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Všem vám
ze srdce přejeme

požehnané
Velikonoce!
Redakční tým

Farního zpravodaje

Konečné slovo má

vzkříšení ,

nikoli naše temné chvíle.
O tom je evangelium.

Výtěžek plesu Jirkovi předal ředitel Charity Valašské Meziříčí
Ing. Jiří Gavenda spolu se starostkou obce Ing. Kateřinou Halaštovou

Všem věkov ým k ategoriím:
M áš mobil s foťákem?

STAŇ SE NAŠÍM

FOTOREPORTÉREM!
KLUB MAMINEK v činorodém odpočinku

zdokumentuj své spolčo, zkoušku, akci...
stačí klik a máš náš dík ☺
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ÚVODNÍ SLOVO

Co dělám pro to, abych si získala srdce těch, které mi Pán svěři k výchově?

Pracovní pozice: KŘESŤANSKÁ MATKA
Pracuji na této pozici už dvacet šest let,
takže je to můj nejdelší zaměstnanecký poměr. Pracuji na plný úvazek, v třísměnném provozu, víkendy i svátky. Mé
profesní zaměření je pedagogické, sociální, psychologické, občas krizová intervence (odborník na telefonu). Hlavní činnost spočívá v zajišťování technicko-hospodářské správy, včetně stravování, strategických ročních výhledů spolu s investicemi v jednotlivých čtvrtletích. Přímou pedagogicko-psychologickou práci tety
vykonávám jen v rámci ostatních mně svěřených činností. Můj nadřízený, který mi mou funkci
svěřil, je neobyčejně odvážný,

neboť věří v mé schopnosti a mnohdy mi
uloží úkoly pro mne nezdolatelné. Kdykoli ale mohu za ním přijít se poradit, nikdy mi neodmítne pomoc. Neopouští mé
pracoviště, a i když nemohu říct, že by
mě kontroloval, cítím ho všude, kde jsem.
Pro jeho laskavost a stálou pomoc (žádný
úkol nevykonávám sama), nevyžaduji za
svoji práci finanční odměnu.

Dělám pro ně všechno,
co umím a můžu!
Ilona Tůmovaá, ASC

Velikonoční doba
Slavíme Velikonoce a stojíme na začátku velikonoční doby. Tato doba by měla
být dobou křesťanské radosti, radosti ze
vzkříšení, radosti z nového života, který
nám dává Ježíš Kristus.
Někdy se mi ale zdá, že je pro nás snadnější dobře prožívat dobu postní než velikonoční. U postní doby víme, jak na to
– předsevzetí, odřeknutí si něčeho, více
modlitby – možná se nám to vždy nedaří, ale víme, jak by měl půst asi vypadat.
Ale co s radostí doby velikonoční? Radost
ze vzkříšení většinou prožíváme o velikonoční vigilii, v neděli a snad i v to pondělí,
pak ale většinou začíná „normální“ období roku. Svatopostní úsilí a tajemství Velikonoc jsou minulostí.Asi je to tím, že probudit v sobě pocit radosti a štěstí je mnohem těžší, než se snažit o kajícnost a lítost či skutky pokání. Přikázat si, že budu
šťastný a radostný, snad ani nejde. Jistě, jak dosáhnout veselosti a uspokojení, to víme, ale zároveň cítíme, že to není
ta pravá cesta. Skutečná radost totiž nevede k bolení hlavy, rozbouřenému žalud-
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ROZHOVOR
ku a kruhům pod očima; skutečná radost dává skutečný život. Ano, pravé
štěstí si člověk nemůže poručit ani naplánovat, vydělat ani získat nějakou
lstí. Pravé štěstí je Boží dar – dar, který nám Bůh už dal a dává – dar, který přijímáme skrze víru. Uvěřit Bohu,
uvěřit v Kristovo vzkříšení a uvěřit ve
vzkříšení, které Bůh chystá i pro nás, to
je ta cesta ke skutečné radosti. Radosti a svobodě Božích dětí.Možná si posteskneme, že tedy máme malou víru.
Ve světě, který nás pohlcuje a zahlcuje tolika věcmi, je těžké neztratit z očí
Krista vzkříšeného. Je snadnější myslet
na Ježíše v kostele než uprostřed všedních starostí, úkolů a prací. Ale my přece nechceme přijít o tak velký dar radosti a pokoje. Každý rok si znovu říkám,
že by to chtělo nějaké velikonoční předsevzetí. Předsevzetí, které udělá z doby
velikonoční skutečně jedinečných padesát dní v roce. Bohužel neporadím,
jaké by to předsevzetí mělo být. Pokud
Vás něco napadá, tak dejte vědět. Snad
malý návod: Říká se, že když chceš mít
větší víru, tak jednej a přemýšlej tak,
jako bys už takovou víru měl, a Bůh ti
ji dá. Pro velikonoční dobu: Když chceš
mít pravou křesťanskou radost a pokoj,
tak jednej tak, jako bys je už měl. Možná zjistíš, že jsi tento dar už dávno dostal…
P. Pavel
P O Z O R , z m ě n a e - mailové adresy!
Své p ř í s p ě v k y, p ř i pomínky a návrhy
z a s í l e j te nově na

zpravodaj@farnostroznov.cz
z důvodu zpřehlednění a zjednodušení
elektronické komunikace.

DĚKUJEME ☺

POZVÁNKA NA LETNÍ TÁBOR
Milé děti! Máte o letních prázdninách od 22.7 do 1.8. čas? A chcete
získat nové přátele, strávit čas v přírodě i společnou modlitbou a zažít spoustu zábavy? V tom případě
si Vás dovolujeme pozvat na letní tábor naší farnosti, který se uskuteční
na faře v Potštátě, předběžná cena je
2600 Kč. Kontakt viz na plakátku. Na
všechny se těší:
Táboroví vedoucí RpR
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Proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem?
Na otázky odpovídá Mons. Václav Malý
Nějak se nemůžeme dopočítat čtyřiceti postních dnů. Kdy končí postní doba
a začínají Velikonoce?
Velikonoce začínají večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek. Postní doba začíná na Popeleční středu a 40 dní se počítá od Popeleční středy do Bílé soboty bez
započtení postních nedělí.
Proč je státní svátek zrovna v pondělí, když Poslední večeře byla ve čtvrtek
a ukřižování Páně v pátek?
V některých zemích je po celé Velikonoční triduum volno pro všechny. Záleží na jednotlivé zemi. Za doby komunismu byla snaha vymazat duchovní obsah
Velikonoc z mysli lidí. A tyto dny se přirozeně vůbec nepřipomínaly. Zůstalo jenom Velikonoční pondělí, jako zbytek
tradice velikonočního oktávu, i když tento den není duchovně tak významný.
Křesťanské Velikonoce se mi jeví jako
dost kruté svátky. Vánoce jsou víc idylické, i když rodit v chlívě asi taky nebyla idyla. Proč jsou Velikonoce významnější?
Velikonoce jsou připomínkou a slavením Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení. Připomínají význam oběti života ve prospěch
druhých a zároveň, že smrt není konečným slovem lidského konání, ale že ve
smrti máme naději přejít do nového života, který nám otevřel právě Ježíš z Nazareta. Proto jsou Velikonoce nejvýznamnějším
křesťanským svátkem. Značí zrození nového života, který otevírá nové možnosti už
během našeho pozemského putování.
Zajímalo by mě, proč musel být Kristus zabit. Má to nějaký význam? To mu
nemohl Bůh pomoci?
Ježíš naplnil předpovědi Starého zákona, kde je řečeno, že věrný Boží služebník položí život za mnohé. Ježíšova smrt
je důsledkem a vyvrcholením jeho celoživotního postoje naprosté odevzdanosti a věrnosti, Božího příklonu vůči lidem.
Přijal bezmoc kříže, aby se jasně projevilo jeho naprosté vydání se (Flp 2,5–11)
Boží moci, která se zjevně ukázala v Ježíšově vzkříšení.

