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ÚVODNÍ SLOVO

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

Prázdniny

POZOR / Úřední hodiny nejsou, kněze je možné zastihnout nejlépe po mši svaté
nebo po předchozí domluvě.

ROZVRH HODIN KATECHEZÍ A VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

13.30 – 14.15
2. třída
PC, AČ
13.30 – 14.15
1.třída
PC, AČ

14.20 – 15.05
3.třída
PC, AČ
14.20 – 15.05
3.třída
PC, AČ

15.20 – 16.05
4.třída
PC, AČ
15.20 – 16.05
5.třída
PC, AČ

16.15 – 17.00
6.třída
PC, AČ
16.15 – 17.00
7.- 9. třída
PC, AČ

VYSVĚTLIVKY A KONTAKTY:

PC – Pastorační centrum,faroznovpr@ado.cz
AČ – katechetka Alena Čípová, tel.: 774 253 025

Časy výuky křesťanské výchovy na ZŠ 5. května a ZŠ Pod Skalkou stejně jako setkávání předškolních dětí bude upřesněno na konci srpna.

Od té doby, co člověk přestal chodit do
školy, tak už ty prázdniny nejsou to, co
bývaly. Ale přece jen. Většinou pro každého jsou ty dva měsíce jiné než zbytek
roku. Čas dovolených, čas na odpočinek
či na práci (která se přes rok nestihla),
čas pro rodinu či přímo vnoučata na krku
(to pak vypadá celý den úplně jinak), horko k nevydržení (pravda, teď už bývá spíš
před prázdninami). A také život ve farnosti je o prázdninách trochu jiný.
Prostě ty dva měsíce bývají jiné než ten
zbytek. Někdy se zdá, že ani na Boha,
modlitbu a duchovní věci nezbývá tolik
času. Nebo přesněji: V tom čase to nebude, toho máme o dovolené přece nazbyt,
ale v tom přeházeném programu se vytratí náš stabilní čas a místo na modlitbu, jsou pryč pravidelné duchovní aktivity školního roku a my zjišťujeme, že najít
si každý den čas na Boha, četbu Písma či
duchovní rozhovor je pro nás těžké.
A to je dobrá zkušenost, ze které se můžeme mnoho naučit.
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1) Jak důležitý, užitečný a nenahraditelný je v lidském životě řád a pořádek. Kdy
člověk nemusí váhat, zkoumat či rozhodovat se, ale naopak automaticky ví, že
teď je čas na modlitbu, teď je čas na mši
svatou, teď je čas otevřít Bibli, teď…
2) Jak prospěšný je návyk a cvik, kdy
prostě po tom mnohém opakování už
umíme a jsme zvyklí: ztišit se k modlitbě, připravit se ke zpovědi, obrátit se
k Bohu se svými myšlenkami a pocity…
3) A jak málo stačí, aby řád a cvik šel
stranou a člověk se ocitl znovu „na začátku“ a musel znovu (pracně) hledat,
jak v hodinách a minutách toho dnešního dne budu konkrétně žít s Bohem.
4) Když pak po prázdninách zpytujeme své svědomí a připravujeme se na
zpověď na začátek školního roku, tak
se možná stává, že přitom vidíme, že
to byly také tak trochu „prázdniny od
Boha“. Tehdy si jasně uvědomujeme,
že v našem životě víry máme stále ještě
velké rezervy.
Víra totiž nestojí jen na řádu a pravidelnosti, které se lze (a je to nezbytné) naučit, ale musí stát také na jakési samozřejmé a spontánní touze po setkání
s Bohem. Touze, která každý den a každou situaci (jakkoliv výjimečnou a jakkoli nepřipravenou) dokáže proměnit
v čas prožitý s Kristem.
Kéž bychom v sobě měli dostatek vůle
budovat svůj „řád duchovního života“
a zároveň dostatek touhy po „neplánovaném setkání s Bohem“.
P. Pavel
(Slovo pro každého, Prázdniny 2003)

Pan farář Josef Strbák
oslaví 50 let kněžství
30. června 2019
mší svatou v 8.45 / Hutisko

Je to vlídný a laskavý kněz, který svým
farníkům pomáhá jít po duchovní cestě
a všechny posiluje. Denně obětuje svůj život Kristu, aby oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkujeme za něho Nejsvětějšímu Bohu a modlíme se, aby ho Pán na přímluvu Panny
Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
K životnímu výročí mu ze srdce přejeme hodně zdraví a síly v ochraně Boží,
Panny Marie a svatého Josefa.

/4/

Cesta do Santiaga de Compostely

Chtěla bych se s vámi podělit o zážitek z absolvování nejznámější poutě
na světě, Svatojakubské cesty, na jejíž
francouzskou trasu jsem se vydala minulé léto.
Putování jsem zahájila ve městě SaintJean-Pied-de-Port na francouzsko-španělských hranicích a na osmisetkilometrové cestě jsem strávila 39 dní.
K pouti jsem se odhodlala po zhruba
půlročním pracovním pobytu v Londýně. Život velkoměsta byl velmi stresující,
proto jsem vyrazila na Camino de Santiago s potřebou ztišení a nalezení vnitřního klidu. Na putování jsem se fyzicky nepřipravovala ani jsem jej příliš neplánovala. K tomu absolvovat celou francouzskou cestu jsem se rozhodla až zhruba
dva týdny před začátkem. Původně jsem
měla v úmyslu kratší trasu, nicméně během předchozího cestování jsem potkala mnoho lidí, kteří Camino de Santiago zvládli. Když mi nezávisle na sobě doporučili podniknout celou pouť, brala
jsem to jako znamení. Zpětně jsem ráda,
že jsem od Svatojakubské cesty neměla
moc očekávání. Člověk tak zažije mnoho
zajímavých překvapení a poznání.
Francouzská trasa začíná v Pyrenejích,
proto je tento úsek považován za fyzicky nejnáročnější. V prvních dnech jsem
se nevyhnula zdravotním komplikacím
v podobě potíží s koleny. Nevzala jsem
si s sebou totiž základní vybavení poutníka, trekingové hole. Přestože jsem si
je zanedlouho zakoupila, problémy trvaly až do města Burgos a občas jsem zápolila s chvílemi, kdy jsem pouť chtěla vzdát. Nyní jsem za dny krize velmi
vděčná, protože mě mnohé naučily. Došlo mi, že se jedná o velkou zkoušku trpělivosti a pokory a že vše má v životě
svůj význam. Právě díky špatným situa-

cím si můžeme zcela vážit dobrých okamžiků, které bychom jinak považovali za
samozřejmé.
Zdravotní problémy nakonec díky fyzioterapii a modlitbám přátel a rodiny ustaly. Dostala jsem se tak na další část cesty, vedoucí mezi městy Burgos a León,
tzv. Mesetu. Meseta, nekonečná polopoušť, je považovaná za psychickou výzvu. Začne vás trápit vyprahlé klima
bez stínu a nudné planiny, kam oko dohlédne. I tato část cesty však má svůj význam. Díky absolvování Mesety zcela
oceníte krásy Galicie, posledního regionu, plného lesů, hor a svěží zeleně.
Naštěstí jsem na horké klima zvyklá
a Mesetu jsem zvládla bez větších obtíží.
Poté, co jsem prošla posledním velkým
městem, Leónem, začala pouť nabývat
na duchovní intenzitě. Svědkem zázraků se zde můžete stát každý den. Například můj kamarád z Ameriky během cesty zjistil, že má dar léčit druhé. Poté, co
došel do Santiaga, podnikl celou trasu
znovu opačným směrem, aby pomáhal

ostatním.
Camino de Santiago absolvují lidé z celé-

ho světa všech věkových kategorií. Potkala
jsem nejen studenty, ale i rodiny s dětmi či
seniory. Některým poutníkům bylo přes 70
i 80 let a cestu bez problémů zvládli. Camino můžete začít odkudkoliv a lze zvolit libovolně dlouhou vzdálenost. Někteří Češi
startují podle staré tradice dokonce na prahu vlastního domu. Potkala jsem jednoho Čecha, který vyšel před 15 lety a žije na
stezce doteď.

