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Říká se, že čas běží jako voda. Kdybychom byli malicherní, mohli bychom
o tom diskutovat, protože voda neběží
jako například zajíc. Voda teče! Ovšemže
se také může říct, že čas běží jako splašený kůň. Mně se líbí počítat čas jako dobu
od slunka východu do slunka západu, od
jedné hodiny k druhé, od minuty k minutě a tak dále. Jestliže se nám zdá, že minul velice rychle nebo naopak, že se pomalu vleče, je dáno charakterem událostí v něm. V nemoci se zdá být dlouhá každá vteřina. Anebo když něco očekáváme
a těšíme se na to, jak bychom rádi chytili čas a přenesli ho dopředu. Opačně, pokud jsou dny, týdny a měsíce nabity ději,
jde to rychle. Čas prázdnin? Počítám, že
na tom bude největší shoda, že o prázdninách je ten rychlostní stupeň vnímání
času na maximu.
Právě držíte v rukou nejnovější číslo Farního zpravodaje. Čtvrté v tomto roce.
Předchozí vyšlo v červnu. Dnes je září,
takže to jsou tři měsíce. To je čtvrt roku.
A mně se zdá, jako by to bylo nedávno.
Nemáte tentýž pocit?
Asi je to proto, že se mnohé stalo. Zkusme to zrekapitulovat: Po sedmi letech
odešel z naší farnosti otec Kamil Obr, farář a děkan. Z Přerova odešel po sedmnácti letech otec Pavel Hofírek. Taktéž farář a děkan. A přišel k nám, do Rožnova
pod Radhoštěm. Druhého července se za
přítomnosti generálního vikáře otce Josefa Nuzíka událo předání farnosti. Je to
složitá věc, která je po celý den očím farníků neviditelná. Týká se úředních úkonů
a také popisem života farnosti. Co je očím
farníků už viditelné, je předání míst v kostele: sedesu, obětního stolu, ambonu, svatostánku a zpovědnice. To je krásný obřad, protože symbolicky tím přejímá farář ne pouze ta místa, ale především duše,
kterým od té chvíle bude sloužit. Jako by
je v tu chvíli přijal do svého srdce.
Po dobu prázdnin se ty duše rekreovaly, nabíraly sil. Na dovolených, zájezdech.
Děti na táborech: příměstském táboru, táboru mládeže v Sobotíně. O tom se v tomto čísle zpravodaje dočtete. Mimochodem
ty články napsali ti, kteří svůj volný čas
prázdnin darovali pro druhé, jako třeba táboroví vedoucí. A nebyli to pouze ti, kdo
píší články, bylo jich více. Všem patří dík.

Rožnovská farnost žila též poutěmi:
v Končinách v Hážovicích, Tylovická
pouť. Potom ta největší Anenská. Pan děkan, otec Pavel, skočil z Přerova rovnýma
nohama do valašského folklóru, a… OBSTÁL. Nelze samozřejmě zapomenout na
žehnání školních aktovek a víkendový pobyt rodin v Rajnochovicích a děkanátní
pouť za obnovu rodin a kněžská povolání
do Olomouce. Ještě je před námi už zajištěná pouť Charity, tradiční, na Svatý Hostýn. I tady patří všem organizátorům poděkování.
Nyní přichází to kouzlo času. Možná by
někdo chtěl udělat čáru a říct: „Podtrženo,
sečteno!“ Ale tak to není, protože ten budoucí čas před námi budou zase vyplňovat události. Události, kterým bude vtiskovat podobu od nynějška nový farář. Je
to asi přirozené, mě se už mnoho lidí zeptalo: „Jaký je?“ A ti, co se nezeptali, si to
pravděpodobně myslí. Víte, jak odpovídám? Odpovídám, že mně se s ním velice dobře spolupracuje. Rožnovská farnost
měla vždycky na kněze štěstí. Můžeme
jít zpětně od jednoho ke druhému, k těm,
kteří ještě žijí, i k těm, kteří nás předešli
na věčnost. Celá ta řada kněží byli vzácní
a ušlechtilí mužové. Rožnovská farnost je
krásná. Je však také těžká a něco vyžaduje. Co to je, tak to bych vám rád sdělil na
příkladu jedné povídky. Je to vlastně bajka a napsal ji Benjamin Franklin, americký politik, diplomat a spisovatel, jeden ze
zakladatelů USA:
Do příkrého kopce táhl kůň těžký náklad.
Bylo horko. Každý metr vzhůru byl stále těžší. Kůň zabíral ze všech sil, pálilo
ho slunce, potil se a navíc ho otravovala
moucha. Moucha, která kolem něho stále poletovala a štípala ho hned tu a hned
tam. Kůň se ji snažil odehnat oháňkou,
ale oháňka byla příliš krátká. Konečně byl
na kopci. Kůň se zastavil a řekl si: „Musím si odpočinout. Bylo to velice namáhavé.“ Také moucha přestala dorážet. Sedla
si na oj a řekla: „Zasloužím si odpočinek,
protože beze mě by ten kůň ten náklad do
kopce nedostal.“
Nebuďme jako mouchy, buďme jako dobří farníci, kteří mají v srdci místo pro svého faráře.
Miroslav Frňka, trvalý jáhen
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POZVÁNÍ
DO CHRÁMOVÉHO SBORU
Milí farníci!
Oslovujeme touto cestou všechny, kteří
máte rádi hudbu a zpěv. Rádi bychom totiž
mezi námi v rožnovském Chrámovém sboru přivítali nové členy. Zpíváme, jak jistě
víte, u příležitosti mše svaté na Velikonoce a Vánoce a také během roku při různých
církevních svátcích. Občas koncertujeme.
Zkoušíme každý týden ve čtvrtek v 18-20
hodin na faře. Předpokladem k přijetí do
sboru je hudební sluch, zdravý hlas a nadšení. Vstupního testu se nemusíte bát, žádný nebude. Sami časem pochopíte, zda jste
si zvolili náplň svého volného času dobře.
Přijďte s námi hledat cestu k uctění našeho Pána zpěvem. Stačí jen vejít ve čtvrtek
před začátkem zkoušky do zpěvárny a vše
ostatní je jen v rukou Božích.
Těší se na vás Chrámový sbor
a jeho vedoucí Alena Blinková.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
První svaté přijímání
Jak to bylo v Rožnově už v minulých
letech, tak i nadále se budeme snažit
dát v přípravě na první svaté přijímání větší prostor rodičům. Rodiče jsou
totiž prvními vychovateli svých dětí
a to také ve věcech víry. V tomto úkolu budeme rodičům pomáhat pomůckami a společnými setkáními. Příprava
na první svaté přijímání bude probíhat
nezávisle na výuce náboženství, ale samozřejmě na probíraná témata z náboženství budeme navazovat, zvláště na
látku třetí třídy.
Příprava na první svaté přijímání se
bude skládat hlavně ze setkání s rodiči
a ze mší svatých pro děti ve středu večer. Při setkáních s rodiči vždy probereme ty věci, které pak rodiče následně s dětmi budou probírat doma. Zároveň bude možnost si říct, co se v domácí přípravě daří či nedaří a zodpovědět
případné dotazy. Při středečních mších
svatých pak v kázání něco z toho probereme ještě jednou a po mších svatých děti vyzkoušíme, jak se od rodičů
vše naučily.
První setkání s rodiči bude v listopadu a představení dětí farnosti bude na
první neděli adventní. Detaily ještě nemáme naplánovány. Do konce května,
kdy by mělo být první svaté přijímání,
bude asi 7 setkání s rodiči a asi 12 středečních dětských mší svatých. Ze začátku bude setkání méně a poslední
měsíc před svatým přijímáním se budeme s dětmi vídat častěji.
Protože příprava na první svaté přijímání navazuje na výuku náboženství,
tak je důležité, aby dítě chodilo už třetí rok do náboženství. Navíc látka třetí třídy je důležitým doplněním přípravy. Pokud tedy například dítě začne
chodit do náboženství až ve druhé třídě, tak by šlo k prvnímu svatému přijímání nejdřív ve třídě čtvrté. Proto doporučuji děti přihlásit do náboženství
už v první třídě nebo ještě lépe využít i nabídky náboženství pro předškoláky. Náboženství je totiž nejen o znalostech, ale také o vytváření vztahů
k ostatním věřícím spolužákům, k dospělým věřícím, k farnosti a k Pánu
Bohu. Toto vrůstání do církve a do farnosti vyžaduje určitý čas, a proto jsou
ty tři roky náboženství a života ve far-
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Narodil jsem se v roce 1970. Mládí jsem
prožil v Kostelci u Kyjova a v Kyjově, kde
jsem také v roce 1988 na místním gymnáziu maturoval. Zpětně jsem rád, že jsem
zažil jak život na vesnici (včetně práce
na poli a na vinici), tak v malém městě (s
jeho kulturním životem a větší živější farností). Ve škole mne bavila hlavně matematika a fyzika (člověka většinou baví to,
co mu jde) a naopak spíš trápením byly
hodiny tělocviku (nikdo není dokonalý).
Jako snad každý jsem měl rád hudbu a filmy (a mám, ale poslední roky už mne máloco nadchne). V té době mne jistě na cestě ke kněžství ovlivnilo (kromě zásadního vlivu rodiny) společenství farnosti,
kde jsem ministroval a chodil do turistického oddílu (bylo veřejným tajemstvím,
že křesťanského) a pak také příklad konkrétních kněží, účast na některých akcích
podzemní církve a možná také paradoxně ateistický, pokrytecký a lživý komunistický režim. Boží volání bylo tak silné, že
zvítězilo i nad krásou mých spolužaček
a děvčat ve schole. 
Do semináře v Litoměřicích jsem nastoupil hned po maturitě. Bylo vidět, že totalitní režim ztrácí sílu, když komunisté dovolili přijmout větší počet seminaristů (bylo nás v prvním ročníku 70) a mezi
nimi i ty, kteří se předtím vícekrát hlásili neúspěšně. Po sametové revoluci (to
byla krásná doba) jsem dokončil teologická studia v Olomouci (první roky znovuotevřeného semináře byly hodně o improvizaci, ale mělo to své kouzlo) a promoval v roce 1993. Pak se mi splnil sen