Jak to, že Bůh obětoval svého jednorozeného syna?
Lidské oběti přece jednou provždy zakázal, viz Abraham a Izák. Ježíš dobrovolně přijal potupnou smrt jako znamení,
že pro sebe nic nežádá. Proto vyjadřování, že Bůh obětoval svého Syna ne zcela
vystihuje tajemství Ježíšova jednání.
Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek?
A proč je ten čtvrtek vlastně zelený?
Jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým
zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc vůbec nesouvisí. Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag
(lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).
Proč vlastně věříte v Boha? Co to pro
vás znamená? Jak jste uvěřil? Máte
také krize víry?
Víra v Boha mě vede k pokoře, že nejsem
pánem svého života, ani stvoření, jehož
jsem součástí. Víra mi dává naději a zkušenost, že jsem někým přijat navzdory své
hříšnosti a nedostatečnosti. Přijat v plném
slova smyslu, bez výčitek. Víra mi umožňuje hluboce zakusit, co znamená odpuštění. A dává mi sílu odpouštět i druhým. Je
pro mě povzbuzením odpovědně žít a povstávat i ve chvílích slabosti a selhání.
A dává mi výhled na nový život, přesahující všechny lidské představy. Aniž mě zbavuje odpovědnosti za pozemské putování.
Víra pro mě vůbec není těšínským jablíčkem nebo únikem z reality, ale naopak
mi pomáhá žít realitu v plné šíři a hloubce. Pomáhá mi také dávat smysl bolestem
i nepříjemným chvílím, zklamáním. A jak
jsem uvěřil? Rodiče mi dali příklad neformální a hluboce zakoušené víry. A to byl
ten nejlepší vklad do života. Cesta víry je
pro mne procesem, nikdy jsem ji neztratil, ale přiznám, že přicházejí časy únavy,
pochybností, ale i toto vidím jako něco, co
může mou víru pročišťovat a zbavovat laciného zjednodušování a ideologizace.
Jak se modlíte?
Pravidelně se modlím každý den tzv. denní modlitbu církve, která má svůj přesný
postup a předepsané texty. Snažím se každý den alespoň půl hodiny zůstat v napro-

stém tichu a přitom meditovat a modlit se
vlastními slovy. Toto ztišení a pokud možno naprosté zklidnění, oproštění od všech
momentálních starostí a kladených nároků pokládám za východisko veškeré mé
činnosti. Získávám tím zdravý odstup od
všeho dění, jehož jsem součástí, a pomáhá mi to dobře zhodnocovat, co je důležité
v mém životě a konání. Pokud je méně náročný den, snažím se tuto chvíli prodloužit na jednu hodinu. Kromě toho slavím liturgii, tj. bohoslužbu, která je rovněž nejen
osobní modlitbou, ale i modlitbou společenství církve, jejíž jsem součástí.
Poraďte mi, prosím, jak prožít Velikonoce
užitečně. Zdá se mi té symboliky, významů
a obřadů velice mnoho, až se v tom ztrácím a Velikonoce často jen „přežiji“.
Chápu, že nelze prožít symboliku Velikonoc v celé její šíři a bohatosti. Není vůbec
na škodu, když se soustředíte na jeden z významných momentů tohoto nevyzpytatelného tajemství Ježíšovy smrti a vzkříšení.
Snažím se sehnat nějaké informace o
Velikonocích, zajímalo by mě: co pro
vás osobně znamenají?
Velikonoce jsou pro mě povzbuzením na
cestě oproštění se od všech zbytečností k tomu podstatnému. Žít jako Ježíš ve
službě druhým (i když tomu zdaleka nedostačuji) a nepoměřovat smysl života
úspěchem, prosazením se, ale ochotou
být pro druhé a umět pro to něco obětovat. Velikonoce jsou pro mě rovněž nadějí, že smrt je branou do nového života.
Mons. Václav Malý (* 1950) byl vysvěcen na
kněze r. 1976. V únoru 1977 podepsal Chartu 77 a stal se jejím aktivním členem. V lednu 1979 mu byl odebrán „státní souhlas“ k
veřejné kněžské službě, v květnu 1979 byl zatčen a obviněn z podvracení republiky. Ve vazbě byl do prosince 1979. Následně pracoval
jako zeměměřičský figurant a jako topič pražských hotelích. V r. 1989 se stal mluvčím Občanského fóra. Poté odchází z politiky a věnuje se veřejné kněžské službě. V prosinci 1996
byl jmenován pomocným biskupem pražským. Roku 1998 mu byl propůjčen Řád T. G.
Masaryka III. třídy, je rovněž nositelem Čestné medaile Tomáše Garrigua Masaryka za
věrnost jeho odkazu, kterou mu udělilo v Sukově síni Rudolfina Masarykovo demokratické hnutí (14. září 1997). Václav Malý je zakládajícím členem a členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Zachraňme farní les na Zubersku, který nám ničí kůrovec
Sestry a bratři,
naše farnost v minulosti hospodařila
v Rožnově i Zubří na řadě zemědělských
i lesních pozemků, ze kterých nám podstatná většina byla po válce zestátněna.
V rámci církevních restitucí nám bylo vráceno jen několik zemědělských a lesních
pozemků v katastrálním území Zubří v lokalitě Boří, navazující na areál bývalé Tesly a Koryčanské Paseky – viz snímek. Zemědělské pozemky obhospodařuje na základě Pachtovní smlouvy ZOD Zašová.
Lesní pozemky obhospodařujeme sami
podle instrukcí lesního správce – revírníka ing. Michala Davídka z Lesů ČR.
Jak všichni víte, většina lesních – zejména smrkových – porostů v naší republice
je postižena kůrovcovou kalamitou, která
neminula ani náš les. Pro jeho záchranu
a výnosnější hospodaření v budoucnosti potřebujeme nyní po konzultaci s Ing.
Davídkem – do konce měsíce dubna provést pokud možno svépomocí následující řadu prací:
– Pokácet cca 30 m3 smrků a vytahat je na
skládku na louce. Dva mateční smrky zachováme pro přirozené vysemenění.
– Odstranit nálety na ploše asi 300 m2
a udělat prostor pro výsadbu cca 600
kusů buku, dubu, modřínu a borovice.
Výsadba by se provedla na podzim z důvodu současného nedostatku sadby a lepší možnosti zakořenění. Po výsadbě provést nástřik proti okusu mladých vysazených stromků i smrčků vyrostlých z nále-

