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PROHLÍDKA JESLIČEK VE VÁNOČNÍ DOBĚ
(přede mší a po mši svaté )

SVATÝ MĚSÍCE
OHLÉDNUTÍ

Většina lidí se jistě těší na vánoční svátky. Vím ale, že jsou i někteří, kteří se netěší nebo mají z Vánoc dokonce strach. Nejčastěji proto, že zůstávají sami a (o Vánocích více než kdy jindy) cítí tíhu samoty nebo smutek z toho, že jim chybí ti, se
kterými Vánoce prožívali dříve.
Často i ten, kdo se na Vánoce těší, má
v sobě zároveň i jakousi úzkost, jestli se
podaří na svátky všechno připravit, jestli
vše dobře dopadne, jestli bude uprostřed
rodiny ta správná atmosféra, jestli si užije
ty letošní svátky aspoň tak, jako ty předchozí roky.
Někdy jako by všeobecná radost a pohoda v člověku odstartovala neodbytný pocit
prázdnoty a marnosti, když si uvědomuje,
že ono je to vlastně všechno jinak.
Kromě obecně lidského prožívání svátků se vším, co v našich krajích k Vánocům patří, je pro nás, pro křesťany, důležité snažit se každoročně znovu přemýšlet
a objevovat tajemství Božího příchodu na
svět. Boha přicházejícího v člověku, aby
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byl člověku blíž. Nám lidem blíž.
Člověk na jednu stranu touží, aby byly
Vánoce pořád, a na druhou stranu si to
nedokáže představit. Chceme být s druhými neustále šťastní, ale v praxi zjišťujeme, že to nejde. Člověk by si přál, aby
ty letošní Vánoce byly ty nejkrásnější, ale ví, že totéž si přál loni a totéž si
bude přát příští rok.
Jak velká je v nás touha a jak je nemožné ji naplnit.
Kéž bychom uvěřili a zakusili, že jen
Bůh sám může naplnit přítomnou chvíli mého života zcela a úplně. A totéž
dokáže Bůh udělat s následující vteřinou a znovu a znovu. Pak se můžeme
na věčnost těšit a nemusíme z ní mít
strach. Pak můžeme pochopit, že věčnost už začala, že je tady, v této přítomné chvíli.
K čemu je dobrá vteřina, minuta, hodina mého života, pokud jsem v ní nevnímal přítomnost Boží? Takový čas je
k ničemu, takový čas nám utekl mezi
prsty.
Nebo snad přece jen. Kéž každou vteřinou bez Boha v nás roste touha a odhodlání, že ta příští vteřina už bude
jiná.
Tou příští vteřinou začne můj život
s Bohem.
P. Pavel Hofírek

POSELSTVÍ VÁNOC – LITURGICKÉ SLAVNOSTI – MŠE SVATÉ
Přicházíme, abychom se setkali s Pánem – Bohem – stvořitelem/spasitelem
a oslavili narození Jeho syna - Ježíše Krista. Cosi nás vtahuje, nechť alespoň o Vánocích nezůstaneme „venku“ (koneckonců, co kdyby na té Víře něco bylo … a ta
má babička, jak ta se denně modlila, chodila do kostela a četla po večerech Bibli …
a děda, ten i ministroval …).
Možná, že některým z Vás běží hlavou
něco podobného, když pozorujete účastníky a atmosféru bohoslužby. Byť jste
usebráni, soustředěni a naladěni (a vlastně i zvědavi), nic z toho, co vidíte, Vás nedojímá ani neoslovuje. Proč? Bůh má na
to zdánlivě jednoduchou odpověď: „Hle,
stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li
kdo můj hlas, a otevře mi, vejdu k němu
a budu s ním večeřet a on se mnou.“(Boží
slovo - Kniha Zjevení 3, 20). Geniální. On
chce - dává nám to každému najevo - kdo
zaslechne, najde odvahu a pozve Jej do
svého života, ten s Ním vytvoří společenství - vztah. Kdo tento krok Víry, Naděje a Lásky učinil, ten v oné mešní liturgii

