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Vážení čtenáři Farního zpravodaje!
Když jsem přemýšlel, co napsat na úvod 
tohoto vydání, napadly mě tři věci. Niko-
liv jako v onom pověstném vtipu o starší 
paní, která trpí Alzhaimerovou chorobou 
a dcera ji připravuje na návštěvu kamará-
dek. Říká: „Mami, dáš jim tři věci. Chle-
bíčky, zákusky a víno! Všechno je v led-
ničce.“ Když přítelkyně přijdou, maminka 
si vzpomene, že jim má dát tři věci, proto 
jim třikrát po sobě nabídne kávu. Ony po-
tom třikrát po sobě kávu odmítnou. Když 
vyjdou ven, pomlouvají: „Ani kávu nám 
nenabídla!“ Jakmile se vrátí dcera domů, 
najde v ledničce chlebíčky, zákusky i víno. 
Říká mamince: „Ty jsi jim nic nedala?“ 
A maminka odpoví: „Vždyť ony ani nepři-
šly!“ Tak, takové tři věci ne, ale mohla by 
to být tři témata.

V naší farnosti se v září uskutečnilo biř-
mování. Udělovatelem byl olomoucký po-
mocný biskup Mons. Antonín Basler. Ve-

ZAMYŠLENÍ

můžeme uzavřít modlitbou Otčenáš.
Toto setkání u adventního věnce nemu-
sí trvat déle než deset minut, ale také se 
může naopak prodloužit tím, že nikam 
nespěcháme a každý dostane čas říct vše, 
co chce. Po Otčenáši propustíme ty, kdo 
spěchají za svými úkoly či zábavou, ale 
ten, kdo nespěchá, tak si může ještě chví-
li s druhými vyprávět o čemkoli, třeba 
o adventu, Vánocích a Bohu, který je stále 
s námi. Nebo zůstat ještě chvíli sedět jako 
poslední a prosit o Boží požehnání pro 
sebe i své nejbližší.
Pokud je někdo doma sám, tak může stej-
né tři kroky říkat nahlas Bohu, který nás 
slyší, a v závěru se svojí rukou dotýkat 
kříže a uvědomovat si, že nejsem osamo-
cený, ale Kristus je tady se mnou.
Kdo zkusí takto prožít adventní dobu, tak 
mi pak může napsat, jaké to bylo. Jestli se 
člověk už těšil, až všechno zhasne, vypne 
a zapálí jen tu svíci…

Pavel Hofírek
http://www.pavelhofirek.cz/

Doporučuji vyrobit si adventní věnec (nebo 
si ho sehnat či aspoň svíčku) a každý ad-
ventní večer na chvíli všechno zhasnout 
a vypnout (světla, televizi, počítač i vařič) 
a nechat svítit jen svíce. Tak, abychom v je-
jich světle viděli jen tváře těch nejbližších, 
kteří sedí kolem adventního věnce s námi. 
Světlo svíce nám symbolizuje Boha, kte-
rý nás vidí, a díky Božímu světlu dokážeme 
pak také uvidět své blízké.
Setkání u adventního věnce může mít 
tři kroky: Nejdříve po chvíli ztišení kaž-
dý krátce řekne, co tento den dělal, co 
bylo pro něj těžké a co ho naopak dnes 
potěšilo. Pak každý řekne, co ho čeká 
zítra, co bude asi náročné a v čem bude 
potřebovat pomoc Boží či ostatních 
a na co se naopak zítra těší. Nespěchá-
me, chviličkami ticha vyjadřujeme, že 
chceme druhému naslouchat a poro-
zumět mu. A jako třetí krok si můžeme 
podat ruce, držet se v kruhu kolem ad-
ventního věnce a v tichu vnímat blízkost 
svých blízkých. Tuto chvíli ticha pak 

Jak prožít adventní dobu 
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MÍSTO V KOSTELE

Jednoduché spojení slov, které se dá 
chápat dvěma způsoby.
1. Jaké je moje místo v kostele 
(myšleno při liturgii) 
2. Kde je moje místo v kostele

JAKÉ JE MOJE MÍSTO V KOSTELE
Můžeme se nyní zamyslet, jak aktivně se 
zapojujeme do života farnosti při liturgii. 
Nesedíme jen nečinně v lavici a nečeká-
me, co pro nás ostatní připravili? Mož-
ností je opravdu hodně – počínaje úkli-
dem kostela, přes výzdobu, nebo aktiv-
ní zapojení při mši svaté – čtení přímluv 
či čtení, ministrantská služba, doprovod 
liturgie (mám na mysli scholu nebo var-
haníky). Je pochopitelné, že dav 150 lidí, 
kteří jsou přítomni např. na nedělní mši, 
se nemůže zvednout a jen tak odkráčet 
k oltáři nebo na kůr. Zapojit se můžeme 
i společným zpěvem. Kdo zpívá, dvakrát 
se modlí.  Také se říká, že v jednotě je 
síla. Možná je to pro někoho maličkost, 
ale ve výsledku je to vlastně velká věc. 
V menších kostelích nebo na vesnicích 
se zpěv nese až ven z kostela, svou zvuč-
ností láká okolí k jeho návštěvě. Ve vět-
ších kostelích je problém, že sedíme da-
leko od sebe a navzájem se málo slyšíme, 
vytrácí se odvaha a každý jen tak „pípá“ 
na svém místečku. Buďme, prosím, od-
vážní a zapojme se do mše svaté, jak nej-
lépe dovedeme.

KDE JE MOJE MÍSTO V KOSTELE 
Druhé pojetí „místa v kostele“ je mož-
no brát v úvahu, jako moje „místo“, tam, 
kde sedím v lavici. Někdo sedí v kostele 
na svém místě už 20 let a nastane velký 
problém, pokud se na jeho místě objeví 
někdo, kdo to neví, někdo nový nebo cizí 
a v nejhorším případě rodina s malým dí-
tětem. V tu chvíli nastává téměř souboj 
o místo. Ačkoliv situace vypadá téměř 
komicky, když moudrost stáří vyhazu-
je z lavice budoucnost farnosti, ale prav-
dou je, že se jedná o nepříjemnost, která 
poznamená osobní prožívání mše svaté. 
A tak se stává, že starší generace vymírá 
a na jejich místě nyní nikdo nesedí. Mís-
to se uvolnilo – navždy. Buďme, prosím, 
shovívaví k nově příchozím nebo k rodi-
nám s dětmi.

Michaela Osmančíková

lice pěkně se té události věnuje Terezka 
Bohuslavová ve svém článku. Také mů-
žete vidět biřmovance a oni sami sebe 
na několika fotografiích. Chtěl bych to 
ještě doplnit krátkou vzpomínkou na 
kázání, které otec biskup pronesl a ve 
kterém mne zvlášť zaujalo, jak hovořil 
o přijímání. Měl tím na mysli přijímání 
Božího slova, na které, když ho slyšíme 
v kostele číst, tak už zcela rutinně od-
povídáme: „Bohu díky“ nebo „Chvála 
Tobě, Kriste“. A tak by snad stálo za to, 
napnout k jeho přijímání více svá srdce 
a rozum, aby o nás neplatila slova z po-
dobenství o rozsévači, o tom okraji ces-
ty, kde Boží slovo vyrve ze srdce ďábel, 
o skále, kde o něj přijdeme kvůli po-
vrchnosti, nebo o trní, kde si člověk ne-
chá zaplnit srdce tolika věcmi, že pro 
Boží slovo už u něho není místo. Boží 
slovo, řekl o. biskup, když nalezne ote-
vřené srdce a otevřenou mysl, může 
zasáhnout jako blesk a sjet až do zákla-
dů našeho bytí.
To byla opravdu krásná slova o Božím 
slově.