tůmatičních smrků.
– Prodej kulatiny je vzhledem k současným kalamitou ovlivněným cenovým podmínkám velmi nevýhodný. Výhodnější se jeví nechat stromy pořezat na trámy a prkna a nabídnout je na prodej podle případných požadavků a potřeb farníků a jiných zájemců, abychom alespoň
ekonomicky využili dřevní hmotu, kterou
musíme vytěžit.
– Borovice zatím kácet nebudeme, jsou
sice na hraně, kdy by se měly těžit, ale ať
raději přirůstají.
Za 4 až 5 let po kůrovci lze předpokládat
ceny kolem 4 000 až 5 000 Kč/m3.
– Je také zapotřebí pokácet či navijákem
vytahat nálety a odstranit je z lesa, včetně
větví z pokácených stromů.
– I když jde o práce mimořádné a fyzicky
náročné, je jejich provedení naléhavé a pro
budoucnost farního lesa nezbytné. Je zapotřebí na jejich provedení zorganizovat brigády a provést je svépomocí, abychom nemuseli najímat cizí pracovníky a draze je
platit...
Obracíme se proto s prosbou na fyzicky zdatné farníky, aby pomohli při provádění uvedených prací, neboť v budoucnosti bude i hospodaření ve farním lese
pro financování života farnosti významné. Bližší informace podá v neděli pan Jaromír Koryčanský (tel. 603 579 580), který je garantem a bude organizátorem uvedených prací.
Pavel Jaška, 24.3.2019
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HUDBA
ECCLESIAPODCAST: projekt mladých o aktuálním dění v církvi
Milí mladí katolíci,
rádi bychom Vám
představili náš nový projekt Ecclesiapodcast!
Jeho cílem je zprostředkovat Vám zajímavé a ověřené informace o aktuálním
dění v církvi a zvát hosty, kteří k tomu
mají co říci.
Věříme, že spolu s námi i Vy máte zájem sledovat, co se právě v církvi
děje nebo více porozumět názorům významných představitelů naší církve.
Je nám jasné, že pochopení různých problematik v církvi může být náročné. Informace o nich navíc často čerpáme z moderních médií, která mohou přinášet nepřesné nebo limitující informace. A ne
každý z nás má zřejmě čas číst si pravidelně např. Katolický týdeník nebo sledovat jiné zpravodajské médium katolické církve.
Právě proto chceme, aby se Ecclesiapodcast stal takovým prostředníkem,
který Vám mladým pomůže orientovat se
v současném dění v církvi.
Moderátoři Karolína a Marek Vám na
začátku každé epizody přinesou přehled krátkých zpráv z církve za uplynulé dva týdny a dále budou v rozhovoru s
hosty, kteří jsou odborníky na dané téma,
diskutovat a objasňovat problematiku
hlavního tématu epizody.

Moderátoři Marek a Karolína
s P. Mgr. Stanislavem Přibylem

Cílem pořadu není ani probírání církevních kauz, ani dostat naše hosty do horkého křesla. Jedná se spíše o příjemný
rozhovor, ve kterém se snažíme pocho-
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pit daný názor. Výsledkem je zhruba třicetiminutová audionahrávka,
která je dostupná na Youtube, Soundcloud nebo je volně ke stažení na našich
webových stránkách www.ecclesiapodcast.cz. S moderátory se můžete seznámit skrze promo video, které najdete také
na naší webové adrese.
Úvodním hostem podcastu E1: „Dejte si
předsevzetí a dodržte je.“ byl kněz, spisovatel a etik Marek Orko Vácha, se kterým jsme se bavili například o předsevzetích, postoji správného katolíka jako jednotlivce nebo o negativním pohledu společnosti na naši církev.
Hostem druhé epizody E2: „Nenuťme
oběť ihned odpustit. Všechno chce
čas.“ byl nemocniční kaplan Marek
František Drábek. Marek posluchačům
přiblížil problematiku sexuálního zneužívání v církvi, sdílel svoje zkušenosti s doprovázením obětí a dále například vysvětlil, jaký je nynější postoj české katolické
církve ohledně prevence zneužívání v
církvi.
Hostem třetí epizody E3: „KSČM nemá
kompetenci posuzovat, zda se církev oddálila od svého poslání.“ byl generální sekretář České biskupské konference
P. Mgr. Stanislav Přibyl. S ním jsme diskutovali o tématu církevních restitucí.
Nejenže nám mladým pomohl celou problematiku restitucí pochopit, ale také
nám například sdělil, jaký vývoj očekává
po nedávném schválení zdanění finančních náhrad církvím v Poslanecké sněmovně.
E4: „Skrze síť vztahů můžeme dosáhnout
tam, kam by naše knížky nedosáhly.“
Hostem byla sestra Andrea Hýblová z kongregace Dcer sv. Pavla, s kterou
jsmesi povídali o řeholním životě, práci
v redakci nakladatelství Paulínky, a celkovém poslání křesťanské literatury.
E5: „Nebojím se ani Babiše ani populistů,
ale nezájmu mladé generace o politiku.“
Hostem byl mladý, pozitivní a energický kandidát do evropského parlamentu
František Talíř. Co ho přivedlo do politi-

Křížová cesta. Cesta bolesti,
utrpení... ale také naděje!
I letos si pro nás o. Pavel Šupol na
www.hudba.signaly.cz připravil videoklipovou křížovou cestu, skrze kterou se
můžeme hlouběji ponořit do křížové cesty našeho Pána a kráčet s Ním po Jeho
boku... Modlitba křížové cesty nám chce
pomoci proniknout hlouběji do tajemství
posledních chvil Kristova života. Mnohé písně nás mohou hlouběji vtáhnout
do prožití toho, co se odehrálo nejenom
tehdy, ale co se odehrálo pro naše životy dnes. Proto vznikly i videoklipové křížové cesty.
Markéta Maňáková

H l E DÁ M E n a d š e n c e
z řa d m l á d eže,
k te r ý by s e u j a l

nové rubriky HUDBA
n e b o p ř i s p í va l i s j i ný m i té m at y,
k te rá hý b o u m l a d o u d u š í ☺
N E B OJ T E S E s t át s e z n á mý m
z p r avo d a j e m !

ky, má EU smysl, nebo Fandův názor na
Istanbulskou úmluvu, to vše a mnoho dalšího v tomto rozhovoru.
E6: „Pocity po nominaci na biskupa?
Hrozný. Myslel jsem si, že je to omyl.“
Hostem dílu byl emeritní pomocný biskup a salesián mons. Karel Herbst. Bavili jsme se s ním o jeho celoživotním zápalu pro mládež, legendárních chaloupkách, ale i o útrapách života biskupa.
Doufáme, že Vás projekt Ecclesiapodcast
osloví a bude Vám přínosem, ať
už pravidelnou dávkou zpráv z církve,
rozhovory se zajímavými hosty či
milým projevem našich dvou moderátorů.
Těšíme se na Vás a Vaše ohlasy a přejeme
Vám příjemný poslech!
Team Ecclesiapodcast