Kurzy Alfa 2019 – jubilejní

zakouší, že je: lidská i božská; přetváří ty,
co jsou uvnitř; otvírá přístup k pokladům;
nechává se posvěcovat; učí se obětovat;
daruje odpuštění; nutí k zamyšlení; inspiruje k činům; dává pokoj i radost; objevuje, obhajuje, utěšuje a očišťuje; sjednocuje ale i odděluje. Nadto vykonává zázraky,
poskytuje ochranu, přináší poznání, vlévá
touhu po věčném životě a je zárukou budoucí slávy (KKC 1419).
A ještě jsou tu ty narozeniny Ježíše Krista – syna Božího. Stáváme se hosty oslav
Jeho narození (a proměnění), zkrátka
božského zlidštění způsobem, jenž je po
staletí vzácně důvěryhodný (KKC 1413).
Ozdobou církve je obdivuhodná schopnost být služebnicí Hospodina. A právě
proto křesťané slaví, svědčí, slouží, sdílí. Kdo chce při tom být, nechť naslouchá,
zda konečně neuslyší Jeho hlas. Neboť
„Víra je ze slyšení.“ (Řím 10, 17).
Milan Volf,
účastník Letní liturgické školy Želiv 2018

ZDOBENÍ STROMEČKŮ
V KOSTELE

Za pořadatelský tým Milan Volf
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v sobotu 22.12. od 8 hod.
Zveme děti a mládež.

FOTO: Josef Bosák

Rožnovská farnost, jako jedna z mála
v ČR, uspořádá Kurzy Alfa již v desátém
běhu. Nosným pilířem obliby kurzů bývají diskuzní skupinky, kde si všichni zúčastnění vzájemně vyměňují obohacující
pohledy, postřehy a zkušenosti na témata
jednotlivých přednášek. Zároveň jsou navazována i nová přátelství, a to nejen pro
aktuální čas. Na jednotlivé účastníky vždy
nejsilněji působí autentická svědectví, tj.
zážitky přednášejících či členů pořadatelského týmu s Božím působením v jejich vždy osobitém a nikdy neopakovatelném životním příběhu. Prohloubení, povzbuzení, probuzení nebo objevení rozmanitých odlesků křesťanské Víry, Naděje a Lásky jsou pak vždy dílem Ducha svatého jako Jeho odpověď na přirozené spirituální potřeby lidské bytosti.
Kdo hledá či touží, je srdečně zván - viz
plakát „Otazníky života-Kurzy Alfa 2019“

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Charita bude mít
novou službu
Od 1. 1. 2019 zřizuje Charita Valašské
Meziříčí novou sociální službu. Jedná se
o tzv. odlehčovací službu, která bude poskytovat pomoc lidem odkázaným na trvalou péči jiné osoby. Cílem je, aby tito
lidé mohli co nejdéle žít doma se svými
blízkými, zároveň ale, aby ti, co pečují,
měli prostor vyřídit si své záležitosti, popřípadě si odpočinout a načerpat síly.
Služba bude poskytována seniorům a dospělým lidem s různým typem postižení
v jejich domácnostech na území mikroregionu Rožnovsko, a to celoročně v rozmezí od 6.00 do 20.00 hodin (včetně sobot,
neděl a svátků).

Co se děje s věcmi, které nám darujete?
Naším cílem je, aby pomoc byla přiměřená, pomohla překonat člověku akutní situaci a nečinila ho trvale závislým na pomoci druhých. Práce s klienty v našich
službách směřuje k tomu, aby lidé využili vlastních sil k řešení své nepříznivé situace, nespoléhali pouze na pomoc zvenčí, ba dokonce pomoc nezneužívali. Pro
přidělování věcí zdarma máme proto svá
pravidla. S každým klientem intenzivně
pracujeme a vždy důkladně zvažujeme, co
mu v dané situaci pomůže a co mu naopak může uškodit. V naší práci se řídíme
příslovím: „Dej člověku rybu a nasytíš ho
na jeden den, nauč ho rybařit a nasytíš ho
na celý život.“
V praxi se setkáváme s různými Vašimi
představami, jak s dary dále nakládáme.
Proto Vás chceme informovat o tom, co se
dále děje s věcmi, které jste nám darovali.
Všechny Vámi darované věci se vytřídí do
3 oblastí:
1. Věci, které zdarma dáváme potřebným - od textilu, obuvi a oděvních doplňků až po vybavení domácnosti - tyto
věci putují do Centra sociálně materiální pomoci, kde se na základě pravidel dostávají k těm opravdu potřebným. Jedná
se o věci, které se využít dají, ale nejsou
zrovna „super in“.
2. Věci, které se už nedají použít, protože jsou poškozené nebo již neupotřebitelné, expedujeme do firmy Dimatex, kde se
používají jako výplň do automobilových