O svém putování jsem napsala knihu
Zažít svobodu každý den, která nedávno vyšla a je k dostání na e-shopu knihkupectví Kosmas. Jejím prostřednictvím
se snažím předat myšlenky, na které mě
Camino přivedlo, a podělit se o mé zkušenosti i příběhy dalších poutníků.
Pokud nad Svatojakubskou cestou uvažujete, neváhejte mě oslovit v kostele nebo mě
můžete kontaktovat prostřednictvím mé Facebook stránky Veronika on theRoad, kde
naleznete více informací.

vydaly, zvážněly. Po dlouhé odmlce mi prozradily, že je jejich manželé, pravděpodobně notoričtí alkoholici, bili a momentálně
se oba nacházejí v léčebně.
Žena se zalepeným kolenem s pláčem dodala:
„Zažila jsem tolik bolesti, že je proti tomu
bolest kolene nic!“
Mé každodenní starosti mi rázem připadaly tak malicherné. Po tomto setkání jsem se přestala na zdravotní problémy
soustředit s tím, že existují mnohem horší
věci, a bolest okamžitě zmizela.

Úryvek z knihy:
Veronika Marčíková

Vřele doporučuji zažít Svatojakubskou
cestu na vlastní kůži. Během putování
pocítíte opravdový pokoj a Boží požehnání. Poutník se zcela zklidní, zapomene
na své starosti a vnímá pouze přítomný
okamžik, což je velmi osvobozující. Říká
se, že do Santiaga dojdete jako nový člověk. Troufám si říct, že i mně pouť změnila život.

Dnes jsem se cítila velmi dobře, asi mi
vážně chyběly proteiny! Konečně jsem
byla schopna držet s ostatními krok,
proto se kolem mě po delší době pohybovalo větší množství lidí. Lehce zvlněná krajina s rozsáhlými obilnými lány
podél cesty dojem frekventovanosti ještě
umocnila. Byl to zvláštní pocit, zároveň
však příjemná změna, která mi umožnila mnoho zajímavých setkání.
Na okamžik se ke mně přidaly dvě mladé usměvavé Američanky, jedna z nich
měla koleno zatejpované kineziologickou páskou. Chvíli jsme si povídaly, ale
na otázku, z jakého důvodu se na pouť

Se sochou poutníka ve městě Burgos
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POZVÁNÍ
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ
/ 1211 – 1989 – 2019 /
ŘÍM A PRAHA
NÁRODNÍ POUŤ
Na svátek sv. Anežky České budeme putovat do Říma. Nyní s naším primasem,
pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou, moravským metropolitou, arcibiskupem Janem a dalšími našimi otci biskupy, kněžími, bohoslovci, řeholníky a věřícími České republiky za současným papežem Františkem při národní pouti POKÁNÍ – SMÍRU A NÁVRATU
(11. – 13. 11. 2019). S celou univerzální
Církví tak budeme spojeni v roce misií –
evangelizace – návratu k Pravdě a Lásce,
k živému a pravému Bohu.
Po návratu z Říma, v předvečer státního
svátku (17. 11. 2019) se spojíme v sobotu
16. listopadu 2019 v pražské katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha a v modlitbě budeme prosit o přímluvu Panny Marie, sv.
Anežky České a našich národních patronů za návrat naší země a celé křesťanské
Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu.
MIMOŘÁDNÝ DAR
SV. OTCI FRANTIŠKOVI
Současně byl v těchto dnech přijat návrh
společného daru Sv. otci Františkovi v podobě KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ z dílny umělce Daniela Ignáce Trubače, do kterého budou vtisknuty otisky prstů každého z nás, kdo se takto svou vlastní identitou přihlásí k jednotě univerzální
Církve v čele s nynějším papežem Františkem. Možné je také přispět na sbírku, která bude předána sv. otci Františkovi pro
potřeby chudých a získat tak pamětní medaili, která byla při této příležitosti vyražena. Tato sounáležitost věřících České
republiky s Římem a Svatým otcem bude
jasným a zřetelným svědectvím našeho
pokání, smíru s Bohem a návratu k Evangeliu, Lásce a Pravdě.
Veškeré informace o národní pouti i daru
sv. otci naleznete na:
www.bihk.cz a www.anezka2019.cz
tel: 731 646 800
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Sen Dona Boska a náš dnešní postoj
Sv. Donu Bosku se jednou zdál následující sen:„Představte si, že jste jako já na
mořské pláži nebo lépe – na osamoceném
útesu a nevidíte kolem sebe nic jiného než
moře. Na celé této širé hladině vod je vidět
nesčíslné množství lodí připravených k boji,
s příděmi zakončenými okovanými železnými hroty ve tvaru šípu. Tyto lodi jsou ozbrojeny děly a naloženy puškami a zbraněmi
všeho druhu, zápalným materiálem a také
knihami. Přibližují se k lodi o mnoho větší než ony a pokoušejí se vrazit do ní hroty,
zapálit ji a způsobit jí všemožné škody.
Tuto majestátní loď, po všech stránkách vybavenou, doprovázejí malé lodi, které od ní
dostávají pokyny a provádějí manévry, aby
se ubránily nepřátelské flotile. Ale vítr je
nepříznivý a jak se zdá, moře přeje nepřátelům.
Uprostřed nesmírného mořského prostoru se tyčí dva mohutné sloupy, velmi vysoké, od sebe poněkud vzdálené. Na jednom
z nich je Neposkvrněná Panna a u jejích
nohou visí široká tabule s nápisem: »AUXILIUM CHRISTIANORUM« (Pomocnice křesťanů). Na druhém, který je mnohem
vyšší a silnější, je Hostie přiměřené velikosti a pod ní je tabule s nápisem: »SALUS
CREDENTIUM« (Spása věřících).
Nejvyšší velitel velké lodi, kterým je římský papež, při pohledu na zuřivost nepřátel a na nastávající zlou situaci, ve které se
nacházejí jeho věrní, svolává k sobě velitele doprovodných lodí, aby se s nimi poradil a rozhodl, co je třeba dělat. Všichni velitelé vystupují a sjednocují se kolem papeže.
Mají poradu, ale protože bouře se rozmáhá stále více, jsou posláni, aby veleli svým
vlastním lodím.
Když dojde k mírnému uklidnění, papež
svolává velitele znovu kolem sebe a loď pokračuje ve své plavbě. Ale vrací se strašná bouře. Papež stojí u kormidla a všechno jeho úsilí je zaměřeno k tomu, aby zavedl loď doprostřed mezi dva sloupy, ze kterých z výšky visí množství kotev a velké háky
upevněné na řetězech.
Nepřátelské lodi se pokoušejí napadnout ji
a potopit: některé tak činí všemi svými spisy, knihami a zápalným materiálem, který jí vrhají na palubu, jiné na ni útočí děly,
puškami a hroty. Boj je stále ostřejší. Ale jejich úsilí je marné, velká loď pokračuje bezpečně na své cestě. Někdy se stane, že je