TIP NA KNIHU
YouCat pro děti
Dětský katechismus trochu jinak
Ráda bych doporučila vaší pozornosti novou publikaci z edice YOUCAT –
YOUCAT pro děti. Jedná se o přehledný souhrn nauky o víře a morálce katolické církve přizpůsobený malým dětem a má složit dětem a rodičům.
Papež František v předmluvě píše: „Neúnavně se ptejte a mluvte spolu o své víře!
Nemlčte, až na vás děti začnou dotírat svými otázkami, ale buďte silní a předávejte
víru, stejně jako jste ji přijali vy od svých rodičů. Staňte se živým poutem, které z pokolení na pokolení umožňuje, aby bylo evangelium stále přítomné v našich rodinách,
společenstvích i v církvi.“
Spíše rodina než škola
Ředitel Katechetické sekce České biskupské konference Mariusz Kuzniar
ocenil grafické zpracování knihy a srozumitelný, nikoli však zjednodušující
jazyk knihy. Zdůraznil přitom význam
předávání víry v rodinách, nikoli ve
školních institucích: „Řada lidí je přesvědčena, že katechetická výchova probíhá ve školách. Nejlepší však je, když
se odehrává v rodinách.“ Přesto se do-

mnívá, že „YOUCAT pro
děti může velmi dobře fungovat i jako katechetická
pomůcka.“
Kniha si zachovává klasické uspořádání katechismů. Člení se do 4 částí: obsah
víry (Krédo), slavení víry (svátosti), důsledky života z víry pro morálku (Desatero) a zdroje síly pro život ve víře (modlitba). YOUCAT pro děti je složen z otázek
a odpovědí současných dětí na život kolem nás, na věci víry i morálky. Důležitá
je přitom jak aktuálnost otázek, tak poctivost odpovědí.
Katechismus otestovaný samotnými
dětmi
Tým autorů pracoval na knize od roku
2013. Zvolili přitom moderní způsob tzv.
community writing: testování textu přímo
na adresátech a zohlednění zpětné vazby do knihy. Autory v širším smyslu slova jsou tak i rodiče, učitelé, kněží, moderátoři dětských společenství z Rakouska,
Slovenska a Německa a také přibližně 60
dětí, které dávaly zpětnou vazbu.

Ukázka z knihy:
Desatero přepsané do dětského jazyka
DESET PRAVIDEL HRY
1. Bůh se skvěle vyzná. On říká
věci tak, jak jsou. Není nikdo
důležitější než on.
2. Nevykládej o Bohu hloupé vtipy a nikoho neposílej k čertu!
3. Vydechni si u Boha!
4. Měj úctu k rodičům!
5. Nesnaž se nikoho vyřídit. Nebo dokonce
zabít. Nemávej pěstí! Nevracej ránu!
6. Žiješ-li v manželství, dodržuj svůj slib
věrnosti.
7. Nekraď!
8. Nelži! Neudávej! Už žádné nelegální
stahování!
9. & 10. Prostě nemůžeš mít všechno, jasný?!
Youcat pro děti si můžete objednat
v e-shopu Karmelitánského nakladatelství / 239 stran, doporučená cena: 499
Kč. Doporučila bych jej nejen jako vhodný dárek dětem nebo kmotřencům (určitě
i k 1. svatému přijímání), ale i všem rodičům, kteří si nejsou jistí, jak odpovídat na
zvídavé otázky dětí.
Podle PROTEXT
zpracovala Eliška Chovancová
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OKÉNKO PRO DĚTI

Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum

VIDEOTIP PRO MANŽELE
Mark Gungor
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Mark Gungor – neskutečný bavič s hlubokým biblickým poselstvím, americký pastor a psycholog v jednom. Najděte si na Youtube pasáž z jeho víkendu pro
manžele s názvem Příběh dvou mozků,
který se šířil jako vlna českým internetem.
– ech –

INZERCE

Marie Goretti / NEVZDÁM TO
Informace o poutním místě v Chlebovicích
Projekt mládeže děkanátu Místek spojující mladé za čisté vztahy pod záštitou
sv. Marie Goretti.
Čisté vztahy, krásná rodina, Nebe
Dnes pod nálepkou „křesťan“ se schovává kdokoli. Chceme mít svou identitu
křesťana naplno.
Jsme mládež, která chce žít ideál čistých
vztahů v síle jména Ježíš. Místem našeho
úmyslu žít předmanželskou čistotu a život bez hříchu se stalo v roce 2013 návrší
nad obcí Chlebovice. Věděli jsme, že potřebujeme:
• SVÉ MÍSTO: poutní místo NevzdámTo
• SPOLEČENSTVÍ: mladí toužící po čistých vztazích
• PŘÍMLUVKYNĚ: Marie Goretti
Mimo soukromé návštěvy se scházíme
každoročně na pouti mladých na našem
místě první sobotu v květnu.
Lokalita poutního místa
Palkovické hůrky 50 m od rozhledny Panorama. Místo nad obcí Chlebovice(10
min chůze) vévodí 12 metrový kříž a socha
sv. Marie Goretti (GPS: 49°39’0.141″N,
18°16’17.490″E)
Více na http://www.mariegoretti.cz/

Životopis svaté Marie Goretti

– patronky čistého srdce
Narodila se 16.10.1890 v obci Corinaldu
v Itálii. Její rodina se kvůli chudobě musela dvakrát stěhovat. Po smrti otce (1900)

konala Marie Goretti domácí práce a pečovala o mladší sourozence, aby se matka mohla věnovat práci na poli. V jednom
domě s nimi bydlel vdovec Serenelli se
svým synem Alessandrem. Tento mladík
se ji několikrát pokoušel přinutit, aby mu
byla po vůli. Když odmítla, pobodal ji nožem (5.7.1902), takže následujícího dne
zemřela v nemocnici v Nettunu.
Před smrtí svému vrahovi odpustila: „Pro
lásku k Ježíši jsem mu odpustila a chci, aby
se mnou byl v ráji.“ On sám po odpykání
trestu ve vězení začal žít novým životem
jako pomocník v jedné kapucínské ošetřovně. Její matka i Alessandro byli přítomni na svatořečení Marie v roce 1950.
Modlitba na přímluvu sv. Marie Goretti
Svatá Marie Goretti,
která jsi, posilněna Boží milostí, neváhala dokonce ve věku 12 let prolít svou krev
a obětovat svůj život na obranu panenské
čistoty, shlédni milostivě na nešťastnou
lidskou rasu, která bloudí daleko od cesty
věčného života.
Uč nás všechny, obzvláště mladé,
abychom s odvahou a ochotou se pro lásku Ježíše vyhýbali všemu, co Ho zraňuje
nebo poskvrňuje naši duši hříchem.
Vypros nám od našeho Pána vítězství
v pokušení, útěchu v soužení života a milost …, o kterou s upřímností prosíme
tebe, abychom jednoho dne se radovali s
tebou v nepomíjející slávě Nebe.
Amen