v podobě ročního pobytu v USA, který
jsem strávil v semináři diecézí Rockville
Centre a Brooklyn (moc děkuji americké štědrosti a velkorysosti) a který byl pro
mne velkým obohacením a úžasnou zkušeností. Na závěr pobytu jsem měl možnost přejet USA autem napříč z Washingtonu do Los Angeles (tím se mé cestovatelské touhy naplnily a teď jsem nejraději doma), ale hlavně bylo přínosné prožít
jeden rok uprostřed americké církve jako
jeden z nich. Je to sice už dávno, ale i teď
mám dojem, že americké církvi nějak víc
rozumím a spolucítím bolest nad skandály, které ji poslední roky tak sužují (zároveň vnímám sílu víry amerických katolíků, když je ani tak šílené zlo nesrazilo na
kolena). Po návratu jsem byl v roce 1994
vysvěcen na jáhna a své první pastorační zkušenosti jsem získával během jáhenské praxe na Vsetíně (učil jsem se učit náboženství, jezdit autem, kázat). Na kněze
jsem byl vysvěcen v roce 1995 v olomoucké katedrále.
Začínal jsem jako kaplan v Luhačovicích,
kde jsem byl jeden rok, a poprvé sloužil mše svaté, zpovídal, vedl děti k prvnímu svatému přijímání, učil se být knězem. V roce 1996 jsem byl ustanoven duchovním správcem farnosti Jevíčko a jezdil jsem také do Chornic a Křenova. Prvních pět let mého samostatného působení bylo krásných a rád na ně vzpomínám,
prožili jsme s farníky mnoho pěkného při
různých akcích a aktivitách a samozřejmě
i bohoslužbách (hezky mne přijali a se slzami jsme se loučili).
V roce 2001 jsem byl ustanoven farářem v Přerově a měl na starosti také farnosti Přerov-Předmostí a na chvíli i Horní Moštěnici a Bochoř. Začátky v Přerově
nebyly lehké (ani pro mne, ani pro farníky), ale postupně se vše zlepšovalo a nakonec po sedmnácti letech jsem z Přerova
odcházet nechtěl a většina farníků si také
přála, abych zůstal (loučení bylo náročné, dlouhé a zároveň krásné, slz nepočítaně). Během těch let se mi vystřídalo 19
kaplanů a jáhnů, hodně věcí jsme opravili či vybudovali, byl jsem jmenován děkanem, fungovala řada aktivit a akcí a s řadou lidí jsme si přirostli k srdci (to odtrhávání pak zanechalo rány, které se možná časem zahojí, ale jizvy snad budeme

nosit hrdě dál). Snad se dá říct, že během
těch let jsem poznával, jak konkrétně žít
své kněžské povolání (část je dána samo
sebou farářskými povinnostmi, ale něco
člověk objevuje až během let jako svoji
osobní cestu).
Ještě v Jevíčku jsem začal postgraduální studium, ale přeložením do Přerova vše skončilo (hlavně první roky ve velké farnosti byly tak náročné, že nebyl
čas ani chuť na nic dalšího), a tak zůstala jen vzpomínka v podobě nedokončené diplomové práce na téma „Církev a internet“. Na internetu jsem se pohyboval skoro od začátku a Jevíčko byla jedna
z prvních farností, které měly své webové stránky. Řadu let jsem spravoval Ambit
(adresář českého katolického internetu),
zkoušel rozběhnout internetovou komunikaci mezi kněžími (ještě před Facebookem), propagoval na webu aktivitu 40DA
(čtyřicet dnů bez alkoholu) a ještě první
roky v Přerově jsem byl docela zapálený
pro farní stránky. Jenže nějak nebyl čas,
amatérské znalosti přestávaly stačit, a tak
jsem postupně vše předal či zrušil a jedinou aktivitou na webu jsou teď mé osobní stránky www.pavelhofirek.cz, které dělám od roku 2013 a kam dávám nahrávky svých kázání a některé další materiály. Tak trochu mi v těch technických a počítačových věcech ujíždí vlak, což mi nevadí, protože svoji cestu objevuji jinde.
Prakticky po celou dobu své kněžské služby dělám katecheze pro dospělé, v Přerově jsem začal dělat duchovní obnovy, pár
přednášek a hlavně teď (místo záchrany celého světa či moravské církve) jsem

šťastný z toho, když aspoň trochu málo
pomohu jednomu konkrétnímu člověku.
V Rožnově si postupně zvykám a jsem
zvědavý, kam se můj život posune dál.
Doufám, že vše dobré bude v rožnovské
farnosti pokračovat jako dosud a snad se
mi k tomu podaří přidat ještě něco navíc.

Pastýřský list ohledně závazků
mší sv. mešních fundací
Drazí bratři a sestry,
naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem a kostelům své majetky, které
sloužily k obživě kněží nebo údržbě kostelů
(farní pole či lesy). V darovacích smlouvách
bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům,
nejčastěji pravidelné sloužení mší svatých
za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení
mší svatých za dárce trvala, dokud měl obdarovaný z daru užitek.
Po zabrání majetku státem v roce 1948
církev neměla z tohoto majetku žádný
užitek. Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé majetky vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má
církev zase užitek, obnovila se i povinnost
modlitby za zemřelé dárce. Protože ale
dnes už není možné dohledat jednotlivé
smlouvy, obrátili se čeští a moravští biskupové na Svatý stolec s prosbou o řešení.
Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě, že spravuje více farností, pak se počítá jen jedna,
včetně i nově založených farností a také
těch, které žádné majetky neměly) má povinnost během následujícího liturgického
roku slavit deset mší svatých za zemřelé
dárce. Tím bude navždy povinnost splněna. Prosím věřící, aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře a společně se
modlili za dárce, z jejichž darů mají užitek i dnešní farnosti. Prosím dnešní dárce, kteří prosí o mše svaté za své zemřelé,
aby tentokrát upřednostnili plnění povinnosti společného slavení mší svatých za
tyto zesnulé dárce, nebo souhlasili s tím,
že na jejich úmysly budou mše svaté sloužené jinde.
Všem děkuji za přijetí výzvy a každému ze
srdce žehnám
arcibiskup olomoucký.

nosti důležité, aby ve chvíli prvního
svatého přijímání byl pro dítě křesťanský život ve farním společenství samozřejmostí.
S tím souvisí druhá věc, aby děti chodily pravidelně každou neděli do kostela. Nemá příliš smysl připravovat na
svaté přijímání někoho, kdo do kostela nechodí a nemá zkušenost, že svaté přijímání je jedním z hlavních momentů mše svaté. Když dítě chodí pravidelně na mši svatou, tak postupně
víc a víc touží chodit ke svatému přijímání stejně jako ostatní. Tato touha po Ježíši Kristu v Eucharistii roste v dítěti postupně a nestačí k tomu
jen pár měsíců chození do kostela během samotné přípravy. Proto přípravu na první svaté přijímání nabízíme jen těm dětem, které už do kostela
chodily v minulých letech a jsou v kostele „jako doma“. S nástupem do školy v první třídě by mělo být samozřejmé, že jako se dítě učí pravidelnosti a povinnosti školní docházky, tak se
podobně učí pravidelnosti a významu
účasti na nedělních bohoslužbách.
Ještě lepší je občas přicházet s dětmi
na mši svatou také ve všední dny, aby
děti měly zkušenost, že do kostela nechodíme jen v neděli „kdy se to musí“,
ale že do kostela chodíme rádi vždy,
kdy nám to čas dovolí.
Doba přípravy na první svaté přijímání, přípravy na svatou zpověď, poznávání svých hříchů a zkušenost Božího odpuštění, zážitek prvního svatého přijímání a zkušenost pravidelného přijímání Eucharistie, toto všechno je důležitým mezníkem a nasměrováním v křesťanském, ale i lidském
životě dítěte. Ať už vzdálenou přípravou(tři roky náboženství, roky chození do kostela, roky domácí křesťanské
výchovy a společné modlitby) nebo
společným úsilím během samotné přípravy (rodičů, kněze, katechetů, včetně modliteb celé farnosti) se snažíme
udělat, co je v našich silách, abychom
skutečně pomohli dětem správně prožít tento životní krok.
Otec Pavel

V Olomouci o slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie 2018
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Katecheze pro dospělé
V minulých farnostech se mi osvědčily katecheze pro dospělé (biblické hodiny, besedy nad katechismem, přípravy dospělých na svátosti), a proto jsem
tuto možnost nabídl také teď v Rožnově.
Jsem mile překvapen, že zájem projevilo téměř 80 farníků. Zároveň to bude pro
mne dost náročné, protože jsem zvyklý mít ve skupince 15 až 20 lidí a tak to
bude znamenat setkávat se asi ve čtyřech
skupinách. Jde o to, aby se každý z účastníků mohl zapojit a něco říct, když bude
chtít, a to ve velké skupině už nejde. Nabízím tedy tyto termíny setkávání: středa
19.00 (první setkání bude 3. října), čtvrtek 16.30 (první 4. října), čtvrtek 19.00
(první 11. října) a sobota 19.00 (první 13. října), ve všech skupinách plánuji
probírat totéž.
Na začátek přijďte v termínu, který
vám nejlépe vyhovuje, ale buďte připravení, že může být potřeba, aby někteří přestoupili do jiné skupinky, aby
všude bylo tak akorát účastníků. Počítám s tím, že možná někteří nebudou
chodit úplně pravidelně třeba z důvodu práce na směny nebo kvůli domácím povinnostem. Že někteří po pár
setkáních přestanou, protože čekali něco jiného. A že někteří se třeba přidají až během roku. Zvu tedy nejen ty
už přihlášené, ale také další, kdo ještě
o vzdělávání ve víře mají zájem.
Jak budou tyto katecheze vypadat?
Budeme se setkávat zhruba jednou
za čtrnáct dnů ve skupinkách po asi
20 lidech většinou v sále pastoračního centra na 70-90 minut. Na začátku bude krátká modlitba, do které se
bude moci každý zapojit svojí prosbou.
Pak bude prostor na jakékoliv otázky ať už ohledně probíraných věcí, duchovního života, života ve farnosti či
v církvi a případně i občanského života apod. Dále budeme postupně číst
evangelium po krátkých úryvcích, ke
kterým bude moci každý něco říct, bude-li chtít, a já to upřesním a dovysvětlím. Poslední část bude probírání otázek Kompendia Katechismu katolické
církve, které většinou stručně vysvětlím a pak podrobněji, budou-li k tomu
další otázky účastníků.
Tyto katecheze pro dospělé jsou něco
mezi přednáškou a společenstvím. Ne-
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Ohlédnutí za provedenými úpravami interiéru našeho kostela
Sestry a bratři,
po provedených úpravách interiéru
a ostatních prostor náš kostel už nyní září
čistotou a jasem. Můžeme se z toho radovat a zapomínáme pomalu na nutná omezení a provizorní řešení po dobu jejich realizace. Chválu na výmalbu kostela i nové
osvětlení slyšíme také od cizích návštěvníků kostela. Rozšíření programu oprav
jsme uvedli již v minulém čísle Farního
zpravodaje a v řadě dalších médií. Největší změnou a rozsahem prací byla obnova prakticky celé elektroinstalace kostela, neboť její původní stav z roku 1959
nejen neodpovídal současným normám,
ale některé z mnohačetných závad byly
přímo nebezpečné. Kilometrové svazky a trasy kabelů z nově postupně vystrojovaného hlavního rozvaděče v zákristii
a nových podružných rozvaděčů bylo nutno dovést až k jednotlivým spotřebičům
a svítidlům až např. pro ovládání zvonů,
věžních hodin a reflektorů nového osvětlení. To si vyžádalo i velký rozsah vysekání drážek a průrazů a následně jejich zazdění a začištění. Pro ilustraci připojuji
několik fotografií. Tepelnou pohodu kostela pak zlepší využití kapacity plynového kotle v zákristii prodloužením rozvodů
vytápění pod lavice v presbytáři. Vylepšením jsou i nové čalouněné lavice v prostoru u zpovědnic. Uvedené a další drobnější úpravy pochopitelně také výrazně zvedly náklady na realizaci oprav – viz slíbe-

