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VÝLET DO OLOMOUCE

DĚKANÁTNÍ POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ
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Přátelé,
zdravím vás jménem svým i jménem celé 
redakce Farního zpravodaje.
Tomuto vydání zpravodaje, který drží-
te v rukách, vévodí především dvě téma-
ta: oprava interiéru kostela a změna faráře. 
K oběma záležitostem naleznete uvnitř čís-
la dostatek informací. Dovolte mi však se 
u těchto záležitostí zastavit i v úvodním slo-
vě, a to s mírně duchovním nadhledem.
Co se týká kostela, všechny nás jistě zají-
mají praktické věci, jakými jsou vzhled in-
teriéru po opravě, cenová náročnost celého 
díla, popř. množství odpracovaných hodin. 
Bez pohledu víry se nám ale z našeho kos-
tela stane pouze další budova, o kterou je 
nutné se starat, prostor, v němž si budeme 
prožívat své liturgické obřady, popř. nej-
vyšší stavba města, kterou se budeme pyš-
nit. Kostel je však také symbolem – obra-
zem církve. Každý, kdo do něj vstupuje, si 
většinou hned u hlavního vchodu uvědo-
mí: „Zde je něco víc než jen další budova.“ 
Na návštěvníky kostela dýchá atmosféra 
„posvátna a tajemna“. Zřejmě jsme si to již 
všichni prožili.
Máme nyní rožnovský chrám oprave-
ný, vymalovaný a nově nasvícený. Toto 
se nedá přehlédnout a díky všem, kteří 
k tomu všemu přispěli. Je-li ovšem kostel 
obrazem církve, pak je jeho nově zrekon-
struovaná tvář pro věřící výzvou k vlast-
ní obnově. Bylo by málo mít krásný kostel 
a nemít krásné farní společenství. Bylo by 
málo mít fungující elektroinstalaci včetně 
nového osvětlení a nemít fungující vztahy 
pomáhající druhým „zářit“.
Každý katolický kostel nese nějaké za-

PRÁZDNINY VE FARNOSTI
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DUCHOVNÍ SLUŽBA
ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
O PRÁZDNINÁCH

Pondělí 8.00–10.00 hodin
Středa  15.00–17.00 hodin

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 

MŠE SVATÉ V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V ROŽNOVĚ p. R.

PONDĚLÍ  7.00 hod.
ÚTERÝ   –
STŘEDA 18.00 hod.
ČTVRTEK  7.00 hod.
PÁTEK  18.00 hod.
SOBOTA  7.00 hod.
     Vigantice                  18.00 hod. s nedělní platností
NEDĚLE           7.00, 8.15, 10.00 hod.

ZPOVÍDÁ SE PŮL HODINY PŘED KAŽDOU MŠÍ SVATOU.

ADORACE: 
První pátek v měsíci – celodenní tichá adorace 
před vystavenou Nejsvětější svátostí.
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ROZHOVOR

Rozhovor s P. Kamilem

Následující rozhovor přinášíme v čase, 
kdy se s rožnovskou farností loučí farář 
a děkan, otec Kamil Obr. Předložil jsem 
mu tedy několik otázek a poprosil jej, 
aby zhodnotil své působení v Rožnově.

Otče Kamile, pro rožnovskou farnost na-
stal čas loučení. Jelikož jsme zde s Tebou 
prožili mnoho krásného, nebude to lou-
čení snadné. Pokusme se teď vrátit v myš-
lenkách do doby, kdy jsi přišel do Rožno-
va, a ohlédnout se za časem, který jsme tu 
všichni společně prožili.
Přišel jsi z Rajnochovic, což je mís-
to určeno hlavně pro děti a mládež ne-
jen naší arcidiecéze. S tím byly spo-
jeny i další funkce, které jsi zastával. 
Co všechno se muselo změnit ve Tvém 
kněžském životě? Byl jsi zvědavý, jaké 
bude působení v „klasické“ farnosti?
Můžeš prosím zavzpomínat na začátky 
svého působení v Rožnově?
Děkuji za možnost ohlédnout se za uply-
nulými roky. Myslím, že je sice důleži-
té se dívat dopředu, ale čas od času by si 
měl člověk dopřát ten luxus zastavit se 
a obrátit svůj pohled zpátky.
Rajnochovice pro mě byly srdeční záleži-
tostí, protože to bylo moje první kněžské 
působiště a nutno dodat dost specifické. 
Práce s dětmi a mládeží byla sice nároč-
ná, ale moc krásná. Zvykl jsem si hned 
od počátku „jet v dost rychlém tempu“. 
Skupiny mladých lidí se střídaly na dvou 
místech každý víkend, a tak člověk ne-
měl mnoho času na důkladné přípravy 
a uvědomuji si, že jsem byl často nucen 
„žít z podstaty“, a to jak z té čistě lidské 
či intelektuální, tak i té duchovní. Nemít 
dobrý základ z domu, fakulty a semináře, 
asi bych tam nevydržel. Po třech letech 
kaplanování jsem odešel na samostat-
né působiště do Oseku nad Bečvou, kde 
jsem měl tři farnosti, ale už po roce jsem 

se znovu vrátil do Rajnochovic a přebral 
obě centra s týmy mladých lidí, tým lidí 
v olomoucké kanceláři, celkovou pasto-
raci dětí, mládeže a ministrantů v diecézi 
a k tomu samozřejmě i farnost. Rychlost 
běhu života se ještě zvětšila. Po šesti le-
tech jsem byl poslán do Rožnova.

Vzpomínám si na několik prvních poci-
tů z nové farnosti: početná, živá a krás-
ná. První rok až dva jsem měl stále pocit, 
že jsem na dovolené. Pak se vše dostalo 
do podobného tempa, na které jsem byl 
zvyklý. Vzpomínám si na úraz na lyžích, 
kterým mě Bůh po pár měsících v nové 
farnosti přibrzdil. Mělo to svá pozitiva – 
setkání chromých před kostelem. Na-
jednou jsem si uvědomil, že mám kolem 
sebe lidi s podobnými francouzskými ho-
lemi, jako jsem měl já. Babičky mi dá-
valy cenné rady, jak si upravit hole pro-
ti uklouznutí na zledovatělém povrchu... 
Prostě všechno zlé je k něčemu dobré.

Sedm let, sedmička je číslo plnosti… 
Ale čas Tvého působení utekl jako voda. 
Zřejmě všichni jsme čekali, že zde bu-
deš působit déle. Jaké myšlenky Tě na-
padaly, když ses dověděl o svém stěho-
vání? (Co napadne kněze jako první, 
když se doví o svém přeložení?)
Zpráva o přeložení mě zastihla na pou-
ti v Izraeli – v jeruzalémském Večeřadle. 
Jestli se ptáš na první myšlenku, tak to 
mohu říct docela přesně: „Pane, Bože, to 
néééééé!“ Za pár okamžiků jsem před-
sedal mši svaté a musím říct, že jsem po 
svatém přijímání prožil silný Boží do-
tek a uvědomil jsem si, že důležitý je Pán 
s jeho plány, a ne já s těmi svými.