Druhá věc je o tom, co přesahuje hra-
nice naší farnosti a týká se nejenom 
církve v naší zemi, ale též celkově spo-
lečenského dění. Jistě jste si všim-
li, že se sbíraly podpisy proti ratifika-
ci tzv. Istanbulské smlouvy parlamen-
tem. Bylo to na doporučení našich bis-
kupů. Jak mi říkala jedna farnice, která 
se této aktivitě věnovala, lidé často ne-
vědí, o čem se v ní jedná. Chtěl bych se 
pokusit o takové stručné vysvětlení.

Především je zřejmé, že násilí je zlé. Ať 
jde o násilí mužů na ženách nebo o ná-
silí žen na mužích nebo dokonce o ná-
silí rodičů na dětech, či naopak dětí 
na rodičích. O tom není spor. Důvody, 
které se dají proti přijetí tohoto doku-
mentu postavit, jsou především tyto:

První je ten, že Istanbulská smlou-
va je dokument o třiceti stranách. Po-

kud se má mezinárodně něco dohod-
nout tak, aby bylo zřejmé, co se dohod-
lo, musí to být jasně a srozumitelně ře-
čeno. Třicetistránkový text ovšem tako-
vou možnost neskýtá, naopak, otevírá 
se různým interpretacím, takže si kaž-
dý může potom dohodu vykládat tak, 
jak se mu to bude líbit nebo hodit.

Druhý důvod je ještě závažnější. V pre-
ambuli této smlouvy stojí, že „muži 
a ženy historicky stojí proti sobě“. To 
nemůžeme jako věřící lidé přijmout, 
protože to odporuje Písmu. Bůh přece 
stvořil člověka jako muže a ženu. Pán 
Ježíš tuto pravdu ještě více upřesňu-
je, když k tomu dodává, že „muž opus-
tí otce i matku, přilne ke své ženě a bu-
dou jeden člověk. Už tedy nejsou dva, 
ale jeden“. V manželství přijetím man-
želské smlouvy mužem a ženou člo-
věk jakoby spolupracoval se Stvořite-
lem na uskutečnění vrcholu jeho díla. 
Ten krásný moment stvoření by mohl 
být znetvořen.

Protože by tato slova snad mohla půso-
bit depresivně a protože nadcházející 
advent nás má vést k pozitivnímu myš-
lení, uvedu ze slíbených věcí jako třetí 
sedm veršů ze třetího žalmu:

Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují!
Mnoho jich na mě dotírá!
Mnoho jich o mně říká:
„Ani Bůh mu nepomůže!“
Ty však, Hospodine, jsi můj štít,
jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!
Hlasitě jsem volal k Hospodinu,
vyslyšel mě ze své svaté hory.
Klidně jsem ulehl a usnul.
Probudil jsem se, protože Hospodin 
mi pomáhá.
Nezaleknu se ani tisíců, 
kteří mě obkličují.

Tak s důvěrou v Pána Boha prožijme 
advent!

jáhen Miroslav Frňka

P r o  v í c e  i n f o r m a c í  n a v š t i v t e  n á š  f a r n í  w e b  /  p r a v i d e l n é  a k t u a l i z a c e

 w w w. f a r n o s t r o z n o v. c z
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Advent nás má obnovit a uzdravit!
Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy 
se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé.
Tak v nás má advent také působit: Obno-
vit nás a uzdravit, abychom byli schopni 
přijmout Krista, ať k nám přijde v jakéko-
li podobě.
O Vánocích přichází jako malé dítě, ma-
ličké a bezmocné, odkázané na svou mat-
ku a na vše, co může mateřská láska dát. 
Učme se od Ježíše a Marie! Chceme-li 
opravdu, aby nás Bůh naplnil,
pak se musíme pokorou vyprázdnit ode 
všeho, co je v nás sobecké.

Matka Tereza

Na začátku adventní doby zapaluje-
me první svíci na adventním věnci. Prá-
vě v této mrazivé a tmavé době před Vá-
noci se v nás probouzí touha, aby se nad 
naším životem, plným temných zákou-
tí, hran a rozbolavělých míst, rozestřelo 
něco tak teplého a světlého, jako je svět-
lo svíce. Kde se v nás bere ta touha, jež 
docela neuhasíná dokonce ani v těch, 
kteří odkládají Vánoce jako pouhý senti-
mentální „svátek dětí“, který v naší kon-
zumní společnosti ještě tak nanejvýš do-
káže naplnit pokladny obchodů? Odkud 
ví mladé ptáče, že existuje nějaký „jih“, 
když tam zatím ještě nikdy nebylo? Tato 
jistota je zakotvena v jeho genech od 
doby, co se ptáci naučili létat. V genech 
naší duše je zakódováno prastaré a neu-
chopitelné vědomí „místa“ pokoje, kde 
nejde o to něco mít, umět nebo dokázat, 
kde neplatí postavení ani třídy, nýbrž 
pouze a jedině to, že jsem. Kde jde o to, 
že toto jediné postačí, abychom byli mi-
lováni. Ona zdánlivě nejbezvýznamněj-
ší věc našeho života, a sice, že jsme, je 
pro Boha tou nejdůležitější. Často na to 
zapomínáme nebo se nám to zdá nato-
lik podivné, že tomu nedokážeme uvěřit. 
Připadá nám to jako pohádka pro děti, 
v jejímž závěru slyšíme: „Všechno dob-
ře dopadne.“ Máme sklon popřát slu-
chu jen viditelné skutečnosti, které na-
zýváme realitou. Vidím jen to, co vidím. 
Nepotřebuji tomu věřit. Ach, jen kdy-
by nebylo té touhy… Přeji vám v prv-
ní adventní den, abyste se znovu doká-
zali odevzdat skutečnosti vánočního pří-
běhu, jenž v poetických a snových obra-
zech vypráví o pravdě, které můžete klid-
ně uvěřit.

Podle knihy: Příběhy nejen pro nemocné, 
Sonja Blachová

/Karmelitánské nakladatelství /

Advent

a poslušnost vůli Otce (bílá barva oděvu). 
Svrchní plášť červené barvy ukazuje na 
jeho božství.
Zadívejme se ještě na otevřené ruce třech 
postav symbolizující plnost přijetí Božího 
plánu spásy pro člověka. Ukazují také na 
jednotu a vzájemnost lásky ve společen-
ství rodiny. K tomu se patří podotknout, 
že tato ikona představuje vzor Svaté ro-
diny v naší, latinské církvi. V byzantské 
církvi slouží jako vzor Svaté rodiny ikona 
Nejsvětější trojice (viz minulé číslo Farní-
ho zpravodaje).

Podle textu na www.kumran.sk
zpracovala Marie Popelářová

Umístěna je v pastoračním centru ve 
společenské místnosti, v prostoru, kde 
se schází Klub maminek, společenství 
Modliteb matek i Modliteb otců. Spo-
lečenství rodiny znázorňují na ikoně 
tři postavy – Maria (Přesvatá Bohoro-
dička), svatý Josef (označovaný jako 
pěstoun Ježíše) a Ježíš jako Emanuel 
(„Bůh s námi“).
Maria drží ve společném objetí s Josefem 
v náručí dítě a druhou volnou rukou na 
něj ukazuje, jako na skutečnou cestu ke 
spáse. Její něžný a pozorný pohled spočí-
vá na synovi, respektive Maria se dívá dál, 
jakoby za něj – nevidí jen Ježíšovu lidskou 
podstatu, ale i jeho božství.
Na pravé straně máme svatého Josefa, je-
hož postoj i výraz tváře znázorňují har-
monii mezi silou a něžností, která je při-
rozená u muže tehdy, když v sobě má Bo-
žího Ducha. Jeho tvář je plná něžnosti, 
pokory, obětavosti, starostlivosti a lásky. 
Josefova síla, rozhodnost, přísnost je na 
ikoně znázorněna v rukách; jeho pokora, 
něžnost a milosrdenství je vepsaná ve tvá-
ři. Spodní Josefův oděv symbolizuje člo-
věčenství (modrá barva), svrchní zas vel-
kou důležitost v této rodině i v plánu spá-
sy (okrová barva – je nejblíže ke zlaté).
Postava Ježíše (Emanuela) dává jasné 
znamení gestem pravé ruky – žehnání. 
Spodní oděv Spasitele vyjadřuje transcen-
dentnost, čistotu, pokoru, podřízenost 