POUTNÍ TIPY
z nejbližšího okolí
• 1. 5. / Svatý Hostýn
14. PRVOMÁJOVÁ POUŤ RODIN
• 1.5. / Radhošť
ORELSKÁ POUŤ
mše sv.: 15.00
• 11.5. / Poutní místo v Chlebovicích
POUŤ MLADÝCH
K SV. MARII GORETTI
• 5.5. / Hutisko-Solanec
POUŤ KE SV. JOSEFOVI
mše sv.: 8.45
• 8.5. / Radhošť
STANISLAVSKÁ POUŤ
mše sv.: 10.30
• 8. 5. / Turzovka
JARNÁ PÚŤ – sviatok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky cirkvi
svätá omša: 12.00
• 19.5. / Gruň
POUŤ K PANNĚ MARII
POMOCNICI KŘESŤANŮ
mše sv.: 10.30
• 18. 5. / Frenštát pod Radhoštěm
FARNÍ POUŤ / Kostel sv. Martina
mše sv.: 7.30
• 19.5. / Svatý Kopeček, Olomouc
POUŤ MODLITEB ZA NEJMENŠÍ
A POUŤ RODIN
mše sv.: 10.30
• 26. 5. / Rožnov pod Radhoštěm
DOLNOPASECKÁ POUŤ
14.00
31.5. / Svatý Kopeček, Olomouc
SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ P. MARIE
mše sv.: 900, 18.00
2.6. / Prostřední Bečva
POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ
mše sv.: 10.00
8.6. / Zašová
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ RODIN
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ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
I naše Domácí zdravotní a paliativní péče
se potýká s problémy …
Služba Domácí zdravotní a paliativní
péče je určena pacientům v jejich
domácím prostředí – zabraňuje
vytržení klienta z jeho přirozených
sociálních vazeb. O klienty s akutním
i chronickým onemocněním a pacienty
v pokročilých a konečných stádiích
nevyléčitelných chorob se starají registrované všeobecné sestry.
V současné době se celorepublikově
domácí péče potýká s odlivem zdravotních sester za lepším výdělkem do
jiných zařízení, převážně lůžkových.
Důvodem je jiný systém financování.
Systém financování v segmentu domácí
péče dlouhodobě stagnuje v úhradách
pojišťoven, které nezohledňují vývoj ve
společnosti a na trhu práce, to znamená,
že nereflektuje vyšší nároky na ošetření
pacienta v domácím prostředí. Také zdravotní personál, který péči poskytuje, musí
držet krok se současnými trendy a musí
stále pracovat na svém odborném růstu.

Tento problém by částečně vyřešilo
navýšení finančně podhodnocených úhrad
pojišťoven a zmírnění jejich regulací.
V současné době proběhlo již čtvrté kolo
jednání zástupců segmentu domácí zdravotní péče se zástupci pojišťoven ohledně
hrozícího kolapsu služeb. K jednáním
byli přizváni i zástupci praktických
lékařů, kteří personální krizi v domácí
zdravotní péči vnímají. Stávková pohotovost tedy nadále trvá.
Pokud se situace zásadně nezmění,
jsou zástupci domácí zdravotní péče
připraveni na rok 2020 dohodu s
pojišťovnami neuzavřít.
Nezbývá než doufat v úspěch dohodovacích řízení, která v konečném důsledku
budou mít dopad na nemocné lidi
v domácím prostředí, kteří se bez domácí
péče neobejdou.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Únor v Denním centru
V pondělí 18. února navštívila naše zařízení
bývalá kolegyně – vedoucí Terénní služby
DOMINO – sestra Jozefína Račeková.
Nejen, že nás přišla pozdravit, ale také
si připravila zajímavou přednášku o
Filipínách, kde nedávno žila a pracovala.
Tématem přednášky byl „běžný život lidí na
Filipínách“. Nebylo to cestopisné putování
po přírodních krásách, ale vyprávění o
lidech, se kterými S. Josefína přicházela
každý den do styku – jejich osobní příběhy,
každodenní boj o přežití v těžkých podmínkách. Sestřička sama zdůraznila,
že kdybychom viděli, jak se dá žít, tak
by z našich úst nikdy nevyšlo jakékoliv
stěžování, skuhrání nebo pocit nespokojenosti. Co účastníky přednášky také zaujalo, bylo srovnání našeho denního centra
s podobným zařízením na Filipínách. Tady
u nás v zařízení je elektřina, teplá voda,
sociální zařízení, pračka, možnost se najíst
a umýt se. Denní centrum na Filipínách –
to jsou pouze plastové stolky se židlemi, nad
kterými jsou natažené plachty z látky, a to je
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úplně všechno. Nic víc. A přesto byli ti lidé
vděční a šťastní.
Děkujeme sestře Jozefíně za čas, který
nám a našim klientům věnovala.

Tvořivé dopoledne s keramikou

Úterý 19. 2. bylo v denním centru věnováno
práci s keramikou. Naši klienti si na
minulém setkání vymodelovali svícny,
anděly, zvonečky aj. Díky vzájemné spolupráci se Sociální rehabilitací AMIKA si
je mohli naglazovat a dotvořit podle svých
představ. Se vším jim pomohly zkušené
kolegyně z Amiky. Společná činnost

Benefiční ples pomáhal …
Na začátku března se na Obecním
úřadě v Krhové uskutečnilo slavnostní
předání výtěžku benefičního plesu
Charity Valašské Meziříčí studentovi
vysoké školy Jiřímu Janišovi, který
v obci žije.
Výtěžek ve výši 31 458 Kč Jirkovi předal
ředitel Charity Valašské Meziříčí Ing. Jiří
Gavenda spolu se starostkou obce
Ing. Kateřinou Halaštovou.
„Finanční výsledek vnímáme jako úspěch
celé akce. Počáteční obavy, které provázely
přípravy plesu, se nenaplnily. Nedokázali jsme odhadnout zájem veřejnosti.
Návštěvníci pochopili, že se jedná o benefici,
a přišli akci podpořit.“ řekl Jiří Gavenda.
Peníze Jirka použije na pořízení nového
modernějšího invalidního vozíku.
Jelikož jeho pořizovací cena značně
převyšuje předanou částku, rozhodla se
Charita Valašské Meziříčí jeho koupi ještě
podpořit financemi z Tříkrálové sbírky ve
výši 10 000 Kč.
Benefiční ples Charity Valašské Meziříčí,
který pořádala ve spolupráci s obcí
Krhová, se konal v pátek 22. 2. 2019 v KD
v Hrachovci. K tanci i poslechu hrálo
Duo Cadillac. O program se postaraly
děti ze ZŠ Krhová se svým tanečním
vystoupením, taneční skupina D-company, nechyběla módní přehlídka oděvů
z charitního obchodu KOMPOOT. Velmi
si vážíme spolupráce se SPŠ stavební
z Valašského Meziříčí, jejíž studentky
a studenti se ujali organizace módní
přehlídky včetně předvádění modelů.
Nechyběla bohatá tombola.
Velké poděkování organizátorů patří
všem, kteří se na přípravě a realizaci
plesu podíleli. Bez jejich nezištné pomoci
by nebylo možné ples uspořádat.
(Fota na str.2)
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

přinesla klientům také prostor pro chvilkové odpoutání se od jejich problémů
a možnost si vzájemně popovídat. Rozpovídali se o svých zájmech, přáních, …
Děkujeme kolegyním ze Sociální rehabilitace AMIKA za jejich pomoc a podporu!
Kolektiv pracovníků Denního centra