ný přehled níže. Náklady na úpravy nebyly ještě výrazně vyšší jen díky sponzorskému dodání a montáži účinných a přitom
úsporných svítidel pro nové osvětlení kostela. Cena tedy činila cca 1.100.000,- .
Díky zajištěným finančním příspěvkům
od Zlínského kraje, Města Rožnova pod
Radhoštěm, Ministerstva kultury a Arcibiskupství olomouckého a zejména vaší
štědrosti při mimořádných sbírkách na
opravy, a také štědrým darům na transparentní i běžný účet a do pokladny farnosti – viz přehled níže -, již máme většinu vysokých nákladů splacenu. Všem dárcům a příznivcům z upřímného srdce za
štědrost děkujeme. Stále však ještě musíme splatit půjčky ve výši 250.000,- od Arcibiskupství na opravy ohradní zdi kostela – z toho letos ještě 100.000,- .
I když je nyní náš kostel pěkný, stále nás
v něm ještě čeká řada potřebných a nákladných prací. Zejména výměna prakticky už
místy značně poškozených, bez neúměrných nákladů těžko opravitelných lavic,
pořízených v roce 1890. Položení nových
koberců – i pro zateplení a zlepšení akustiky. Pořízení vnitřních interiérových dveří
místo nevzhledných závěsů k bočním vstupům. Účinné řízené odvětrání prostor kostelní lodi a presbytáře (větrání všemi otevřenými dveřmi v horkých dnech vyhánělo
řadu lidí z lavic a jiné bolela hlava). A řadu
dalších potřebných úprav. Prosíme proto
nadále o vaši štědrost.

Přehled nákladů na provedené úpravy a modernizaci kostela:
Výmalba interiéru včetně drobných oprav fasády
Montáž, demontáž a doprava lešení – doplatek na lešení prostorové
Obnova elektroinstalace
včetně materiálu, rozvaděčů a zednických prací
Dodávka a montáž profes. osvětlení firmy ROBE v hodnotě cca
1.100.000,Prodloužení ústředního topení ze zákristie do presbytáře
včetně zednických prací
Zhotovení nových čalouněných lavic u zpovědnic
včetně konzol a zapůjčení nářadí
Výměna rozbitých skel v oknech
Opravy a vyčištění varhan po výmalbě
Drobné náklady – zakrývání inventáře a podlah, barvy na opravu fasády apod.
Nové koberce na kůr a prostory za ním
Současné náklady na opravy a modernizaci kostela celkem

506.760,266.149,967.980,456,115.535,13.980,6.994,20.328,14.405,16.472,1.929.059,-

Finanční příspěvky, sbírky a dary k 7.9. 2018
Účelový finanční příspěvek z programu KUL03-18 Zlínského Kraje
Účelový FP od Ministerstva kultury (vyúčtován, dosud neposkytnut)
Účelový FP od Města Rožnova
Účelový FP od Arcibiskupství olomouckého
Sbírky v kostele na opravy
Dary na transparentní účet
Dary na běžný účet
Dary do pokladny
Dosud poskytnuté finanční příspěvky, sbírky a dary celkem

150. 000,62.000,150.000,20.000,612.365,481.866,182.000,267.300,1.863.531,-

Na závěr velké díky všem, kteří se na úpravách kostela podíleli, dárcům, brigádníkům,
realizačním firmám a také těm, kteří vše připravovali a průběh prací obětavě organizovali. 								
Pavel Jaška

jsou to přednášky, ale spíš besedy, které počítají s otázkami, reakcemi a aktivní účastí všech. Přitom ale zůstane možnost i pasivní účasti pro ty, kde z nějakých důvodů nebudou chtít mluvit. Nejde jen o teorii a znalosti, ale také o praxi a zkušenosti a rady do každodenního
života. Je to příležitost probírat i témata,
která se do kázání nehodí.
Není to společenství, kde je hlavní náplní společná modlitba a sdílení a rozvíjení osobních vztahů. Přesto určitá vzájemnost se po čase vytvoří, když budeme
společně probírat a diskutovat nad Písmem a Katechismem. Každý bude mít
možnost krátce říct svou zkušenost, postřeh, otázku či názor, což bývá v rozmanitosti účastníků velmi zajímavé. Setkání i diskusi povedu já a budu se snažit,
aby každý dostal prostor se vyjádřit, když
bude chtít, ale zároveň abychom také
něco probrali a hlavním zůstalo poselství
Bible a nauka Katechismu.
Duchovní obnova na Velehradě
Je to už taková tradice, že v listopadu vedu
duchovní obnovu na Velehradě pro své
farníky a nejen pro ně. Letos to bude víkend 16. – 18. listopadu 2018. Počítám,
že se obnovy opět zúčastní ti, se kterými
ji prožíváme každý rok. Ale samozřejmě
účast na této duchovní obnově teď nabízím také všem farníkům z Rožnova a okolí, kteří chtějí prožít víkend v tichu, modlitbě a přemýšlením nad svým životem
s Bohem. Program a další informace najdete na plakátku, případně se mne můžete zeptat osobně. Přihlašování v kanceláři
poutního domu Stojanov.
Otec Pavel

/7/

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

ŘÍJEN

2. Poslání zasvěcených osob
Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu
vzplálo misijní nadšení a byli nablízku
chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou
umlčeni a nemají slovo.
3. Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22).

LISTOPAD

1. Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
3. Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu
a utvářela nás v radostné a svobodné
Boží děti (srv. Žl 115/113b).
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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Ikona Nejsvětější Trojice
Další z ikon nově umístěných v našem
pastoračním centru, kterou si dovolím představit, je ikona Nejsvětější Trojice. Počátkem 15. století vznikla rukou
dnes nejslavnějšího ruského ikonopisce
Andreje Rubleva. Malíř vytvořil tento
obraz nejen proto, aby se podělil o ovoce svého rozjímání, ale také aby nabídl
svým spolubratrům způsob, jak uprostřed tehdejšího politického neklidu
udržet svá srdce soustředěná na Boha.
I pro nás dnes je tato ikona výzvou.
Když před obrazem stojíme v modlitbě,
můžeme zakusit pozvání k důvěrnému
rozhovoru, který probíhá mezi třemi
Božími anděly. Můžeme se s nimi posadit ke stolu a stát se součástí kruhu,
který vytváří. Božího kruhu, kruhu lásky, kruhu, který mocnosti tohoto světa
nemohou prolomit.
Tři andělé se zjevili u dubu v háji Mamre,
pojedli jídlo, které jim Sára a Abrahám
velkoryse nabídli, a zvěstovali oběma nečekané narození Izáka (srov. Gn 18). Toto
andělské navštívení je předobrazem jiného „navštívení“, toho, ve kterém Bůh
posílá svého Syna a dává nám nový život skrze Ducha. Strom v doubravě v Mamre se stává stromem života, Abrahámův dům místem, kde s námi přebývá
Bůh, a hora je duchovní výšinou modlitby a kontemplace. Beránek, kterého Abrahám předkládá andělům, se stává obětním beránkem a tvoří střed ikony. Ruce
Otce, Syna a Ducha vyjadřují různým
způsobem jeho význam. Syn uprostřed na
něj ukazuje dvěma prsty, čímž naznačuje
své poslání stát se obětním beránkem lidským i božským. Otec nalevo povzbuzuje Syna žehnajícím gestem. A Duch, který
drží stejnou hůl autority jako Otec a Syn,
ukazuje na obdélný otvor v přední části
oltáře, aby připomněl, že tato božská oběť

je obětí za spásu světa. Modlitba s touto
ikonou nás tak vede k tajemství Božího
sebezjevení.
Nechejme ještě chvíli pohled na onom
obdélném otvoru vpředu pod kalichem.
Čtyři rohy mohou představovat řád stvoření (lidi ze čtyř světových stran), jeho
poloha na oltáři značí, že kolem Božího
stolu je místo pro ty, kdo jsou ochotni stát
se účastníky Božské oběti a nabídnout své
životy jako svědectví o Boží lásce. Ano,
právě sem se dodnes na oltáři umisťují relikvie mučedníků.
Postupně se stává viditelným kříž, tvořený vertikální osou stromu, Synem, beránkem a světem a horizontální osou zahrnující hlavu Otce a Ducha. Zdánlivě melancholická krása andělů (Rusové mluví o „radostiplném smutku“) ukazuje, že
neexistuje kruh bez kříže, život bez smrti,
nebeské království bez Kalvárie. Je to ale
jediná, Boží cesta – cesta, po které můžeme s důvěrou kráčet, protože vede k radosti a pokoji, které svět nezná.
Dle Modlitby s ikonami Henriho Nouwena
zpracovala Marie Popelářová