Často jsi chválil Hospodina a říkával, 
jak se o nás stará a zahrnuje nás milostí. 
Jeho péči jsme mohli velmi silně zakusit 
při posledních opravách kostela, kdy po-
přál i skvělé počasí pro nedělní mše ven-
ku. Pozoruješ, jak se Rožnov jako měs-
to a farnost změnil za doby Tvého půso-
bení? Přece jen jsi jej zahrnoval svými 
modlitbami, například při častých pro-
cházkách ulicemi s růžencem v ruce.
Hodnocení tohoto druhu by zřejmě měli 
udělat jiní. Z mého pohledu se mi zdá, že 
farnost v mnoha oblastech rozkvetla. Mi-

svěcení a tím se snaží nejen nostalgic-
ky vzpomínat na život té či oné osob-
nosti církve, ale stavět si ji před oči jako 
vzor k následování. Naši předkové ne-
byli žádní „troškaři“, a tak tu nemá-
me jednoho, ale hned všechny svaté. 
Každý si v té plejádě světců může vy-
brat sobě blízkého. Kostel, ve kterém 
se shromažďujeme, je obrazem církve 
a tu máme budovat. Všichni jsme povo-
láni najít si své originální místo a tam 
žít naplno.
Druhým tématem k zamyšlení je po-
stava kněze. Velice moc děkuji Bohu za 
každého z vás. Za to, že jsme se smě-
li potkat, propojit své životní cesty a s 
mnohými navázat opravdu krásné přá-
telství.
Podobně jako u předchozího bych však 
rád pohlédl na postavu kněze ještě z ji-
ného než čistě lidského úhlu. Je pocho-
pitelné, že výchozí rovinou je ta lidská. 
Je-li člověku s druhým dobře, je položen 
důležitý základ. Život v církvi nesmí ten-
to rozměr postrádat, ale také není mož-
né, aby zůstalo jen u něj.
Biskup neposílá do farnosti kněze jako 
kamaráda, manažera, opraváře či psy-
chologa. I když je to důležité, bylo by to 
pořád málo. Zaštiťujeme se vírou, pak 
nás ovšem musí vést i ve vědomí: kněz 
je vyslanec Kristův. Pokud vám farní-
kům tento pohled víry na kněze unikne, 
nepochopíte podstatu kněžství a zůsta-
nete smutní nad tím, co stejně jednou 
musí skončit. Pokud se já jako kněz 
přestanu na svou farnost a své oveč-
ky dívat tímto pohledem víry, nebudu 
se schopen odtrhnout od díla svých ru-
kou. Stanu se pro Krista nepoužitel-
ným coby Jeho vyslanec. Pochopitelně 
o těchto věcech v poslední době víc roz-
jímám a pro všeobjímající lásku Ježíšo-
va Srdce vás prosím, nechejte mě „obe-
jmout“ další bratry a sestry.
Donekonečna můžeme vést deba-
ty o vhodnosti času, místa či prostřed-
ků, a ničeho než kritiky představených 
se stejně nedobereme. Postavme nad 
své uvažování víru v působení Kris-
ta v církvi, a to právě i v osobě nadří-
zených, a otevřou se nám nové obzo-
ry. Víme přece, že náš pravý domov je 
v nebi a žádná lidská forma vztahů jej 
nemůže nahradit. Zůstanete navždy 
v mém srdci.
Ať  Vám Pán žehná.

 P. Kamil 
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ní Bible do poutavého příběhu boje dob-
ra a zla, mě oslovil už před víc jak dvace-
ti roky. Jsem rád, že jsem právě mezi mlá-
deží našel v této věci spřízněné duše. Mlá-
dež je pro mě celý život velikým povzbu-
zením a až nepochopitelně mi dodává od-
vahu vybičovat se k větším výkonům. Moc 
všem mladým lidem děkuji. Oni se pro 
mě stali plynulým přechodem z „mládež-
nické“ farnosti do této rožnovské. Pře-
ji vám, mládeži, abyste neztratili elán ži-
vota, a to i na své cestě za Pánem. Jen On 
dokáže naplnit veliké touhy vašeho srd-
ce. S ním dostává život jedinečný rozměr. 
A ještě k jedné věci vás zvu. Při své cestě 
k duchovním výšinám nepřestávejte cho-
dit nohama po zemi a rukama se dotýkat 
skutečné reality. (Jedna taková dobrá bri-
gáda může člověka posunout pěkně rych-
le dopředu.) Farnost bude jednou vaše jen 
do té míry, kolik v ní prožijete času a ko-
lik do ní investujete svého úsilí. Moc vám 
fandím a budu v modlitbách stále s vámi. 
[Utírám slzu :( ]

A co dospělí? Jak Tobě jako Hanákovi 
přirostli k srdci Valaši a hornatý kraj? 
Jak budeš vzpomínat na čas strávený 
v Rožnově, co si odnášíš? Co Ti přirost-
lo k srdci, po čem nebo po kom se Ti 
bude stýskat?
Hornatý kraj Valašska se pro mě stal 
v Rajnochovicích i zde něčím tak okouz-
lujícím, že by se dalo říct: „Vidět Valašsko 
a zemřít.“ Kraj je tu krásný, ale mě tady 
nejvíce fascinují lidé. Nikdy nikde není 
nic naprosto nedotčeného nedokonalos-
tí (jazyková hra s počátečním písmenem 
„N“), ale obecně se dá říct, že Valašsko 
má upřímné a srdečné srdce. Moc děkuji 
za přátelské a bratrsko-sesterské vztahy, 
které jsme mohli za těch několik let vytvo-
řit. Vážím si toho a budou to právě vzta-
hy, které si budu odnášet jako nejkrásněj-
ší vzpomínku na Rožnov.

Jistě máš informace o svém novém půso-
bišti. Už víš, co Tě čeká ve zlínské farnos-
ti? Jaké jsou tam pastorační záležitosti, vý-
zvy? Jak bude vypadat Tvé další působení? 
Budeš pokračovat v děkanské službě?
O své budoucí farnosti něco málo vím. Jde 
o krajské město, což znamená větší objem 
práce a kontaktů. Ve Zlíně jsou dvě farnosti 
a já budu spravovat farnost sv. Filipa a Jaku-
ba. Velkou výzvou určitě budou vysokoškol-
ští studenti a společenství, kterých je tam 
také dost. Za zmínku jistě stojí i krajská ne-

mocnice s velkým množstvím trpících. Po-
dobně jako zde budu i tam děkanem, takže 
mě čeká práce s kněžími a řešení problémů 
jejich farností. Na faře budeme čtyři: farář, 
dva kaplani a výpomocný duchovní P. Ivan, 
kterého střídám. Snad to všechno s Boží po-
mocí zvládneme.

A nakonec… Poprosím o nějaké slovo, 
vzkaz, či poselství pro Tvé skoro bývalé 
farníky. Asi vzhledem k ročnímu obdo-
bí nemusí být úplně na zahřátí, jak jsi 
často říkával.
Velice moc děkuji Bohu za čas, který jsme 
mohli spolu prožít. Vážím si vašich vzta-
hů, které pro mě vytvořily krásné zázemí. 
Myslím, že jsme toho na duchovní i pra-
covní rovině prožili docela dost, a budu na 
vše rád vzpomínat. Přeji vám všem, abyste 
si uchovali otevřená srdce i pro vašeho no-
vého pastýře a dali mu možnost rozvinout 
jeho specifické dary. Věřím, že personální 
změny v církvi nejsou jen dílem člověka – 
biskupa, ale že skrze něj působí sám Pán. 
Vezměte změnu jako realitu, protože bez ní 
nelze reálný život budovat. Držte se Pána 
a mějte odvahu vytvářet společenství mod-
litby, vždyť farnost má být společenstvím 
společenství. Teprve v malých skupinkách 
je možné naplno žít svou víru a sdílet své 
radosti a bolesti. Všechny vás odevzdávám 
skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie 
do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

A na samotný závěr našeho povídání Ti 
chci z celého srdce poděkovat za všech-
no, co jsi vykonal pro tuto farnost, za 
všechny věci viditelné, ale především za 
to, co není vidět: za Tvé modlitby, oběti, 
za to, že jsi neodmítl žádného člověka, 
že sis dokázal udělat vždy čas a měl ote-
vřené srdce pro každého, s kým ses se-
tkal. Díky za to, že jsi se stejným nadše-
ním a radostí pracoval duchovně, ale že 
jsi nás dokázal také spojovat při práci 
nejen kolem kostela. A nakonec největ-
ší díky patří našemu Bohu, že Tě sem 
Jeho Prozřetelnost zavedla a že jsme 
s Tebou mohli prožít skvělých 7 let.

Ať Ti Hospodin stále žehná a provází Tě 
svou milostí ve Tvé další službě a v celém 
životě. Doufám, že rád přijmeš pozvání 
do Rožnova při různých příležitostech, 
hlavně poutích, a že se s Tebou budeme 
v rámci možností i nadále potkávat.

Za redakci FZ otázky kladl Jan Lušovský

luji jaro a rád vidím, když se probouzí ži-
vot, a to i v duchovní oblasti. Jestli to není 
jen můj pocit, ale skutečnost, ukáží násle-
dující roky, protože po jaru přichází léto, 
po květech přicházejí plody. Uvidíme.

