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Tohle děcko úpal nedostane :)
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Říjen – měsíc Panny Marie Růžencové
Růženec Panny Marie, který se vyvíjel pod vlivem Božího Ducha. Je modlitbou, kterou milovali nesčetní svatí a doporučuje ji i Učitelský úřad Církve. Ve své
jednoduchosti a hloubce zůstává i ve třetím tisíciletí důležitou modlitbou, určenou k tomu, aby přinášela ovoce svatosti. Snadno se včleňuje do duchovní cesty křesťanského života, který po dvou tisíciletích neztratil nic ze své počáteční svěžesti a cítil se zasáhnout na hlubinu.
S růžencem vstupujeme do Mariiny školy,
abychom se tu dali uvést do kontemplace krásy Kristovy tváře a zakoušeli hloubky jeho lásky. Prostřednictvím růžence
získáváme množství milostí, jako kdybychom ji přijímali přímo z rukou Vykupitelovy matky.
Ó Maria, Královno posvátného růžence,
oroduj za nás.

„Přicházejte k Panně Marii. Milujte ji!
Neustále se modlete růženec. Modlete se ho
dobře. Modlete se ho tak často, jak jen můžete! Buďte lidmi modlitby. Ať vás nikdy
neunaví modlit se, to je naprosto nezbytné.
Modlitba rozechvívá srdce našeho Boha
a získává všechny potřebné milosti!“
sv. otec Pio

ZNÁTE TA JEMSTVÍ ÚTĚCHY?
1.Ježíš, který vládne jako KRÁL;
2. Ježíš, který ve své CÍRKVI žije
a působí;
3. Ježíš, který opět PŘIJDE ve slávě;
4. Ježíš, který bude SOUDIT
živé i mrtvé;
5. Ježíš, který vše DOVRŠÍ.
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ÚVODNÍ SLOVO
ROZVRH HODIN KATECHEZÍ A VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Výuka začíná v týdnu od 16. září 2019.
Přihlášky najdete v kostele pod kůrem nebo na www.farnostroznov.
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

13.30 – 14.15
2. třída
PC, AČ
13.30 – 14.15
1.třída
PC, AČ
13.00 – 13.45
1. – 2. třídaZŠ

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

5. května, LK

ČTVRTEK
PÁTEK

12.20 – 13.05
1.-2. třída
ZŠ Pod Skalkou,
LK

15.30 – 16.15
předškoláci
PC, MO

VYSVĚTLIVKY A KONTAKTY:

CO S SEBOU:

PC – Pastorační centrum, faroznovpr@ado.cz
AČ – katechetka Alena Čípová, tel.: 774 253 025
LK – Ludmila Kondrátová, tel.: 604 638 663
MO – Monika Ondřejková, tel.: 737 527 886

pouzdro a přezůvky
složku na pracovní listy (1. – 5. třída)
sešit A5 (6. – 9. třída)
Příspěvek na pracovní listy:
1. – 5. třída: 65 Kč;
6. – 9. třída: 40 Kč
Děkujeme těm, kteří zaplatili při zápisu.
Ostatní prosím doneste na první hodinu.

Absenci děti prosím předem omlouvejte.

Stojíme na začátku...
Stojíme na začátku nového školního roku
a možná se mnozí ptáte, co nás v tomto
roce čeká. Kdybych měl být co nejupřímnější a nejpravdivější, tak bych musel říct:
„Nevím.“ Nevím, protože nikdo nezná budoucnost, tu zná pouze Bůh. A Bůh nemá
ve zvyku ji lidem prozrazovat. A jistě ví
dobře, proč ji před námi tají :-)
Ale přesto, i na základě toho, co jsme dosud prožili, můžeme tušit a být si jisti:
Čekají nás věci radostné, ale čekají nás
i věci nepříjemné. Věci, ze kterých máme
strach, i věci, na které se těšíme. Obojí. Tak to vždycky bylo a tak to jistě zase
bude i v tomto roce.
Pro nás, jako pro křesťany, je navíc ještě jedna jistota. Ať přijde v mém životě cokoliv, tak Bůh bude vedle mne. Právě tato
jistota Boží přítomnosti, pomoci a síly
nám dává odvahu vidět pravdivě život
a také zlo kolem nás i v nás samotných.
Všimněte si současné společnosti a lidí
kolem sebe, jak si nedokážou přiznat zlo,
které je v nás lidech. Za to všechno špatné
vždycky může někdo jiný, a dokonce jsou
někdy lidé schopni svádět zlo, války, bídu
a hlad na Boha, jakoby za to mohl on.
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Lidé nechtějí vidět zlo a hřích, protože
tuší, že zlo je větší než my sami, že proti němu nic nezmůžeme.
Křesťan naopak dokáže zlo vidět a přiznat si i svůj vlastní hřích. Víme totiž, že přestože jsme vůči zlu příliš slabí, tak můžeme počítat s Boží pomocí.
A Bůh je přece ten nejmocnější. Díky
tomu nemusíme mít strach z budoucnosti. Bůh nám pomůže, Bůh bude
s námi.
I v tomto školním roce mějme odvahu
vidět věci pravdivě, přiznat si chybu,
zlo či hřích. Ale nezůstávejme jen u kritiky sebe či druhých. Uvědomme si velikost Boží moci, která může i zlo proměnit v užitek. Snažme se i na to nepříjemné dívat pohledem křesťanské důvěry v Boží prozřetelnost. Jakkoli to
může být někdy těžké :-(
V tomto školním roce nás čekají věci
radostné a příjemné. Těšme se na ně
a užívejme si jich. Čekají nás také věci
bolestné a nepříjemné. Nebojme se jich
a věřme, že s Boží pomocí nám mohou
být nakonec k dobrému. Tak, jak o tom
mluví svatý Pavel: „Víme, že těm, kteří
milují Boha, všecko napomáhá k dobrému…“ Řím 8,28nn
Nejde přece o to, co nás v tomto roce
čeká, ale jestli to, co přijde, dokážeme prožít jako křesťané. Kéž se nám to
s pomocí Boží podaří.
P. Pavel

KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ
začínají ve středu 18. září od 19.00
a ve čtvrtek 19. září od 16.30 hodin.