Několik tipů, jak žít každý den z víry
Každému z nás se už určitě stalo, že se
chtěl do něčeho pustit, ale nevěděl, jak
na to. Mnohdy to nakonec vzdal. Totéž
platí i o práci na vlastním životě, na životě z víry. Několik tipů, jak žít víru ve
všedním životě, shrnul v desetibodovém programu s názvem „Desatero pokoje“ papež Jan XXIII. Je to spiritualita přizpůsobená všednímu dni. Každý
níže uvedený bod lze žít buď jeden den,
či jeden týden, či jeden měsíc… Začít je
možno kdykoliv. Třeba právě nyní…
JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT
PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA
Co všechno na mě dnes čeká! Před svými
problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu
klesat na mysli, budu jim hledět do očí.
Předám sebe i se svými problémy Bohu,
uvědomím si: i dnes se o mne stará On.
Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné
zamyšlení a připomenutí.
JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO
KRITIZOVATA NAPRAVOVAT
Jsem především zodpovědný sám za sebe,
ne za druhé. Měl bych tedy především
sám na sobě vidět všechno to dobré, ale
i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět
tak, jak mě vidí Bůh. On má o mém životě největší přehled. Jemu záleží jak na
mně, tak ale i na lidech v mém okolí. Nyní
je tedy pro mne důležité Kristovo slovo:
„Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra
a trám ve svém oku nepozoruješ?“
JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro
Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo ohluchly, ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíli. V uších nám
přestává znít Boží volání. Jsme pyšní na
to, co jsme a co chceme. Naše zacpané
uši ale musíme pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme povoláni, odvalit kámen
z našich srdcí, abychom poznali, k čemu
nás Bůh stvořil.
JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ
DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ
Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro život
těla. „Čtěte málo, ale dobře!“ Otevírám si
pravidelně i Boží slovo – Bibli?
JEN PRO DNEŠE KCHCI POZNÁVAT

PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH
Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé
kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti.
Půjde se mnou za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech
ponechám místo na jeho dobré záměry.
JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM
OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH CHTĚL
OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM
PŘÁNÍM
Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné hodnoty pro svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí.
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT
DOBRO
Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to,
co je v mých lidských silách. Jeho dobrota
totiž chce působit i skrze mne. Vykonám
pouze to, co je možné, a vše ostatní ponechám Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro
dává a působí.
JEN PRO DNEŠEK VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT
Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo
trochu dobra?
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ
VŮLI
V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký nevyřešený problém, který přede mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí věcí, které je
nutné vyřídit, a předně vykonám něco konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co
již dlouho odkládám. Když se k tomu nakonec odhodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá více času na vše ostatní a jak
mi je lehce. Vždycky smím důvěřovat, že
Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a ukazuje mi cestu z každé životní situace.
JEN PRO DNEŠEKCHCI VĚŘIT
V BOŽÍ PROZŘETELNOST
Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby
mimo mne nebylo nikoho na světě (i kdyby okolnosti svědčily o pravém opaku).
Bůh si mne váží a miluje mne jako svou
milovanou dceru nebo syna.
JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT
STRACH
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu.

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

INZERCE
Farní zpravodaj nabízí prostor pro bezplatnou nekomerční řádkovou inzerci.
Ta by měla umožnit snadnější sdílení
hmotných i nehmotných prostředků
mezi farníky. Můžete nabízet nebo hledat
ubytování, vybavení domácnosti, přebytky
ze zahrádky, potřeby pro děti, sportovní
vybavení apod., ale také přátelství nebo
modlitební společenství. Text by měl
být co nejkratší a musí obsahovat váš
telefonní nebo emailový kontakt. Inzeráty
zasílejte na emailovou adresu:
zpravodaj@farnostroznov.cz • Redakce
si vyhrazuje právo odmítnout inzerát
z důvodu nevhodného obsahu.
• Hledáme dům či bytovou jednotku
v domě– pronájem/koupě– pro tříčlennou
rodinu– ideálně v RpR , ale může být i
v blízkém okolí. Rádi pomůžeme s prací
kolem domu, se zahradou. * kontakt:
le.to@post.cz * 602 576 057 * Za
každou nabídku nebo informaci předem
děkujeme !

Nebudu mít strach před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno:„Neboj se, jsem s Tebou,
držím Tě za ruku.“ Strach a hrůza by se
měly měnit v očekávání krásného, co nám
Pán přislíbil.
JEN PRO DNEŠEK SI VYBERU JEDEN
Z TĚCHTO BODŮ...
Podle knih J. Haase: „Žít pokojně“
a W. Stinissena
„I dnes je den Boží – rozjímání na celý rok“,
které vydalo Karmelitánské nakladatelství.
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OKÉNKO PRO DĚTI

PROŽÍVÁME MŠI SVATOU
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CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Poznejte Radost

Charita pomáhá i přírodě

Chcete poznat Radost? Přijďte k nám na
návštěvu!
Jestli se cítíte osamělí, některé věci už
třeba hůře zvládáte, potřebujete pomoc,
radu nebo jen být mezi lidmi, přijďte
s námi pobýt, strávit pár příjemných chvil
nebo zažít třeba i něco nového.
V Radosti je nám spolu dobře. Společné
chvíle trávíme v našem příjemném „obývacím pokoji“, odpočívárně nebo s kafíčkem
na venkovní terase ve stínu pod markýzou.
Děláme to, co nás baví a na co máme dostatek energie. Odpočíváme, povídáme si,
někdy se trochu protáhneme, zpíváme si,
čteme, luštíme křížovky a hádanky, hrajeme hry, taky tvoříme a vyrábíme hezké věci. Jdeme se projít do parku, na krásnou farní zahradu, na kafíčko do kavárny nebo na náměstí na zmrzlinu. V létě si
venku na ohni opečeme špekáček nebo
usmažíme výbornou vaječinu. Občas si
i zajedeme na výlet.
Když něco důležitého potřebujeme zařídit, vždy se nám dostane profesionální

Jednoho svěžího červnového odpoledne se pracovníci naší Charity v rámci prospěšných mimopracovních aktivit vydali na Karlův kopec k Jurkovičově rozhledně, aby si tak nejen vyčistili hlavy a posílili týmovou soudržnost, ale především
pomohli lesu a společnosti Městské lesy
Rožnov p. R., s kterou jsme již dříve navázali oboustranně prospěšnou spolupráci.
Městské lesy pravidelně dodávají Charitě
chvojí na výrobu adventních věnců a naši
pracovníci zase pomáhají vyčistit les od
klestí vznikajícího při těžbě kůrovcového dřeva.
Během pár hodin se nám podařilo vyčistit celý vršek kopce kolem Jurkovičova
lázeňského chodníku k rozhledně, a tak
se návštěvníci budou moci při cestě na
vrchol kochat pohledem na pečlivě uklizený les.
Po náročné práci jsme se pak ještě po zásluze občerstvili a odcházeli domů posíleni na těle i na duchu, s pocitem užitečně
stráveného času.
Martina Došková

pomoci i rady, vždy nám někdo pomůže
vše hladce zvládnout.
Pokud chcete Radostpoznat a dozvědět
se více o těch, kdo ji tvoří, zastavte se, třeba jen na chvilku, na přátelské posezení. Přijďte si Radost k nám užít. S Radostí Vás přivítáme!
Pracovníci a klienti Denního stacionáře
Radost, Bc. Z. Lušovská, DiS.
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KNIŽNÍ TIP
DUŠE V OČISTCI / Marie Simmaová
Autorka, německá mystička 20. století,
pomáhala duším v očistci už od dětství
tím, že se za ně modlila a obětovala odpustky. Od r. 1940 se na ni začaly obracet
duše s prosbou o pomoc. Na slavnost
Všech svatých r. 1953 začala pomáhat
duším v očistci smírným utrpením. Kniha
hovoří o všem, co se Marie Simmaová od
duší v očistci dověděla o současné době,
a o tom, co viděla v nejtěžších chvílích
utrpení pro své poučení i útěchu.
Nakladatel: Matice cyrilometodějská s. r. o.

Jak můžeme duším v očistci pomáhat?
Hlavně mší svatou, kterou nemůže nic
nahradit. 2. listopad je svátkem všech
věrných zemřelých. Tehdy je kněžím dovoleno sloužit tři mše sv. za zemřelé.
Smírným utrpením. Každé utrpení, ať
tělesné nebo duševní, které obětujeme za
duše v očistci, jim přináší velkou úlevu.
Růženec je po mši svaté nejúčinnějším
prostředkem, jak můžeme duším v očistci
pomáhat (úmysl– i za obrácení hříšníků).
Modlitbou růžence (i k Božímu milosrdenství) se denně vysvobozuje mnoho duší,
které by jinak musely ještě dlouho trpět.
Obracejme se v modlitbách také
ke světcům a k andělům. Kromě sv.
archanděla Michala je ochráncem duší
v očistci sv. Odilo – chudý opat. (Vynikal
dobrotou, miloval trpící církev, přičinil se
o vznik svátku Dušiček.)
Také křížová cesta přináší velkou úlevu.
Duše v očistci říkají, že odpustky (úplné,
částečné– známé podmínky) mají pro ně
velký význam. Prostřednictvím odpustků
je jim přivlastněné zadostiučinění, které
nebeskému Otci nabídl Ježíš Kristus. Ten,
kdo během svého života často získával
odpustky pro duše v očistci, dostane
v hodině své smrti milosti, pramenící
z odpustků, ale dokonalejším způsobem.
Je to hrozná věc: nevyužívat (zanedbávat)
tyto poklady církve pro duše v očistci.
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Almužny a dary na dobré účely, hlavně
na misie. (Je možné, že tuto pěknou
povinnost zanedbávali. Mnohé duše mají
co vyrovnávat buď kvůli nezaplaceným
dluhům nebo kvůli nespravedlivé závěti či
jiné nespravedlnosti.)
Také zapalování svící duším v očistci
pomáhá. Nejprve proto, že je to úkon pozornosti a lásky, pak proto, že svíce jsou
posvěcené a svítí do tmy duši v očistci.
(Prosíme, aby byl Ježíš pro ně světlem,
aby byl pro ně odměnou za to, co dobrého
udělali– za jejich pěkné myšlenky, slova,
záslužné skutky.)
Kropení svěcenou vodou mírní bolesti.