Když z Rožnova odcházel otec Vladi-
mír po pouhých dvou letech, pravil, že 
čas strávený v Rožnově měl „chuť, šťá-
vu a barvu“. Jaké barvy mělo Tvé půso-
bení zde?
Pro mě mělo moji nejoblíbenější barvu – 
žlutou. Rád se připojuji k výroku otce Vla-
dimíra. Rožnovská farnost má zvláštní 
a jedinečnou „chuť“ a nejednou to vyjádři-
li cizí lidé, kteří ji navštívili a říkali, že jim 
je tu dobře. Myslím, že takto se poznáva-
jí Boží věci. Ne podle výkazu čísel na účtu 
či počtu lidí při bohoslužbách, ale pocitem 
prožívání rodiny, kde je uprostřed milující 
Otec. Rožnov má opravdu veliký potenciál.

Na počátku Tvého působení jsi měl pro 
naši farnost dlouhodobou vizi, takže se 
dá říct, že vlastně odcházíš od „rozdě-
lané práce“. Dokážeš říct, co jsi nesti-
hl uskutečnit, co Tě zamrzelo, nebo co 
hodnotíš jako nezdar?
Myslím, že se zde podařilo udělat mno-
ho práce jak na poli materiálním, tak i du-
chovním. Samozřejmě nic není doko-
nalé a za všechny své chyby a nedostat-
ky se touto cestou omlouvám. Jestli mlu-
víš o dlouhodobých plánech, pak si vzpo-
mínám na jeden svůj výrok: „Je potřeba 
pomoci k obrácení celému městu.“ Zní to 
samozřejmě nadneseně, ale úplně bych 
od toho neustupoval. Dobrá farnost se 
nemůže uzavřít do sebe sama. V tomto se 
mnohé nenaplnilo a velmi farníkům přeji, 
aby jejich srdce zůstala zdravě nepokojná, 
dokud se všichni obyvatelé města nebu-
dou moci setkat s Boží láskou.

A teď zase na trošku veselejší notu. Dou-
fám, že Ti rožnovská mládež dodáva-
la energii a odebrala nějaké šediny, kte-
ré by Ti jinak se všemi starostmi přibý-
valy jistě rychleji. Jsem přesvědčen, že 
mládež jsi za dobu působení v Rožnově 
úžasně stmelil. A to nejen ve chvíli, kdy 
zaznělo dnes již legendární sousloví „as-
poň kousek“. To hned každý věděl, co 
bude následovat… Máš pro rožnovskou 
mládež nějaké slovo povzbuzení? Samo-
zřejmě kromě pozvánky na filmový ma-
raton Pána prstenů ve Zlíně?
Pán prstenů, coby geniální přepracová-
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OHLÉDNUTÍ

Snad každý člověk, věřící či nevěřící, 
si čas od času klade otázku po smyslu 
života. Neméně často je to též spo-
jeno s touhou po poznání duchovních 
pravd. Nabídnout formování vlastních 
postojů skrze rovinu duchovní; nalézt či 
prohloubit osobní vztah k Bohu; aktivněji 
vstoupit do dynamiky dechu církve 
prostřednictvím pravidelného setkávání; 
k tomu všemu slouží Kurzy Alfa.

Cílem Kurzů Alfa, který vytvořil v roce 
1977 v Londýnském anglikánském sboru 
Holy Trinity Brompton/Nejsvětější Tro-
jice tehdejší představený sboru Charles 
Marnham, je praktické uvedení do 
základů křesťanské víry. Koncepce vzniku 
byla původně uzpůsobena především 
pro lidi nevěřící nebo pro nově obrácené 
křesťany. Jeho nástupce, vikář John Irvin, 
v roce 1981 Kurz Alfa upravil do 10 lekcí 
a přidal víkend o Duchu svatém. Od roku 
1985, pod vedením vikáře Nickyho Lee, 
se kurzy rozrůstaly. V roce 1990 se jejich 
vedení ujal vikář Nicky Gumbel, který 
jejich obsah dále upravil, provedl některé 
organizační změny a dal jim víceméně 
současnou podobu. Již tehdy se staly 
velmi účinným prostředkem evange-
lizace. Úspěšnost Kurzů Alfa se přenesla 
i do dalších církví a zemí včetně České 
republiky, kde se konají již přes 20 let.

V naší farnosti proběhl první běh Kurzu 
Alfa v roce 2009, v roce 2013 dokonce 

KURZ ALFA 2018

proběhly dva běhy Kurzu. S výjimkou 
let 2014-2015, kdy proběhla formace 
Alfních společenství, proběhl každoročně 
jeden běh Kurzu. Letos proběhl Kurz Alfa 
v Rožnově již podeváté.

Po 12 týdnů od 9. 1. do 27. 3. 2018 
probíhaly v Pastoračním centru 
rožnovské farnosti každé úterý od 18.00 
do 20.30 hodin přednášky Kurzu Alfa 
s tématy: Jde v životě o víc? Kdo je Ježíš 
Kristus? Proč Ježíš zemřel? Jak získat 
víru? Proč a jak se modlit? Proč a jak 
číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Jak odolat 
zlému? Proč a jak mluvit o víře s druhými? 
Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev? Jak 
mohu prožít zbytek života co nejlépe?

V sobotu 7. 4. proběhl v pastoračním centru 
u kostela svaté Zdislavy na Prostřední Bečvě 
v rámci Kurzu Alfa tzv. „Den s Duchem 
svatým“. Celodenní program se skládal ze 3 
přednášek vedených o. Kamilem Obrem, pak 
následovala adorace, mše svatá a přímluvné 
modlitby za vylití Ducha svatého. Celé 
setkání s Duchem svatým bylo doprovázené 
chválami a kytarou o. Kamila.

V úterý 10. 4. připravil organizační tým 
Kurzu Alfa v rožnovském pastoračním 
centru poslední závěrečné setkání se 
slavnostnější večeří pro všechny ab-
solventy a pro ty, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na zajištění kurzu.

Zcela nově ale začaly být Kurzy Alfa 
i o tom, kdo z nás má tak silnou zkušenost 
s křesťanským tématem, že je o tomto 
schopen svědčit i jako přednášející (Marie 
Kubečková ml. – „Proč a jak se modlit?“; 
MUDr. Iva Šebestová – „Uzdravuje Bůh 
i dnes?“; P. Kamil Obr – „A co církev?“, 
„Kdo je Duch svatý?“, „Co Duch svatý 
dělá?“, „Jak můžeme být naplněni 
Duchem svatým?“).

Kurz Alfa 2018 v rožnovské farnosti 
pravidelně a poctivě navštěvovalo 16 
zájemců, z nichž někteří se na jed-
notlivé přednášky omlouvali jen pro 
nemoc. To svědčí o opravdovém zájmu 
a zodpovědnosti. Z rožnovské farnosti 
kurz absolvovalo 8 účastníků, z farnosti 
Velké Karlovice 7 účastníků a 1 účastnice 
byla z farnosti Dolní Bečva.

Všichni byli velice vnímaví a otevření, 
s touhou upevnit a prohloubit víru a svůj 
osobní živý vztah s Bohem. Proto se 
všem vedoucím jednotlivých skupinek 
pracovalo velmi dobře a s radostí. Bylo 
to vzájemné obohacování sdíleným 
svědectvím.

Celý organizační tým Kurzu Alfa přeje 
všem absolventům kurzu, aby zaseté 
semeno víry stále zalévali a opečovávali 
tak, aby z něho vyrostl mohutný, košatý 
strom zakořeněný u pramene „Živé 
vody /Ježíše/“, z něhož bude čerpat 
životodárnou sílu, bude přinášet výborné 
ovoce a dobro všem v jeho blízkosti.