sedaček nebo se ještě dále recyklují.
3. Věci, které mohou ještě někomu
dobře sloužit, putují do našeho nového
obchůdku KOMPOOT na ulici Zámecká
921 ve Valašském Meziříčí.
Zde si za symbolickou částku mohou nakoupit lidé, kteří jsou v tíživé životní situaci a na nové věci nemají.
Může zde však nakupovat kdokoli, kdo se
zajímá o trvale udržitelný rozvoj, má rád
věci z druhé ruky, nerad zbytečně utrácí,
případně je třeba sběratel nebo chce prostě jen levně nakoupit. Obchod je ale také
pro všechny, komu jsou blízké naše principy, a prostřednictvím nákupu chce naši
činnost podpořit. V obchůdku totiž zaměstnáváme lidi se zdravotními hendikepy a tím je zároveň podporujeme v samostatnosti a nezávislosti na sociálních dávkách. Obchod také využíváme i jako nácvikové pracoviště služby sociální rehabilitace, kde se klienti učí potřebným pracovním
návykům, aby mohli v budoucnu uspět na
otevřeném trhu práce. V neposlední řadě
chceme recyklací použitých věcí přispívat
k lepší ochraně životního prostředí.
Darované věci přijímáme ve Valašském
Meziříčí na adrese Zámecká 921 od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00 a v Rožnově pod Radhoštěm v budově Charity na ulici Pivovarská 2190 každý všední
den od 8.00 do 15.00 hodin. Pouze ve výjimečných případech věci přijímáme také
na adrese Kpt. Zavadila 1345 ve Valašském Meziříčí.
V případě nejasností doporučujeme konzultovat telefonicky nebo mailem vedoucí
obchodu KOMPOOT Gabrielu Galetkovou, tel.č. 777 672 903, mail: Info@valmez.charita.cz.
Nepřijímáme elektropřístroje (nemají revizi, mohou být nebezpečné), poškozené
a znečištěné věci.
Nábytek přijímáme pouze po domluvě
s vedoucí Centra sociálně-materiální pomoci Terezou Tichou, tel.: 734 680 365.
Vážíme si toho, že svým přístupem podporujete Charitu Valašské Meziříčí.
Děkujeme Vám,
že nám pomáháte pomáhat.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Tříkrálové koledování není jen sbírka
První lednový víkend u vás opět zazvoní Tříkráloví koledníci. Proč vlastně?
Abyste přispěli do pokladniček? Ano,
ale nejen to!
Zkuste se zeptat svých babiček a dědečků.
Zajisté zavzpomínají na dávné doby, kdy
děti i dospělí, převlečeni za Tři krále s papírovými korunami, v dlouhých bílých košilích a s pochopitelně začerněnou tváří
třetího krále, chodili dům od domu, zpívali koledy a na dveře či rámy oken psali svěcenou křídou písmena C + M + B
a letopočet. Za svou koledu a přání štěstí,
zdraví a dlouhých let dostávali od hospodářů dobrou odměnu.
To, že Charita již od roku 2000 pořádá
Tříkrálovou sbírku, je jen navázáním na
starobylou lidovou tradici. Pokud koledníkům otevřete dveře svých domovů, přijměte především Boží požehnání, které
tyto děti přinášejí. Psaní písmen K, M, B
na dveře vašich příbytků znamená vlastně
zkratku slov: „Christus mansionem benedicat“ neboli „Kristus žehnej tomuto
domu“. Požehnání, přání dobra, nám

pomáhá, abychom se po celý rok navzájem měli rádi, abychom si dokázali odpouštět, abychom byli citliví k potřebám druhých, abychom byli opravdově
šťastní. To je něco velkého! To je důvod,
proč Charita pořádá Tříkrálové koledování. Vzpomeňme si na to, až Tři králové zazvoní u našich dveří.
Tereza Olejníková,
pastorační asistentka
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SVATÝ MĚSÍCE
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

PROSINEC

1. Aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely
v čase přípravy na Vánoce pokoj.
2.Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání
víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši
dobu.
3. Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu
(srv. Žl 63/62).

