víru jak Brno, ale bydlí
v Praze.
Běda muži, jehož hospodyně se rozhodla zastupovat Hospodina.
Nedělej si o Bohu žádné iluze – On si
je o tobě taky nedělá.
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SVATÝ MĚSÍCE

SV. KLEMENT MARIA
HOFBAUER / 20. 5. /
Z MORAVSKÉHO PEKAŘE APOŠTOL
VARŠAVY A VÍDNĚ
Narodil se r.1751 v Tasovicích u Znojma.
Matka ovdověla, když mu bylo šest roků. Již
v dětství toužil po kněžském povolání, ale
chudá matka ho dala do učení k pekaři. Poté
pracoval v klášteře v Louce a navštěvoval
gymnázium. Od r. 1779 pracoval jako
pekařský tovaryš. Jeho mistr ho chtěl oženit
se svou dcerou a předat mu živnost.
On ale odešel se svým přítelem do Itálie,
přitom navštívili Řím a v Tivoli poprosili
o přijetí do tamní poustevny. Biskup
Chiarmonti jim předal poustevnický hábit
r. 1783.
Touha po kněžství ho dovedla do Vídně.
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Pracoval v pekařství a navštěvoval
katechetický kurs. Pak vykonal nějakou
službu 3 šlechtičnám a ony mu finančně
pomohly, že mohl začít studovat kněžství.
Profesoři teologie byli osvícenci a Klement poznal, že se rozcházejí s čistou
církevní naukou. Se svým spolužákem
proto studium přerušili a vydali se za
zdrojem čisté nauky do Říma. Seznámili se tam s kongregací Nejsvětějšího
Vykupitele – redemptoristy, a stali se
jejími členy. V r. 1785 složili řeholní
sliby a byli vysvěceni na kněze. Poté byli
posláni do střední Evropy, aby rozšířili
svou řeholní rodinu.
Klement si vybral za působiště Varšavu,
kde mu byla svěřena správa kostela sv.
Benona. Tam působil horlivě 21 let a v
r. 1787 založil redemptoristický klášter,
první mimo území Itálie. Pak následovaly
kláštery další a Klement se o ně staral
jako generální vikář řeholní společnosti.
Vedle zakládání a vedení řeholních domů
věnoval velký zájem pastoraci. S mládeží
rozvíjel nejen duchovní, ale i sociálně
charitativní činnost, takže byl nazýván
apoštolem Varšavy. To potvrdil i nárůst
sv. přijímání v kostele sv. Benona z dvou
tisíc na více jak sto tisíc ročně.
Klement obrácení mnohých docílil pomocí
růžence. V rukou nosil malý růženec, který
měl od papeže Pia VII. a když jej ztratil, byl
z toho velmi smutný. Ale našla ho jedna
sestra a on jí s radostí řekl: “Pomohla jste
mi v obracení hříšníků, protože pokaždé,
když jsem se pomodlil růženec za některého
hříšníka, dosáhl jsem jeho obrácení.” Také
kajícníky prosil, aby mu pomáhali obracet

hříšníky modlitbou mnoha růženců.
Ujišťoval, že růžencem vždy dosáhl
požadovaného obrácení, i když se jednalo
o hříšníky, kteří se vyhýbali svátostem
30 nebo 40 let. A jeho tvář vždy zářila,
když mohl říci, že mu Pán dal další duši
prostřednictvím růžence.
Nabádal k vytrvalosti a dodával: “Viděl
jsem mnohé bezbožníky umírat svatě
a viděl jsem mnohé, kteří se zdáli být
svatí, a zemřeli jako bezbožníci.” Také
doporučoval mluvit spíš s Bohem
o hříšníku, než s ním o Bohu.
V květnu r. 1808 Napoleon nařídil zlikvidovat kláštery redemptoristů a vyhnat
řeholníky. Proto byl Klement i s dalšími
řeholníky uvězněn a vypovězen z Polska.
Vrátil se do Vídně a začal apoštolát. Policie
ho sledovala, ale arcibiskup Hohenwart
nad ním držel ochrannou ruku. Začal
působit v minoritském kostele a od r. 1813
mu arcibiskup svěřil kostel sv. Voršily
i s vedením řeholnic. Klement horlivě
rozvíjel apoštolát a měl vliv na prostý lid,
studenty i intelektuály. Stal se rádcem
některých biskupů, spisovatelů, umělců
a konvertitů. Mnohé přivedl k duchovnímu
povolání a měl vliv i na řešení církevních
otázek na Vídeňském kongresu. Když
zemřel, jeho pohřeb byl velkou manifestací úcty obyvatel Vídně. V r. 1888 byl
blahořečen a v r. 1909 kanonizován.