Za organizační tým informuje Tomáš Surý

Den s Duchem svatým na Prostřední Bečvě, 
který proběhl v rámci Kurzu ALFA
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Dnes ráno mě budík vzbudil o něco dříve. 
Říkám si, co mě dnes čeká, podívám se do 
kalendáře, ve kterém je psáno Dva a půl 
světce českého nebe, takto se nazýval výlet 
s náboženstvím do Olomouce. S radostí 
jsem vyskočila z postele, hodila krosnu na 
záda a se spacákem v ruce a s úsměvem na 
tváři běžela na vlakové nádraží.
Na nádraží nás čekala paní katechetka, 
otec Kamil a Vašek. Poté, co jsme se 
všichni sešli, jsme vyrazili po stopách 
cesty sv. Václava a sv. Jana Sarkandra do 
známého arcidiecézního města Olomouc. 
Hned ve vlaku rozdala paní katechetka 
každému ruličky s úryvky z Písma 
svatého. Naším úkolem bylo přečíst si 
daný úryvek a do večera vymyslet jeho 
název. Vykoukli jsme z okna, kde nám 
velká tabule oznámila, že jsme na místě. 
Pobrali jsme si všechny věci a vystoupili 
jsme z vlaku. Společně s davem jsme se 
vydali až do centra města.
U farního domu, kousek od katedrály sv. 
Václava, bylo naše místo po celý víkend. 
S pomocí vlastních sil jsme dopravili svá 
zavazadla do společné místnosti. Poté jsme 
šli prozkoumat okolí. Ještě před poled-
nem nás otec Kamil vzal do parku, kde si 
společně s námi zahrál hru na třetího. Hra 
byla sice trošičku náročná, ale zato velice 
zábavná a dobrodružná.
Zvony odbily dvanáctou hodinu, což pro 
nás znamenalo společně strávený oběd 
v pizzerii U Kristýna. Každý si objednal 
dle svého výběru nápoj a po společné 
domluvě se vybraly i pizzy. Netrvalo to 
dlouho a jídlo bylo na stole. Měli jste 
vidět ty rozzářené oči na každém z nás. 
S velkou chutí si každý ukrojil díl pizzy. 
Když byly talíře prázdné, zaplatili jsme 
a s plnými žaludky vycházeli ven.
Vydali jsme se navštívit známá turis-
tická místa. Viděli jsme například chrám 
Michaela archanděla, kostel Panny Marie 
Sněžné, kostel sv. Mořice a mnoho dalších. 
Naši výpravu zakončily hry na téma sv. 
Václav a sv. Jan Sarkander.
Všichni jsme s naší kreativitou složili 
a následně ozdobili dveře pomocí různých 
přírodnin sesbíraných všude kolem nás. 
Tento úkol nám měl připomenout sv. 
Václava a jeho smrt před dveřmi kostela 
ve Staré Boleslavi. Následoval sv. Jan 
Sankander, který byl týrán a umučen, 

Výlet do Olomouce

a tak bohužel musel kvůli vykloubeným 
pažím obracet strany breviáře jazykem. 
I my jsme dostali za úkol během půl 
minuty obrátit co nejvíce listů dané knihy. 
Poslední soutěž ve dvou družstvech byla 
něco jako štafeta. Úkolem bylo dopravit 
kolík poslednímu hráči skupinky, který 
musel složit z písmenek jméno a pošeptat 
ho své skupince. Ta skupinka, která jako 
první pošeptala správné jméno, vyhrála. 
Za odměnu nás všechny pozval otec 
Kamil na točenou zmrzlinu.
Vrátili jsme se zpět na faru, kde každý mohl 
načerpat energii, ať už svačinkou, zpěvem, 
tancem, či čímkoliv jiným. Po malé pauze 
nás čekal poslední bod programu, návštěva 
katedrály sv. Václava. Prozkoumali jsme 
ji nejen vevnitř, ale i v podzemí zvaném 
krypta. Den se pomalu chýlil ke konci. Náš 
společně strávený den zakončila návštěva 
kapličky u otce Hrdličky. Společná modlitba 
a požehnání pohladí každého člověka na 
srdci.
Po večeři následovala večerní modlitba, 
které se ujal otec Kamil. Zahrnovala 
nejen prosby, díky, chvály a písničky, ale 
i úryvky ze Starého a Nového zákona, 
který jsme všichni dostali. Byl to krásně 
strávený čas s Pánem Bohem. Olomouc 
rozprostřela svůj noční plášť všude 
kolem a my se vydali ulicemi až na Horní 
náměstí, kde jsme si dali ve dvojicích 
závody kolem morového sloupu, a pak 
se vrátili zpátky. Otec Kamil se s námi 
rozloučil a odjel zpět do Rožnova a my 
jsme šli v doprovodu známé Mravenčí 
ukolébavky spát.
Ráno nás probudily zvony na věži. 
Z rozehřátých spacáků se nám moc 
nechtělo, ale když pod nosem zavoněl vánek 
vanoucí z kuchyně, všechny 
jsme se zvedly a s 
hladovými žaludky zas-
edly za bohatě prostřený 
stůl. V deset hodin 
následovala nedělní mše 
svatá.
Po skončení mše 
svaté byla další hra. 
Za úkol bylo vyluštit 
tajenku a poté pošeptat 
paní katechetce, co 
v té tajence bylo. Před 
obědem jsme se šli podí-

vat k morovému sloupu, dozvěděli jsme 
se různé zajímavosti z historie této stavby. 
Když olomoucký orloj odbil dvanác-
tou hodinu, zavítali jsme do Svatová-
clavského pivovaru.
Na závěr našeho společně stráveného 
víkendu čekalo malé překvapení: výhled 
z hlavní věže katedrály sv. Václava. Věž, 
jak nám bylo řečeno, je vysoká přes sto 
metrů a je zde 456 schodů. Pro některé 
z nás to byla sice trošičku náročná cesta 
jak na samý vrchol věže, tak i sestup zpět 
na zem, ale myslím si, že ten nádherný 
výhled na celou Olomouc stál opravdu za 
to a že to byla krásná třešnička na dortu 
celého výletu.
Cesta vlakem k domovu pak ubíhala 
celkem rychle. Při příjezdu do Rožnova 
nás vítali rodiče s otevřenou náručí. 
Rozloučily jsme se a objaly se s každým 
členem naší výpravy. Nechyběla ani pos-
lední společná fotografie. Poté se každá 
z nás vydala svou cestou domů.
Tímto chci moc poděkovat naší milé paní 
katechetce Alence Čípové za skvělou organ-
izaci a náplň celého výletu, otci Kamilovi 
za společně strávené duchovní a naučné 
chvíle, Vaškovi Krhutovi za pomoc a foto-
dokumentaci všech našich vtipných, ale 
hlavně dobrodružných zážitků. Nesmíme 
zapomenout poděkovat i Pánu Bohu za 
jeho ochranu a dopřání toho všeho, co nám 
bylo dáno.

Myslím si, že to byl bohatě nabitý výlet, 
nejen soutěžemi, kulturou, zpěvem 
a tancem, ale i dobrou náladou všude 
kolem nás. Všichni jsme a doufám, že 
stále budeme jedna velká parta přátel, 
která bude společně zažívat spoustu po-
dobných dobrodružství, jako bylo toto.

Tereza Bohuslavová
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vala nám moderní úsporné osvětlení inte-
riéru kostela v hodnotě cca 1.100.000,–. 
Všem dárcům a příznivcům z upřímného 
srdce za štědrost děkujeme.

Na úhradu uvedených nákladů máme 
potvrzeny dotace 150.000,– shod-
ně od Zlínského kraje a Města Rožno-
va, 62.000,– od Ministerstva kultury 
a 20.000,– od Arcibiskupství olomouc-
kého. Dotace však získáme až po vypo-
řádání nákladů, a nepomohou nám tak 
nyní k úhradě faktur za provedené práce. 
Stále nám tedy hodně peněz chybí, ne-
mluvě o potřebě splatit ještě letos půjčky 
ve výši téměř 300.000,– od Arcibiskup-
ství na opravy ohradní zdi kostela.
Na závěr díky všem, kdo se na úpravách 
interiéru podíleli, dárcům, brigádníkům, 
realizačním firmám a také těm, kdo vše 
připravovali a průběh prací obětavě or-
ganizovali. 