LEDEN

2. Mladí lidé a příklad Panny Marie
– za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána
a ohlašovali světu radost evangelia.
3. Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

ÚNOR

1. Obchod s lidmi
– za velkodušné přijetí obětí nezákon-

/8/

SVATÝ C YRIAK CHAVARA / 3.1. /
BOJOVNÍK ZA JEDNOTU CÍRKVE
Narodil se r. 1805 v Indii. Rodiče byli
velmi zbožní a podle místního zvyku byl
chlapec pokřtěn osmého dne po narození
ve farním kostele v Chennankari.
Od pěti do deseti let navštěvoval vesnickou
školu. Toužil stát se knězem, a proto začal
studovat u faráře kostela sv. Josefa. Ve věku
13 let vstoupil do semináře v Pallipuram
a na kněze byl vysvěcen r. 1829. Po svěcení
se určitou dobu angažoval v pastoraci, ale
záhy se vrátil do semináře, aby zde vyučoval
a také zastupoval rektora Palackala v době
jeho nepřítomnosti. Stal se také spoluzakladatelem pozdější Kongregace karmelitánů
Neposkvrněné Panny Marie.

V r. 1830 odešel do Mannanam, aby zde
připravil a řídil výstavbu prvního domu
budoucí kongregace, jehož základní
kámen byl položen r.1831. Po smrti
obou starších spolubratří převzal vedení
společenství, v r. 1855 složil spolu
s dalšími desíti druhy řeholní sliby a přijal
jméno Cyriak Eliáš od Svaté Rodiny. Byl
generálním převorem všech klášterů
kongregace od r. 1856 až do své smrti v r.
1871. Když v r. 1861 byla církev v Kerale ohrožena schizmatem, arcibiskup
z Verapolly ustanovil P. Cyriaka Chavaru
generálním vikářem syromalabarské
církve. Vedl houževnatý zápas, měl
pevný postoj a prováděl účinná opatření,
kterými uchránil církev v Kerale před
schizmatem. V r. 1866 pomáhal P. Cyriak
také při zakládání Kongregace sester
Panny Marie, Matky Karmelu.
Byl mužem modlitby, s výraznou horlivostí pro Pána v Eucharistii. Projevoval
úctu Neposkvrněné Panně Marii a bránil
jednotu církve.
P. Cyriak Eliáš Chavara zemřel po
nemoci r. 1871 v klášteře v Koonammavu
v Kochi, věrný svým křestním i řeholním
závazkům. Jeho tělesné pozůstatky byly
r.1889 převezeny do Mannanam a jsou
pietně uchovávány v tamějším klášterním
kostele sv. Josefa. Za blahoslaveného jej
prohlásil papež Jan Pavel II. v r. 1986
a v r. 2014 byl papežem Františkem
svatořečen.

Výstup na Mount Everest aneb víkendovka 2018
Děti naší farnosti, vedené týmem zkušených vedoucích, se o víkendu
9.–11. listopadu pokusily zdolat nejvyšší horu světa – Mount Everest. Tedy takové bylo alespoň téma víkendovky, která se
uskutečnila v útulných prostorách chaty v
Tísňavách ve Valašské Bystřici.
Náročný výstup jsme zahájili v pátek večer
– a jako při každém horolezeckém výstupu
jsme si museli obstarat potřebné zásoby
a vybavení. Cepíny a mačky nám na cestě
zanechaly předchozí výpravy, které výstup
bohužel nedokončily a jídlo jsme si museli sami vykopat ze země. Děti ale vše zvládly,
a tak mohlo dobrodružství pokračovat.
V sobotu nás dokonce potkal Yetti, ale naštěstí se nechal přesvědčit, aby se k nám přidal a neublížil nám. A tak jsme se po mnoha útrapách konečně dostali na vrchol.