Duše v očistci si přejí očistec, protože
mají jasnou představu o Bohu, který
se jim ukázal v zářivé kráse a čistotě.
Nechtějí před něj předstoupit ani
s nejmenší skvrnou (s lehkými hříchy,
s dočasnými tresty za smrtelné hříchy),
touží po dokonalosti. Je to osobní soud.
Tyto tresty jako důsledky vyplývají
z podstaty hříchů. „Protože Bůh je
svatý, nemůže být nesvatá duše v nebi
blažená.“ (J.H.Newman) Potom však
budou pociťovat štěstí. Nebudou je trápit
výčitky. V očistci musí také pochopit
ohavnost hříchů, kterých se dopustily vůči nebeskému Otci, vůči svému

Spasiteli. (Je možné, že je to jen okamžik,
který však vyjadřujeme v dnech a letech,
a tak kvalitu nahrazujeme kvantitou.)
Tuto proměnu k dobrému bylo možné
uskutečnit již během pozemského života,
ale teď už není nebezpečí, že danou
možnost nevyužijí. Pouze málo lidí
opouští tento svět ve stavu čistoty a milosti, který zaručuje jejich okamžitý vstup
do nebe. Když duše zemřelých přejdou
hned do stavu věčně nezměnitelného, pak

jsou zbytečné naše modlitby (také jiné
skutky, relikvie). Očistec bude trvat až do
posledního soudu. Potom už bude jen ráj
a zatracení (peklo).
Sami si pomáhat nemohou, ale nám mohou
pomáhat, když je o pomoc prosíme. Pokud
pomůžeme my jim, oni pomohou nám.
Oni se starají o nás a o Boží království.
My nemáme naříkat nad dnešními časy,
nad tím, co se stalo, co nás postihlo. „Ve
svých modlitbách myslete na nás, kteří jsme
vás předešli” (poslední slova umírajících).
Pokud se modlíš za svého bratra na zemi,
tak můžeš tak učinit i tehdy, když překročil
práh věčnosti. Vždyť smrt nechává duši
neporušenou. A duše dál žije, vzpomíná
a miluje. Duše je oživující princip. Ona se
přičiní o nový začátek, o nové, oslavené tělo
(bytí). Bůh není konec, on je začátek. S ním
je život plnější, intenzivnější. V jeho rukou
je zemřelému lépe než „v našich rukou“,
přestože si někdy namlouváme, že při
nás mu bylo dobře. A tak i ty svou lásku
nedokazuj neplodnými slzami, ale účinným
prostředkem modlitby. Nemůžeme šířit
beznaděj, nepokoj. (Dotykem svých rukou
ani svýma očima zesnulého blízkého neobsáhneme, ale naše láska a modlitba se
vždy k němu dostane. Je to samozřejmé,
že máme vztah i k tomu, koho nevidíme.)
„Probuďte se, spáči, proste za duše v očistci!“
je to konkrétní, účinná a radostná pomoc,
které je schopen lidský duch.
„Žijeme z majetku našich zemřelých
prarodičů a rodičů. Snadno však zapomínáme na to, co jsme jim dlužni, jak
touží po naší vděčnosti a jak potřebují naši
pomoc. Volají: Snášej, trp, modli se, posti
se, dávej almužny za nás!“ (A. K. Emmerichová)
Bohu se líbí, když příbuzní o umírající
pečují. Buďme při umírajícím příbuzném
a pričiňme se o to, aby mohl přijmout nezbytné svátosti (viatikum – tři svátosti).

Zvláštní hluboká mystika některé lidi inspiruje, aby se obětovali za duše v očistci.
Smíření se musí konat. Oni jsou šťastní–
modlí se za duše a s dušemi očistci. Tyto
prostředky nepomáhají duším v očistci stejným způsobem. Například když si někdo
v tomto životě vážil mše svaté, pak mu mše
sv. pomáhá i v očistci. Kdo měl „otevřené
srdce“, dostává hodně pomoci. Také musí
hodně trpět ti, kdo utrhali na cti.
Pokud se naučíme s důvěrou vzývat
Ducha Svatého, poznáme, jak nám
pomáhá. Na druhé straně však pokud
někdo tvrdošíjně setrvává v hříších
proti Duchu Svatému, tyto hříchy se mu
nepromíjí.
Duším v očistci je Panna Maria matkou
milosrdenství. Když tam zazní její jméno,
je to pro duše velká radost. Vždyť ona,
která byla vzata do nebe, vyprošuje vysvobození pro duše v očistci. Ona ví, kdo
to nejvíc potřebuje.
I děti se mohou dostat do očistce. Nehrozí jim však dlouhý ani těžký očistec.
Pro nepokřtěné děti je také nebe. Jsou
šťastné, ale nevidí Boha. Věří, že mají to
nejlepší, co může být. Jenže měli bychom
vše udělat pro to, že pokud jsme zde na
tomto světě několik desítek let spolu jako
rodina, abychom mohli být spolu i ve
věčnosti. Mysleme také na děti, kterým
nebylo dopřáno narodit se.
Za ty, kteří si vzali život, většinou nesou
odpovědnost jiní.
Také jinověrci mohou přijít do očistce.
Jejich utrpení není velké, protože neměli
k dispozici tolik milostí, avšak nemají pak
ani stejnou blaženost.
Ježíš myslel na druhé i po smrti. Sestoupil
do pekel, do předpeklí k těm, kteří čekali
na narození Zachránce. Tuto skutečnost
vyjadřujeme i v modlitbě Věřím v Boha.
Evangelista Matouš popisuje (Mt 27,
52-54), jak se po Kristově zmrtvýchvstání
mnohým lidem zjevily duše zemřelých.
Jsou známá zjevení duší z očistce
některým světcům: sv. Markétě Marii Alacoque, sv. Janovi Bosco, Gertrudě Veliké,
Kristýně Belgické, sv. Brigite, Josefovi
z Leonisa, Veronice Juliani, Marii Agátě
Simmaové– autorka knihy). Očistec je

na mnoha místech. Duše nepřicházejí
z očistce, ale s očistcem.
Bůh chce dát duším zvláštní milost. I
velký hříšník se může stát svatým (sv.
Augustin, sv. Pavel). Chraňme se hříchů
proti lásce, osočování, pomluv, hádek
(ze zištných důvodů nebo závisti), znamenají ve věčnosti velkou tíhu. Neodsuzujme ani se nevysmívejme druhým,
velmi to škodí naší duši. Méně mluvme,
více jednejme. Nebuďme druhým na
pohoršení. Odpouštějme i za hrob. Nemluvme zbytečně špatně o zemřelých.
Ježíš nás žádá, abychom si z nepřítele
vytvořili přítele. Sobě tím můžeme ušetřit
velkou část očistce. Duše je potrestána
tím, čím hřešila. „Oheň vyzkouší, jaké
je dílo člověka. Pokud jeho dílo vydrží, za
spravedlivé skutky získá odměnu.“ (Sv.
Pavel Korinťanům)
Láska nás obklopuje. Nebe je stav. Bůh
je všude. Bůh není nikdy sám. Tam, kde
je on, tam jsou i “nebešťané”. Očistec je
ohněm radosti, peklo je ohněm trápení.
Buďme pokorní, protože pokorný člověk
do pekla nepřijde. Je třeba vést k tomu i
děti. (M. Kuffa a jiní)
Nepřipoutávejme se k věcem pozemským (ne pouze péče o tělo), protože
z pomíjivých věcí si s sebou nic nevezmeme. Vzít si s sebou můžeme jen dobré
skutky. Jde o skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Tyto skutky lásky
budou nejvíce odměněny. Věčný život
přece bude trvat věčně.

Jedna paní zachraňuje vesnici
Roku 1954 byla u nás velká lavinová
pohroma. V sousední vesnici Fontanella krátce po této katastrofě zemřela
nějaká paní Starková, která byla třicet
let nemocná. Vyprávělo se, že před sto
lety byly podobné laviny, ale že to bylo
ještě horší. Po té první zničující pohromě
vysadili nový les, aby chránil vesnici.
Při pohromě roku 1954 byl ochranný
les téměř úplně zničen. Pár stromů však
přece celou váhu vydrželo, jinak by byla
smetena polovina dědiny.
Po smrti paní Starkové, krátce po
lavinové pohromě, jsem se od jedné duše
z očistce dověděla: „Tento ohromný les

udržela svou modlitbou a oběťmi jenom
ta paní. Obětovala své utrpení za blaho
své obce a vyprosila jí mnoho milostí.
Kdyby byla zdravá, neměla by její modlitba takovou moc. Trpělivým snášením
utrpení se dá zachránit víc duší než
modlitbou.“
Jistě je snazší vykládat nemocnému, aby
trpělivě snášel utrpení, než sám utrpení
vydržet. Vím, co je to trpět, a právě proto,
že je to tak těžké, má to takovou cenu.
Nedívejme se na utrpení vždy jako na
trest; může se z něho stát smírná oběť
nejenom pro nás, ale hlavně pro ty druhé.
Kristus byl ten nejnevinnější, a přece
nejvíc trpěl za usmíření našich hříchů.
Proto i naše utrpení má přispívat k
záchraně duší. Teprve v nebi se dozvíme, co všechno jsme svým trpělivým
snášení utrpení ve spojení s utrpením
Kristovým dosáhli. Nejúčinnější způsob,
jak své utrpení obětovat, je: odevzdat
všechno Matce Boží, aby je použila, pro
koho chce. Ona ví nejlépe, kdo to nejvíc
potřebuje.
Smrt pod lavinou
Bylo to roku 1954, v době velké lavinové
pohromy. Dvacetiletý chlapec, který žil v
domě mimo dosah laviny, slyšel té noci
volání o pomoc. Hned vstal a chtěl jít
pomáhat. Matka ho zdržovala, ať pomáhají
druzí; když padají laviny, je venku příliš
nebezpečno. Chlapec se však nedal zadržet,
běžel směrem, odkud se ozývalo volání o
pomoc, ale dostal se tam sám pod lavinu
a zahynul. Už na druhou noc přišel za
mnou a prosil, abych za něho dala sloužit
tři mše svaté. Jeho příbuzní se divili, že má
být tak brzy vysvobozen, když nebyl nijak
nábožensky horlivý.
Chlapec mi však řekl, že Bůh mu byl
tak milostivý, protože zahynul ve službě
blíženské lásky; nikdy v životě by už
neměl takovou příležitost šťastné smrti.
Nesmíme proto zoufat, když se takové
neštěstí stane. Nikdy nevíme, k čemu to
bude dobré. Lidé říkají: „Vždyť to byl tak
dobrý chlapec, nebo tak dobré děvče!“
Poznala jsem mnohé hodné děvče i chlapce,
kteří se potom dostali na scestí. Jenom Bůh
ví, co by se bylo mohlo z těchto dobrých
mladých lidí stát. Teprve na věčnosti pochopíme, jak dobře to s námi Bůh myslel.
(Zpracováno podle
Marie Simmaové: Duše v očistci)
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SVATÍ MĚSÍCE