proražena strašnými údery a na jejích bocích vznikají široké a hluboké trhliny, ale
ihned zavane vítr od obou sloupů, trhliny se zacelují a otvory zavírají. Děla nepřátel explodují, pušky a jiné zbraně se lámou,
mnoho lodí je rozbito a potápějí se v moři.
Rozzuření nepřátelé tedy sahají ke krátkým zbraním, k pěstím a kletbám.
Pojednou je papež těžce raněn a padá.
Rychle se zvedá, ale padá podruhé a umírá.
Mezi nepřáteli se ozývá vítězný radostný
pokřik. Na jejich lodích se zvedá nevýslovný
jásot. Jenže sotva papež umře, jiný papež
zaujímá jeho místo. Velitelé se shromáždili
a zvolili ho tak rychle, že zpráva o smrti papeže přichází až po zprávě o volbě jeho nástupce. Nepřátelé počínají ztrácet odvahu.
Nový papež překonává všechny překážky
a zavede loď mezi dva sloupy a jedním řetězem, který je na přídi, ji připoutá ke kotvě
sloupu, na kterém je Hostie, a druhým řetězem, který visí na zádi, ji připoutá k jiné
kotvě, která je umístěna na sloupu Neposkvrněné Panny.
Tu došlo k velkému zvratu. Všechny nepřátelské lodi ve zmatku prchají, narážejí na
sebe, navzájem se tříští a ničí jedna druhou. Potápějí se a snaží se potopit ty druhé, zatímco lodi, které vydatně bojovaly po
boku s papežem, rovněž připlouvají, aby se
připoutaly ke sloupům. Na moři zavládl veliký klid.“
Don Bosko se zeptal Dona Ruy: „Co si
myslíš o tom snu?“ Don Rua odpověděl:
„Zdá se mi, že loď s papežem je Církev,
lodi jsou lidé a moře je svět. Ti, kteří brání velkou loď, jsou dobří, oddaní Církvi; ti
ostatní jsou nepřátelé a bojují proti ní všemi zbraněmi. Dva záchranné sloupy podle mého názoru jsou úcta k Panně Marii a k
Nejsvětější Svátosti – Eucharistii.“
„To jsi řekl správně,“ komentuje Don Bosko. „Jen je třeba opravit jeden výraz. Nepřátelské lodi jsou pronásledování. Na Církev se chystají těžká soužení. To, co se dělo
dosud, je ničím vzhledem k tomu, co se má
stát. V tomto chaosu zbývají jen dva prostředky k záchraně: úcta k Nejsvětější Panně a časté svaté přijímání.“ Tolik tedy sen
sv. Dona Boska.
Začátkem tohoto roku vedl jeden kněz
rozhovor s reportérem katolického sdělovacího prostředku právě o Eucharis-

tii a Panně Marii. Tento kněz vytušil, že
sám reportér není tímto rozhovorem nějak nadchnut a zaujat, a tak se ho sám zeptal: „Eucharistie a Panna Maria zřejmě
dnes nikoho moc nezajímá viďte?“ Reportér jen skromně pokýval rameny a tiše
souhlasil.
Je vůbec možné, aby nám Eucharistie
a Panna Maria skutečně byla tak lhostejná? Ve snu Dona Boska vidíme, že církev byla zachráněna tím, že se připoutala právě k Eucharistii a k Panně Marii.
Náš národ tak učinil také. 17. října 2015
se v Brně uskutečnil Národní eucharistický kongres, kde byla na Zelném trhu obnovena nová a věčná smlouva s Bohem.
V jubilejním roce Fatimy 2017 byl náš
národ na svátek Panny Marie Růžencové – 7. října 2017v ČM Fatimě v Koclířově u Svitav v zastoupení Dominika kardinála Duky zasvěcen Panně Marii a skrze
ni Bohu. Naše země a celá naše církev je
tedy připoutána k těmto dvěma pilířům,
které mají moc nás uchránit i od těch
největších bouří, které nás mohou potkat. Důležité nyní je, aby každý z nás byl
k těmto dvěma sloupům připoután osobně, svým osobním zasvěcením i úctou ke
skrytému Ježíši v Eucharistii a jeho mat-

ce Panně Marii. Ačkoliv dnes i v samotné církvi existuje mnoho bohulibých aktivit, je potřebné rozlišovat mezi těmi, které
jsou méně důležité a naopak, bez kterých
se náš křesťanský život neobejde a mezi
něž Eucharistie i Panna Maria bezprostředně patří.
Ve snu Doba Boska hraje významnou roli
hlava katolické církve – papež. Náš národ
bude 11.–13. listopadu tohoto roku putovat při národní pouti do Říma, kde se právě
před 30 lety odehrála velká a naprosto mimořádná událost – svatořečení sv. Anežky
České, událost, po niž bezprostředně padla Berlínská zeď a padl komunismus. Chceme tak děkovat za dar svobody, ale zároveň
i prosit o dar moudrosti a rozumu, abychom
s touto svobodou dokázali dobře a svědomitě zacházet. Zároveň se chceme spojit v jednotě se současným nástupcem sv. Petra, papežem Františkem, a i darem koruny sv.
Anežky České a sbírkou pro chudé tak vyjádřit svou sounáležitost s jeho moudrým vedením. Proto se nenechme odradit a přijďme děkovat i prosit při národní pouti do
Říma (11.–13. 11. 2019) či následně do
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha (16.
11. 2019).
Zpracoval:
Václav Kašík

POUTNÍ TIPY
z nejbližšího okolí
• 30.6.–4.7. / Svatý Kopeček, Olomouc
VIII. Moravská Compostela (ze Sv.
Kopečka přes Sv. Hostýn na Velehrad)
• 1. 7. / Prašivá
Diecézní pouť dětí
mše sv.: 10.30
• 5.7. / Radhošť
Pouť sv. Cyrila a Metoděje
mše sv.: 9.30, 10.00, 11.00, 14.00
Vidče, mše sv.: 9.30
Hlavatá, mše sv.: 10.30
• 7.7. / Zašová
Slavnost Navštívení Panny Marie
mše sv.: 7.30, 10.30
• 14.7. / Staré Hamry
Pouť ke sv. Jindřichovi
mše sv.: 10.30
• 21.7. / Bílá
Pouť ke sv. Bedřichovi
mše sv.: 10.30
• 21.7. / Karolinka
Panny Marie Karmelské
mše sv.: 7.30
• 26.7. / Rajnochovice
Pouť ke sv. Anně
mše sv.: 7.00, 9.00, 10.30
• 4.8. / Velké Karlovice
Pouť k Panně Marii Sněžné
mše sv.: 8.00, 10.30
• 4.8. / Provodov (Malenisko)
Pouť k Panně Marii Sněžné
mše sv.: 10.15
• 15. 8. / Svatý Hostýn
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
mše sv.: 10.15
Svatý Kopeček, Ol., mše sv.: 9.00, 18.00
• 15.8. i 18.8. / Valašské Meziříčí
Pouť Nanebevzetí Panny Marie
mše sv.: 6.30, 8.00, 9.30, 17.30
+ 15.8. / kaple Panny Marie v Hrachovci
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TIPY NA VÝLETY
Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě každoročně vydává povedený kalendář s tipy na výlety v různých lokalitách. Letos jsou to například výlety v Biskupských lesích. V roce 2017 nabízel tipy na výlety v našem regionu, které si se svolením Centra dovolujeme nabídnout i vám jako inspiraci pro letošní rok. Kromě
známých Pusteven nebo náročnějšího výšlapu na Smrk nabízel tipy na další místa, která jste možná ještě neměli možnost objevit.
Bílá
Na Bílé se nudit nebudete! … Vychutnejte si procházky kolem Bílé Ostravice, nenechte si ujít Obůrku s divokou zvěří, Lovecký zámeček nebo Stezku Beskydských
pašeráků. A lanovku!
Maxův klauz
Klauz je vodní nádrž, díky které se mohlo
dřevo splavovat k pilám nebo železárnám.
K Maxovu klauzu dojdete pěšky, na kole
s kočárkem i vozíkem po zelené turistické
značce z Bílé. V jeho blízkosti se nachází
klauz Čurábka. Nejznámější je Bedřichův
klauz, který nese jméno slavného majitele – olomouckého arcibiskupa Bedřicha
z Fürstenbergu. Najdete ho asi 1 km od
kaple na Hlavaté směrem na Bílou.
Obrázková cesta Javořinka
Obrázková cesta je původně cestička
dětí z Javořinky do školy ve Starých Hamrech, kterou pestrými obrázky ozdobila paní Pepinka, aby se dětem šlo veseleji. Dostanete se k ní po modré turistické značce z parkoviště Samčanka. Obrázkovou cestu můžete ukončite u zvonice
Martin (2km) nebo pokračovat po naučné stezce Javořinka – Němčanka – Samčanka (8 km).
Myslíkovské Lurdy
Myslíkovské Lurdy jsou lidským očím trochu utajeným poutním místem. Nachází
se zde malá kaplička lurdského typu, socha Panny Marie a Bernadetty, zvonička
i studánka.
Ukazatel vede z parkoviště u kaple v Palkovicích Na Myslíku (1,5 km) nebo lze