Moc jsme se na něm ale neohřáli – rychle se
stmívalo, a tak jsme pospíchali do naší chaty, kde nám pan kaplan večer odsloužil mši
svatou. V neděli už nás čekal jen závěrečný
sjezd nejvyšší hory světa na bobech, které
jsme si vzali s sebou, a hurá domů. :)
Ve výsledku jsme strávili parádní víkend
na horách plný zábavy a budování vzájemných vztahů. Za všechny vedoucí bych
chtěl poděkovat jak dětem, že měly odvahu strávit víkend bez rodičů, tak i rodičům za to, že nám na víkend své děti svěřili. Největší dík ale patří organizátorům,
kteří celou akci zajistili. Děkujeme!
PS: Fotky z víkendovky a z letního tábora budeme promítat 8. února v PC.
Všechny podrobnosti se včas dozvíte.
Budeme se na vás těšit!
Pavel Morcinek ml.

OHLÉDNUTÍ
Konference o evangelizaci
„Pro všechny, kteří touží dopřát druhým
poznání Ježíše. Komu leží na srdci lidé kolem nás, kteří nepoznali Ježíšovou lásku.“
Tato upoutávka nás oslovila a zatoužily
jsme zúčastnit se dvoudenní Konference o evangelizaci v Olomouci, kterou
pořádala Komunita Blahoslavenství
v Dolanech ve dnech 23.–24.11.2018.
Program byl velmi bohatý a přednášející
pocházeli nejen z ČR, ale i z Velké Británie, Izraele a Slovenska.
Úvodní přednáška, o. J. Prokeše – kněze
z Vodňan, nám doslova vzala dech:
Nezájem o víru v ČR a jak na něj odpovídat? Z čeho tento nezájem vychází?
Neméně zajímavé byly další přednášky
a pracovní semináře:
Jak objevit svůj misijní styl a co nejpřirozeněji svědčit o Ježíšovi? Učedníci, kteří dělají učedníky /Miriam Swaffield z V.
Británie/
Chci evangelizovat v rámci farnosti a jak
na to? /Václav Hron/
Chci vytvářet společenství / P. Kamil Obr
a Mario Tomášik/
O charismatech /Pavla Petrášková/
Evangelizace jako životní styl nového člověka /P. Pavel Ambros/
A další, kdy si nebylo možné vybrat, kterých se zúčastnit.
Naši pozornost vzbudila i přednáška Pavla Streža jeho hostem z Izraele na téma:
Mesiánsko-židovské hnutí, jednota církve
a zvěstování evangelia.
Páteční den byl zakončen modlitebním
večerem chval s modlitbou za naši zemi

s Kateřinou Lachmanovou a skupinou
Adorare v katedrále sv. Václava.
V sobotu pak mši svatou sloužil Mons. Josef Nuzík. Toto požehnané dvoudenní setkání zakončila Komunita Blahoslavenství Modlitebním večerem s jejich chválovou skupinou, která nás ostatně provázela po celou dobu.
Ještě dlouho v nás budou dozrávat plody Ducha Svatého, jehož vanutí se dotklo
každého z nás. Byl to čas, který jsme strávily v nádherné atmosféře…
„Největší dárek, který můžeš někomu dát,
je tvůj čas, protože když někomu daruješ
svůj čas, daruješ mu kousek svého života,
který se už nikdy nevrátí, a tak jsme se obdarovaly.“
Jsme z malého společenství farních evangelizačních buněk, kterých je v Rožnově
pět. Buňky jsou otevřené společenství pro
každého, kdo chce růst ve víře a pomáhat
těm, kteří víru nemají, ztrácejí nebo ztratili. Přijďte se za námi podívat, z čeho čerpáme a co chceme dávat.
Blíže o nás najdete na farních stránkách
Rožnovské farnosti, na dotazy odpovíme
e-mailem: febroznov@email.cz
nebo osobně.
A radostná zpráva na závěr – všechny přednášky si můžete poslechnout na:
www.evangelizace.eu
Požehnaný vánoční čas vám přejí za farní
evangelizační buňky v Rožnově p/R
A. Boráková a L. Gajová