SV. JANA EMILIE
DE VILLENEUVE / 2. 10. /
„TAM, KDE VOLÁ HLAS CHUDÝCH.“
Narodila se r. 1811 ve Francii ve
šlechtické rodině. Po smrti matky
a sestry musela v 17letech převzít péči
o domácnost. Byla zvyklá žít v komfortu,
ale s poznáváním evangelia a světa si
uvědomovala potřeby mladých, kteří
pracovali v otcově továrně, i nemocných,
také děvčat, ze kterých se stávaly prostitutky, a osob, které skončily ve vězení. Pro
ně všechny pocítila touhu k oběti a službě
Bohu, aby i tito lidé byli schopni si osvojit
křesťanské hodnoty a dojít k Bohu.
Své přítelkyni řekla: “Mám pocit, že Pán
mě zve k velké oběti, a vidím, že nemohu
odmítnout, že to, jak jsem si užívala, mne
vzdalovalo od vůle Boha, který se rozhodl
narodit ve chlévě, pracovat, trpět i zemřít
za nás.”
Emilie v r. 1836 založila v Castres
se 2 družkami kongregaci “Sestry
Neposkvrněného početí Panny Marie”.
Pro řeholní oděv si sestry zvolily modrou barvu. V té době bylo obvyklé vídat
řeholnice jen v černém hábitu, proto se
jim začalo říkat “modré sestry z Castres”.
Jana Emilie chtěla být s nejchudšími
pacienty, s vězni a s prostitutkami, kterým
ukazovala, že jsou Bohem milováni.
Svým sestrám opakovala, že musí jít
za hlasem volání chudých a to nejen
ve smyslu hmotné nouze, ale k různě
trpícím nemocným. A to vždycky. “Jen
Bůh” a “služby pro chudé”.– Jejich silou
i mottem se stal “Bůh.” S velkou pokorou mu Emilie svěřovala toto společné
dílo a připomínala spolusestrám, že
situaci, stav lidského nitra a života může
změnit jenom Bůh. Jej vášnivě milovala
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a v jeho lásce žila pro nejchudší. Chtěla
mezi nimi, jako sobě rovnými, působit
a obnovovat jejich lidskou důstojnost po
příkladu Ježíše Spasitele.
Jana Emilie byla inteligentní žena,
uvědomující si obtížnost úkolu, do
kterého se pustila. Jejím duchovním pomocníkem byl jezuita o. LeBlanc. Brzy
otevřela druhou komunitu, jejíž sestry se
staraly o vzdělávání dívek, katechetickou
výuku a o nemocné. Své plány rozšířila i
přes oceán až na západní pobřeží Afriky,
do oblastí, který byly nejvíce postiženy
epidemiemi. Za pomoci misionáře o.
Libermanna přistály v r.1848 první
sestry u Dakaru. Jejich komunity se
rozšířily z Francie do Senegalu a Gabonu
v Gambii.
V roce 1853 Jana Emilie navrhla do čela
kongregace sestru Helenu Delmas. Za
velké epidemie cholery podlehla tomuto
onemocnění ve věku 43 let. Její pohřeb se
konal v kostele sv. Jakuba v Castres.
K blahořečení Jany Emilie došlo r. 2009
v Castres. Zúčastnilo se ho10 kardinálů,
řada biskupů z Francie a ze zemí, kde
sestry působí. Kanonizována byla r. 2015
papežem Františkem na náměstí sv. Petra
v Římě.
Kongregace svatořečené má 120 komunit v 16 zemích. V r. 1903 se rozšířily
do Španělska, v dalším roce do Itálie
a Brazílie. Roku 1905 do Argentiny,
v r.1939 přibyly komunity v Paraguay,
r. 1957 v Uruguay, r. 1982 v Mexiku, r.
1988 v Beninu, r. 1990 v Kongu, r. 1992
v Bolívii, r. 1996 ve Venezuele a další
rok na Filipínách. Sestry působily i 14
let v Portugalsku, 21 let na Rovníkové
Guinei a rok v Kamerunu.

SV. ALBERT VELIKÝ /15. 11. /
BŮH SE NECHÁVÁ NALÉZT
VE SVĚTĚ
Narodil se r. 1200 v Bavorsku do zámožné rodiny. Studoval práva, filozofii, zabýval se matematikou i medicínou. Svými
znalostmi obsáhl všechny tehdejší vědní obory. Jako všestranně nadaný student
měl skvělé vyhlídky.
Seznámil se s Jordánem Saským a požádal ho o přijetí do dominikánského řádu.
Provinciál viděl jeho perspektivy ve světě, proto mu vstup rozmlouval, že vzor

křesťana je potřebný i tam. Albert ale pokorně poklekl a řekl, že případné odepření bude soudit Bůh. V r. 1229 oblékl bílý
dominikánský hábit. Představení jej brzy
po vstupu do řádu poslali studovat teologii do Kolína nad Rýnem a zde byl i vysvěcen na kněze.
Od r. 1234 přednášel filosofii a teologii,
v letech 1248-1254 organizoval řádovou
školu. Hlavní studium dominikánů zřídil
v Kolíně nad Rýnem. R. 1252 zprostředkoval dohodu mezi arcibiskupem a městem Kolínem.
V r. 1254 byl Albert zvolen za představeného německé provincie. Tato v té době
měla 40 mužských a mnoho ženských
klášterů. Albert byl dbalý řeholní kázně
a pěšky procházel německy mluvící oblasti, v nichž navštěvoval konventy.V r. 1256
byl na papežském dvoře v Anagni bránit
právo žebravých řádů vyučovat na univerzitách. Byl úspěšný, a zároveň ho papež
Alexander IV. požádal o přednášky při papežském dvoře. Rovněž o přípravu písemných materiálů proti učení arabského filozofa Averroa. Albert napsal proti averroismu spis „O jednotě rozumu“.
V r. 1260 Albert přijal biskupské svěcení a nastoupil na stolec v Řezně. V diecézi reorganizoval farnosti i kláštery a oživoval charitativní díla. Pozvedl hospodářský stav biskupství, ale necítil se na svém
místě. Na jaře 1261 poprosil papeže, aby
ho zbavil vedení diecéze. Nový papež Urban IV. mu vyhověl a pověřil ho přednáškami při papežském dvoře.V r. 1263 byl
Albert papežem požádán, aby v německy mluvících zemích, i v Čechách, kázá-

ním šířil myšlenky ve prospěch křižácké
výpravy za osvobození Svaté země od mohamedánů. Od r.1264 se mohl Albert zase
věnovat psaní v dominikánském studijním středisku ve Štrasburku, kde vyučoval i vykonával některé biskupské úkoly.
V letech 1271–1273 byl pověřen zvláštními úkoly coby důvěrník papeže Řehoře X.
a též od císaře Rudolfa Habsburského.
Zanechal po sobě četné spisy z oblasti
přírodních věd, fyziky, chemie, astronomie, geologie, biologie, botaniky i zeměpisu. Ve svém učení ukazoval, že „Bůh se
nechává nalézt ve světě.“ Kladl důraz na
poznání získané vlastní smyslovou zkušeností. Vyvracel pověry o přírodě,i to, že
věda a víra stojí proti sobě. Nejvíce spisů
věnoval teologii. Vysvětloval různé knihy
Starého i Nového zákona,sepsal mnoho
kázání a systematicky rozebíral základní
pravdy křesťanské víry.Albert byl blahořečen r.1622 papežem Řehořem XV. a kanonizován r. 1931 papežem Piem XI.

Atributy:

biskupské roucho, kniha, psací pero, berla, mitra

Patron:

teologů, přírodovědců, studentů přírodních věd, horníků
Averroismus bylo středověké filozofické učení, obhajovalo nadřazenost filozofie
nad vírou, uznávalo věčnost světa namísto
jeho stvoření a nutnost veškerého dění. Jednotlivý lidský rozum je podle averroismu
součástí nadindividuálního rozumu, lidská duše není nesmrtelná. Vztah mezi rozumem a vírou řešil učením o dvojí pravdě.
Averroismus byl církví odsouzen.