Lurdy najít nedaleko žluté turistické
značky spojující Kozlovice a nejvyšší vrchol Palkovských hůrek – Kubánkov
(660 m).
Bumbálka
Z Bumbálky se můžete vydat kamkoli!
Doporučujeme hřebenovku po červené na
Konečnou (14 km) nebo pokračovat až na
Bílý kříž (21 km). Pokud by vám více vyhovovala procházka – lze navštívit rozhlednu Čarták nebo Národní přírodní rezervaci Salajka.
Bobek
Bobek (871 m) se nachází přesně na hranici České republiky a Slovenska. Je půvabnou lokalitou s hustými lesy, rozlehlými lukami, romantickými samotami
a překrásnými výhledy na Lysou horu či
Malou Fatru. Na vrchol se dostanete po
červené u Konečné či po modré z Bílé.
Dokoručujeme okruh dlouhý 14 km:
Bílá – Bobek – Kelčské sedlo – Pramen
Smradlavá – Obůrka – Bílá.

koviště u kostela sv. Bedřicha v Bílé po zelené turistické značce (2,5 km). Jedná se
o asfaltovou cestu vhodnou pro kola, kočár i vozíček. Pramen bývá označován ze
nejkrásnější sirný pramen Beskyd. Voda
má léčivé účinky při žaludečních potížích,
bolestech kloubů a nemocích kůže. Nikdy
nezamrzá a již z dálky na sebe upozorní charakteristických sirným zápachem.
Za kostelem sv. Bedřichem naleznete také
Lurdskou studánku.
Osada Vjadačka
Z rozcestí Černá ve Starých Hamrech se
můžete projít po zelené turistické značce až do osady Vjadačka. Trasa vede krásným lesem proti proudu Černé Ostravice a je vhodná pro pěší, kola i vozíček.
U rozcestníku Pod Vjadačkou se napojíte na červenou hřebenovou trasu vedoucí
z Bumbálky na Bílý kříž.
Osada Hlavatá
Na Hlavaté najdete dřevěnou kapli zasvěcenou sv. Cyrilu a Metoději. Celá architektura již na prvý pohled připomíná Jurkovičovy turistické útulny na Pustevnách.
Ve stejném stylu je postavena i Studánka
sv. Antoníčka v blízkosti silnice směrem
na Bílou, kaplička sv. Cyrila a Metoděje
na Horní Čeladné nebo zvonička v Trojanovicích – Bystrém.
Lenka Daňová, Eliška Chovancová

Obora Hukvaldy
Obora Hukvaldy patří k nejstarším oborám v České republice. V oboře je chován
muflon obecný, daněk skvrnitý i prase divoké. Návštěvu obory můžete spojit s prohlídkou hradu, Lišky Bystroušky či amfiteátru.
Od lovecké chaty na konci obory lze dojít
do areálu Na Mlýně v Kozlovicích a zpět na
Hukvaldy vás doveze vláček Podhoráček.
Pramen Smradlavá
K prameni Smradlavá se dostanete z par-

Pro více informací navštivte n á š f a r n í we b / p r av i d e l n é a k t u a l i z a c e

w w w.farnostroznov.cz
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POUTNÍ TIPY
...pokračování

FOTO: Václav Krhut

• 17.–18. 8./ Bazilika minor ve Frýdku
II. velká frýdecká pouť
mše sv.: 8.00, 10.00, 18.00

Jak mluvit s dětmi o lásce?
Jaro v našich zeměpisných šířkách je plné
lásky, plné nového života. Vše raší, kvete,
bzučí, vyvádí mláďata. A mnohé z nás to
žene ven. Doslova jako bychom pookřáli,
lákají nás vůně, zvuky a také nové vztahy.
Naše společnost je obtěžkána sexualitou, jsme s ní konfrontováni v mnoha oblastech života více, než je dobré, a víc,
než bychom si mnohdy přáli. Díky tomu
může v našich rodinách vzniknout falešný
dojem, že naše děti mají „ze života“ dostatek informací. Bohužel tomu tak není.
Protože mnohé informace, které k nám
přicházejí zvenčí, jsou zkreslené a zavádějící. Takže tady máme další krásné intimní téma, o jakém se dá svobodně a bez
ostychu mluvit s dětmi.
Mluvíte se svými dětmi o lásce a jejích
různých podobách?
O té pravé a cenné, ale také i o tom, co to
znamená, když je láska nějakým způsobem pokřivená? Nesprávná? Jak vysvětlit
svým dětem tyto složité oblasti? A co jejich otázky – je něco, na co by se vaše děti
chtěly zeptat? Co jim vrtá v hlavě? O čem
pochybují? Na co se netroufají zeptat?
Jsme schopni jim vytvořit prostředí důvěry a lásky, aby sebraly odvahu a dokázaly
se s námi o těchto tématech bavit?
Naším dnešním průvodcem po cestách
(pravé) lásky a sexuality bude kniha, kterou napsal kněz Jean-Benoit Casterman
z francouzské kongregace sv. Jana.

Kniha se jmenuje:
LÁSKA, KTERÁ ZA TO STOJÍ
Je napsána velmi živým a inspirativním
způsobem. Je psána otevřeně, žádné téma
zde není tabu. Kniha je tématicky bohatá
a dotýká se všech oblastí lidské sexuality.
Je plná příběhů a osobních svědectví mladých lidí. Velmi cennou hodnotou jsou
také ta témata, o kterých se až tak v našich rodinách běžně nemluví. Sexuální
obtěžování, obtěžování na pracovišti a jak
mu čelit, láska na internetu, homosexualita, porno, pedofilie, incest.
Ukázky z knihy:
První lásky. S nikým nechodím, co když se zamiluju? A co když mě můj milý nemá rád?
Žárlivost. Citová zranění. Je problém, že s nikým nechodím? Jak říct svému klukovi NE? A
co když se nikdy neožením? Jak poznat toho
pravého? Musíme sdílet tutéž víru?
Na všechny tyto a jiné otázky nalezneme ve
formě poutavého čtení odpovědi v této knize. Kniha je graficky zajímavě ztvárněna –
zaměřením na mladé a nechybí zde ani QR
kódy. Čtenáře provede prožíváním přátelství, přes první lásky, rozdíly v osobnosti muže a ženy, přes rozchody až po manželství. Odpovídá na všetečné otázky a odkazuje na biblické úryvky. Průvodce láskou
obsahuje řadu vtípků a zábavné je i komiksové zpracování daných témat.
Kniha je určena mladým 14 +.
Petra Dejmková

• 18.8. / Valašská Bystřice
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
mše sv.: 7.20, 9.10
Vsetín, mše sv.: 7.00, 8.30, 13.00 a 18.00
• 18.8. / Svatý Hostýn
Hlavní pouť
mše sv.: 10.15
• 31.8. / Svatý Hostýn
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť
na konci prázdnin
mše sv.: 10.15, následuje prog. pro děti
7. 9. / Turzovka
ŽIVČÁKFEST
od 11.00 hod. do 16.00
• 8. 9. / Příbor
Pouť k příborské Madoně
Pouť na svátek Narození Panny Marie
mše sv.: 9.30
• 8.9. / Spálov
Velká pouť k Panně Marii „Ve skále“
mše sv.: 10.00
• 15.9. / Halenkov
Povýšení svatého Kříže
mše sv.: 7.45 a 10.00
• 29. 9. / Turzovka
Svätohubertská púť poľovníkov, lesníkov a priateľov prírody Slovenska,
Čiech, Moravy, Sliezska a Poľska
svätá omša: 11.00
• 29.9. / Lešná
Poutní slavnost na svátek sv. archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela
mše sv.: 8.30
• 27.–29. 9. / Svatý Hostýn
Svatováclavská pěší pouť Velehrad –
Svatý Hostýn
BEZ ZÁRUKY! Data se shánějí s předstihem, proto si, prosím, ověřte správnost
údajů na webech farností.
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OKÉNKO PRO DĚTI
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PRÁZDNINOVÁ
CESTIČKA K BOHU
Milé děti, milí rodiče,
připravili jsme pro vás Cestičku k Bohu
– tentokrát na prázdniny. Cestička bude
mít opět papírovou verzi (na 10. straně),
ale nově bude její součástí také mobilní aplikace Prázdninová cestička k Bohu,
kterou si můžete stáhnout na Google
Play. Naleznete v ní spoustu inspirace, jak
v rodině prožívat prázdniny s Bohem.