Atributy:
růženec

Patron:

pekařů, Vídně, Varšavy

OHLÉDNUTÍ
Žehnání zvonu v Hážovicích
Žijeme v době mnoha zvuků – jeden
z nich však pro nás má být úplně jedinečným. Je jím hlas zvonu. Upozorňuje
nás na skutečnosti života, které přesahují náš každodenní život, volají nás ke vztahu k Bohu. Ať hlas tohoto zvonu přivádí
k Bohu každého, kdo jej uslyší..
V neděli 4.března, po Křížové cestě hážovského Společenství, o. Kamil Obr požehnal v našem kostele zvon ze zvoničky
na hážovském Návsí.
Zvon ulil v Olomouci v roce 1843 Leopold František Stanke. Jak se dostal
až k nám, to se nedochovalo, ale v roce
1941, když měl být roztaven a použit na
vojenské účely, Hážovjané udělali sbírku
a zvon vykoupili, aby dále oznamoval sobotní klekání, nebo se loučil se zemřelými
občany Hážovic.
Nyní po letech zvon prošel rekonstrukcí
u odborníků ve Valašském muzeu. Umělecký kovář pan Ručka zhotovil věrnou
kopii původního mechanismu uchycení zvonu, které už dosloužilo, a ve čtvrtek 15. března s pomocí našich a rožnovských hasičů byl zvon znovu zavěšen.
A teď už to je na našich obětavých zvonících Jožkovi Kulišťákovi, Monice Kulišťákové, Vlastě Janoškové a Frantovi Gájovi, kteří se u sobotního „klekání“ střídají. Musíme taky vzpomenout dlouholetého zvoníka, nedávno zesnulého Oldřicha
Kulišťáka.
Zvon Michal se může opět rozeznít naším
hážovským údolím!
Všem děkují Hážovjané.

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

pokřtěn/a

Natálie Františka Kulišťáková

25.2.2018

Jan Pavel Vaníček

25.2.2018

Ondřej Maléř

11.3.2018

Patrik Petr Jurča

25.3.2018

Vojtěch Metoděj Baroš

25.3.2018

Kristián Chytil

25.3.2018

S ára Jurajdová

25.3.2018

Monika Jiřina Frydrychová

25.3.2018

Vladislav Antonín Filipenský

25.3.2018

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
– činí ho údem Kristov y církve

NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI A SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
dne

jméno a příjmení

24.2.2018

Marek Janovský a Andrea Kovaříková

Novomanželům gratulujeme a přejeme jim, aby spolu ve vzájemné lásce a
spokojenosti žili po celý život tak, jak si před Bohem slíbili.

POHŘBY V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

zemřel/a

věk

Josef Valchář

17.2.2018

87 let

Jaromír Šrubař

17.2.2018

86 let

Soňa Chumchalová

17.2.2018

92 let

Jaroslav Polášek

20.2.2018

79 let

Růžena Otrubová

7.3.2018

86 let

Marie Reslerová

18.3.2018

97 let

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

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den.
Přináším ti v něm své modlitby,
práce, radosti i utrpení ve spojení
s Ježíšem Kristem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe
samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je
i mým průvodcem a vyzbrojí mě
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou
Církve, zvláště na úmysly, které
nám předkládá Svatý otec a naši
biskupové pro tento měsíc, aby...
1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

DUBEN

Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii
a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti
a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