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
SVÁTOST KŘTU PŘIJALI A DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE BYLI PŘIJATI
16. 6. 2018
Sebastian Onderka
Jakub Vrba
Anna Tereza Malinová
Markos Vachopulos
Mariana Opálková
S alome Dobrovská
Ema Cieslarová
Šimon Jan Horut
Rozálie Marie Švábová
Eduard Chumchal
Filip Pochylý
24. 6. 2018
Jakub Bechný
Veronika Křenková
S ára Rozálie Třetinová
Filip Vojtěch Kučera

4. 8. 2018
Petr Jan Pavlica

30. 6. 2018
Matyáš Maléř

26. 8. 2018
Magdaléna Petřvalská
Markéta Marie Ovesná
Nikol Andrysová

15. 7. 2018
Julie Marie Gürtlerová

11. 8. 2018
Martin Basel Álvarez

2. 9. 2018
Viktorie Janovská

29. 7. 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
7. 7. 2018
21. 7. 2018
4. 8. 2018
25. 8. 2018
8. 9. 2018

Ondřej Wittek a Jitka Kovařčíková
Martin Sládek a Jana Šipulová
Dominik Černý a Anna Dohnalová
Libor Halata a Marika Janíková
Michal Červenka a Lucie Dostálková

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
jméno a příjmení

věk

Milenka Traburová

91 let

František Stoklas

83 let

Petr Hatlapatka

51 let

Dobromila Španihelová

92 let

František Přikryl

82 let

Marie Jakšíková

90 let

Josef Žingor

90 let

Pavel Klimek

66 let

Žofie Hlucháňová

81 le

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí!
Amen!
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OHLÉDNUTÍ
Letní tábor 2018
Ve dnech 12.–23. srpna se uskutečnil farní tábor pro děti z Rožnova p. R. a okolí.
Na 11 dní se naším novým domovem stala fara v Sobotíně – malebné vesničce nedaleko Šumperka. Nejdříve jsme absolvovali náročnou cestu vlakem– jak už je ale
naší tradicí, posledních několik kilometrů
cesty jsme ušli pěšky, abychom se mohli pořádně seznámit. Na faře už na nás čekala naše zavazadla, dobré jídlo a zbytek
vedoucích. A tak jsme se po dobré večeři
mohli konečně ubytovat.
Večer nás pak navštívil slavný básník antického Řecka – bájný Homér, který nás
provázel celým táborem. Následující dny
jsme společně poznávali řecké mýty a legendy a slavné i tragické hrdiny starověku. Navštívil nás například Prométheus,
kterému jsme pomohli utéct ze zajetí,
nebo slavný pěvec Orfeus, kterému děti
pomohly se skládáním písně. A dokonce se u nás zastavil i král Midas s velkýma
oslíma ušima.
Ve druhé části tábora nám pak vyhlásila
válku Perská říše – a tak započaly řeckoperské války. Společně jsme prošli slavnými bitvami a v poslední den jsme uspořádali olympijské hry, na které jsme pozvali
naše přátele i nepřátele, abychom zpečetili dlouho vyjednávaný mír.
Myslíme, že se tábor velmi zdařil – navázali jsme nová přátelství, něco málo
se dozvěděli o životě starověkých Řeků
a strávili 11 dnů v nádherné přírodě.
Nechyběla ani noc strávená pod širákem, večery u ohně, společná modlitba
a slavení mše svaté. Také jsme navštívili papírny ve Velkých Losinách a užili si odpoledne na koupališti. A tak jsme
se mohli spokojení a plní nových zážitků vrátit domů.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem vedoucím i kuchařkám za spoustu trpělivosti a za nespočet času a sil strávených
přípravou celé akce. Dík ale patří i rodičům, kteří se nebáli poslat své děti na tábor, a v neposlední řadě všem dětem, jejichž úsměvy a nadšení nám dodávaly sil.
Děkujeme a těšíme se příště!
Vaši táboroví vedoucí ☺
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ZVON VE VIGANTICKÉM KOSTELE
Nový zvon pro nás ulil pan Josef Tkadlec
z Halenkova. Chtěli bychom mu ještě
jednou srdečně poděkovat.
O financování se postarali zastupitelé
z obecního úřadu v čele s p. starostou
Zdeňkem Porubským. Za toto rozhodnutí
jim patří opravdu velký dík.
Zvon dostal jméno Svatý František.
Sv. František byl šiřitelem poselství Kristova pokoje a dobra po celém světě.Sv.
František z Assisi je známý především pro
svou lásku k Božímu stvoření, a proto jej
také sv. otec Jan Pavel ll. ustanovil v roce
1980 jako patrona ekologie.
Nositelem tohoto jména byli i naši
předkové: p. František Slovák, který se
zasloužil o výstavbu tohoto kostela, a poté
opět p. František Slovák, který dlouhá
léta zvonil ručně.

„Uslyšíte-li dnes jeho hlas – nezatvrzujte
svá srdce.“
Dále je tam františkánský znak a úryvek z modlitby sv. Františka: „Nejvyšší,
slavný Bože, osvěť temnotu mého srdce
a dej mi pravou víru, abych zachoval tvá
přikázání.“
Ve spodní části zvonu je napsáno
věnování
„Ke stému výročí republiky československé
léta páně 2018 nechala vyrobit obec
Vigantice.“
Přeji všem spoluobčanům, ať libý hlas
tohoto zvonu proniká do našich životů
a je nám symbolem Boží lásky.
A až se bude zase k nějakému výročí vydávat brožurka o Viganticích a bude se do ní
zapisovat toto slavnostní svěcení zvonu,
přeji všem, aby se jim vybavila tato chvíle
a mohli si říct, že byli u toho.

Za zmínku stojí také texty, které jsou na
zvonu. Je to např. verš z žalmu:

Eva Vičanová

DUCHOVNÍ

OBNOVA

EXERCIČNÍ DŮM STOJANOV NA VELEHRADĚ
Téma:

J OSEF E GYPTSKÝ
Č LOVĚK VEDENÝ B OHEM

Začátek: Pátek 16. listopadu 2018 večeří v 18:00 hod.
Závěr: Neděle 18. listopadu 2018 obědem v 12:00 hod.
Program obnovy:
Pátek: 19:00
20:30
Sobota: 8:30
10:30
15:00
17:00
19:00
20:30
Neděle: 9:00
10:30

Promluva
Adorace
Promluva
Promluva
Promluva
Mše svatá
Promluva
Adorace
Mše svatá
Beseda

Volný čas je vhodné využít k osobní
modlitbě a ztišení, abychom Boha
i svůj život dokázali uvidět novýma
očima.
Příležitost ke svaté zpovědi nebo
rozhovoru bude v sobotu během dne.
Duchovní obnova je určena pro
dospělé věřící a povede ji děkan
P. Pavel Hofírek.

Jak se přihlásit:
V kanceláři poutního domu Stojanov: www.stojanov.cz
Telefony: 572 571 420, 733 741 896
E-mail: velehrad@stojanov.cz

www.stojanov.cz

Cena za ubytování a stravu za jednu osobu za víkend je na dvoulůžkovém pokoji
bez příslušenství 900,- Kč, na jednolůžkovém bez příslušenství 1.000,- Kč,
na dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 1.100,- Kč a na jednolůžkovém pokoji
s příslušenstvím 1.200,- Kč. Plus poplatek obci 10,- Kč. Pro koho je cena příliš
vysoká, tak se může domluvit na slevě přímo s exercitátorem. Podobně, kdo chce
podpořit účast druhých sponzorským darem. Kontakt viz www.pavelhofirek.cz

Výlet se Spolčem
Krosnu na záda, velké zásoby jídla a pití,
dobré obutí a můžeme vyrazit.
Nějak tak začal náš čtyřdenní turistický
výlet s naším„spolčem“.
Všechno to započalo ve středu1. srpna
na vlakovém nádraží.
Plní energie a nadšení jsme nastoupili do
vlaku jedoucího do Kroměříže. Počasí se
ze začátku moc netvářilo, ale po příjezdu
na vlakovou stanici Rajnochovice si to
rozmyslelo☺ . Náš první cílový bod se
nazýval Kelčský Javorník, který byl vzdálen
zhruba 10km od Rajnochovic.
I přes různé překážky představující popadané stromy, trní a různé jiné přírodniny
jsme to všichni bez jakýchkoli zranění
zvládli. Sluníčko svítilo tak silně, že nás
to unavilo, a tak jsme se rozhodli si na
chvíli odpočinout. Zažehnuli jsme vařiče,
nalili vodu, nasypali polévku, pomodlili
se, chleba a lžíce do ruky a šlo se obědvat.
Než jsme se nadáli, ešusy s polévkami byly
prázdné. Odpočinutí a nabití trochou energie jsme doputovali až na vrchol Kelčského
Javorníku, kde se před námi tyčila vysoká
rozhledna. Bez řečí jsme všichni vystoupali až nahoru, kde byl krásný výhled.
Odměnou byly slavné čokoládové sušenky
a nechybělo ani společné foto. Po zdolání
všech těch kopců a nakonec i rozhledny
jsme si všichni zahráli stolní hry. Den se
chýlil ke konci a my si začali hledat místo
na spaní. Když jsme našli prostranství
vhodné pro stanování, rozdělali jsme
stany, postavili ohniště a šlo se večeřet. Co
jiného bychom mohli mít na večerní jídlo
než špekáčky. Při ohni jsme si sdělovali
všechny zážitky z dnešního dne a než byla
tma, vydalo se pár lidí pro vodu k nejbližší
studánce kousek od našeho tábořiště.
Mezitím si někteří zahráli karetní hru Prší.
A než jsme se nadáli, byli naši přátelé zpět
s plnými láhvemi vody. Večer, kdy na nás
šlo spaní, vytáhl kamarád slavné tousty
od své maminky. Všem se nám rozzářily
oči a s radostí jsme si všichni vytáhli jeden
toust. To vám byla dobrota...
Druhý den pokračovala další skvělá
dobrodružství. Hned po snídani jsme
si sbalili všechny své věci a vyrazili zas
o kousek dál. Tentokrát bylo naším cílem
dojít na rozhlednu zvanou Maruška.
Při cestě jsme si zpívali, hráli hry,
odpočívali. Zanedlouho jsme dorazili

k jedné restauraci Pod Tesákem. Našli
jsme si vhodné místo na oběd a dali jsme
se do vaření. Kousek odtud tekl sice
pomalu, ale tekl, pramen vody.
Všichni jsme byli moc rádi, že se
můžeme aspoň na chvíli zchladit
a osvěžit se. Po obědě a menší siestě se
vyrazilo dál.
Šli jsme přes různé kopce a lesy, až
jsme došli do vesničky, kde jsme si na
autobusové zastávce odpočinuli před
zdoláním posledního kopce naší cesty.
I přes bolavé nohy s puchýři to stálo za
to. Rozhledna Maruška stála na kopci,
ze kterého byl úchvatný výhled. Najedli jsme se, povykládali o dnešním dni
a společně jsme se pokochali nádherným
západem slunce.
Večer nechybělo trochu dobré muziky
a masáže od každého z nás.
Poté jsme se všichni odebrali do
spacáků a s radostí jsme se těšili na nová
dobrodružství, která budeme zažívat
další den.
Třetí den si někteří přivstali o něco dříve,
aby se podívali na východ slunce, poté se
vrátili zpět do spacáků a pokračovali ve
spánku. Netrvalo to dlouho a probudili
jsme se všichni, protože nás vzbudili turisté jdoucí na rozhlednu. Pouklízeli jsme
si své věci a po snídani jsme s úsměvem
na tváři vyrazili na poslední bod naší
čtyřdenní výpravy. Kousek od rozhledny
byla restaurace, kde jsme si odskočili,
nabrali vodu a koupili něco osvěžujícího.
I přes úmorné horko jsme to nevzdávali
a šli jsme dál. V lese už bylo přece jenom
lépe, a tak jsme si vyhlíželi místečko pro
oběd. Zanedlouho se nám naskytlo turistické odpočívadlo, a tak jsme neváhali
a s prázdnými žaludky jsme všichni
zasedli a společně poobědvali.
Po menší siestě se šlo dál. Vyšli jsme
z lesa a uviděli jsme střechu baziliky
Nanebevzetí Panny Marie na Svatém
Hostýně. Všichni jsme přidali do kroku,
a než jsme se nadáli, byli jsme tam.
Odložili jsme si krosny, povečeřeli jsme,
a ještě než byla úplná tma, vyrazili jsme
na noční výhled na celou Bystřici pod
Hostýnem. Poté si každý našel volné
místo na spaní, a než jste napočítali do
pěti, spali jsme všichni jako miminka.
Brzo ráno nás probudily zvony ohlašující