MOBILNÍ APLIKACE

Aplikaci jsme vytvořili jako rozšíření
Prázdninové cestičky k Bohu, která některé z vás provází už druhým rokem, a ta
současná – prázdninová – vybízí k vytvoření prázdninového deníku. Informace
o ní a pracovní list na prázdniny si můžete stáhnout na www.rodinnyzivot.cz pod
záložkou Cestička k Bohu.
Co bude aplikace obsahovat?
MODLITBY
I když jsou prázdniny, nezapomínejte na
Pána Boha. Můžete si vybrat z nabídky
ranních a večerních modliteb či modliteb
před jídlem. Také během prázdnin můžete prosit a děkovat za různé lidi nebo situace v životě, nabídneme vám několik variant. Možná se vám některé modlitby zalíbí a naučíte se je zpaměti.
HESLA PRO DĚTI A FOTOCITÁTY
PRO RODIČE
Každý den do aplikace přibude nové heslo
s obrázkem a krásná fotografie s citátem.
Tyto myšlenky vás daným dnem mohou
provázet a budete se k nim moci vracet.
PŘÍBĚHY PRO DĚTI
Na každý týden jsme pro vás připravili
napínavý příběh ze života od spisovatele
jáhna Josefa Janšty. Zobrazit si ho budete
moci vždy v pondělí ráno.
NEDĚLE V RODINĚ
Může u vás začít hned v sobotu večer.
Po 17. hodině už bude k dispozici úryvek
evangelia z nadcházející neděle. K nedělnímu evangeliu v aplikaci najdete zajímavé zamyšlení, kvíz, komiks či omalovánku. Vše si můžete pročíst a připravit se
tak na prožívání nedělní bohoslužby. Budete-li si něco chtít vytisknout, můžete si
vše najít na stránkách www.kanan.cz.Rodičům může pomoci krátké zamyšlení
P. Vojtěcha Kodeta k nedělnímu evangeliu.

MARIANKY
Jsou skupinky holek, které si za svůj vzor
vybraly Pannu Marii, nazpívaly o ní krásné písně, které si samy složily. Každý druhý den se budete moci seznámit s novou
melodií a textem. Věříme, že se vám písničky Marianek budou líbit jako nám a že
si je rádi zazpíváte.
PRÁZDNINOVÝ DENÍK
Prázdniny budou trvat celé dva měsíce,
jistě vás čeká spousta krásných zážitků,
a abyste na ně jen tak nezapomněli, zapisujte a kreslete si je do svého deníku. Určitě vás potěší, až se k nim budete během
roku vracet a třeba i po letech vzpomínat
na výlety či zážitky. Můžete vybrat zajímavý zápis vyfotit mobilem a fotku poslat
přímo přes aplikaci. Hezké příspěvky zveřejníme v naší aplikaci.
NAŠE KOSTELY
Věříme, že během prázdnin se dostanete nejen do svého kostela, ale že navštívíte kostely v místech, kam pojedete na výlety, poutě nebo kde budete trávit dovolenou. Vyfoťte kostel, ve kterém jste byli na
mši svaté, nebo jste se v něm alespoň pomodlili, a pošlete nám jeho venkovní fotografii také přes aplikaci. Kostel, který navštívíte, rádi ukážeme v aplikaci.
Příspěvky zaslané do Prázdninového deníku a Naše kostely zařadíme do soutěže.
Pokud vás nápad zaujal, zapojte se do
Prázdninové cestičky k Bohu. Buď si vytiskněte Pracovní list a materiály z webu
Centra pro rodinu, nebo stahujte mobilní
aplikaci z Google Play.
Přejeme vám, ať prožijete hezké dny odpočinku jako prázdninovou cestu k Bohu.
P. Petr Hofírek, Dolní Němčí
a Markéta Matlochová,
Centrum pro rodinný život Olomouc

Chy b ě l y v n a š e m / va š e m Fa r n í m z p ravo d a j i
fo t a n e b o o h l é d n u t í z a u s ku te č n ě n o u a kc í ?

Pošlete je zrovna Vy!
To to j e Vá š č a s o p i s a b u d e zd e p r ávě to,
c o d o d áte ☺ z p ravo d a j @ f a r n o s t roz n ov. c z
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HUDBA
Kdo zpívá, dvakrát se modlí
Ke mši svaté patří dnes zcela neodmyslitelně hudba. Ta má za úkol oslavovat
Boha tímto způsobem modlitby. Svým
zpěvem se můžeme připojit k Jeho chvále. Málo lidí si však zpívá i ve svém volném čase. Pokud budeme zpívat např.
při práci, odpočinku či na výletě, projeví se to zcela určitě pozitivně na naší náladě. Takový den je pak i prožitkem Boží
přítomnosti a naplní nás radost ze vztahu k Pánu. Říká se, že hudba je nakažlivá.

Pokud nás kdokoli uslyší si zpívat, můžeme očekávat, že za chvíli si naši písničku
začne také brzo prozpěvovat. Dobrou inspirací jsou např. písně naší scholy či jiné
liturgické texty. Existuje mnoho zpěvníků a jiných zdrojů (např. youtube), ve kterých najdeme spoustu známých, ale i nových písní. I obyčejná píseň může proměnit všední den na jeden z těch krásných
v našem životě.
Čtenář zpravodaje

PASTORAČNÍ KALENDÁŘ
hlavních naplánovaných akcí
v roce 2019

ČERVEN

28.–30.6. 2019
Triduum modlitby otců a matek,od 19.00
30. 6. 2019 / neděle
Výročí posvěcení kos. ve Viganticích,
mše sv.: 10.30 (P. Jan Vláčil)

ČERVENEC

5. 7. 2019 / pátek
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
mše sv.: 8.15 a 18.00
14. 7. 2019 / neděle
Hážovická pouť
mše sv.: 15 hod.
26. 7. 2019 / pátek
Slavnost sv. Anny,
mše sv.: v Muzeu 18.00
28. 7. 2019 / neděle
Anenská pouť,
mše sv.: ve far.kostele v 9.30
s následným průvodem do Muzea

SRPEN
Rožnovští ogaři na Farním dni

4. 8. 2019 / neděle
Pouť ve Viganticích,
mše sv.: 10.30
4. 8. 2019 / neděle
Tylovická pouť,
mše sv. ve far.kostele v 8.15
14. a 15. 8. 2019
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie,
mše sv.: středa večer 18.00
a čtvrtek ráno 7.00