12 KLÍČŮ K DŮSLEDNÉ VÝCHOVĚ / Roland G. Morrish
Recenze knihy
Tato kniha se mi dostala do rukou od
někoho, kdo ještě nemá děti, a přesto jej
kniha zaujala a přečetl ji do konce. To
bylo pro mne doporučení, že zřejmě stojí
za přečtení.
Kniha není určena jen pro rodiče, ale
také pro učitele. Skládá se ze 4 částí, ve
kterých autor popisuje konkrétní návody
ke konkrétním situacím, se kterými se
setkáváme denně doma, ve škole nebo ve
společnosti.
Čtení této knihy je svěží, osobní, konk-

rétní. Není to jen sbírka cizích slov a
názvů psychologa nebo pedagoga, který
by rád oslnil svou vzdělaností. Je to spíše
snaha obnovit „zdravý selský rozum“ ve
výchově dnešních dětí.
Vím, že je teď mnoho směrů a návodů
k výchově, nebo nevýchově, ale možná
bychom si měli představit naše děti jako
ministry, prezidenty, učitelky a lékaře,
kteří budou jednou rozhodovat o našem
stáří, a podle toho je vychovat...
Michaela Osmančíková

ného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
3. Ať je naše víra pro hledající pravdivým
svědectvím živého vztahu s Bohem.
Od roku 2017 je pro každý měsíc
vypracován jen jeden úmysl pro
univerzální církev. Druhý úmysl bude
vypracován římským ústředím Apoštolátu
modlitby z podnětu papeže Františka
s ohledem na aktuální události, které rok
přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány
v průběhu roku v daný měsíc.
Tiskové středisko České biskupské 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

PASTORAČNÍ KALENDÁŘ
hlavních naplánovaných akcí
v roce 2019

LEDEN

4. 1. / pátek
Požehnání pro tříkrálové koledníky
v 15 hodin v kostele
Zahájení TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
5. 1. / sobota
Koncert Rosénky
7. 1. / pondělí
Zahájení kurzů Alfa
13. 1. / neděle
Koncert naší scholy v 15 hodin
v kostele
19. 1. / sobota
Farní ples v hotelu Energetik
od 19.19 hodin

ÚNOR

10. 2. / neděle
Udílení svátosti nemocných v kostele
2. 3. / sobota
Zahájení kurzů Beta v pastor.centru

BŘEZEN

9. 3. / sobota
Duchovní obnova
14. 3. / Květná neděle
– průvod s ratolestmi z Muzea
do kostela v 9.30
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OHLÉDNUTÍ

Sobotní odpoledne 1. prosince mohly
maminky se svými dětmi strávit v tvořivé
dílně, která se konala na faře v Zašové. Jako
každoročně tuto akci připravilo Centrum
pro rodinu. Když jsme se na faře setkali,
venku se začalo stmívat a jemně sněžilo.
Okolí se pomalu ponořilo do modra
a dokreslilo tak předvánoční atmosféru.
Protože nastal advent, vyráběly se věnce,
zdobily se svícny, větve na branky. Děti si
mohly vyrobit dárky v podobě vánočních
koulí a srdíček, nazdobily si stromečky.
Kreativitě se meze nekladly.
Novinkou tohoto odpoledne bylo to, že
maminky, děti a tatínkové si nejenže
zhotovili výrobky pro sebe a své blízké, ale
mohli se ještě odebrat do kuchyně, kde se
pod vedením maminek zapojili do pečení
perníčků pro nemocničního kaplana. Děti
trpělivě vykrajovaly linecké a perníčky. Jiné
již upečené cukroví slepovaly marmeládou. Ohromně je to bavilo.
Tato milá a příjemná akce tak dostala
ještě jiný rozměr. Obdarovat ty, kteří jsou
z různých důvodů v péči nemocničního
zařízení, a i když jim lékaři a sestřičky zajisté chtějí ulevit v jejich obtížích, nikomu
z nich jistě pobyt v nemocnici není nijak
zvlášť příjemný. Proto je hezké a milé,
že v rámci své služby nemocniční kaplan
v době adventu tyto pacienty potěší nejen
svou přítomností, dobrým slovem, ale
také sladkým voňavým perníčkem.
Petra Dejmková