KVĚTEN

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání
naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči
výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale
provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
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
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PUTOVÁNÍ K HOŘE SINAJ * PESACH * ANEB BEZ RODIČŮ TO NEJDE
Příprava dětí na první svaté přijímání
patří k nejbolestivějším stránkám
pastorace. Proč? Ocitli jsme se
v době, kdy někteří rodiče velmi
rádi přenechávají zodpovědnost za
výchovu a vedení svých dětí na institucích mateřských a základních
škol. Předávání víry přenechávají na
osobě kněze nebo katechety a na vliv
pobytu v kostele. Ať si to přiznáme
nebo ne, katecheze – čili vedení ve
víře – však začíná v rodině. Už při
obřadu svatby, kdy si lidé slibují před
Bohem lásku, úctu a věrnost, je připojen
slib vychovávat děti k vztahu k Bohu.
Při křtu dítěte se tento slib stvrzuje za
přítomnosti i kmotra, který se má na
tomto úkolu také podílet. Není to jen hra
se slovy, ale moudrá a promyšlená věc.
Dítě přirozeně nasává to, co vidí a žije
spolu se svými rodiči. Podle slov otce
Lukáše Engelmanna nejsme zodpovědní
za to, jak to s našimi dětmi dopadne, ale
JSME ZODPOVĚDNÍ ZA VYTVÁŘENÍ
PROSTŘEDÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ VÍRY.
Co to znamená? Být vzorem v modlitbě,
slavit neděli mší svatou, číst si společně
doma Bibli, žít upřímný vztah s Ježíšem
– žít ze svátostí, povídat si s dětmi
o otázkách víry atd. Zcela otevřeně
přiznávám, že moc nechápu, když se
mě zeptá rodič budoucího prvokomunikanta, jak často je mše svatá, a dodá:
jednou za měsíc?? Také se často děje, že
před svou první zpovědí děti nevidí jít
ke zpovědi své rodiče… Co si v tu chvíli
myslí?? Proč chceš, abych já šel, když ty
nejdeš? …
No, konec lamentace katechetky. Chtěla
jsem jen přiblížit, proč tedy děláme ve
farnosti tyto dva programy (Putování
k hoře Sinaj a Pesach), které mají
vtáhnout nejen děti, ale především jejich
rodiče do podstaty svátosti smíření
a velkého tajemství eucharistie jako darů
pro náš život. Více o nich se dočtete níže
v článcích rodičů samotných. Tímto jim
i všem ostatním děkuji, že se společných
setkání účastnili a že jsme mohli zažít
moc pěkné, požehnané chvíle a navázat
vřelé vztahy, které jsou pro rodinu církve
nezbytné. Ať nám Bůh žehná na naší
společné cestě do Jeho náruče, do Jeho
domu. Na shledanou v Jeruzalémě :)

Na závěr velké díky úplně všem, kteří se
podíleli jakoukoli pomocí při realizaci
těchto akcí v obou letech. Myslím tím od
uklizeného pastoračního centra, přes šití
kostýmu pro Mojžíše a přípravy jídla po
umytí nádobí, focení i celoroční modlitbu farníků za nás všechny, kdo jsme
účastni této přípravy.
Alena Čípová

RŮZNÉ CESTY VEDOU NA SINAJ
Vydat se na horu Sinaj není pro
Střeoevropana v dnešní době při
lákavých nabídkách leteckých
společností i cestovních kanceláří ničím
nemožným či zvlášť obtížným. Ostatně
klášter sv. Kateřiny pod jejím vrcholem,
dnes mimo jiné památka UNESCO,
lákal již před několika stoletími dva naše
krajany-cestovatele Martina Kabátníka
a Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.
Na sklonku loňského roku podnikla
výpravu na horu Sinaj i nemalá skupinka
Rožnovanů – a kupodivu nemuseli ke
své cestě využít letadla, vlaků či jiných
dopravních prostředků – ba dokonce
ani jejich obuv nebyla z onoho putování
příliš sešlapána, jak by se na pravé poutníky slušelo a patřilo.
Setkávání se Sinají a na Sinaji bylo
tentokrát spíše symbolické, ačkoliv
motiv desatera, které zde Mojžíš
obdržel od Hospodina, nezůstal ani
v tomto případě opomenut. Ono pomyslné putování na horu Sinaj podnikli
letošní prvokomunikanti, jejich rodiče
a „školitelé“ našich třeťáků v osobě paní
katechetky Aleny Čípové a P. Kamila
Obra. Trojí setkání spojené sinajským
motivem představovalo jedinečnou
příležitost propojit svět rodinný a svět
přípravy malých křesťanů odehrávající
se prostřednictvím výuky náboženství.
Promyšlený třítýdenní cyklus vytvořil
z jeho účastníků přirozený trojúhelník
vzájemně komunikujících stran, v jehož
středu zůstávalo nestárnoucí poselství
desatera i jeho původce. A že by to byla
jen náhoda, že je právě onen trojúhelník
zároveň i symbolem „vševidoucího“
Božského oka?
Výuka náboženství dostala