Ikona Svaté rodinyOdkud ví ptáče, 
že existuje jih?
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ři dala spatřit lehký stín zármutku a na-
značila jsi tak, jakou bolest ti působí naše 
neustálé urážky tvého božského Syna, vy-
pros nám milost dokonalé kajícnosti, aby-
chom na svatém soudu svátosti pokání 
zcela upřímně vyznali všechny své hříchy.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, 
oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň 1 desátek

4. DEN 
- PROSME ZA DAR SHOVÍVAVOSTI
Královno svatého růžence, která ses zjevi-
la s bělostným růžencem v rukou a velmi 
jsi naléhala, abychom si modlitbou růžen-
ce vyprosili milosti, které nejvíce potře-
bujeme, dej nám velkou lásku k modlitbě, 
zvláště k modlitbě tvého růžence, vzoru 
ústní i vnitřní modlitby, 
a dej, aby nikdy nepominul den bez toho, 
abychom se ho modlili s patřičnou pozor-
ností a zbožností.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, 
oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň 1 desátek

5. DEN
  PROSME ZA DAR VLÍDNOSTI
Královno míru a naše soucitná Matko, 
když se na Evropu valilo nesmírné neštěs-
tí světové války, ukázala jsi fatimským pa-
sáčkům, jak se osvobodit od mnohých po-
hrom modlitbou růžence a pokáním. Vy-
pros nám u Boha, aby mezi námi rost-
la víra a křesťanské ctnosti a spolu s nimi 
mír a společné blaho, k větší slávě tvé 
i tvého božského Syna.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, 
oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň 1 desátek

6. DEN 
- PROSME ZA DAR DOBROTY
Maria, útočiště hříšníků, která jsi vyzýva-
la fatimské pasáčky k modlitbě za to, aby 
nešťastníci odmítající Boží zákon neskon-
čili v pekle, a říkala jsi jednomu z vizioná-
řů, že neřesti těla přivedou do pekelného 
ohně nejvíc duší, daruj nám velký odpor 
k hříchu, zvláště k hříchu proti čistotě, 
a soucit a horlivost pro spásu duší, jimž 
hrozí věčné zatracení.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, 

Prosíme, rozšiřte tuto novénu.
Můžete si ji i vícekrát nakopírovat mezi 
členy své rodiny, příbuzné a přátele.

1. den se pomodlíme ve čtvrtek 29.11. 
2018 kdykoliv během dne, nebo při mši 
sv. v kostele. Novéna končí 7. prosince 
2018, den před slavností Panny Marie, 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

SLAVNOSTNÍ SVĚŘENÍ A ZASVĚCE-
NÍ NAŠÍ FARNOSTI A MĚSTA ROŽ-
NOV POD RADHOŠTĚM PROBĚH-
NE V SOBOTU 8. PROSINCE 2018 
PŘI BOHOSLUŽBĚ V 18. HOD.

Skrze Pannu Marii  její vítězné Neposkvr-
něné Srdce se zasvěcujeme Bohu a prosí-
me za ovoce Ducha svatého (Gal 5,22-23). 
Každý den novény o toto ovoce prosme:

1. DEN 
- PROSÍME ZA DAR LÁSKY
Panenská Matko, která ses zjevila na osa-
mělých horách Fatimy třem pasáčkům, 
uč nás, jak v ústraní rozmlouvat s Bohem 
v modlitbě pro dobro našich duší, vypros 
nám lásku k modlitbě a k usebrání, aby-
chom mohli naslouchat hlasu Pána a věr-
ně plnit jeho svatou vůli.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, 
oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň 1 desátek

2. DEN 
- PROSME ZA DAR RADOSTI
Panenská přečistá Matko, která ses, odě-
ná bělostnou záři, zjevila prostým a ne-
vinným pasáčkům, uč nás milovat nevin-
nost těla a duše; pomáhej nám mít v úctě 
tento nadpřirozený dar, který je dnes to-
lik opomíjen; nedovol, abychom někdy 
pohoršili naše bližní slovy nebo skutky; 
a dej, ať naopak pomáháme čistým duším 
zachovávat tento Boží poklad.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, 
oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň 1 desátek

3. DEN 
- PROSME ZA DAR POKOJE
Panno Maria, Matko hříšníků, která jsi 
při zjevení ve Fatimě na své nebeské tvá-

NOVÉNA PANNY MARIE FATIMSKÉ
Příprava k zasvěcení farnosti

PLAKÁT ke slavnosti 
na 16 str.

oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň 1 desátek

7. DEN 
- PROSME ZA DAR VĚRNOSTI
Maria, Záchrano nemocných když tě pa-
sáčci prosili o uzdravení některých ne-
mocných, odpověděla jsi, že některé 
uzdravíš, a jiné ne. Tak jsi nám ukázala, 
že nemoc je cenný dar od Boha a prostře-
dek spásy. Daruj nám takovou poslušnost 
Boží vůli v životních zkouškách, abychom 
si nenaříkali, ale chválili Boha za to, že 
nám nabízí způsob, jak odčinit časné tres-
ty, jež si zasluhujeme za své hříchy.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, 
oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň 1 desátek

8. DEN 
- PROSME ZA DAR TICHOSTI
Přesvatá Panno Maria, která jsi žádala 
o to, aby ve Fatimě byla postavena svaty-
ně na počest tvého svatého růžence, da-
ruj nám hlubokou lásku k tajemstvím na-
šeho vykoupení, která si připomínáme při 
modlitbě růžence, a dej nám žít tak, aby-
chom se mohli těšit z jeho svatých plodů, 
oněch velikých darů Nejsvětější Trojice 
lidské rodině.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, 
oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň 1 desátek

9. DEN -
 PROSME ZA DAR ZDRŽENLIVOSTI
Panno Maria bolestná, která jsi ve Fatimě 
zjevila své srdce korunované trním, žá-
dala jsi o útěchu a slíbila jsi jako odměnu 
dar dobré smrti, obrácení Ruska a koneč-
né vítězství tvého Neposkvrněného Srdce, 
dej, ať následujeme touhu Ježíšova Srd-
ce a věrně ti přinášíme každou první so-
botu v měsíci dar dostiučinění a lásky a ať 
se nám dostane účasti na tebou slíbených 
milostech.
Zdrávas Maria…; Panno Maria Fatimská, 
oroduj za nás.
Připoj svatý růženec nebo alespoň 1 desátek

Můžeš-li, vykonej před sobotním 
zasvěcením (8. 12. v 18 hod.)
úplnou a osobní svatou zpověď.



/ 7 /

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Nesmírně nás těší, že v letošním 
13. ročníku Ceny kvality v sociální péči 
zvítězila v kategorii Cena sympatie naše 
dlouholetá pracovnice Ludmila Plevová 
a v kategorii Cena kvality pro poskyto-
vatele sociálních služeb pro osoby ohro-
žené sociálním vyloučením získal 
prvenství Azylový dům pro matky s dětmi.