Pavel Jaška

Sestry a bratři,
jak všichni se zájmem sledujeme, do-
končují se úpravy interiéru našeho far-
ního kostela, který již nyní září čistotou 
a jasem. Původní připravovaná výmal-
ba a výměna osvětlení se nám postupně 
značně rozrostly. Revizí elektrického za-
řízení kostela jsme zjistili, že staré hliní-
kové rozvody včetně rozvaděčů již neod-
povídají nejen současným normám, ale 
i bezpečnosti provozu. Bylo nutno je vy-
měnit ve značném rozsahu, ale i upravit 
pro nové osvětlení a nová zařízení včet-
ně rozsáhlých souvisejících zednických 
prací. V souvislosti s tím byly provede-
ny také další úpravy pro vylepšení provo-
zu kostela. Větší rozsah prací si vyžáda-
lo i postavení náročného a finančně ná-
kladného prostorového lešení. To umož-
nilo a urychlilo provedení prací v celém 
potřebném rozsahu.

Vzhledem k většímu rozsahu prací vzrost-
ly také náklady na jejich realizaci na cca 
1.800.000,–. Díky vaší štědrosti a sponzor-
ským darům již bylo k 15.6.2018 na trans-
parentní účet farnosti získáno více než je-
den milion korun. 
Velké díky patří ze-
jména firmě ROBE 
lifting s.r.o. – regio-
nálnímu výrobci pro-
fesionálních svítidel, 
která sponzorsky vy-
robila a nainstalo-

Dokončují se úpravy interiéru kostela

OPRAVY INTERIÉRU KOSTELA

1990

Někdy po roce 1940, 
zdobná výmalba až do 60. let min. stol. 
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SROVNÁVACÍ SNÍMKY

2014

2018
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OPRAVY INTERIÉRU KOSTELA V ČASE



Vidí všechno?
Jakože úplně 
všechno?

Co?
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OPRAVY INTERIÉRU KOSTELA
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SVATÍ MĚSÍCE

ODEŠLA SE SLIBEM: 
NEZAPOMENU NA ZEMI
Narodila se r.1847v Itálii. Rodiče ji od 
dětství vedli k lásce Bohu i bližním. Již v 9 
letech před přijetím biřmování se na svou 
matku obrátila slovy: „Maminko, pověz 
mi, pověz, jak se mohu stát svatou?“
V 11 letechbyla u prvního svatého 
přijímání a toužila odevzdávat se Bohu 
a pomáhat bližním. A ač měla jen malé 
vzdělání, četla hodně náboženské lit-
eratury. Vyrůstala za těžkých životních 

SV. KLÉLIE BARBIERI / 13. 7./

podmínek a v práci byla velmi přátelská 
k druhým a mluvila s nimi o Bohu.
Klélie brala evangelium vážně a snažila 
se podle něj žít ve stálém kontaktu 
s Bohem skrze vnitřní modlitbu a stálé 
uvědomování si, že on je s ní a že mu 
celá patří. Proto žila šťastně a vyrovnaně 
za všech podmínek. Žila v přesvědčení, 
že za nic na světě by se Bohu nemohla 
zpronevěřit.
Ve 14 letech vstoupila do farního sdružení 
křesť. nauky a zaujala v něm funkci zástupce 
mistrové. Zapojila do něj mladší děvčata, 
která vyučovala základům čtení a psaní 
i pravdám katechismu. Tato činnost byla 
základem jejího apoštolátu a připravovala 
se na ni vzdělávací četbou. Stala se velkou 
ctitelkou eucharistie a modlívala se korunku 
k Bolestné Panně Marii.
Se třemi kamarádkami Bohdankou, 
Voršilou a Violantou se rozhodla 
pro zasvěcený život v kontemplaci 
s věnováním se náboženské výchově dětí. 
Uvažovala, že pro chudobu se do žádného 
řádu nedostanou, protože se tenkrát 
vyžadovalo dost velké věno.
Navrhla spojit se k životu s konáním dobra 
a založila s těmito kamarádkami r. 1868 

společnost, později nazvanou Institut 
Malých sester Sedmibolestné Matky Boží. 
Klélie je označována za zakladatelku kon-
gregace, ale nevydala žádná řádová prav-
idla. Při vedení malé komunity vycházela 
z prosté lásky, s níž reagovala na potřeby 
ve farnosti. Pro její duchovní zralost ji 
přes její mládí lidé nazývali „matkou“. 
Pro své plicní onemocnění se po 2 letech 
s družkami rozloučila se slovy: „Buďte do-
bré mysli, odcházím do nebe, ale nikdy vás 
neopustím... porostete počtem, až jakoby 
do velké hory, k práci na vinici Páně.“ Po 
slovech: „Netrapte se, neboť mne volá můj 
Snoubenec,“ slíbila: „i když budu v nebi, 
nezapomenu na zemi.“
Její svatostspočívala v zachovávání Božích 
přikázání a v plnění povinností stavu. Její 
srdce se podobalo Mariině srdci v bolu kvůli 
tomu, že se ve světě děje příliš mnoho hříchů 
a mnozí od Boha vzdálení hřeší, protože ho 
neznají. To vědomí u ní vyvolávalo slzya bylo 
příčinou jejích smírných úkonů, modliteb 
a povzbuzování druhých k modlitbám 
za hříšný svět a za posílení nedostatečné 
lásky vůči Bohu. Byla blahořečena v r.1968 
papežem Pavlem VI. a svatořečena r. 1989 
papežem Janem Pavlem II. 

POKORA VESELÉHO SVĚTCE
Narodil se r. 1599 v Belgii. Malý Jan se 
snažil co nejvíce doma pomáhat a cestou 
do školy i ze školy se denně stavoval za 
svátostným Spasitelem. Měl nadání i srd-
ce plné lásky, kterou živil přinášením růz-
ných obětí a odříkáním.
Rodiče mu zajistili vzdělání u premonstrá-
tů. Ač mezi chovanci konviktu velmi vyni-
kal, musel z finančních důvodů vzdělává-
ní přerušit. Stal se sluhou u kanovníka dr.
Froymonda a otec kanovník mu umožnil 
studium latiny na gymnáziu v Mechlíně. 
Jan v Mechlíně vedl i Mariánskou družinu 
a k P. Marii měl vřelý vztah. Před jejími svát-
ky se postil, k její cti udělal slib trvalé čisto-
ty s touhou být hodným její lásky. Denně se 
modlil žaltář sv. Bonaventury, snažil se žít 
skromně a pro stálé myšlenky na P. Marii 
i bez hříchu. Pomáhaly mu i listy sv. Jeroný-
ma o poustevnících a další knížka: život sv. 
Aloise. Ta ho vedla k rozhodnutí vstoupit do 
Tovaryšstva Ježíšova. V r. 1616 oblékl řehol-
ní hábit a po dvou letech složil sliby. Po nich 
byl poslán na další studia do Říma.

SV. JAN BERCHMANS / 13.8./

Jan byl v Římě rozdavatelem radosti i pří-
kladem řeholníka s velkou srdečností. Žil 
však asketicky, pokorně a laskavě obsluho-
val u stolu. Všechny miloval, ale hřích ne-
náviděl. Jeho největší láskou byla eucharis-
tie a přisluhování u oltáře. O P. Marii řekl, 
že láska k ní mu byla nejvýznamnějším pro-
středkem i v pokračování na cestě k svatos-
ti. Denně se modlil růženec a zvláště při čas-
tých silných bolestech hlavy. Láska ho posi-
lovala k modlitbě a modlitba k oběti. Výsled-
kem byla láska k bratrům, rád o ně pečo-
val v nemoci, za ně dělal domácí práce i do-
provázel nedělní kazatele v ulicích Říma. 
Omlouval jejich chyby a zapomínal na křiv-
dy. Jeho úsilí o svatost vycházelo ze tří 
bodů: vztah k Matce Boží, vztah k eucha-
ristii a vztah k důslednosti v zachovává-
ní jak podstatných, tak drobných pravidel 
(svého řádu), k nimž se zavázal.
V r. 1621 dostal záchvat chrlení krve, poz-
ději zimnici a zápal plic. Nemoc přijal s ode-
vzdaností do Boží vůle a v očekávání po-
zemského konce. Projevil radost a potěšení, 
že se během 5 let v řádu vědomě nedopus-

til hříchu. Přijal návštěvu řádového generá-
la, nechal si číst životopis svého oblíbeného 
světce Aloise Gonzagy a ke konci začal slova 
chvalozpěvu. Pak bratrům připomenul sy-
novskou úctu k Matce Boží a jednomu bra-
tru předpověděl brzké shledání na věčnos-
ti. Zemřel ve 22 letech s křížem, růžencem 
a knížkou řeholních pravidel v ruce. Byly 
mu nejdražšími z pozemských věcí.
Papež Lev XIII. jej svatořečil r. 1888 a sou-
časně prohlásil za patrona studující mládeže.