Fatima 100 + 1
V sobotu 8. prosince 2018, na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, proběhla v našem farním kostele korunovace Panny Marie. Zároveň byla celá naše farnost po přípravné devítidenní novéně
svěřena a zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Prožili jsme
tak krásnou slavnost, na kterou budou mnozí z nás dlouho vzpomínat.
Není však setrvávání při vzpomínkách
přece jen trochu málo? A nebyla tato
slavnost zároveň vybídnutím a pozváním k hlubšímu vztahu s Pannou Marii?
Prožíváme 101 let od doby, kdy se malým
pasáčkům ve Fatimě zjevila Panna Maria.
Při této příležitosti vyhlásil rektorát Fatimy období, kdy máme přinášet plody tohoto velkého Jubilea sta let, které jsme více či
méně intenzivně prožívali v loňském roce.
Těmito třemi základními plody jsou:
1) Přijetí a rozšíření slavení 1. mariánských sobot
S velkým darem slavení 1. pátků v měsíci bychom měli také přijmout slavení 1.
mariánských sobot, se kterými jsou taktéž
spojena velká přislíbení. Sama sestra Lucie po zjevení Panny Marie řekla: „Nikdy
jsem nebyla tak šťastná, jako když přišly první soboty. Když jsem se to dozvěděla, hned jsem s pobožností začala a toužila jsem udělat všechno pro to, aby se do ní
zapojili i ostatní.“
2) Svěření a zasvěcení se Panně Marii
Svěřovat a zasvěcovat se pod ochranný plášť Panny Marie bychom měli každý den. Kéž by už neuplynul den, kdy
by nad námi neměla Panna Maria stálou ochranu. Zasvěcení probíhá na několika úrovních: Se svatým otcem – na
úrovni světové (naposledy 13. 3. 2013
se sv. otcem Františkem v Římě.), sjednocení s Českou biskupskou konferencí na úrovní národní (7. 10. 2017 v Koclířově), s diecézním pastýřem – biskupem na úrovni diecéze (24. 9. 2017
v Olomouci) a s duchovním správcem
na úrovni farnosti (8. 12. 2018 v Rožnově). Poté by mělo následovat zasvěcení jednotlivých rodin…
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3) Modlitba svatého růžence
Modlitba růžence je součástí jasné výzvy Panny Marie, a to nejenom ve Fatimě. Panna Maria řekla malým pasáčkům
13. srpna 2017: „Modlete se, hodně se
modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“
Panna Maria neustále vybízela fatimské
děti, aby se modlily sv. růženec, a právě
je můžeme prosit o přímluvu. Například
tam, kde dříve chyběla vytrvalost v modlitbě,sv. František vyznává: „Ach, Panno
Maria, budu se modlit tolik růženců, kolik budeš chtít.“ Kéž bychom se i my s takovou vroucností dokázali pravidelně sv.
růženec modlit.
Osobně si myslím, že všechny tyto tři
body mají společný základ - společného
jmenovatele, a tím je nechat si měnit život Pannou Marií. Ona nám ve Fatimě
zanechala ten veliký příslib: „Nakonec mé
Neposkvrněné Srdce zvítězí!“, ale připišme si k tomuto jejímu příslibu pomyslnou
čárku a každý sám za sebe doplňme „pokud já ji v sobě nechám zvítězit“. Pokud
ano, ona skutečně zvítězí!
Václav Kašík

FOTA: Václav Kašík

1. prosinec
– začátek adventu

FOTOGALERIE

Sv. biskup Mikuláš k nám i letos trefil a přibral s sebou výkvět andělstva :)

Na výrobu adventních věnců jsme měly dost pomocníčků

Pečení cuk roví na fař

e v Zašové
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Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku
2019. V rámci koledy je možné přispět od kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

Koleda se uskuteční ve dnech 4.–5. 1. 2019.
KAŽDÝ, KDO BY CHTĚL SBÍRKU PODPOŘIT A ZAPOJIT SE DO KOLEDOVÁNÍ, JE SRDEČNĚ ZVÁN!
Koordinátorem v Rožnově je Štěpán Krhut, tel. 737 166 895
Koordinátorem ve Viganticích je Eva Vičanová, tel. 774 055 052
Koordinátorem na Hutisku je Filip Šedý, tel. 732 259 488
Koordinátorem za naši Charitu je Tereza Olejníková, tel. 603 549 682

V roce 2019 chceme z Vašich darů uhradit rekonstrukci vnitřních prostor budovy na Zámecké
ulici ve Valašském Meziříčí pro lidi bez domova, poskytnout přímou pomoc potřebným, zajistit
provoz Centra sociálně materiální pomoci a pořídit dekontaminační přístroj pro Charitní dům
ve Valašské Bystřici.
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A PODPORU.
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