Výbor pro zdravotní a sociální politiku 
Senátu PČR a společnost PRO RESCUE 
o.p.s. v letošním roce vyhlásili 13. ročník 
Ceny kvality v sociální péči.
Cílem projektu je hledat, podporovat 
a každoročně morálně oceňovat ty jednot-
livce a instituce, kteří v této náročné době 
vytvářejí komfortní prostředí a stabil-
ní zázemí pro uživatele všech typů sociál-
ních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé 
zejména tehdy, když svým postojem 
k práci potvrzují, že kvalita je především 
v profesionalitě a osobním přístupu.
Neziskový projekt Cena kvality v sociál-
ní péči se snaží přispět ke zvýšení presti-
že sociálních služeb a upozornit na ná-
ročnost profesí tohoto segmentu širší ve-
řejnost.
Pravidla výběru byla přísná. O to víc nás 
těší, že ve dvou ze šesti kategorií zvítězila 
naše pracovnice a zařízení Charity Valaš-
ské Meziříčí.
Nyní je čas alespoň stručně představit 
oceněné.
Azylový dům pro matky s dětmi vzni-
kl v roce 2000 a je určen ženám s dět-
mi, těhotným ženám nebo ženám usilu-
jícím o získání dětí do jejich péče. Služba 
se týká především těch žen, které zažívají 
domácí násilí, potřebují podporu a vedení 
při péči o děti a domácnost a které ztratily 
bydlení. Filozofií azylového domu je pod-
porovat klientky tam, kde samy nezvláda-
jí. Naopak tam, kde mohou využít vlast-
ních zdrojů, nedělat věci za ně a motivo-
vat je k vlastní aktivitě. S každou klient-
kou tým intenzivně pracuje, plánuje kro-
ky potřebné ke změně, poskytuje zpětnou 
vazbu a ukazuje „pro i proti“ jejího roz-
hodnutí. Klientka se poté pro změnu roz-
hoduje sama.
Pracovníci azylového domu přijíma-
jí a vnímají člověka jako originál s vlastní 
osobní důstojností a hodnotnou, a to 

Víte, co je denní stacionář Radost?
Víte, kde ho najdete?

Denní stacionář Radost je právě to mís-
to, kde senioři najdou během dne po-
třebnou péči, pestrý program a příjem-
nou společnost!
Přijďte se podívat, co všechno se u nás 
děje a jak společně trávíme čas!
Najdete nás v Rožnově pod Radhoštěm 
v budově Charity vedle kostela.
Neváhejte, zastavte se, rádi Vám podá-
me bližší informace.
Nebo volejte na tel. číslo 603 549 618.
Těší se na Vás pracovníci Denního staci-
onáře RADOST.

„Kdo je doma sám, 
pospíchejte k nám!!!

Zlatuše Lušovská, vedoucí DS Radost

Denní stacionář RADOST 
je tu pro vás!

Dvě Ceny kvality v sociální péči putují 
do Charity Valašské Meziříčí

v rovinách tělesné, psychické, sociální 
i duchovní.

Druhým oceněným je naše dlouholetá 
pracovnice Ludmila Plevová.
Paní Plevová pracuje v Azylovém domě 
pro matky s dětmi od roku 2002. V té 
době byla už v důchodu, ale svůj volný čas 
a životní zkušenosti chtěla nabídnout li-
dem, kteří potřebují radu a pomoc. Je to 
člověk, který nedokáže být bez lidí, 
a i v době „zaslouženého odpočinku“ je 
stále velmi aktivní jak v soukromém, tak 
i pracovním životě. Do týmu mladších ko-
legyň „zapadla“ velice dobře, a i když celý 
svůj profesní život pracovala v jiné oblas-
ti (byla zootechničkou), velmi rychle se 
v sociální oblasti zorientovala, ba se tam 
přímo našla.
Osobní přístup vzhledem k zaměstnava-
teli je také nadstandardní. Kromě svých 
pracovních povinností každoročně věnuje 
Charitě velké množství dobrovolnických 
hodin. Je velmi nadšená pro práci s lidmi. 
Umí projevit jak podporu, tak také umí 
klienta vést k tomu, aby své problémy ře-
šil. Umí velmi dobře předávat své životní 
zkušenosti v oblastech, které klientky azy-
lového domu potřebují zvládnout.
Paní Plevové i všem kolegům k získání 
ocenění velmi gratulujeme! Jsme rádi, že 
společně tvoříme tým Charity Valašské 
Meziříčí.

Za Charitu Valašské Meziříčí 
Martina Došková
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OKÉNKO PRO DĚTI

ČEMU NÁS UČÍ ADVENT
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Za sedmero horami, za sedmero řekami 
bylo jedno malé království. Tak malé, že 
ostatní králové je neměli zakreslené ani 
na svých vojenských mapách. Ale v tom 
království si většina lidí myslela, že prá-
vě u nich je střed nebo v jejich domorodé 
řeči „pupek“ světa. A jak to v královstvích 
bývá, tak mělo svého krále, který byl po 
smrti královny stále ještě tak trochu jako 
bez obou rukou, a také svého královského 
šaška, který zároveň zaskakoval jako krá-
lův rádce, protože k zaměstnání dvou lidí 
nebylo v královské pokladnici dost zla-
ta. A hlavně mělo to království dvě krás-
né a moudré princezny s dobrým srdcem. 
Inu, matka se nezapře. A lidé v tom krá-
lovství navzdory svému zvyku stále si na 
něco stěžovat žili vlastně šťastně a spoko-
jeně. Až jednou…
Po tom světě létal také jeden drak. Drak 
se třemi hlavami. Takový ten, který se živí 
princeznami. Jak občas říkával: „Raději 
bych vykrmené tele, ale co se dá dělat, to 
je můj úděl, jednou za čas sežrat nějakou 
tu princeznu.“ A není se mu co divit, ony 
ty dnešní princezny jsou až příliš často 
jen kost a kůže. To si pak takový drak moc 
nepochutná. A ještě se bál, aby od nich tu 
nemoc, s tím divným cizím názvem, ne-
dostal. Když byla totiž taková princezna 
jak kost a kůže, a přitom si myslela, že je 
hezká, tak bylo i tomu drakovi jasné, že 
má nejen nemocný žaludek, ale i hlavu. 
A poté, co se v novinách dočetl o nemoci 
šílených krav, tak si začal dávat mnohem 
větší pozor na to, co žere.
Takže, ta trojhlavá saň přiletěla nakonec 
i do toho malého království. A jako obvyk-
le přímo na hradní nádvoří s jasným ulti-
mátem: „Králi, dej mi jednu svoji princez-
nu, nebo zničím celé tvé království. Domy 
rozbořím, lidi rozdupám a hrad spálím.“ 
Z jedné jeho tlamy vyšlehl oheň, z druhé 
síra a třetí oznámila, že na vyplnění po-
žadavku zůstávají králi tři dny a tři noci. 
Drak totiž zrovna nikam nespěchal a vů-
bec měl ve zvyku dávat lidem čas, aby se 
s osudem smířili, všechno pak šlo snáze.
Na hradě zavládla panika. Celá králov-
ská armáda o síle šesti mužů vzala nohy 
na ramena ještě dřív, než drak dořekl prv-
ní slovo. Takže bude třeba sehnat nějaké-
ho rytíře, to by napadlo asi každého. Ale 

O jednom draku, dvou princeznách a třech dračích hlavách 
Není určeno k předčítání dětem před spaním.