/ 14 /

Jsou okamžiky, ve kterých se nedostává 
slov: hluboká radost, vděčnost až k sl-
zám, dojetí, které rozechvívá srdce. 

RADOST 
Nezodpovědní. Závislí na tech-
nologiích. Egoističtí a bezcitní. Obvyklá 
klišé spojovaná s mladými lidmi. Na 
gymnáziu Františka Palackého je jich 

Drazí bratři a sestry,
v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člo-
věka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, 
aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu 
je stvořil.“ 1 Lidské pokolení, které je od 
počátku povoláno k existenci jako muž 
a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvoři-
tel svěřuje vládu nad zemí lidskému poko-
lení, všem lidem, všem mužům a všem že-
nám, kteří odvozují svou důstojnost a své 
povolání ze společného počátku.2 Muž 
a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své 
důstojnosti, a tento přirozený řád člověk 
zakouší od počátku věků, stejně jako tou-
hu po vztahovosti. 

Podle Božího záměru panuje mezi mu-
žem a ženou od počátku přátelství, jsou 
si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, 
ale spolu v nejtěsnějším společenství ve 
všech rozměrech své bytosti: jsou jedno 
tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah 
je odrazem Boží lásky k člověku. Společ-
ně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploď-
te a množte se a naplňte zemi.“3 Toto přá-
telství mezi lidmi bylo narušeno prvotním 
hříchem obou biblických prarodičů. Jed-
ním z projevů tohoto narušení je i násilí, 
které je důsledkem hříchu. 

Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto 
pohledu narušením všeobecně lidských 
i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kte-
rých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale 
i principy lidských práv. Jedním ze zvláš-
tě zavrženíhodných forem násilí je násilí 
na ženách, dětech a dalších zranitelných 
osobách, zvláště tehdy, pokud se děje 
v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťan-
ské tradici je vlastní úcta k ženě, která vy-
chází z její nezastupitelné role při předá-
vání života a v nejvyšší míře se uskuteč-
ňuje v obrazu Bohorodičky, skrze kterou 
byl světu dán Spasitel. Díky tomu křes-
ťanská evropská kultura prošla vývojem, 
jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany 
žen v nebezpečných situacích a další for-
my rytířského chování vůči ženám. Mů-
žeme to pozorovat ve společenském cho-
vání, kdy etiketa považuje ženu za spole-
čensky výše postavenou. Tyto společenské 
vzorce předávají rodiče ve výchově svým 
dětem. Rodina je tak první a základní ško-

lou sociálního chování: jako společenství 
lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, kte-
rý ji vede a umožňuje jí růst.4 I z hlediska 
těchto společenských hodnot je násilí na 
ženě zásadně nepřijatelné. 

Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat 
všechny snahy o prevenci a potírání nási-
lí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se 
tak dít na úkor zastínění a zpochybnění 
přirozeného řádu. V posledních letech se 
objevují snahy spolu s řešením problému 
násilí na ženách nastolit i nový pohled na 
roli člověka, který je ale neslučitelný s při-
rozeným zákonem, zdravým rozumem 
a křesťanskou zkušeností. 

Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se 
nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská 
úmluva, která staví muže a ženu do zá-
sadní opozice a veškeré chování vůči že-
nám chce vidět jen ve světle historicky ne-
rovného poměru sil mezi muži a ženami. 
Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace 
bude v nejbližší době projednávána v Par-
lamentu ČR, stejně jako v dalších evrop-
ských zemích, vytváří svým širokým po-
jetím genderové identity, které není za-
kořeněné v přirozeném řádu, prostor pro 
zpochybnění základních společenských 
daností. S tímto trendem nesouhlasíme 
a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbul-
ské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem 
zasaženo do života státu a jeho institu-
cí, zvláště škol, ale i do života rodin a jed-
notlivců. 

Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme 
a máme jako křesťané – a to napříč konfe-
semi – dělat. 

V první řadě nezapomínat na přirozený 
řád stvoření, které muže a ženu nestaví 
proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, kte-
ré se vzájemně doplňují a teprve spolu vy-
tváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám 
také uloženo uvádět tento řád do každo-
denního života. Při vědomí, že Bůh může 
napravit i to, co se zdá být nevratně po-
škozováno, nezapomínejme na modlit-
bu za ochranu přirozeného lidství, ochra-
nu principu lásky, soudržnosti a harmo-
nie, včetně harmonie mezi mužem a že-

nou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na 
ty, na jejichž odpovědnosti leží politické 
rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, 
aby rozhodovali ve shodě se svým svědo-
mím a přirozeným zákonem. 

K tomu vám ze srdce žehnají 
čeští a moravští biskupové 

                         
1 Gn 1,27.
2 Mulieris dignitatem 6.
3 Gn 1,28.
4 Familiaris consortio 37.

Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace 
bude v nejbližší době projednávána v Par-
lamentu ČR, stejně jako v dalších evrop-
ských zemích, vytváří svým širokým pojetím 
genderové identity, které není zakořeně-
né v přirozeném řádu, prostor pro zpochyb-
nění základních společenských daností. S 
tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme 
si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo 
ohrožujícím způsobem zasaženo do života 
státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do 
života rodin a jednotlivců.

Cena Ď putovala 
do Valašského Meziříčí

Společný list biskupů českých a moravských diecézí
ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy
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Příroda se celá probarvuje nádhernými 
barvami všeho druhu, keře voní a včely 
opylují květiny. Je to nádhera.

Často je pro nás příroda nebo počasí 
konverzačním tématem. A možná si 
ani neuvědomujeme, že je to tak dobře. 
Všímat si přírody, oceňovat krásu květů 
jabloní, zastavit se při zpěvu ptáků, 
nastavit svou tvář teplému paprsku 
slunce, vdechovat svěží vzduch po dešti. 
Být citlivý k těmto mnohdy pro nás tak 
samozřejmým věcem nás učí být citlivými 
i k druhým lidem a sami k sobě. Je totiž 
více než pravděpodobné, že v duchovním 
smyslu jsme všichni propojené nádoby.
Předchozí papež Benedikt XVI. řekl: „Ve 
světě se rozrůstají vnější pouště, protože 
tak moc narostly pouště vnitřní“. V Bibli 
zase čteme „Kletby a přetvářka, vraždy 
a krádeže a cizoložství se rozmohly (…) 
Proto země truchlí, chřadnou všichni její 
obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; 
hynou i mořské ryby.“ (Oz 4,2-3)
Je možné, že se mé zlé činy, jako jsou 
pomluvy a lži, podepisují na Zemi? Že 
kvůli krádežím a přetvářkám hynou ryby 
v moři? Pochopit paralelu mezi tím, že 
když někoho pomlouvám, tak tím ničím 
mezilidské vztahy, tomu bychom ještě 
rozuměli. Ale najít souvislost mezi tím, že 
když lžu, tak kvůli tomu trpí příroda, to 
už je složitější.
Já, vy, ostatní lidé, rostliny, zvířata, nebe 
a země, Bůh, všichni jsme tajemným 
způsobem propojeni. Je dobře konat 
skutky lásky a pomáhat druhým lidem. Je 
dobré se modlit k Bohu. Nezapomínejme 
ale na šíři našich vztahů. Náš vztah vůči 

k pěti stům, a denně se přesvědčujeme, 
že to není pravda. Když je potřeba 
pomoci, najde se vždycky někdo, kdo 
nezištně nabídne svůj čas, své schop-
nosti, a třeba i peníze. Když před 
dvěma lety přišel nápad spolupracovat 
s Charitou Valašské Meziříčí, nikoho 
nenapadlo, co všechno je čeká. V nev-
inném trénování fotbalového týmu 
z nízkoprahového zařízení Zastávka se 
objevil problém: jak vybavit svěřence 
odpovídajícími dresy. Hurikán rozpoutá 
příslovečné mávnutí motýlím křídlem: 
zrodil se nápad připojit se k Charitě na 
vánočním dobročinném jarmarku – a už 
nebylo cesty zpět. Studenti a  současní 
i bývalí zaměstnanci školy přispěli 
svými výrobky, pomáhali s tvorbou 
předmětů k prodeji, rodiče posílali 
stylové dekorace i dobroty a dobrůtky... 
A pod stromečkem v Zastávce našli 
fotbalisté právě sportovní vybavení.