Rytířský tábor pro kluky / Budkovíce na Moravě
Máte doma kluka nebo kluky? Nejsou
klidní? Neposedí? Srší energií? Chcete, aby poznali něco výjimečného, na
co jen tak nezapomenou? Něco, kde by
tyto své výjimečné povahové rysy mohli
plně rozvinout a zužitkovat?
Pošlete je na prázdniny na Rytířský tábor pro kluky.
Je to drsné, ale děti to milují...
Co to jsou rytířské tábory?
S humorem říkáme, že je to trénink mezináboženského dialogu s islámem. Děj
našich her se zpravidla odehrává na historickém pozadí vrcholného středověku,
v době křížových výprav.
Účastníci se zde vžijí do historických i méně
historických postav, ale vždy do postav rytířů, pro které čest, odvaha, prozíravost,
moudrost, spravedlnost a zbožnost nejsou
neznámá slova, ale součást života.
Tábory jsou určeny pro chlapce od 10 do
15 let. Ubytováni jsou ve velkých historických stanech, do kterých se pohodlně vejde
5 lůžek, jež je vhodné vybavit karimatkou
(může se použít i množné číslo), jinak se na
nich již ne tak zcela pohodlně spí.
Dále zde na ně čekají meče (zcela nerytířsky měkčené), luky, štíty, přilby a zbroje, jeden postarší dřevěný hrad, zcela
nová mohutná dřevěná hradba vybavená
dvěma bránami a barbakanem, katapult
(přesněji trabuchet – prak střílející zpravidla několik litrů vody) a obléhací věž.
Letos jsme připravili 5 desetidenních
turnusů a jeden kratší, tzv. víkendovku.
Stručný popis her, které na nich budeme
hrát, si můžete přečíst na následujících
řádcích:
Stát se rytířem!
Ve jménu Boha všemohoucího, svatého
archanděla Michaela a svatého Jiří, tě prohlašuji rytířem. Přijmi zbroj, abys byl bojovníkem Božím. To jsou slova, která touží
uslyšet účastníci tohoto turnusu na jeho
konci. Jsou určena jen těm, kteří úspěšně
projdou náročnými zkouškami a mohou
být pasováni na rytíře.
Bohověda
Má-li rytíř hodně sloužit svému Bohu
a králi, musí ovládat i královnu věd.
Bojové umění
Prim, kvart, terc, second, sept, auuuu

– tak ještě jednou, dokud to nezvládneš
lépe. Mezitím si běž zastřílet z luku a zkus
se alespoň třikrát trefit.
Dovednost
Pokud si neumíte nabrousit meč a opravit zbroj, nezbývá nic jiného než vyšplhat na strom. Výhodou u této zkoušky je,
že z mnoha dovedností je možné si vybrat
jen některé.
Heraldika
Už jste někdy viděli rytíře bez erbu na štítu? Všechny děti s nadšením kreslí svůj
erb. A ti, co nemalují, mohou složit báseň
– jako Kryštof Mráz.
Cesta k rytířství
Budoucí rytíř musí nejprve pážetem být,
dvorským zvykům a slušnosti se učit.
Pážetem musí být do čtrnácti let,
aby poznal společenský svět.
A od čtrnácti let,
stává se panošem hned.
Doprovází svého pána všude,
dává mu to naději, rytířem bude.
A až dospěje v jednadvacet let,
posune se o velký krok vpřed.
A po slavném pasování,
už se v novém brnění sklání,
před svým novým pánem,
který je celé říše králem.
Historie – Pro skutečné rytíře spíše
„současná“ politická situace.
Orientace v terénu – Zbloudilý rytíř =
mrtvý rytíř.
Ranhojičství – V případě zranění je potřeba nalézt tu správnou bylinu, s jejíž pomocí je možné ošetřit ránu.
Statečnost – Chrabrost je základní vlastnost rytíře. Dokážeš třeba přenocovat
sám v lese?
Vytrvalost – Vytrvalost se prokazuje přežitím jednoho dne bez táborové kuchyně.
Zkouška se koná zpravidla na konci tábora, kdy už i tak není nic k jídlu.
Složení zkoušek ale samozřejmě není jedinou náplní tábora. Můžeme ještě zmínit
odpolední hry a noční hlídky, při kterých
se může stát téměř cokoliv...
A protože součástí rytířského života je
také dobývání hradů, případně i měst –
naši panoši je navštíví v přestrojení, aby
prozkoumali terén.
Více na www.jesuit.cz/tabory/

POUTNÍ TIPY
...pokračování
9. 6. / Staré Zubří
KAPLE SVATÉHO DUCHA
mše sv.: 15.00, následuje „vaječina“
16.6. / Ostravice
POUŤ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
mše sv.: 10.00
16.6. / Dolní Bečva
POUŤ KE SV. ANTONÍNOVI
PADUÁNSKÉMU
mše sv.: 8.30
16.6. / Prašivá
VELKÁ POUŤ / Kostel sv. Antonína
Paduánského
(Farnost Vyšní Lhoty)
mše sv.: 10.30
23. 6. / Frenštát pod Radhoštěm
POUŤ JANA KŘTITELE
mše sv.: 9.00,
15.00 adorace a sv. požehnání
29. 6. / Svatý Hostýn
DĚTSKÁ POUŤ U PANNY MARIE
NA ZAČÁTKU PRÁZDNIN
mše sv.: 9.00 a 10.15,
následuje program pro děti
30.6. / Horní Bečva
POUŤ KE SV. JANU A PAVLOVI
mše sv.: 8.00, 10.00

BEZ ZÁRUKY!
Data se shánějí s předstihem, proto si,
prosím, ověřte správnost údajů na webech farností.
Není-li uveden přesný čas mše sv.,
nebyl zatím znám.
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SVATÍ MĚSÍCE
místu popravy a tam byla zajata a uvržena do žaláře v Sirmiu. Nejprve se proti ní
jako vážené Římance báli zakročit a hlavně je zajímal její velký majetek. Když však
Anastázie řekla, že všechno rozdala chudým, odevzdali ji soudci, aby s ní naložil
podle zákona. Ve vězení podstoupila týrání hladem a mnohá jiná mučení. Nakonec byla jako křesťanka odsouzena k smrti. Posadili ji do děravého člunu a vypustili na širé moře v domnění, že se utopí. K
údivu všech se člun nepotopil. Proto byla
Anastázie ještě s dalšími křesťany kolem
r. 340 upálena.