králi se zdály jakékoliv výzvy zbytečné, 
znal totiž své poddané a věděl, že sice ne-
jsou zas tak zlí, ale pro druhého by drako-
vi pod pařáty neskočili. Jen šašek a rádce 
v jedné osobě trval na svém a říkal: „Jen 
ať lidé vědí, co všechno je v sázce. Jen ať 
vědí, že jde o jejich domy a jejich životy.“ 
Po tři dny čekali, jestli se přeci jen někdo 
nenajde. A nenašel.
Zbývala poslední noc. Teď se musí roz-
hodnout. V královské síni jsou král a jeho 
dvě dcery. Kterou z nich vybere? Kte-
rou pošle? Král se trápí a nejenže nemů-
že spát, ale také se nemůže rozhodnout. 
„Šašku, můj rádce, co mi poradíš?“ Ša-
šek chvíli mlčí, takovou trochu delší chví-
li mlčí. Tak jak to míval ve zvyku, proto-
že většinou se mezitím král rozhodl sám, 
a šašek vždy mohl jen moudře pronést: 
„Jak myslíš králi, ať je podle tvého.“ Jen-
že tentokrát byl král skutečně v koncích 
a bezradně čekal, co mu jeho jediný rád-
ce poradí.
Tentokrát mu na pomoc přišly princez-
ny samy. Nejdříve ta starší s rozhodností 
a odvahou řekla: „Otče, netrap se. Já pů-
jdu. Ať se lid a království zachrání. Já se 
svého života vzdám.“ Vtom se ale ozvala 
i ta mladší: „Otče, i já jsem připravena ra-
ději obětovat svůj život než vidět to, jak ty 
se trápíša lidé umírají. Ať se moje sestra 
stane budoucí moudrou královnou a mne 
nechej jít, ať takto mohu odplatit tvoji lás-
ku a starost o nás.“ Král byl potěšen sta-
tečností a láskou svých dcer, ale rozhod-
nout ani tak nedokázal. Proto se až vyčí-
tavě dívá na šaška: „Proč pořád mlčíš? 
Řekni něco.“
„Můj králi, vím, že máš obě své dcery 
rád láskou opravdovou a hlubokou. Když 
bys jednu z nich poslal na smrt, tak bys 
už nikdy nemohl v klidu spát, když bys je 
obě zachránil a viděl hořet své království 
a poddané umírat, tak by ses trápil nemé-
ně. Těžká rada. Ale přece jen jedna mož-
nost by tu byla. Nechej jít obě, ať na dra-
kovi zůstane ten úkol vybrat tu, která za-
chrání království. I tak ti bude pukat srd-
ce bolestí, ale můžeš být hrdý na své dcery 
a zachráníš mnoho životů a budoucnost 
království. Lepší radu nemám.“
Taková rada se králi nelíbila ani za mák. 
Jenže svítání už ťukalo na okenice a žád-

né jiné řešení ho nenapadalo. Král pla-
kal, když princezny odcházely. Ony svoje 
slzy před ním skrývaly, aby vypadaly sta-
tečnější a nepřidávaly k otcově bolesti dal-
ší trápení. Všichni se asi v té chvíli modli-
li, aby se stal zázrak.
Starší dcera vystoupila pravou branou na 
nádvoří a mladší dcera levou branou. „Zlý 
draku, vyber si jednu z nás, dodrž své slo-
vo a všechny ostatní v našem království 
nech na pokoji. Sežer jednu z nás a pak 
odejdi pryč a už se nevracej.“ Hned jak se 
objevily, tak se drakovi zablesklo ve všech 
jeho šesti očích. To byly aspoň princez-
ny, ne ta vyžlata, která musel jíst předtím. 
Postavy krásné, masa hodně, tuku tak 
akorát. Tak si představoval zdravou stra-
vu. Sliny mu kapaly ze všech tří tlam.
První se ozvala pravá dračí hlava: „Tu 
brunetu chci. Ta je přímo k nakousnutí.“ 
Jenže levá dračí hlava to viděla úplně ob-
ráceně: „Já chci tu blondýnu. Ta je úplně 
k sežrání.“ Tak začala neústupná hádka, 
ve které se ani jedna z hlav neštítila vy-
táhnout nechutné věci z minulosti: „Po-
sledně to bylo podle tebe a jedly jsme pak 
samý silikon.“ „A když jsi vybírala ty, tak 
jsme pak dvě hodiny musely seškrabávat 
ty vrstvy chemie, než jsme se dostaly na 
kůži.“ „A ty sis tehdy spletla princeznu se 
zahradníkem.“ „A ty, ty…“
Prostřední dračí hlava s neskrývaným 
pohrdáním nad žabomyšími spory těch 
dvou jen otráveně pronesla: „Tak se ko-
nečně dohodněte. Chvíli si zdřímnu a až 
budete domluvené, tak mne vzbuďte na tu 
svačinku.“ Jenže ty dvě krajní hlavy byly 
velmi, ale opravdu velmi neústupné. Há-
daly se celý den, celou noc a pak ještě dal-
ší den a možná by se hádaly dodnes, kdy-
by drak nechcípl hlady.
A to bylo v tom malém království radosti! 
Z dračích kostí udělali prolézačky pro děti 
z mateřské školky a fotky tří dračích hlav 
se dostaly do všech učebnic občanské na-
uky jako varování, že umět se domluvit je 
otázka života a smrti.
Princezny dostaly velké medaile za stateč-
nost, šašek vyznamenání za moudře vy-
chytralou radu a král se začal trápit zase 
jinými starostmi. Tentokrát jaké ženichy 
pro své dvě dcery sehnat. Ale to už je úpl-
ně jiná pohádka.

Kontrolní otázka: Která hlava zavinila, že 
drak umřel hlady?

Pavel Hofírek
http://www.pavelhofirek.cz/
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Tento podzim je krásný, teplý a neob-
vykle prosluněný. Kdo chce, může si jej 
užít v přírodě...
Ale dny se krátí a přibývá tmy. Vzniká 
nám tak jedinečná příležitost se doma 
v teple zavrtat do křesla a vzít si do ruky 
nějakou knihu. Nechat se spolu s ní 
unášet dějem, myšlenkami a prožit-
ky. Knihy, které jsem vybrala, jsou milé 
tím, že je lze číst napříč generacemi.  
Osobně dávám přednost literatuře s po-
zitivním nábojem, literatuře, která ve 
svém obsahu nese něco, co člověka po-
sune zase o kousek dál...
Dál v tom, že život křesťana je pozvá-
ním na cestu k plné svobodě a plnému 
štěstí.

Guy Gilbert 
– ČAS ŽÍT
Vydalo nakl. 
Portál

Malá útlá 
knížečka, se 
kterou se za-
vrtáte poho-
dlně do křes-
la a myslí-
te si, že za hoďku máte přečteno. A taky 
že jo. Těch stránek tam není zas až tolik. 
Jenže je to přesně ten typ knihy, která vás 
nutí vzít si ji do ruky znovu a znovu a lis-
tovat a číst si ji jen tak na přeskáčku. Je 
poutavá, moudrá a zkušená. A pro svoji 
lehkost a velikost se dá sbalit i na cesty...

Guy Gilbert v knize hledá v dnešní době 
moudrost. Upozorňuje na to, že moud-
rost v našem životě je potřebná. A také si 
uvědomuje, že příklady a vzory moudrých 
lidí prostě scházejí.
Jak můžeme moudrost pěstovat?
Popisuje malé, ale přitom zásadní prin-
cipy, které člověku pomáhají neutopit se 
ve víru současného světa. Ukazuje, jak 
člověk může stavět na skále duchovních 
pravd a skrze ně nově objevit život. Tento 
život můžeme všichni plně prožívat.
Typicky se tak v knize prolíná svět lidí na 
okraji, o které se Guy stará, a svět spi-
rituální se svými jiskrami krásy, naděje 
a smyslu.