ZDROJ: http://ogari.pise.cz/

26. 8. 2019 / pondělí
mše sv. v Muzeu 7.00
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ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Jak i drobná mince pomáhá
Papírové pokladničky doslova praskaly
ve švech, když jsem je vyzvedávala ve farnostech našeho děkanátu. Lidé byli opět
štědří a v rámci postní almužny odložili
část svých úspor pro potřebné. Ti, kteří
skutečně šetřili postupně, napěchovali
pokladničky tolika mincemi, že naší paní
ekonomku braly mrákoty, jak bude tolik
„drobáků“ vkládat na přepážce v bance.
Jenže ač se to nezdá, mince k minci
nakonec ve výsledku udělala neskutečný
výtěžek 106 096 Kč. A tak jde vidět, že
když se spojí dobří lidé a každý dá se
svého třeba jen drobnou minci, nakonec
to může být „pěkný balík“, který pomůže
mnoha lidem.
V loňském roce jsme díky darům z postní
almužny pomohli mamince nakoupit
školní pomůcky pro děti, přispěli jsme
rodině, které vyhořel dům, díky vašim
příspěvkům si mohl pán žijící na ulici
koupit léky, senioři v Choryni za vaše
dary mohou spát na nových polštářích,
ministranti ze Zubří prožili prima tábor
s příspěvkem od vás, ve stacionáři
v Rožnově se senioři skvěle baví u nových
her, děti z Klubu Zeferino mohly vyrazit
objevovat Olomouc a v neposlední řadě
se jedné paní mnohem lépe pohybuje
s chodítkem, které jsme díky vám pořídili.
V letošním roce jsme v pokladničkách
také objevili několik lístečků s tipy, kde
a komu pomoci, za což moc děkujeme.
Slibujeme, že vaši důvěru nezklameme
a všechny ty drobné mince poputují tam,
kde budou pomáhat.
Tereza Olejníková,
Pastorační asistentka
Charity Valašské Meziříčí

Školení na Svatém Hostýně
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DOBROVOLNICTVÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL
V úterý 21. května 2019 proběhlo
v Brně krajské kolo soutěže Cena Ď.
Je určená mecenášům a dobrodincům
v oblasti kultury, charity, vědy,
vzdělávání a morálních hodnot v ČR.
„Ď“ je odvozeno od obyčejného
českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak
ti děkuji“. Za Zlínský kraj tuto Cenu Ď
ze všech nominovaných získala paní
Marie Bolfová z Valašské Bystřice,
kterou do soutěže nominoval náš
Dům pokojného stáří.
Pro ty, co paní Bolfovou neznají,
uvádím text nominace:
„Paní Bolfová se věnuje dobročinným
aktivitám snad odjakživa. Několik
let nosila nemohoucí paní nákupy.
V Charitě pak pracovala jako
pečovatelka deset let. Od roku 1983 zpívá
v kostelním sboru. Je aktivní členkou
klubu důchodců, kde mimo jiné zpívá
a hraje na harmoniku. Od té doby, co je
v důchodu, neúnavně dochází do našeho
domova dvakrát týdně již několik let.
S našimi klienty si povídá, modlí se
s nimi, hraje na harmoniku a zpívá. Její
dobrovolnická práce má pro ně obrovský
význam. V čem konkrétně? Paní Bolfová
si je vědoma, že ke konci života se senioři
více zaměřují na duchovní oblast. Vracejí
se k víře svého mládí. Je jim nápomocná
společnou modlitbou i rozhovorem.
Mnozí naši senioři trpí různými stupni
demence. Často si nepamatují, který je
den. Když však začne paní Bolfová hrát
na harmoniku a zpívat, tak se okamžitě
připojují. Samy jim naskakují texty, které
zpívali od mládí. Díky ní se znovu ocitají
v době, kdy byli šťastní. Najednou jsou
zase sami sebou. Paní Bolfová je pro nás
důkazem, jak vrchovatě je možné jeden
lidský život naplnit službou druhým
a kolik dobra může jeden člověk přinést
světu.“
Pod záštitou Dobrovolnického centra
ADRA Valašské Meziříčí do našeho
Domova pokojného stáří docházejí kromě
paní Marie Bolfové také paní Ludmila
Fusková, paní Jana Eremiášová a paní
Vanda Konvičná.
Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se
těmto lidem říká „dobrovolníci“? Na
první pohled se zdá, že toto označení je

odvozeno od slova „dobrovolně“, tzn. bez
nátlaku. Já jsem však přesvědčena o tom,
že slovo „dobrovolník“ vzniklo složení
dvou slov „dobro“ a „volit“. Přesněji, že
dobrovolník je ten, kdo ZVOLIL DOBRO, protože to je přesně to, co dobrovolníci dělají.
Místo dojímání se nad tím, jak je stáří
těžké a jak jsou senioři osamělí, dobrovolníci jdou a konkrétně v našem domově si
se seniory povídají, modlí se, zpívají, hrají
společenské hry, věnují čas. Volí dobro,
kterého díky nim je kolem nás víc a víc.
Milé naše dobrovolnice, děkujeme, že
jste si ze všech těch možností, které život
nabízí, zvolily dobro!
Jitka Bajzová, DiS.
sociální pracovnice, Dům pokojného stáří
Valašská Bystřice
PS: Pokud čtete tyto řádky a máte
pocit, že také chcete místo lamentování,
kam ten svět spěje, raději dělat něco
užitečného, tak se ozvěte Dobrovolnickému centru ADRA ve Valašském Meziříčí.
Pro ochotné ruce a dobrá srdce je vždycky
místa dost. ☺
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Setkání charitních pracovníků na Hostýně
„Charitní pracovníci kromě odborné
přípravy potřebují také a především
formaci srdce,“ napsal v encyklice Deus
caritasest papež Benedikt už v roce 2005.
A kdy jindy se na tuto hlubokou pravdu
zaměřit než v letošním roce, kdy máme
v rámci příprav na Mimořádný misijní
měsíc říjen více hovořit o Bohu se svými
blízkými.
Ve dnech 29.–30. 5. 2019 jsme se s vedoucími našich služeb setkali pod horou
Hostýn, v rekreačním středisku SolaGratia, abychom se zamysleli nad hodnotami, které ve svém životě i ve své práci
uplatňujeme. Pan farář Jan Bleša nás

provedl křesťanskými reáliemi od stvoření
světa, přes vyprávění o Abrahámovi,
Izákovi a Jákobovi až k Božím přikázáním
darovaným na hoře Sinaj. Skrze příběhy
jsme mohli poznávat Boha, který do srdcí
vkládá touhu po dobru. Velmi mě oslovila
myšlenka: „Uchovávat dobro vevnitř je
prostředek, jak dělat dobro vně.“ Setkání
nemělo být „naléjvárna“ těch „správných
postojů“. Šlo spíše o příležitost znovu
a třeba i nově se zamyslet nad tím, co
formuje naše srdce a tedy i naše postoje,
hodnoty a u koho můžeme čerpat sílu
a inspiraci.
Tereza Olejníková, pastorační asistentka

Veškeré vybrané zboží putovalo do skladu
Centra sociálně-materiální pomoci Charity Valašské Meziříčí, odkud pak může
být vydáváno v případě potřeby lidem
v krizové životní situaci.

Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici
se zapojil do projektu „Plníme přání
seniorům“, který organizuje společnost
Sodexo. Účastnit se tohoto projektu může
jakýkoli Klub seniorů nebo jakékoliv
zařízení nebo organizace sdružující seniory. Ti si poté zvolí přání, které by chtěli
pro své klienty vyplnit.
Náš Domov se rozhodl, že by rád
uspořádal pravou valašskou zabijačku.
„Chceme s klienty našeho Domova pokojného stáří uspořádat pravou valašskou
zabijačku. Zážitek, který pro ně v mládí
byl samozřejmostí a dnes díky zdravotnímu stavu nedosažitelný sen. Začneme
výrobou zabijačkových dobrot – tlačenka,
jitrnice, jelita, prdelačka. U toho zavzpomínáme na dřívější tradice i recepty.
Na ochutnávku pozveme sousedy z naší
vesnice. Chybět nebude ani valašská
muzika, čepované pivo a frgály,“ řekla
k tomuto projektu sociální pracovnice
domova Jitka Bajzová.
Finanční náklady na realizaci této akce
jsou 30.000 Kč. Společnost Sodexo se
zavázala, že zdvojnásobí každý finanční
příspěvek do této sbírky. Přispějete-li tak
například částkou 100 Kč, Sodexo přidá
také částku 100 Kč. Přispívat lze až do
15. 7. 2019 nebo do naplnění požadované
částky.
Svůj příspěvek můžete vložit na webových stránkách projektu “Plníme přání
seniorům”, kde se také dozvíte průběžný
stav vybrané částky.