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,

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

DUBEN

1. Lékaři a jejich spolupracovníci ve
válečných oblastech
Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
2. Prosme, abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na
druhého lhostejně a neodvraceli svůj
pohled, když spatříme utrpení.
3. Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém
zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.

KVĚTEN

2. Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním
vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro
celý tento světadíl.
3. Ať v našich rodinách i farnostech
vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
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SV. ANASTÁZIE ZE SIRMIA
/ 15.4. /
SKUTKY KŘESŤANSKÉHO MILOSRDENSTVÍ
Žila ve 3. století. Byla jednou z nejvznešenějších a nejkrásnějších římských dívek. Její otec byl pohan a matka byla křesťanka. Ta dceru vychovávala v křesťanské víře. Po matčině smrti otec Anastázii zasnoubil s urozeným pohanem Publiem a dívka, i když se ze všech sil vzpírala, byla k sňatku nakonec donucena. Publius byl brutální člověk a velký zhýralec. Z
křesťanské víry si tropil posměch a Anastázii surově týral. Ta hledala útěchu
v modlitbě a ve skutcích křesťanského milosrdenství. Když to bylo možné, navštěvovala uvězněné křesťany, povzbuzovala je ve víře a podplácela žalářníky, kteří jí pak dovolili nosit vězňům jídlo a nápoje. Publiovi se to doneslo, a proto nařídil služebníkům, aby Anastázii všude sledovali. Nakonec jí nedovolil ani vycházet
ven, odloučil ji ode všeho styku se světem
a držel ji přísně zavřenou v domácnosti. Pojednou však nastal v jejím životě obrat k lepšímu. Císař Dioklecián poslal Publia k perskému dvoru jako vyslance. Než
Publius odjel, přikázal služebníkům, aby
Anastázii přísně střežili. Cestou však zemřel a Anastázie byla rázem zbavena všeho soužení. Stala se paní obrovského majetku. Opět sloužila pronásledovaným
křesťanům. Jejím duchovním vůdcem se
stal sv. Chrysogon. Za Diokleciánova pronásledování křesťanů byl Chrysogon zatčen a měl být popraven v Aquileji v severní Itálii. Anastázie ho doprovázela k

SVATÝ IVO HÉLORY / 19. 5./
ŽIJ TAK, ABY SES STAL SVATÝM!
Narodil se r. 1253 ve Francii z urozeného
rodu. Matka ho vedla k ctnostnému životu. Ve 14 letech byl poslán do Paříže, kde
10 let studoval bohosloví a církevní právo. Stranil se nevhodné společnosti, horlivě se modlil a cvičil se ve skutcích křesťanské lásky. Ve studiích občanského práva pokračoval v Orleansu a i tam si uchovával nevinnost a zbožnost častým přijímáním sv. svátostí a bojem proti všem pokušením.
Po studiích byl vysvěcen na kněze, rozhodl se k asketickému způsobu života a byl
také ustanoven správcem či oficiálem diecézního soudu. Působil jako soudce, obhájce, zástupce a prostředník v různých
případech. Vystupoval spravedlivě, snažil
se usmířit znesvářené strany a každý spor
urovnat po dobrém. Předně se ujímal nevinně pronásledovaných a opuštěných,
kterým bohatí a mocní ubližovali. Chudí a sirotci se k němu utíkali jako k otci.

Prostí lidé jej milovali, jen násilníci a podvodníci ho neměli v lásce. Při každém vynášení rozsudku cítil smutek až úzkost,
protože měl na mysli budoucí Boží soud.
Pokud se ho dotklo pokušení pýchy, snažil si rozjímavou modlitbou připomínat, že
jeho vědomosti a vlastnosti jsou nezaslouženým Božím darem. Jako soudce měl na
paměti, že vystupuje na místě nejvýš spravedlivého Boha, kterému jedinému přísluší soud a podle toho, jak sám soudí druhé,
bude jednou souzen i Bohem.
Své jmění užíval ve prospěch chudých
a na potřeby chrámů. Štědrostí bojoval
proti lakotě a čistotou proti náklonnostem těla. Později zastával i úřad správce duchovního soudu v diecézi Treguirské a 8 let byl farářem v Trezdreku a pak
v Losaneku. Vytrvale se modlil za své svěřence a stranil se zbytečných a neužitečných schůzek. Jeho zbožnost dojemně vynikala při bohoslužbě a slovo Boží hlásal
s neodolatelnou výmluvností. Znal všechny své osadníky, navštěvoval je a svým
jednáním dovedl každého získat. Vyučoval děti,
tišil nesváry v rodinách,
napomínal a za zbloudilé sloužil mše svaté.
Odpíral si pohodlí, šetřil na chudé, vyhledával nejpotřebnější, krmil je a šatil, mnohým
převazoval i rány a ošetřoval je. V obci vystavěl
špitální dům, který sám
i spravoval. Chodil pěšky a po žních si nene-

chal více, než sám nutně potřeboval. Jednou v době hladu nařídil rozdělit poslední bochník chleba, ale kaplan to odmítl.
Rozkrojil jej tedy sám, polovinu dal kaplanovi a druhou poslal žebrákům, sám
si nenechal nic. Z přílišného postu onemocněl, ale ani pak nechtěl žádné výhody
a úlevy. Po přípravě ke svaté smrti skonal
v Kermartinu ve věku 50 let a byl pohřben
v Tréguieru. Za svatého ho prohlásil Klement VI. roku 1347.
Jeho sochu najdeme na Karlově mostu
v Praze díky Právnické fakultě Univerzity
Karlovy, jež ho má za patrona. Na své náklady nechala sousoší s ním zhotovit v r.
1711 od Matyáše Bernarda Brauna. Svatý Ivo je zpodoben jako duchovní soudce, soustrastně sklánějící hlavu k sociálně slabým, aby se jich ujal proti nespravedlnosti ze strany mocných. Za postavou svatého Iva stojí po levé ruce postavy starce a vdovy s dítětem a z druhé strany pak postava Spravedlnosti se zavázanýma očima.

ČERVEN

2. Životní styl kněží
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke
skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm
nejchudším.
3. Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím
i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají
dost pokory a trpělivosti.
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

DUBEN

• 14. 4. / neděle v 14.00
KŘÍŽOVÁ CESTA (o hodinu dříve)
• 14. 4. / neděle v 15.00–18.00
VELIKONOČNÍ SV. ZPOVĚĎ
V ROŽNOVĚ
• 28. 4. / neděle v 15.00
POBOŽNOST
K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

KVĚTEN

• 4.5. / sobota
VEČER CHVAL
• 23.–26. 5. / čtvrtek až neděle
DUCHOVNÍ OBNOVA, viz plakát
• 24. 5. / pátek
NOC KOSTELŮ
• 26. 5. / neděle v 14.00
DOLNOPASECKÁ POUŤ

ČERVEN

• 1.6. / sobota
VEČER CHVAL
• 2. 6. / neděle
FARNÍ DEN V ROŽNOVĚ
8. 6. / sobota v 19.00
SVATODUŠNÍ VIGILIE
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Do Svaté země na vlastní pěst
Navštívit místa, kde žil Kristus, je
velkým duchovním zážitkem pro
každého křesťana. Pokud vás to do
Izraele láká, ale máte obavy, že je to
finančně nákladné, pokusím se vám
dokázat, že není čeho se obávat. Ačkoliv
se nás média často snaží přesvědčit o
opaku, Izrael je dostupná a bezpečná
destinace.

tedy můžete spojit s pobytem u Rudého
moře nebo prohlídkou národních parků
Timna Park a Red Canyon.