Kniha obsahuje zcela konkrétní jedno-
duché rady, jako je hledání ticha, neotro-
čení mobilům, skromnost v jídle, užívání 
volného času apod. Ukazuje i na zásadní 
obecné principy, ve kterých můžeme cítit 
hlubokou životní zkušenost autora.  
Ukázka z knihy (s. 6–7): „Je na čase, aby 
dnešní muži a ženy zmoudřeli. Aby to neby-
ly nudné, smutné bytosti omezované stre-
sem, ale bytosti svobodné. Aby se navzájem 
respektovali a měli respekt sami k sobě, 
byli upřímní, radostní, aby měli rádi svět 
a jeho krásy. Aby uměli prožívat svůj čas ži-
vota.“
„Moudrost znamená především řídit svůj 
život, vybírat si sami, co si máme vybrat, 
s plným vědomím, ve vnitřním tichu, daleko 
od každého vlivu, který by nás připravoval 
o naši svobodu.
Moudrost znamená ovládat svůj jazyk. 
Hloubku moudrosti lze posoudit podle 
schopnosti naslouchat tomu druhému.
Moudrost znamená ovládat svou sexualitu. 
Moudrý je lékařem těla i srdce. Bude umět 
spojit nádheru srdce a sexu v lásce přijímá-
ní i dávání. Moudrý je ten, kdo má rád své 
tělo. Cítí jeho chvění. Pečlivě ho opatruje. 
Nařizuje mu, je jeho vládcem.
Moudrý si je vědom své inteligence, ať je ja-
kákoliv, oživuje ji, přitesává, zdokonaluje. 
Až do svého posledního dechu. Moudrý cítí, 
že je obdařen duší. Hledá trpělivě a usilov-
ně smysl svého života. Moudrý ví, že mož-
ná bude mít málo přátel a hodně nepřátel. 
Jeho věrnost bude těšit ty první, ty druhé 
dobude jeho tolerance a schopnost soucitu.
Moudrost vychází ze zkušenosti. Ovšem 
pod podmínkou, že se zkušenost stane od-
razovým můstkem k postupu výš. Moudrost 
umožňuje přístup k nejvyšším formám spi-
rituality. Ať už je nám vlastní kultura hu-
manitní, nebo spirituální, moudrost smě-
řuje k tomu, co stojí v našem nitru nejvýš, 
a tím je touha být milován a milovat.
Moudrost je dnes víc než kdy jindy určitým 
druhem bláznovství. A bláznů se nám ne-
dostává.“

KNIŽNÍ TIPYDENNÍ 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

PROSINEC
2. Evangelizační úmysl: Ve službě pře-
dávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání 
víry aktivně, v dialogu se světem kultury 
nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

3. Národní úmysl: Aby křesťané pěstova-
li ve svém srdci hlubokou touhu po ži-
vém Bohu (srv. Žl 63/62).

 Od roku 2017 je pro každý měsíc vypra-
cován jen jeden úmysl pro univerzální cír-
kev. Druhý úmysl bude vypracován řím-
ským ústředím Apoštolátu modlitby z pod-
nětu papeže Františka s ohledem na aktu-
ální události, které rok přinese. Tyto úmys-
ly 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, 



/ 11 /

Bruno Ferrero 
– DESET SLOV 
O VÍŘE
Vydalo nakl. Portál

Konfrontace s dneš-
ním světem, ve kte-
rém jsme jako křes-
ťané menšinou, je 
pro každého z nás 
nevyhnutelná. 
Ovšem ona konfrontace je pro nás 
samotné náročná. Často nevíme, jak od-
povědět nejenže druhým, ale také sami 
sobě.  Naši sousedé, blízcí příbuzní, spo-
lužáci, kolegové v práci... Klást si otázky, 
které znepokojují a hledat na ně odpově-
di... to je naší každodenní realitou. Bru-
no Ferrero napsal knihu, která může být 
dobrým společníkem a rádcem pro tento 
obtížný úkol.
Citace z knihy (s. 158–160): „V nic nevě-
řím a mám se výborně.“ Takto smýšlejí sko-
ro všichni, které známe. Měli bychom umět 
odpovědět. „Zato já jsem křesťan a mám se 
ještě lépe. To nám ale jaksi spontánně ne-
jde. Ano, jsem křesťan. No a? Proč ten div-
ný stud, když si to máme přiznat?
Křesťané nechtějí být zvláštními lidmi. 
Chtějí být plně a jednoduše lidskými bytost-
mi, plně lidskými.“
 
Je tomu skutečně tak? Tato knížka Bru-
na Ferrera se snaží vnést vhled do jednot-
livých úseků života a nalézat v nich to, co 
je podstatné.  V knize se vzájemně prolí-
nají biblické texty s autorovými myšlen-
kami a příběhy.
Všichni zdůrazňují, že evangelium je ra-
dostná zvěst. Ježíš jasně říká: „To jsem 
vám pověděl, aby moje radost byla ve vás 

zejména každoměsíční úmysly.
Naleznete ho na adrese: 
www.cirkev.cz/apostolat-modlitby

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem pravidelným i příležitost-
ným přispěvovatelům, kteří v uplynulém 
čase nelenili a podělili se o své zážitky, po-
střehy nebo svědectví, všem, kteří se vě-
nují fotografování a obohacují tak strán-
ky našeho časopisu třeba o vhled na usku-
tečněné akce (ideálně s popiskama). Také 
vám všem, kteří pomáháte nápadem nebo 
radou! A ještě jeden velký dík patří vám, 
kteří své příspěvky posíláte včas a třeba 
i bez vyzvání:)  Vám všem patří velký dík. 
Náš redakční tým je sice pracovitý a obě-
tavý, ale bez vašeho přispění bychom to 
mohli zabalit.

Závěrem ještě jedno velké povzbuze-
ní: NEBOJTE SE VYUŽÍT TOHOTO 
PROSTORU pro připomenutí vašich 
spolčí a aktivit! Rádi si počteme o již pro-
běhlé akci, využijte ale hlavně Farního 
zpravodaje k pozvánkám na vaše zajíma-
vé aktivity!

Váš redakční tým FZ

INZERCE 

Farní zpravodaj nabízí prostor pro bez-
platnou 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!

a vaše radost aby byla plná.“ 
(Jan 15,11) Ježíš svým poslucha-
čům dokonce namíchal „manifest“ 
štěstí. Jsou to  Blahoslavenství. 
(Mt 5,1-12)
Blahoslavenství nejsou podmínky 
nebo nároky pro přijetí do Božího 
království. Ježíš nám v nich ukazu-
je realistickou cestu k šťastnému ži-
votu. Nevylučuje přitom temný a ne-
gativní rozměr tohoto světa. Nevyne-
chává ani bolest, zoufalství a depre-

se, které dnes tolik lidi postihují. Ježíšova 
slova nás drží při životě. Nevedou k zatvr-
zení, nýbrž k potěšení z toho, že na cestě 
životem můžeme pokračovat i přes všech-
ny překážky, které se nám do ní staví.
„Křesťané jsou ti, kteří bláznivě milují ži-
vot, a proto za každou cenu chtějí život věč-
ný. A pak logicky vzato, je-li život, pro kte-
rý jsme určeni, životem věčným, pak život, 
který žijeme nyní, již věčným je.“ 

A nakonec krátký příběh. „Na palubě lodi 
směřující do USA spolu cestovali misionář, 
který byl mnoho let v Číně, a slavný zpěvák, 
který tam strávil jen 2 týdny. Když přistá-
vali v New Yorku, misionář uviděl velký dav 
obdivovatelů čekajících na zpěváka. „Pane, 
já tomu nerozumím,“ šeptal misionář. Vě-
noval jsem Číně 42 let svého života, zatím-
co on jen 2 týdny, a přesto jej doma vítají ti-
síce lidí, zatímco mě nevítá nikdo.
A Hospodin odpověděl: „Synu, ale ty ještě 
doma nejsi.“

Nikdy nekráčíme životem sami. Jeden 
z nejpřekvapivějších paradoxů křesťanů je 
ten, že jsme Božím štěstím. Křesťané jsou 
mezi lidskými bytostmi těmi, kdo to vědí.
 