prostřednictvím sinajského motivu
zajímavou stmelující podobu, když do
něj byli aktivní formou zapojeni sami
rodiče. Jedno ze setkání se dokonce odehrávalo výhradně s jejich účastí – tentokrát bez zapojení jejich dětí. Maminky
a tatínkové tak nebyli tentokrát těmi,
kteří dohlížejí na děti, aby dorazily na
náboženství včas, aby nezapomněly
v Pastoračním centru po výuce
náboženství přezuvky, případně aby
nenechaly ladem domácí cvičení určené
na příští lekci. Společné „rodičovské“
putování na horu Sinaj se tak odvíjelo ve
vzájemném setkání, poznání a interakci
rodičů mezi sebou. Takto zformované
krátkodobé společenství a jeho jednotliví
členové tak dostali příležitost přemýšlet
nad tím, co dětem vštěpují (někdy snad
i trochu mechanicky). A nejen to – ona
společná hodinka přispěla k rozvinutí
komunikace mezi sebou vzájemně,
vedla k společnému přemýšlení nad
textem a principy desatera. Člověk
tak najednou nezastával roli rodičementora, ale byl přizván k tomu, aby
vstřebával ono poselství sám za sebe.
Přestože ona hodinka uběhla velmi
rychle, v řadě účastníků přece jen mohla
vykřesat třeba jen malou jiskru směřující
k hlubšímu přemýšlení, k pomyslnému
očištění a oprášení toho, co někde v nás
z dob naší vlastní přípravy na první
svaté přijímání vězí, ale za ta léta se
jaksi samovolně rozplývala a kontury se
stávaly méně jasnými.
A tak naše malé rožnovské putování
k hoře Sinaj mohlo naznačit cestu
i proměnu rolí, kdy rodič nemusí plnit
jen onu přirozenou funkci domácího
„školitele“ svých dětí a býti nápomocen
katechetům a kněžím v přípravě na
první svaté přijímání. Ta cesta může být
společná – pro děti i dospělé a stejně
obohacující pro obě strany – a třeba
jednou dovede na
onu skutečnou horu
Sinaj či jiné biblické
lokality – anebo
jakékoliv jiné místo
nadané podobně
silným poselstvím.
doc. PhDr. Daniel
Drápala, Ph.D.

CO JSME ZAŽILI CESTOU NA SINAJ
Čas letí a náš syn Cyril už letos půjde
k prvnímu svatému přijímání a spolu
s ním dalších 26 dětí, které byly v říjnu
představeny farníkům při nedělní mši
svaté. Na své první setkání s Ježíšem
v eucharistii se děti připravují od
začátku školního roku při hodinách
náboženství s otcem Kamilem. Na
podzim jsme se do společné přípravy
zapojili i my rodiče. V rámci programu
Putování na horu Sinaj jsme měli
možnost v několika setkáních společně
trávit čas modlitbou, zpěvem, tvořením,
hrou i posezením a rozhovory u čaje.
Setkání to byla velmi živá. Připojujeme
každý svůj zážitek „ze Sinaje“.
AJ: „Podílela jsem se na organizaci
jednoho ze setkání a k tématu Desatero
jsem připravila hru volně inspirovanou
stolní hrou Activity. Děti ve dvojici se
svým rodičem či prarodičem soutěžily
v pantomimickém předvádění pojmů
souvisejících s Desaterem. Zkuste bez
použití slov v časovém limitu předvést
kostel, Bibli, lenost nebo zahrát činnosti
hádat se, psát úkoly či krást. Byla k tomu
potřeba fantazie i vzájemná souhra. Děti
i rodiče byli aktivní a i když vyhrál vždy
jen nejrychlejší, všichni to zvládli na
jedničku.“
PJ: „Oslovilo mě posezení s otcem Kamilem, který nám přiblížil život ve farnosti. Informoval nás mimo jiné o množství
akcí pořádaných pro děti, které zahrnují
mj. letní pobytový a příměstský tábor,
několikrát za rok víkendové setkání
v blízkém okolí, a také možnost zpívání
v dětské schole či ministrování. Inspiroval
nás nabídkou literatury od různých
vydání ilustrovaných Biblí a dalších knih
a časopisů vhodných pro děti.“

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

Výmalba kostela
Drazí farníci,
jak dobře víte, v květnu začne v rožnovském kostele výmalba interiéru. Z toho
důvodu budou muset být bohoslužby
s největší pravděpodobností venku na
farní zahradě. Máme zajištěno nadkryté
pódium a lavičky. Termín zahájení výmalby je určen na 30. dubna a v provozu by kostel měl být nejpozději do konce května.
Součástí úprav kostela bude i výměna
stávajících světel za ledková. Děkujeme
za vaše příspěvky na transparentní účet.
Nahlédnout do něj, popř. i přispět můžete na titulní straně našeho farního webu.
			