Tereza Tichá,
Centrum sociálně-materiální pomoci

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Jarní sbírka potravin v číslech
V jarním kole celorepublikové Sbírky
potravin, které se uskutečnilo v sobotu
18. května, se podařilo vybrat celkem
212 tun potravin a 23 tun drogistického
zboží.
Sbírka, jež se od letošního roku bude
konat vždy dvakrát ročně (kromě jara i na
podzim), je organizována Českou federací potravinových bank.
Charita Valašské Meziříčí se ve spolupráci s obchodními domy Kaufland a Tesco
do sbírky také zapojila.
A jakých výsledků jsme dosáhli?
• v Tescu se vybralo 731 kg potravin a 27
kg hygienických potřeb
• v Kauflandu se podařilo shromáždit
569,5 kg potravin a 54,5 kg hygienických
potřeb

S Vaší pomocí můžeme splnit
přání seniorům

Do Sbírky potravin ve Valašském Meziříčí
(včetně přípravy a následného třídění
a ukládání zboží) se zapojilo celkem 36
dobrovolníků, z toho 23 z řad zaměstnanců
Charity Valašské Meziříčí. Další dobrovolníci byli středoškolští studenti, rodinní
příslušníci nebo kamarádi zaměstnanců
Charity Valašské Meziříčí a další.
Tito dobrovolníci věnovali dohromady
pro Sbírku celkem 111 hodin.

Výsledek sbírky v podobě naplněných regálů :)
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SVATÍ MĚSÍCE
kde se modlily a posilovaly k bohumilému
životu v dobročinnosti a postu. Touhou
Makríny bylo žít ve spojení s Pannou Marií a jejím životem. Prožívala Boží přítomnost a viděla ji i ve svých bližních.
Matka Emmelie, která jako vdova údajně
založila dva kláštery, v jednom, který byl
v Pontu, pověřila správou Makrínu a ve
druhém její bratry.
O konci života Makríny je uvedeno, že
odcházela na věčnost v přítomnosti svého bratra biskupa Řehoře Nysského, který ji při svém příchodu nalezl v bolestech
umírající na rakovinu ležet na holých prknech. Zářila přitom láskou, jako by už patřila na Boha. Mluvila nadšeně o jeho přítomnosti a cele se mu odevzdala.

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

ČERVENEC

1. Poctivost v soudnictví
Aby všichni, kdo spravují soudnictví,
jednali poctivě, a aby nespravedlnost,
přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
3. Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.

SRPEN

2. Rodiny – školy lidského zrání
Aby se rodiny zásluhou života modlitby
a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
3. Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako
vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.

ZÁŘÍ

1. Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
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SVATÁ MAKRINA / 19. 7. /
ŽIVOT VÍRY
Narodila se kolem r. 327 v Caesareji
v dnešní Kayser v Turecku v rodině, o které je známo, že šest jejích členů bylo svatořečených. Jsou to vedle Makríny bratři
Basil Veliký, Řehoř Nysský, Petr ze Sebaste, dále rodiče Basil starší s Emmelií a babička Makrína starší.
Z uvedeného je výchova v lásce k Bohu
jasná. Makrína, kterou si dnes připomínáme, již v dětství pomáhala s výchovou
svých mladších sester a bratrů, z nichž
nejmladší byl Petr. Starší Basil s Řehořem
byli zas oporou Makríny. Ta vyrůstala do
krásy tělesné i duchovní a životu víry vždy
dávala přednost před tělesnou krásou. Od
dětství byla živena slovy Písma, v mládí
z něj ráda četla a s kamarádkami se modlila žalmy.
Prožila také lásku se svým snoubencem,
který se živil jako advokát, obhájce a řečník. Rozhodla se pro manželství a svému prvnímu ženichu zachovala věrnost
i po jeho předčasné smrti, ke které prý došlo ještě před sňatkem. Prohlásila, že odcestoval na věčnost. A někam odcestovat
není důvod ke zrušení závazku. Jako se
jednou rodíme a jen jednou zemřeme, tak
je podle ní správné zvolení jen jednoho životního partnera. Další nápadníky Makrína odmítla a dál sloužila svým blízkým
v rodině.
Po otcově smrti začala uskutečňovat svou
touhu po založení společenství zbožných
žen. Některé už vedla v rodném domě,

SV. ŠTĚPÁN UHERSKÝ / 16.8. /
SPRAVEDLIVÝ, ENERGICKÝ
A DŮSLEDNÝ KRÁL
Narodil se r. 973 v knížecí rodině v Maďarsku. Křest přijal se svým otcem. Jejich
rodina, hlásící se údajně po matce k řeckoslovanskému obřadu, přijala obřad latinský.
Štěpán, vychovaný ke spravedlnosti, se
utvrzoval v důvěře v Boha, vedle maďarštiny si osvojil i znalost slovanského a latinského jazyka a po otcově smrti r. 997
se ujal knížecí vlády. Oženil se s Giselou,
dcerou bavorského vévody a sestrou pozdějšího císaře Jindřicha II. Společně pak
upevnili církev v Uhrách.
Štěpán začal zavádět pevný křesťanský
řád a snažil se přivést k víře zbytek pohanských Maďarů. Tehdy proti němu vytáhl Kupa, náčelník loupeživého kmene,

s dalšími zastánci pohanství. Při řádění
u Vesprímu je s menším počtem bojovníků Štěpán porazil. Kupa v boji padl a zisk
z jeho pozemků připadl klášteru sv. Martina, který Štěpán dle svého slibu dostavěl. V něm byl prvním opatem Čech Anastáz Radla, nazvaný Astrik. Toho Štěpán
poslal za papežem Silvestrem II. s prosbou o milosti pro Uhry, včetně potvrzení
biskupství a v posledku i s prosbou o souhlas s korunovací. S kladnou odpovědí
mu opat donesl i zlatou korunu, kterou
papež původně zamýšlel korunovat Boleslava Chrabrého. Silvestr II. potvrdil arcibiskupství v Ostřihomi i jemu podřízená biskupství.
V r. 1000 byl Štěpán slavnostně korunován. Jako apoštolský král vládl spravedlivě, energicky a důsledně. Vynikal dobročinností a moudrostí postavenou na víře.

K zavedení křesťanské kultury povolal benediktiny z Německa, Francie a Itálie. Vybudoval církevní správu země s 10 diecézemi, rozdělenými do dvou metropolí.
Ke konci života, když byl Štěpán dlouhodobě nemocen, byl na něj čtyřmi spiklenci poslán najatý vrah, který nakonec nebyl
zločinu schopen. Během nemoci se Štěpán připravil na smrt a modlil se: „Královno nebe, do tvé ochrany odporoučím život církve, její vedení i celé Uherské království, jeho duchovenstvo, panstvo i všechen
lid a především s důvěrou do tvých mateřských rukou odevzdávám svou duši.“
Štěpán Uherský zemřel r. 1038 a svatým
byl prohlášen jako první král v r. 1083.
Jeho meč se dostal do pokladnice svatovítské katedrály v Praze i s částí z jeho
ostatků, získaných Karlem IV. od Uherského Ludvíka I. v r. 1352.

3. Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro
poznání Boha i svého místa ve světě
a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
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

INZERCE
• Koupím v RpR nebo blízkém okolí
byt 3+1, stavební pozemek, nebo dům
za rozumnou cenu. Jiří Valchář, e-mail:
valchos@seznam.cz, tel.: 739 333 073
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OHLÉDNUTÍ
Kurzy Alfa 2019 – po desáté (a tedy již jubilejní)
Rožnovská farnost, jako jedna z mála
v ČR, uspořádala Kurzy Alfa již v desátém běhu. Pořadatelství kurzů se v posledních letech odehrává pod vedením
Farních evangelizačních buněk jako přirozené naplnění poslání jejich nasměrování vně farnosti (otevřenost pro nově
zvané – příchozí). Nosným pilířem obliby kurzů byly opět diskuzní skupinky,
kde si všichni zúčastnění vzájemně vyměňovali obohacující pohledy, postřehy a zkušenosti na témata jednotlivých
přednášek. Zároveň byla navazována
nová přátelství, a to nejen pro aktuální
čas. Na jednotlivé účastníky vždy nejsilněji působila autentická svědectví, tj. zážitky přednášejících či členů pořadatelského týmu s Božím působením v jejich
vždy osobitém a nikdy neopakovatelném životním příběhu. Často, i po ukončení sdílení ve skupinkách, se účastníci
vraceli svými dalšími otázkami k podnětům, jež v nich téma rozeznělo. Prohloubení, povzbuzení, probuzení nebo objevení rozmanitých odlesků křesťanské Víry&Naděje&Lásky byly dílem Ducha
svatého jako Jeho odpověď na přirozené
spirituální touhy a potřeby lidské bytosti.
Před zahájením Kurzů Alfa jsme se v pořadatelském týmu přimlouvali za tři skupinky. Pán nás vyslyšel a tyto tři skupinky
navštěvovalo devatenáct účastníků, dvě
skupinky po šesti a jedna v sedmi. K novinkám letošního ročníku patřila „mladá krev“, neboť šest účastníků se nacházelo ve věku do 30 let. Další novinkou byl
nový vzdálenostní rekord. Jeden hoch dojížděl dokonce až ze vsi Hovězí. Z „přespolních“ se zúčastňoval i jeden mladík ze
Zašové, jeden muž z Vidče a tři milé dámy
z Bečev: dvě z Prostřední a jedna z Dolní.
Zbytek tvořili Rožnované a dá se říci, že
poměr mužů a žen byl jedna ku třem (přičemž u mladších ročníků převládali muži
a u těch věkem zralejších zase ženy). Proběhlo dvanáct přednášek v rožnovském
pastoračním centru (z toho čtyři s osobně přítomnými přednášejícími, tj.: „Proč
a jak se modlit?“ od Marie Kubečkové
mladší; „Proč a jak číst Bibli?“ od Milana Volfa; „Uzdravuje Bůh i dnes?“ od Ivy
Šebestové; „A co církev?“ od o. Pavla Hofírka) a další tři přednášky v PC na Prostřední Bečvě v rámci tzv. „Víkendu s Du-
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chem svatým“ (přednášel osobně o. Kamil
Obr, zlínský farář a ještě do půli loňského roku představený farnosti rožnovské).
Děkovnou Mši svatou jsme prožili na závěr samotných kurzů o již zmiňovaném
víkendu v prostřednobečvanském kostele
sv. Zdislavy, včetně adorace a přímluvné
modlitbě za každého účastníka.
Průběh Kurzů Alfa byl tedy opět velmi povzbudivý, jsme rádi, že jej můžeme pořádat; že jsme účastníkům k dispozici;
že máme snahu vytvářet takové prostředí, aby se „u nás“ cítili jako hosté, již jsou
vždy srdečně vítáni a co nejuctivěji pohoštěni. Duchovní povzbuzení a naplnění jejich životů spirituální odezvou vnímáme
jako dílo Hospodinova Ducha.
Taktéž se cítíme povzbuzeni za sedm
účastníků Kurzů Alfa, kteří projevili zájem pokračovat v obdobné formě pastoračně – katechistického růstu formou setkávání ve společenství tzv. Kurzu Beta.
Tuto formu Farní evangelizační buňky
nabízejí jako způsob užšího začlenění absolventů KA do společenství církve nebo
jako možnosti dalšího křesťanského vzdělávání či duchovního rozvoje.
A v neposlední řadě jsme vděčni za role
nezbytné přímluvy. V úterním čase průběhu samotných kurzů se scházeli někteří členové FEB ve dvou přímluvných společenstvích: při modlitbě spontánní, rozjímavé či zpěvné, ale též i ve společenství
modlitby růžencově přímluvné. Přímluvy byly zařazeny i do programu setkávání
buněk a též v rámci individuálních modliteb členů FEB společenství.
Dál uvidíme až za rok. Každopádně letošní jubileum nás podnítilo k úvaze uspořádat setkání absolventů všech uplynulých deseti běhů. Pozvání osobní k zážitku času ve větším společenství, neformálně i s blízkými či rodinami. Koneckonců,
jistě ne náhodou se jubilejní desátý běh
konal v Misijním roce církve.
„Tak tedy, moji milovaní bratři,
buďte pevní, nezviklatelní, stále čiňte
pokroky v díle Páně vědouce, že
v Pánu Vaše námaha nebude marná.“
(1 Kor 15, 58)
Za tým organizátorů Kurzů Alfa,
Milan Volf

VÝLET DO ZLÍNA
Jak už to bývá naším zvykem, jako každý
rok i letos jsme se se třídou náboženství vydali na výlet. Tento rok jsme se vydali s naší
paní katechetkou Alenou Čípovou do Zlína.
Sešlo se nás nakonec osm. Tři deváťačky,
dvě prvačky, jedna osmačka a náš doprovod
– paní katechetka a Vašek Krhut. Občas se
k nám připojil i otec Kamil Obr.
Vyráželi jsme v pátek 4. 5. Cesta vlakem
nám příjemně utekla a nakonec jsme
zdárně stanuli v našem cíli. Na odpoledním programu jsme měli mši svatou
a koncert Dashi, moc se nám líbil. :)
Druhého dne jsme se časně vzbudili
a vyrazili i s otcem Kamilem na výlet.
První zastávka naší cesty byla ve starém
kostelíku sv. Jakuba Většího z 13. století
v Tečovicích. Jako další v pořadí byl novější
kostel, tentokrát z roku 2017. Kostel
sv. Václava v Sazovicích je řazen do 10
nejlepších staveb světa. Den jsme zakončili
opět v kostele, tentokrát zlínském, krásnou
společnou modlitbou.
V neděli jsme šli na ranní mši svatou.
Byla zde zlínská pouť, tak jsme nemohli
odolat několika poutním stánkům. Po
vydatném obědě se část z nás již vydala
domů, většinou kvůli povinnostem. Ti, kteří
zůstali, mohli shlédnout krásné divadlo od
dětí ze Zašové a poté se vydali domů.
Výlet jsme si moc užili a máme spoustu
společných zážitků.
Jedna z prvaček, Marie Rozsypalová :)

NOC KOSTELŮ
Dne 24. května proběhla v našem kostele celorepubliková akce Noc kostelů.
Návštěvníci si mohli poslechnout koncert
chrámového sboru a dozvědět se zajímavosti o hoře Radhošť díky přednášce
doc. PhDr. Daniela Drápaly, Ph.D.
Zájemci měli možnost zhlédnout zblízka
liturgické předměty, podívat se z výšky kostelní věže na večerní Rožnov, dozvědět se
vše o hře na varhany, anebo jen utéct před
ruchem města a v tichu rozjímat. Pro děti
byla připravená hra, která je zavedla na
farní zahradu a okolí kostela, kde pátraly
po indíciích reálií našeho kostela.
Děkuji všem organizátorům, kteří se jakkoliv zapojili do přípravy a průběhu celé
akce!
Václav Krhut

FOTO: Alena Čípová

Víkendové setkání KURZU ALFA u sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě

Momentka z pouti na Dolních Pasekách

Kostel sv. Václava v Sazovicích u Zlína

FOTA: Václav Krhut

VÝLET DO ZLÍNA
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Děkujeme Vám

U manželů Fuskových se můžete
přihlašovat na víkend pro rodiny s dětmi
v Rajnochovicích.

za články a reportáže
s fotografiemi
ze všech povedených akcí
uplynulého
školního roku!

Přejeme Vám,

abyste si nadcházející dny
prázdnin a dovolené
ve zdraví a s Božím požehnáním
dobře užili!
Redakční tým
Farního zpravodaje
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