Petra Dejmková

Kurz  pletení  na středečním Klubu maminek
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SVATÍ MĚSÍCE

OD HLUBOKÉHO SPOJENÍ S BOHEM 
K MAXIMÁLNÍ AKTIVITĚ
Narodila se r. 1891 ve Španělsku do 
zbožné šlechtické rodiny. Vzdělávali ji 
učitelé s vysokou intelektuální a morální 
kvalitou. V mládí se aktivně podílela na 
životě farnosti a účastnila se akcí charity.
Oslovena čtením listů Terezie z Lisieux 
i spisy sv. Jana od Kříže, objevila v sobě 
povolání k duchovní cestě Karmelu. 
V r. 1920 vstoupila do karmelitánského 
kláštera El Escorial v Madridu a složila 
časné sliby. Po 4 letech byla se 3 spoluses-
trami poslána dohlížet na stavbu dalšího 
karmelitánského kláštera do Cerro de los 
Angeles. V novém klášteře složila Marie 
věčné sliby r. 1924 a o dva roky později se 
stala představenou komunity. Z kláštera 
vytvořila místo modlitby a obětí za 
Španělsko a Církev.
S rostoucím přílivem nových sester Marie 
realizovala svůj misijní úmysl založit 
klášter až v Kottayam v Indii.
Po vypuknutí občanské války ve 
Španělsku v r. 1936 došlo k přepadení 
kláštera a ke krátkému uvěznění řeholnic 
v Gatafe. Pak dostaly povolení zdržovat se 
v Madridu, ale po 14 měsících z něj odešly 
k Salamance do Las Batuecas, kde matka 
Marie zorganizovala zřízení dalšího 
kláštera.
Vzhledem k situaci po válce a pro obavu 
o jednotu matka Marie poprosila v Římě 
o založení Kongregace sv. Terezie. Oficiál-
ní schválení Apoštolského stolce obdržela 
v r. 1972 a horlivě začala pomáhat dalším 
karmelitánským klášterům. Pro nejchudší 

SV. MARIE PIDAL / 11.12. /

děti zakládala při klášterech také bezplat-
né školy. Zvládla i budování chudobinců, 
kostelů a nemocnic pro řeholnice.
Zemřela ve věku 82 let v klášteře La Al-
dehuela v Madridu se slovy: „Jaké štěstí, 
umírat jako karmelitánka.“
Zázrak na přímluvu, který byl potřebný 
k jejímu blahořečení, se týkal rych-
lého, úplného a trvalého uzdravení 
18měsíčního Manuela Vilar, který r. 1998 
spadl do nádrže plné studené a kalné 
vody, v níž mohl ležet asi půl hodiny, než 
byl matkou objeven. Bez známek života 
ho dopravila do nemocnice. Na popud 
doprovázející známé začala s velkou 
důvěrou prosit matku Marii Pidal, 
přičemž nabyla takového klidu, že byl 
přičítán výpadku rozumu.
Manuel po připojení na dýchací přístroj 
začal pravidelně dýchat až za dalších 30 
minut s minimálním srdečním impulsem. 
Přes známky hlubokého kómatu byl 
převezen do 102 km vzdálené nemoc-
nice v Paraná, kde lékaři na jednotce JIP 
konstatovali velmi vážný stav. Rodičům 
nedávali naději na uzdravení s tím, že 
při přežití budou fungovat jen základní 
životní funkce. Ráno však byl odpojen 
od přístroje, dýchal normálně, po chvilce 
poznal maminku a zavolal na ni. Za 
19 hodin od téměř jisté smrti ho lékaři 
prohlásili za naprosto zdravého a bez 
následků.
Papež Jan Pavel II. Marii Pidal blahořečil 
r. 1998 v Římě a kanonizoval ji r. 2003 
v její rodné zemi.

S blížícím se koncem roku začíná být ve 
vzduchu cítit hřejivá atmosféra vánoč-
ních svátků. Přechod mezi starým a no-
vým rokem a oslava příchodu Spasitele 
na náš svět jsou jistě vhodným okamži-
kem k zastavení a zamyšlení se. A tak se 
i my v redakci Rodinného života ohlíží-
me a přemýšlíme…

S Petrou Giraškovou v rubrice Pohledem 
církve nad prožíváním a užíváním růz-
ných životních etap – od bezstarostného 
mládí po zralý věk. V rozhovoru s o. arci-
biskupem Janem Graubnerem u příle-
žitosti jeho významného životního jubilea 
vzpomeneme na jeho kněžská a biskup-
ská léta, jejich starosti i požehnání. Mini-
rozhovory originálně nahlížejí na radosti 
a starosti různých životních období.
Jak žít spokojeně v přítomnosti, poradí 
Mgr. Petra Kučerová; MUDr. Jitka Krau-
sová pak nabízí praktický návod na proží-
vání přítomného okamžiku před Bohem 
a s Bohem.
V rubrice Vztahy a výchova díky vypravěč-
skému umu Luboše Nágla zjistíte, jak 
se cítí děda v ledové tříšti. Magdaléna 
Strejčková vás zase lehce přesvědčí, že 
i s prvním šedivým vlasem můžete žít ži-
vot „all inclusive“.
Duchovní život přináší oblíbeného Che-
rubína a Babiččinu teologii. Zamysle-
li jste se někdy nad tím, jestli nejste lek-
lé ryby a jestli nebyl Pán Ježíš tak trochu 
špindíra? Plný inspirace a povzbuzení je 
životní příběh Antonia Domenica Man-
gana – muže, který věřil, že každý oka-
mžik života je DAR.
I v tomto čísle najdete chutný recept 
(tentokrát na vánoční boršč), tipy na za-
jímavou literaturu a různé pastorační ak-
tivity.

Další nápady, plná znění článků, inspira-
tivní texty a podněty pro Váš rodinný ži-
vot najdete na našich webových strán-
kách www.rodinyzivot.eu. Předplatné či 
ukázkové číslo si můžete objednat 
na adrese: Centrum pro rodinný život, 
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, 
telefonu 587 405 250 nebo e-mailu 
rodinnyzivot@arcibol.cz.

RODINNÝ ŽIVOT
Nejlepší léta jsou teď 5/2018
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Milé děti, milí rodiče,
i letos Vás zveme k putování spolu s Ces-
tičkou k Bohu. V tomto liturgickém roce 
ale bude mít Cestička trochu jinou po-
dobu. Připravili jsme pro Vás Cestičky 
na jednotlivé úseky roku (půst, květen, 
prázdniny a říjen) a vždy je najdete ke 
stažení a vlastnímu vytištění  na
http://www.rodinnyzivot.cz

 ADVENTNÍ CESTIČKA K BOHU / CRP OLOMOUC

Takto krásně vybarvenou Cestičku si mů-
žete dát pod vánoční stromeček i Vy!  
Stačí si vybrat z různých barevných va-
riant Cestičky, vytisknout si ji a podle in-
strukcí na zadní straně si postupně vybar-
vovat její jednotlivé části podle toho, 
jak se Vám bude dařit plnit zadané du-
chovní úkoly.
Přejeme požehnaný adventní čas.

Rodinný kalendář  2019
 

Centra pro rodinu a sociální  péči
Ostrava

Náš rodinný plánovací kalendář obsa-
huje 6 kolonek pro jednotlivé členy ro-
diny, kalendárium i liturgický kalendář. 
Každý měsíc navíc tipy na výlety do pří-
rody Biskupských lesů. Nechybí strán-
ka s přehledem prázdnin či možnost za-
psat rozvrhy. 
Koupí podpoříte naši činnost. 

DĚKUJEME!