P. Kamil Obr

Živý přenos mší svatých
Na internetu je možné sledovat živý
přenos mší svatých z kostela sv. Josefa v Lukově. Mše svaté lze sledovat živě
každou neděli v 7.30 a 10.30 hod., dále
pak v pondělí a ve čtvrtek v 18 hod.
Spustit video můžete na stránkách farnosti Lukov,
nebo z níže uvedené adresy:
https://www.youtube.com/watch?v=Fa5d59THm0E
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CJ: „Vzpomínám si, že jsme s Alčou
probírali přikázání, každá skupina jiné.
My jsme měli první, šesté a deváté. U
hry s mámou jsme si užili strašně moc
srandy. Líbilo se mi povídání s panem
farářem, také že jsem tam nemusel nic
dělat a dal jsem si frgál.“
Vrcholem Putování na horu Sinaj bylo
setkání s Mojžíšem, který nám předal
desky s Desaterem a fotkami dětí. Desky
jsou pod kazatelnou, a děti tak mají
možnost se pochlubit svým návštěvám,
příbuzným a kamarádům. Každý také
dostal sešitek s daty nedělních mší – pomyslný metr, který odpočítává týdny. Do
něho ten, kdo se zúčastní bohoslužby,
dostane nálepku či razítko (v případě
návštěvy jiné farnosti i podpis). Možná
nejen pro našeho Cyrila je někdy těžké
v neděli ráno sešitek najít, nebo nezapomenout vzít s sebou do kostela.
Na druhou stranu je pěkné, když při
návštěvě jiné farnosti, což se nám stává
poměrně často, vysvětluje místnímu
knězi, na co potřebuje potvrzení.
Děkujeme za organizaci společných
setkávání katechetce Alče Čípové a otci
Kamilovi. Naše putování však pokračuje
až do první červnové neděle, kdy se děti
poprvé setkají s Ježíšem v eucharistii.
Kéž je to pro ně také nový začátek.
Přejeme dětem i rodičům hodně síly
a vytrvalosti na této cestě. A prosíme
také farní společenství o modlitbu.
Anna, Pavel a Cyril Janíkovi

PASCHA
PRO PRVOKOMUNIKANTY
V závěru postní doby pro nás připravili
paní katechetka Alena spolu s Mojžíšem
(o. Kamilem) slavení Paschy, což je tzv.
sederová večeře na oslavu vysvobození
Izraele z Egypta. Připravili ji pro nás
proto, aby nám takto všemi smysly nastínili, z čeho vychází Ježíšova poslední
Pascha (večeře), při níž byla ustanovena
eucharistie.
Poznali jsme , jak taková tradiční večeře,
kterou Židé (ale i křesťané ve známé
podobě Poslední večeře) slaví na Zelený
čtvrtek, má daná pravidla a každé jídlo
na stole, ale i úkon, má svůj duchovní
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význam! Při jídle u stolu nám tak najednou
začaly docházet různé souvislosti, které
jsme předtím neviděli.
Ale abych nepředbíhala. Když nás po
uvítání uvedla paní katechetka do hodovní
síně (v pastoračním centru), při pohledu
na stoly plné talířů s jídly plnými symbolů
a předměty jsme už mohli tušit, že to nebude nic běžného. V čele stolu se svící usedl
obr Mojžíš, po jeho boku vypravěčka Alena.
Začalo se rozžíháním světla a po celou večeři opakujícím se žehnáním:
„Požehnaný buď Pane, náš Bože, Králi
světla, že jsi …“
Po požehnání a napití vína (KADEŠ) se
pokračovalo poděkováním za vyvedení do
svobody. (Moc dobré si občas připomínat
i to naše osobní „vyvedení“:)