Samozřejmostí je návštěva Jeruzaléma.
Na pobyt ve Svatém městě doporučuji
vyhradit si alespoň tři dny, abyste
mohli zcela nasát duchovní atmosféru
města. Rozhodně navštivte Chrám
Božího hrobu, který byl postaven za
doby byzantského císaře Konstantina
Do Svaté země jsem se vydala sama
na místě Ježíšova ukřižování, pohřbení
loni v dubnu na dva týdny. Chtěla
i zmrtvýchvstání. Zde se nachází místa
jsem navštívit nejen místa z Ježíšova
posledních pěti zastavení křížové cesty.
života, ale i Mrtvé moře či národní
V tomto rozsáhlém chrámu vystoupáte
parky. Koupila jsem si letenku do Tel
na Golgotu, spatříte Kámen pomazání,
Avivu z Katovic, nicméně do izraelské
kde bylo položeno Ježíšovo tělo po sejmetropole se létá i z Prahy. Novinkou
mutí z kříže, a samozřejmě i Boží hrob.
je přímá linka z Prahy do města Eilat,
Na jeho prohlídku se stojí dlouhé fronty,
kam se dostanete nízkonákladovou
avšak pokud se vydáte krátce po otevření
společností Ryanair. Zpáteční let
chrámu nebo před jeho zavřením, fronta
pořídíte již od 900 Kč. Eilat je nejjižněji
k Božímu hrobu je o poznání kratší.
položeným městem Izraele, návštěvu
Zajímavostí
je, že klíče od
chrámu vlastní
muslimská
rodina, protože
EXERCIČNÍ DŮM STOJANOV NA VELEHRADĚ
se křesťanské
Téma: N A CESTĚ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
církve, spravující
chrám, nemohly
Exercitátor: P. P AVEL H OFÍREK
dohodnout,
Začátek: Čtvrtek 23. května 2019 večeří v 18:00 hod.
komu klíče
Závěr: Neděle 26. května 2019 obědem v 12:00 hod.
připadnou.
Program obnovy:
Chrám Božího
Čtvrtek:
19:00 Promluva - 20:30 Adorace
hrobu je častým
Pátek, sobota: 7:00 Možnost růžence - 8:30 Promluva - 10:30 Promluva
15:00 Promluva - 17:00 Mše svatá - 19:00 Možnost besedy
dějištěm zázraků
20:30 Křížová cesta v pátek a adorace v sobotu
či obrácení
Neděle:
9:00 Mše svatá - 10:30 Závěrečná beseda a dotazy
a musím přiznat,
Volný čas je vhodné využít k osobní modlitbě a ztišení, abychom Boha i svůj
že také mě tento
život dokázali uvidět novýma očima. Příležitost ke svaté zpovědi nebo
rozhovoru s exercitátorem bude v pátek a sobotu během dne.
zážitek hluboce
oslovil.
Jak se přihlásit:

DUCHOVNÍ

OBNOVA

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 obnovu je na dvoulůžkovém pokoji
bez příslušenství 1.410,- Kč, na jednolůžkovém bez příslušenství 1.560,- Kč,
na dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 1.800,- Kč a na jednolůžkovém pokoji
s příslušenstvím 1.950,- Kč. Plus poplatek obci 15,- 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
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V Jeruzalémě se
můžete projít po křížové
cestě na Via
Dolorosa, kde
najdete jednotlivá zastavení.
Nevynechejte ani
Getsemanskou

zahradu, Olivetskou horu a Baziliku
Zesnutí Panny Marie. V Jeruzalémě žijí
v dokonalé symbióze tři hlavní monoteistická náboženství (křesťanství, judaismus, islám). Za návštěvu tedy rovněž
stojí Zeď nářků nebo Modrá mešita.
Přestože je Izrael drahá země, dá se zde
najít levné ubytování přímo v centru
města. Pobyt v HebronYouth hostelu,
kde jsem v Jeruzalémě přespávala, mě
vyšel na zhruba 350 Kč za noc včetně
večeře. V zemi si hodně připlatíte za
jídlo, proto se nestyďte vzít si s sebou
zásoby z Česka. Nicméně doporučuji
ochutnat zejména místní hummus
a falafel. Mile mě překvapilo, že se dá
v Izraeli bez problémů pít voda z kohoutku. Co se týče dopravy, přepravovat
se můžete pohodlně autobusem nebo
si pronajmout auto. Já jsem ke konci
využívala autostopu, což je v Izraeli
zcela běžné. Mají tu dokonce vyhrazená
speciální místa pro stopaře. Izraelci jsou
velmi milí, ochotní a většina umí skvěle
anglicky.
Za celou dobu pobytu jsem se nebála,
ani při stopování a návštěvy Betléma,
ležícího na Palestinském území. Vždy
jsem si říkala, že by byla ironie osudu,
aby se mi přihodilo něco špatného právě
ve Svaté zemi. Skutečně tu pocítíte Boží
přítomnost a požehnání. Zajímavostí
je, že když mi zastavil na autostop jeden
ortodoxní Žid, sdělil mi, že by se nikdy
nepodíval do Evropy, protože je to
nebezpečná oblast, plná násilí a terorismu. S úžasem jsem mu odpověděla,
že reakce mého okolí na to, že jedu do
Izraele, byla úplně stejná. Došlo mi,
jakou moc ovlivňovat náš úsudek hrají
sdělovací prostředky, které nám líčí svět
jako nebezpečné místo. Mohu dosvědčit,
že svět není nebezpečný. Nenechme tedy
strach ovládat naše rozhodnutí.
Veronika Marčíková

Humus – rozmixovaná ochucená
pomazánka z cizrny
Falafel – fritované kuličky nebo placky
z bobů či z cizrny anebo z obojího
( Pozn. red.)

Olivetská hora

Getsemanská za

hrada

Zastavení křížové cesty

Pohled na Jeruzalém z Olivetské hory

Zeď nářků

V poušti

Mrtvé moře

Místo Ježíšova ukřižování

Chrám Božího hrobu

P r ožili jste v ýbornou akci/pouť a chtěli bys te
zprostředkovat informaci dalším?

Pošlete svůj tip do naší redakce!
Ne m áme k apacity děda Vševěda, proto bude m e
za Vaši pomoc moc rádi!
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