šestou hodinu ranní. Doznívaly poslední
tóny zvonů a vtom začal kokrhat kohout
kousek od nás na zahradě. Řeknu vám,
že tak nadaného kohouta, který kokrhal
hodinu, možná i déle v kuse, jsem
ještě nezažila. Po menší snídani se šlo
společně na mši svatou. Po mši svaté
jsme si udělali společnou fotografii před
bazilikou a rychlejším krokem jsme
sestupovali po schodech a lesní cestě do
Bystřice pod Hostýnem, kde na nás čekal
vlak do Rožnova pod Radhoštěm. Ve
vlaku jsme si sdělovali zážitky z celého
čtyřdenního výletu, a jak to tak vypadalo,
všichni jsme si to parádně užili. Na
nádraží jsme se rozloučili a pomalu se
rozcházeli do svých domovů.
Myslím si, že i přestože šel někdo 30 km
v sandálech, další zachraňoval hladové
krky toustama, jiný odháněl berušky, další
padal ze schodů, někdo nemluvil o ničem
jiném než o brokolicové polévce, další
si myl zuby po každém jídle, jiný byl až
příliš vybaven a někdo dělal ty nejkrutější
masáže, jsme si to parádně užili a že na
všechny ty krásně prožité dny budeme
společně rádi vzpomínat. Děkuji Vám
všem, kteří jste se rozhodli vydat na cestu
plnou neočekávaných, avšak zábavných
zážitků. A přeji si, abychom takovéto
zážitky a akce pořádali častěji a s větším
počtem lidí. Jsme jedna parta skvělých lidí,
kteří – myslím si – za ta léta, co se známe,
táhne společně za jedno lano, a že nikdo
nikdy nedovolí, aby se kdokoliv z nás
odloučil od naší skupinky. Jsme všichni
jako jeden díl puzzle, máme se rádi a je
nám dobře, když můžeme všichni prožívat
zajímavé chvíle pospolu. Ještě jednou moc
děkuji za parádní výlet s trochou adrenalinu
a spoustu nezapomenutelných chvil.
Tereza Bohuslavová
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OHLÉDNUTÍ
SETKÁNÍ RODIN NA ARŠE
V pátek 14. září odpoledne dobalujeme
poslední oblečení, boty a to nejdůležitější
– dobrou náladu a vyrážíme vstříc
dobrodružství s Josefem Egyptským na
Archu do Rajnochovic.
Při příjezdu na Archu nás srdečně
přivítali manželé Fuskovi. Ubytovali
jsme se v chatce a šli na večeři, při níž se
představovaly jednotlivé rodiny – bylo
nás celkem 7 rodin. Pro lepší seznámení
jsme si zahráli hru s míčkem. Princip
spočíval v tom, že si každý ke svému
jménu vymyslel přídavné jméno, které
začíná na jeho počáteční písmeno,
a hodil míček dalšímu člověku, jehož si
musel zapamatovat. Házení s jedním
míčkem se ještě dalo zvládnout, ve dvou
nám už ale na čele začínal vyvstávat pot
a při třetím jsme byli rádi, když nám balony nenarazily do hlavy a šťastně jsem
je hodili dál.
Znaveni hrou jsme si sedli do kroužku
a začalo naše první putování s Josefem.
Jmenuji se Josef (to znamená – Bůh
přidá). Žiji s otcem, jeho ženami
a jedenácti bratry v Kenaánské zemi. Můj
otec mě má ze všech synů nejraději, proto
mi daroval pestrou suknici.
Probuzeni ze snění jsme zahájili večer
chval. Když přijeli Rozsypalovi, přidaly
se k nástrojům (dvě kytary, buben,
australské digeridou a různá chrastítka)
ještě dvoje housle a to už byl slušný
rachot. Tím ale večer zdaleka nekončil.
Nyní nastala neorganizovaná zábava –
někteří ještě zpívali, rodiče si povídali
a většina dětí šla hrát aktivity. Rozdělili
jsme se na dvě skupiny – kluky a holkya holky samozřejmě vyhrály. Někteří
zůstali spát v hlavní budově, ale většina
se ubrala na noc do chatek.
Ráno nás probudilo sluníčko– po
včerejším dešti a pošmournu nebylo
ani památky (zřejmě zapůsobil příběh
o Josefovi a horkém Egyptě– loni při
příběhu o Noemově arše neustále lilo
: ). Posilněni snídaní jsme se vrhli na
druhou část příběhu o Josefovi.
Bratři na mě žárlili. Vyprávěl jsem
jim o svých snech. V prvním snu se mi
zdálo, že jsem snop a kolem mě bylo
jedenáct snopů, které se mi začaly klanět.
V druhém snu se mi klanělo i slunce,
měsíc a jedenáct hvězd.
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Bratrům se nelíbilo, že by se mi měli
klanět, a také otcova láska ke mně,
a proto mě prodali karavaně směřující do
Egypta.
Už během příběhu se začaly sjíždět
další rodiny z Rožnova i blízkého okolí.
Všichni jsme si našli další kamarády
a Archa byla v tom čase velmi neklidným
místem. Protože rodiče měli duchovní program, my děti jsme se oddali
různým zábavám. Stavěli jsme bunkry,
modelovali z plastelíny nebo hráli hry
na hřišti a pozorovali houbaře, kteří se
prohýbali pod tíhou hub. Znaveni hrami
jsme šli na mši svatou a po ní následoval... oběd! Mňam.
S plnými žaludky jsme neměli ani
moc chuť něco dělat, a tak jsme si
povídali, zpívali a opalovali se v teplých
slunečních paprscích.
Ale protože jsme sem přijeli za Josefem,
nelenili jsme a hráli rodinnou hru.
Museli jsme vytáhnout Josefa ze studny,
projít pouští s karavanou. Utekli jsme
s Josefem z vězení, naučili se tance od
půvabných Egypťanek a pomáhali uskladnit obilí do sýpek na sedm let hladu.
Uf, byla to fuška, ale zvládli jsme to!
Večer byl opět večer chval, na který
za námi přijel i Kamil Obr. Marieta,
Anička a Maruška s Eliškou jej zakončily
povídáním a promítáním dokumentu
o Mary´s Meals. Je hezké, že si lidé
pomáhají.
Některé rodiny už ale bohužel musely
odjet, a proto jsme se rozloučili. Celý
zbytek večera jsme si povídali. Hodně
z nás šlo spát vlastně až v neděli ráno.
Většina mladých nespala na chatkách,
ale v hlavní budově.
Ráno jsme se opět probudili do nádherného dne. Celý víkend byl prodchnut sourozeneckými vztahy, a proto za
námi přijela paní Maruška Kaňovská,
připravila si o tom pro nás přednášku.
Sice měla být pouze pro rodiče, ale nakonec se jí zúčastnili skoro všichni, jenom
ti nejmladší si hráli. Přednáška byla moc
zajímavá a hodně interaktivní. Například
jsme se dozvěděli, že to, jestli jste prvorozený, prostřední nebo Benjamínek,
může mít velký vliv na vaši povahu. Po
přednášce byla mše svatá a oběd, při
kterém skončilo naše putování s Josefem.

V Egyptě jsem čestně sloužil, ale neprávem jsem se dostal do vězení. Díky Boží
pomoci jsem faraonovi vyložil sen, který
prorokoval sedm let blahobytu a sedm let
nedostatku. Faraon mě ustanovil svým
správcem, abych nashromáždil zásoby.
V době hladu ke mně přišli i mí bratři,
s kterými jsem se usmířil, a spolu s otcem
a rodinami se usídlili v Egyptské zemi.
Pobyt jsme zakončili závěrečným
uklízením a odpoledním posezení
u kávičky.

Celý víkend jsme si ohromě užili – byla
v něm skloubená zábava, poznání
nových kamarádů i duchovní program.
Tímto bychom také chtěli poděkovat
organizátorům – Karlu krákavému,
Janě jiskřivé, Pavlu putujícímu a Andree
andělské za skvělý program, ochotu
a úsilí věnované této akci.
Chci vám všem říci: přijeďte, bylo to
skvělé!
Vaše Lea líbezná

S Cyrilem a Metodějem
až do nebe doputujem!
Tak zněl pokřik našeho příměstského tábora, který proběhl ve dnech 16.–20. 7.
Tábora se zúčastnilo 18 šikovných dětí
a 8 ještě šikovnějších vedoucích ☺ , v čele
s paní katechetkou Alčou Čípovou. I když
nám počasí příliš nepřálo (svatý Medard
to s námi určitě nemyslel tak zle, jen musel také soucítit s vyprahlou přírodou),
měli jsme program nabitý mnoha zážitky. Kromě her, zpívání, návštěvy lanového centra a jízdy na koních nás ještě přišel
při jedné hře přepadnout zloděj, ze kterého se naštěstí později vyklubal otec Kamil, za což jsme byli moc rádi. ☺ Celkově se tábor moc vydařil a co je hlavní, užili si ho jak děti, tak i vedoucí. Moc děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav a realizace tábora. Těšíme se příští rok na viděnou. ☺
Bětka Kubečková
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V KLUBU o středách to začíná...

ví jen Pán

KLUB MAMINEK
každou středu
od 9 hod.

...takhle na výletech to pokračuje... a co bude dál,

TĚŠÍME SE
NA VÁS!

LETNÍ TÁBOR v Sobotíně
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