DOJETÍ 
Přišel nový rok, který propojil generace. 
Studenti navštěvovali Charitní dům 
pokojného stáří ve Valašské Bystřici 
a připravovali pro jeho klienty aktivity. 
Mnohdy zažívali pocit prohry, selhání, ale 
když je poslední den vítal plakát: Dneska 
od 10 hod. nás navštíví studenti z gym-
názia a proběhne SPORTOVNÍ OLYM-
PIÁDA a od 13 hod. začne SLAVNOS-
TNÍ OTEVŘENÍ ZAHRADY, do očí se 
všem tlačily slzy.

VDĚČNOST 
A pak se události vršily jedna na druhou: 
další vánoční jarmark, fairtraidová 
snídaně, charitní ples, tvorba webových 
stránek, natáčení propagačního klipu. 

Poslední dubnový čtvrtek přebírali na 
slavnostním shromáždění v Brně zá-
stupci gymnázia Františka Palacké-
ho Cenu Ď určenou mecenášům a dob-
rodincům v oblasti kultury, chari-
ty, vědy, vzdělávání a morálních hod-
not. Mezi jinými nominanty za Zlín-
ský kraj je navrhla Charita Valašské 
Meziříčí. 
Jak poděkovat všem, kdo gymnáziu po-
mohli ocenění získat... Jsou okamžiky, 
ve kterých se nedostává slov.

Mgr. Marie Dufková,
Gymnázium Františka Palackého 

Valašské Meziříčí

sobě, vůči druhým lidem, vůči Bohu, 
doplňme o vztah k Zemi, na které žijeme.

Naše Charita pořádala v měsíci dubnu 
úklid veřejného prostranství kolem 
řeky Bečvy, kde jsme sbírali odpadky. 
V měsíci květnu jsme měli Fairtra-
dovou snídani, abychom upozornili na 
spravedlivý obchod s potravinami a na 
správné zacházení s lidmi v rozvojových 
zemích. Městským lesům v Rožnově 
pomáháme se sázením stromků a úkli-
dem lesa. Jsou to velmi důležité akce. 
Upozorňují na to, že nejednáme dobře 
jen s lidmi, ale také s přírodou, s naší 
planetou Zemí.
Věřím, že většina z nás třídí odpad, šetří 
vodou a snaží se nekupovat nové a nové 
igelitové tašky v supermarketu. Jenže 
tohle nestačí. Pokud jsme všichni – lidé, 
zvířata, rostliny a vesmír propojeni, pokud 
máme poznání toho, co je dobré, musíme 
napnout všechny naše síly, abychom 
spoluutvářeli lepší svět. Musíme být krea-
tivní v tom, co ještě můžeme udělat!
Trochu se bojím toho, že si 
neuvědomujeme, jak moc na nás záleží. 
Jak moc záleží na každé našem slově, na 
našem rozhodnutí, na volbě mezi dobrem 
a zlem. Přála bych si, abychom až vyj-
deme ven, uměli užasnout nad rozkvetlou 
přírodou a říci si „Tato krajina je zrcadlem 
mé duše. Díky Bohu za to, že je kolem 
pořád ještě kolik krásy.“

Text je inspirován myšlenkami Encykliky 
Laudato Si´ (papež František, 2015) 

a knihou Tváří v tvář zemi 
(Marek Orko Vácha, 2016).

Šíře našich vztahů

Charita Valašské Meziříčí stále 
a neúnavně hledá ochotné lidi, kteří mají 
chuť věnovat část svého volného času 
druhým. Uvítáme dobrovolníky, kteří 
by docházeli za starými lidmi do Charit-
ního domu pokojného stáří ve Valašské 
Bystřici, nebo pomáhali při výjez-
dových akcích se seniory z našeho okolí. 

V případě zájmu je možné kontaktovat 
pastorační asistentku Terezu Olejníkovou 
na telefonním čísle 603 549 682, která 
vám sdělí bližší informace.

Tereza Olejníková,
Pastorační asistentka 

Charity Valašské Meziříčí

Čas, který není promarněný
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POZVÁNÍ

RADHOŠŤ
HLAVNÍ POUŤ / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje / 5.7. / 9.30, 11.00, 14.00

SVATÝ HOSTÝN
30. června – 4. července So Ne 

Po Út St
Pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – 
Velehrad / vyhledejte si popis trasy

7. července So Mariánské večeřadlo ve 14.00 u Vodní kaple 
(pod hlavním schodištěm)

4. srpna So Mariánské večeřadlo ve 14.00 u Vodní kaple 
(pod hlavním schodištěm)

5. srpna Ne 6. pouť valašských dechových hudeb, pontifi-
kální mše sv. v 10.15 na venkovním oltáři, ná-
sleduje koncert spojených kapel

11. srpna So 1. svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, 
hl. mše sv.bude v 10.15

12. srpna Ne HLAVNÍ POUŤ, pontifikální mše sv. v 10.15 
15. srpna Út Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, 

pontifikální mše sv. v 10.15 
18. srpna So 10. pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10.15 
18. – 19. srpna So Ne Tradiční orelská pouť s připomínkou památ-

né pouti v roce 1948, Ne pontifikální mše sv. 
v 10.00 na venkovním oltáři

25. srpna So Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na 
konci prázdnin, pontifikální mše sv. v 10.15 na 
venkovním oltáři, následuje program pro děti

Pořad bohoslužeb v bazilice Nanebevzetí Panny Marie / https://www.hostyn.cz/

VELEHRAD / http://www.farnostvelehrad.cz

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 4. – 5.7.2018
NÁRODNÍ POUŤ 5.7.2018 Hl. mše sv. začíná na nádvoří v 10.30

KALENDÁŘ AKCÍDENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

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 prů vod cem a vyzbrojí mě 
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepa-
trnou 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 APOŠTOL ÁTU 
MODLITBY

ČERVENEC
2. Kněží v pastoraci
Aby kněží, kteří ve svém pastoračním 
úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalé-
zali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu 
s Pánem i v přátelství se spolubratry.
3. Aby člověk naplňoval své jedinečné 
poslání, které spočívá v tom, že smí 
Boha chválit (srv. Žl 148).

SRPEN
1. Rodiny jako bohatství
Aby rozhodnutí, která mají daleko-
sáhlý ekonomický a politický dopad, 
chránila rodiny jako největší bohat-
ství lidstva.
3. Za vnímání přírody a okolního svě-
ta jako daru, v kterém se Bůh zjevuje 
(srv. Žl 29/28).

ZÁŘÍ
1. Mladí lidé v Africe
Aby mladí lidí afrického světadí-
lu měli přístup ke vzdělání a práci ve 
vlastní zemi.
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KALENDÁŘ AKCÍ

Quest neboli hledačka je cesta, zábava 
i poučení. Hledali jste někdy poklad? 
Určitě ano. I v questingu si něco podob-
ného vyzkoušíte.