KALENDÁŘ AKCÍPŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ

Vážení  č tenáři,  bý valo z v ykem z veřejňovat ve Farním zpravodaji  přehled y 
udělených svátostí.  V  souč asné době nás ovšem zastihla směrnice EU o 
ochraně osobních údajů.  Protože tyto informace obsahoval y citl ivé osobní 
údaje,  bude zapotřebí  získ at  souhlas  s  jej ich z veřejněním. V  souč asné době 
se j iž  žadatelů tážeme, zda tento souhlas  dají  a  doposud se nev yskytlo 
nesouhlasné stanovisko,  takže je  zjevné,  že v  dalších číslech bude rubrik a 
„Přehled y udělených svátostí“  pokračovat.  Pokud získ áme souhlas  i  tam, 
kde jsme ho doposud nežádali,  informace z veřejníme dodatečně.
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OHLÉDNUTÍ

z nás. Průběh celé mše svaté byl výjimeč-
ný, a to si myslím, že pro každého. Každý 
z nás nově biřmovaných má určitě něja-
ký zážitek či pocit při udělování této svá-
tosti. Já osobně jsem pocítila obrovskou 
sílu, a to jak od své biřmovací kmotry, tak 
hlavně od Pána Boha. Cítila jsem zahřá-
tí na těle i na duši, jako by mi má duše ra-
dostně poskakovala v mém nitru. Nád-
herná, neopakovatelná a nezapomenutel-
ná chvíle pro každého z nás.
Po požehnání a zaznění posledních tónů 
pěveckého sboru jsme ještě chvíli zůstali 
v kostele, udělali společné foto a chvíli po-
povídali s otcem biskupem a otcem Pav-
lem Hofírkem.
Tímto chci moc poděkovat všem, kdo se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na této pří-
pravě svátosti biřmování. Otci Kamilu Ob-
rovi za důkladnou přípravu nás mladých, 
panu jáhnu Miroslavu Frňkovi za přípra-
vu starších, otci Pavlu Hofírkovi za dokon-
čení všech těch příprav a organizačních 
věcí, chrámovému pěveckému sboru za 
překrásný hudební doprovod na mši sva-
té, Vaškovi Krhutovi za fotodokumentaci 
našeho duchovního zážitku a zároveň spo-
lečně s Pavlem Morcinkem za pomoci na 
pátečních přípravách vedených otcem Ka-
milem Obrem, všem našim rodičům, ka-
marádům a biřmovacím kmotrům za to, 
že mohli společně s námi prožít tento vel-
ký den. Ale hlavně velké DÍKY patří naše-
mu Pánu Bohu, protože, i když bylo chlad-
no, naše duše byly zahřáté láskou, poci-
tem bezpečí a útočištěm v jeho náručích 
a v uších nám zněl ten jeho hlas a ta krás-
ná slova: ,,Neboj se, kráčej, i když si budeš 
myslet, že nemůžeš dál, mluv, i když si bu-
deš myslet, že Tvá ústa ztratila řeč, a ne-
přestávej věřit, když se nestane hned to, 
co si přeješ a v co 
doufáš. Já mám 
pro Tebe připrave-
ný nádherný plán, 
jen mi musíš dát 
čas a musíš mít tr-
pělivost si počkat 
na ten správný 
okamžik, kdy to 
má přijít.“

 Terezka 
Bohuslavová

Naše příprava na svátost biřmování zača-
la poslední pátek v září. V ten den se nás 
v Pastoračním centru sešlo velké množ-
ství lidí různého věku. Mladí, starší, muži 
i ženy. Každý sem přišel, aby se společ-
ně s ostatními důkladně připravil na tuto 
svátost. Rozdělili nás na dvě skupinky. 
Jednu skupinku, starších, vedl pan jáhen 
Miroslav Frňka a druhou skupinku, mlad-
ších, připravoval otec Kamil Obr se svý-
mi posilami Pavlem Morcinkem a Vaš-
kem Krhutem. Naše skupinka se scháze-
la vždy v pátek po mši svaté a při každém 
setkání mi osobně přišlo, že se čím dál víc 
přibližujeme na cestě k Pánu Bohu. Kaž-
dá příprava měla něco obohacujícího, 
vždy se nám snažili vytvářet pestrý a zá-
bavný program. Například krátkými, ale 
naučnými díly z kurzu Alfa, nebo různý-
mi přednáškami,  rozborem jednotlivých 
kapitol z knížky Youcat a podobně. Před 
začátkem prázdnin nám otec Kamil  sdě-
lil, že má být přeřazen z naší farnosti do 
jiné. Všechny nás to zamrzelo, ale co se 
dalo dělat. Našimi povinnostmi během 
celého přípravného roku byla četba z Pís-
ma Svatého, vybrat si biřmovacího pat-
rona a kmotra, který už přijal svátost biř-
mování, stanovit si nějaké motto, kterým 
se budu řídit, snažit se chodit pravidel-
ně na mše svaté a přijímat svátosti. Na-
stal čas prázdnin, kdy si asi každý z nás 
užívá toho, že nemusí brzy ráno vstávat 
a učit se na různé písemky a zkoušení do 
školy a že si může jen tak užívat volný čas 
s rodinou a kamarády. Ovšem, abychom 
mohli přijmout svátost biřmování, musí-
me o to slušně požádat našeho otce arci-
biskupa, sídlícího v Olomouci. A tak jsme 
si během prázdnin všichni sedli a začali 
psát dopis otci arcibiskupovi. V září jsme 
to poté jednotlivě na domluvené schůz-
ce s novým panem farářem otcem Pav-
lem Hofírkem prokonzultovali, položil 
nám nějaké otázky, dozvěděl se něco málo 
o nás a my o něm a bylo to.
A v den 28. září 2018 započala slavnost-
ní mše svatá v doprovodu otce Pavla Ho-
fírka, Kamila Obra, Josefa Svobody, Jose-
fa Strbáka, jáhna Miroslava Frňky a Vla-
dimíra Růčky a otce biskupa Antonína 
Baslera. Všichni natěšeni jsme zasedli do 
předních lavic a s úsměvem jsme se těšili 
na ten krásný okamžik, který zažije každý 

Svátost biřmování Otevřené brány 2018

Jak už je v posledních letech zvykem, i le-
tos se naše farnost zúčastnila projektu 
Otevřené brány, jenž je výsledkem spolu-
práce olomoucké arcidiecéze, Zlínského 
kraje a měst. Cílem tohoto projektu je po-
zvat širší veřejnost k návštěvě kostelů ja-
kožto významných historických památek 
a k poznání jejich duchovního rozměru. 
Jsou to přece právě kostely, kde se střetá-
vá historie, umění a duchovno.
Proto byl od června do září náš kostel (ale 
i mnoho jiných po celém Zlínském kraji) 
otevřený i mimo obvyklé hodiny. Hlídání 
kostela jsme měli na starosti my – průvod-
ci, kteří jsme novým návštěvníkům kostela 
nabízeli výklad historie i prohlídku kostela. 
Většinou jsme si ale vystačili se zodpověze-
ním několika základních otázek.
Naše činnost v kostele je ale nejen o pro-
vázení  samotném. V kostelích lidé hle-
dají pomoc a přístřeší – naslouchat jim 
tedy bylo naším hlavním úkolem. I za le-
tošní léto jsme v našem kostele narazili na 
spoustu lidí, kteří nám vyprávěli své pří-
běhy, a potkali jsme mnoho inspirativních 
osobností.
Myslím proto, že celý projekt má smysl – 
a je dobře, že se ho naše farnost účast-
ní. Chtěli bychom tímto poděkovat jáhnu 
Frňkovi za organizaci projektu v naší far-
nosti i vám, farníkům, že do kostela cho-
díte a děláte nám tak společnost. :)

Pavel Morcinek ml.

FARNÍ VÍKENDOVKA

Jménem všech rodičů spokojených dětí 
velké poděkování Bětce Hlavicové, Yeti-
mu  a všem vedoucím!!!
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FARNÍ VÍKENDOVKA
Vše začalo u mrtvého horolezce,

 který nám daroval svou výbavu:)

Yeti nás chtěl sežrat, ale 
nakonec nás dovedl na 
Mont Everest!

Užili jsme si i jízdu z kopce na koberci 
nebo bobech

Museli jsme i prolézt 
pavučinou, abychom se 

dostali domů

Všichni jsme se osvědčili a získali 
horolezecký CERTIFIKÁT !

Mše sv. u nás v jídelně
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Další uzávěrka je 2.12.2018

K A M A R Á D I ,
p ř i d e j t e  s e  k   n á m !

Každý pátek 
od 15.30 v PC

PŘEDŠKOLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

Těšíme se na vás ☺