Následoval obřad umývání (URCHAC),
které symbolizuje očištění před Bohem.
V další části KARPAS jsme smočili hořkou
zeleninu (petržel nebo mrkev:) ve slané
vodě, která připomíná slzy zotročených
Židů v Egyptě. Po tomto předkrmu se
naplnil podruhé pohárek vína.
Pak nám v další části sederu (MAGGID)
vyprávěl příběhu Exodu sám Mojžíš :)
Konečně jsme se mohli napít z kalicha
vysvobození a všem byly umyty ruce, aby
mohla začít symbolická hostina.
Ta začala žehnáním a lámáním macesu, což
jsou placaté nekvašené chleby. Ty jediné
mohli stihnout při odchodu z Egypta Židé

upéct. Konečně jsme porozuměli významu
tří hlavních prvků sederu: beránek, macesy
a hořké byliny (připomínají život v otroctví,
kdy Židé museli pracovat s hlínou a cihlami
a jak hořké byly jejich životy, než je Pán
vysvobodil).
Po požehnání beránka („Požehnaný buď,
Pane, náš Bože, Králi světla, že jsi nás
ochránil.“) následovala pravá hostina,
kdy se vše snědlo a pomalu usazovalo.
S vtipem otcovým se konverzace týkala
i Božích věcí :)
A jak to na hostině bývá, byl i dezert, hustá
omáčka z jablek – CHAROSET. Ta má
připomínat hlínu nebo maltu, se kterou
stavěli zotročení Židé v Egyptě. Sladkost
vyjadřuje laskavost Hospodina, kterou jim
otroctví usnadňoval.
Všichni přítomní museli intenzivně
prožívat atmosféru společenství. I děti
dávaly pozor jako ve škole, vždyť byly
i pěkně rozesazené střídavě s rodiči.
Závěrem hodování jsme se mohli přidat
ke zpěvu tklivých židovských písní, které
krásně dobarvily celé setkání.
Tak se nám židovská Pascha mohla stát
pastvou nejen pro oči, ale i duši. Jedni oslavují své vysvobození z egyptského otroctví,
my si připomínáme poslední Ježíšovu
Paschu. Poznali její kořeny.
Tahle „večeře beránka a hořkých bylin“ nás s dcerou natolik zaujala, že si ji
na Zelený čtvrtek rádi s celou rodinou
zopakujeme. A až příště uslyšíme čtení
z knihy Numeri 9,11: „Budou jíst beránka
s nekvašenými chleby a hořkými bylinami.“
bude nám už zřejmé, co se tím myslelo.
DĚKUJEME!
A kdyby náhodou někoho zajímal recept
našeho jablečného dezertu, který musel
všem chutnat a paní katechetce z Vigantic
se mimochodem moc povedl, přikládám
ještě i tento:
OMÁČKA CHAROSET
• 1 ½ šálku ořechů
• 2 polévkové lžíce cukru nebo medu
• 4–6 středních jablek
• 1 ½ čajové lžičky skořice
• (červené sladší víno)
POSTUP: Ořechy dokonale nasekáme,
smícháme s jemně nastrouhanými
jablky, přidáme cukr, med a skořici. Pak
můžeme opatrně přilévat víno, aby měla
hmota kašovitou konzistenci.
Pro zajímavost: Židé by ji při sederové
večeři pojídali např. na listu hlávkového
salátu :)
Eliška Chovancová

‹ PUTOVÁNÍ K HOŘE SINAJ

PESACH (hebrejsky) = PASCHA

POZVÁNKA
NA BENEFIČNÍ KONCERT
Vážení přátelé, srdečně Vás
zveme na tradiční Benefiční
koncert, který se uskuteční

v sobotu 14. dubna 2018
ve 14.30 hod. v kostele
Všech svatých v Rožnově.

V programu vystoupí rožnovský
pěvecký soubor Rosénka
a její hosté.
Těšíme se na vás.
Za soubor Rosénka
J.Ireinová

PŘÍMĚSTSKÝ

TÁBOR
16.–20.7. 2018
Vedoucí Alena Čípová
tel.: 774 253 025

Milé rodiny,
zveme Vás na výlet do světa
biblických příběhů

ve dnech 14.–16.9. 2018
KDE: táborové středisko Archa
Rajnochovice
KAM SE PŮJDE:
...nechte se překvapit...
Těší se na Vás
Karel a Jana Fuskovi

Milé maminky a babičky s dětmi,
neostýchejte se a přijďte mezi nás!

KLUB MAMINEK

KDE: v našem Pastorační centrum vedle fary
KDY: každou středu od 9 do 12 hodin
Nečekejte, až Vaše drobotina bude chtít mezi děti,
a odpočiňte si a povzbuďte se na našem otevřeném
a srdečném dopoledni :)
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