Vydáte se na cestu, budete hledat indicie 
a luštit tajenku. Nepotřebujete více než 
list papíru, na kterém je popsaná trasa 
podle orientačních bodů. Splníte úkoly, 
vyluštíte tajenku a poklad bude váš!
Je to jednoduché! Tato hra není omezena 
věkem, stačí umět číst a sledovat okolí.
Takovéto hledačky jsou po celé republice, 
stačí nahlédnout na www.questing.cz/
I naše město nabízí hned 3 hledačky 
(Rožnovská struha a dvě ve Valašském 
muzeu v přírodě). 
Níže nabízíme tip na 4 velehradské 
hledačky pro poutníka:

OKOLO VELEHRADSKÉ BAZILIKY
Obtížnost hledačky: lehká
Délka hledačky: 1,5 km 
Start: obec Velehrad – Infocentrum 
Velehrad („íčko“)

VELEHRADSKÁ HLEDAČKA
Obtížnost hledačky: nenáročná trasa
Délka hledačky: 3,8 km 
Start: obec Velehrad – u turist. centra

Tyto hledačky jsou ke stáhnutí na webu 
http://www.velehradinfo.cz/

POUTNÍKOVA HLEDAČKA 
VELIGRADSKÁ
Obtížnost hledačky: nenáročná trasa
Délka hledačky: 5,5 km, cca 2 hodiny 
Start: Výšina sv. Metoděje, Uh. Hradiště 
Cíl: Památník Velké Moravy, St. Město 

POUTNÍKOVA HLEDAČKA 
VELEHRADSKÁ
Obtížnost hledačky: nenáročná trasa 
Délka hledačky: 7 km, cca 3 hodiny 
Start: Památník Velké Moravy, St. Město 
Cíl: Turistické centrum Velehrad 

Tyto hledačky si můžeš vyzvednout v Měst. in-
formačním centru v Uh.Hradišti a na Památ-
níku Velké Moravy ve St. Městě nebo stáh-
nout na http://www.cyril-methodius.eu/pu-
tovani/25157-hledacky

QUESTING – HLEDAČKA 
Nový způsob poznávání

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ  Z A POSLEDNÍ OBDOBÍ

SVÁTOST KŘTU PŘIJALI  A  DO SPOLEČENST VÍ  CÍRKVE BYLI  PŘIJATI

jména a pří jmení pokř těn/a

Jakub Vladimír  Mikeš 31.3.2018

Monik a Anna Mikešová 31.3.2018

Tom K r yštof  Burian 31.3.2018

Michal  S chwar z 29.4.2018

Michaela Popelková 29.4.2018

Agáta K retková 29.4.2018

Lucie Mizerová 29.4.2018

Tereza Dobiášová 29.4.2018

Hana Josefína M atyšč áková 19.5.2018

S ebastian František Bolf 20.5.2018

Michael  Baroš 20.5.2018

Adriana Jakešová 20.5.2018

Tereza M arie Kelemanová 3.6.2018

Blahopřejeme nov ým křesťanům k získ ání  této vznešené svátosti, 
která má tyto účinky:
– odpouští  dědičný hřích a  u  dospělého všechny hříchy
– činí  pokř těného dítětem Božím
– činí  ho údem K ristov y církve

POHŘBY V NAŠÍ  FARNOSTI

jména a pří jmení zemřel/a věk 

Ludmila Vlčková 26.3.2018 91 let

Ludmila Mizerová 28.3.2018 80 let

Jaroslav Holoubek  2.4.2018 86 let

M arie Novotná 10.4.2018 88 let

S tanislav M aťa 3.5.2018 83 let

M arie Hýžová 7.5.2018 80 let

M arie Š panihelová 14.5.2018 84 let

M arie Goláňová 17.5.2018 87 let

František Vlk 20.5.2018 87 let

Jaromíra S lováková 23.5.2018 64 let

Květoslava Tomková 24.5.2018 81 let

Milada Barabášová 5.6.2018 84 let

Václavk a Hajdová 7.6.2018 89 let

Odpočinutí  věčné dej  j im,  Pane,  a  světlo věčné ať  j im svítí ! 
Amen!
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DĚKANÁTNÍ POUŤ 
KE SV. ZDISLAVĚ

MOJE ŠTĚSTÍ – MOJE RODINA
Děkanátní centrum pro rodinu spolu 
s Rodinou sv. Zdislavy uspořádaly 9. červ-
na akční a nezapomenutelnou rodinnou 
pouť ke sv. Zdislavě na Prostřední Bečvě.
Bohatý program začal již v dopoledních 
hodinách mší svatou, v jejímž závěru jsme 
poděkovali o. Kamilovi za jeho pastýřskou 
službu. S polednem byl přichystán výbor-
ný gulášek i dostatek míst k sezení pod sta-
nem. A zatímco děti už nemohly vydržet 
sedět u stolu a rozbíhaly se k prvním láka-
dlům (skákacímu hradu, hasičskému autu 
s vodní stříkačkou, čtyřkolkám, lukostřel-
bě, koníkům nebo malování na obličej), 
mohli ostatní v poklidu vychutnávat srdeč-
nou atmosféru setkání třeba i při kafíčku. 
Po vydechnutí začala další nabídka pro-
gramu v podobě divadelního představe-
ní Pavla Hošťálka pro děti souběžně s po-
vzbudivou přednáškou o. Petra Bulvase 
z Olomouce. Vzal si na mušku „manželství 
jako společnou stavbu“ podle evangelijní-
ho textu o stavbě na skále. Trefně pak při-
rovnával stavebního projektanta k Bohu, 
oba partnery k stavební firmě atd. Po po-
hádce naše děti začaly plnit nachystané 
úkoly, po jejichž splnění a plné puse dobrot 

donesly maminkám vlastnoručně vyrobe-
ný dárek (6. stanoviště) a ještě dostaly ob-
líbený párek v rohlíku:)
Počasí vyšlo jako na objednávku, tak-
že kromě půlhodinkové spršky strávené 
v kostele na adoraci bylo ideálně pod mra-
kem nebo se zvládnutelným sluníčkem 
i pro těhulky:) Co se dalo ještě vymyslet 
víc? Přátelé, živá hudba, hojnost všeho 
a krásný pohled na Vsetínské vrchy...
Umístění celého dne ke sv. Zdislavě bylo 
tak výborné, že jsme kromě kojenců děti 
ani nemuseli hlídat, a tak se pouť po celý 
den nesla v radostném duchu, za který or-

ganizátorům moc a moc děkujeme! PA-
RÁDNĚ PŘICHYSTANÁ POUŤ :)

Eliška Chovancová

3. Za odvahu ke každodennímu ná-
sledování Pána i přes opakující se 
poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 
137/136).

Od roku 2017 je pro každý měsíc 
vypracován jen jeden úmysl pro 
univerzální církev. Druhý úmysl bude 
vypracován římským ústředím Apoštolátu 
modlitby z podnětu papeže Františka 
s ohledem na aktuální události, které rok 
přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány 
v průběhu roku v daný měsíc.

Tiskové středisko České biskupské kon-
ference nově vytvořilo centrální mís-
to pro aktuální informace o apoštolá-
tu 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



MODLITBA PRVOKOMUNIK ANTA:
Pane Ježíši ,  při  poslední  večeři  js i  řekl  nad chlebem: „Vezměte a   jezte z  toho všichni.“ 
S plnil  jsem ted y tvé přání.  Nyní  js i  v  mé duši.  M ám z  toho velikou radost. 
M ám ti  tolik  co  ř íci .  Ale  teď chci  být  tichý a  poslouchat,  co  mi  ř ík áš  ty.  M ám tě rád.
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli  3.čer vna přijali  v  kostele Sv.  Antonína Paduánského na Dolní  Beč vě Pána Ježíše ve svátosti  eucharistie 
tito pr vokomunik anti  z  naší  farnosti:

El išk a Baratková
D aniel  K řenek
Adriana Dobešová
Florián D rápala
Lucie Holubová
Luk áš Hrachovec
Michaela C hovancová
Cyril  Janík
František Jurada
Tereza Kelemanová
D avid Kozák
Jan Kubík
Jan Lišk a 
M atouš Lišk a
Natálie  Janíková
Aneta Nejedlá
Johana O ndrušková
Lucie Porubová
Elena S edláčková
Radim S imsa
Tomáš S triček
Adrian Svačinová
Barbora Š afferová
S ebastian Š treichel
Jan Š tůsek
Pavla Š ústková
Michal  Vič an
Miroslav Vil im
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