PŘEDNÁŠKA
Středa 23.října, 19.00 h.,
Pastorační centrum
přednáška – Více a méně známá
poutní místa Polska
přednášející – Tomáš Surý
Góra Kalwaria, Marianki, Licheň, Grablinský les, Wadowice, Čenstochová
Kraków-Lagiewniki, Świnice Warckie,
Glogowiec, Kalwaria Zebrzydowska
Navštívili jste některé z těchto poutních míst? Neváhejte a přijďte na tuto
přednášku.
Přijďte se s ostatními podělit o vaše nejen duchovní zážitky z těchto poutních
míst.
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MAX KAŠPARŮ
NASLOUCHAT JE VÍC NEŽ POSLOUCHAT
Cesta 2013
--------------------------------------------------------------MALÝ KOMPAS VÍRY
Matice Cyrilometodějská 2015
1. Víra je dar, který dává Bůh a na který
člověk odpovídá ano.
2. Křesťanská modlitba neodcizuje člověka od jeho potřeb a pozemských úkolů, ale dává jim pevný základ síly a naděje, neboť modlitba připoutává člověka
k Bohu a v dialogu s Ním se nachází síla
a důvěra v neustálém úsilí i přes obtíže
a neúspěchy.
3. Naslouchat je více než poslouchat. Posloucháme ušima, nasloucháme srdcem.
Mimo to: jazyk máme jen jeden, a uši
dvě. Znamená to, abychom více naslouchali, než mluvili.
4. Máme-li přežít jako jedinci i jako
druh, musíme přestat žít bohatě navenek
a chudě uvnitř, ale začít žít naopak bohatě uvnitř a skromně navenek.
5. Člověk by neměl dělat druhému to,
co sám nemá rád, a měl by být každému
vším. Měl by umět rozlišovat mezi dobrem a zlem, pravdou a lží. A nikdy neztrácet smysl pro humor.
6. Jak odolat nátlaku? Člověk má dostatečně silnou vůli na to, aby nedobrému
a falešnému odolával. Aby odolal a dal
přednost přirozenému před umělým především v osobním životě.
7. Zatím se učíme, jak se zbavovat nečistot kolem nás. Ale jak se vypořádat s harampádím a balastem, které člověk nosí
v sobě? Co uděláme s naším nečistým
svědomím?
8. Hlídej svoje myšlení, neboť ono tvoří tvá slova. Hlídej svá slova, protože ona
tvoří tvoje činy. Hlídej své činy, neboť
ony tvoří tvoje zvyky. Hlídej své zvyky,
protože ony tvoří tvé chování. Hlídej své
chování, protože ono je základem tvého
životního stylu.

9. V obchodě hledáme to nejlepší pro náš
žaludek. Stejně musíme hledat a vybírat to
nejlepší a nejméně závadné pro naši duši.
10. Život by vypadal zcela jinak, pokud
by pojmy odpuštění, pokora, slušnost
a milosrdenství byly dennodenními spolustolovníky v našich rodinách.
11. Člověk, na rozdíl od zvířat, je schopen chápat dva pojmy: minulost a budoucnost. Národ, který se zříká pozitiv
své vlastní minulosti, stává se národem
kulturně a duchovně chudým.
12. Některé lidské nemoci jsou způsobené nedostatkem vitamínů, jiné nedostatkem lásky. I když jsme na jedné straně ohrožováni přírodními katastrofami,
daleko více se ohrožujeme tím, že se nemáme rádi.
13. Ne my neseme pravdu, ale pravda má nést nás. Kdo dokázal překročit
hranici mezi mít a být, je schopen nejen
pravdu říkat, ale také pravdu konat.
14. Vysvětlovat vznik života na Zemi
pouhou náhodou znamená to samé jako
od výbuchu v tiskárně očekávat vznik
nového slovníku.
15. Jen obnovená víra v Boha může přinést změnu, která by mohla náš svět zachránit před katastrofou.
16. Ježíš použil chleba a víno, aby je proměněné ve své tělo a krev učinil viditelným nástrojem svého darování se člověku jako posily pro život s Bohem.
17. Křesťanská víra nám dává jistotu, že
smrtí se vše nekončí, že smrt není tečkou
za naším životem, ale že následuje zmrtvýchvstání: život, který již nepodléhá zákonům tohoto vesmíru.
18. Tak jako dýchá tělo a udržuje se de-

chem při životě, tak dýchá i duše, a to
skrze modlitbu.
19. Když je modlitba pochopena jako životní inspirace, stává se současně způsobem života.
20. Ten, kdo se umí modlit hlouběji, dokáže v modlitbě odhalit i sám sebe. Objeví
své omyly v jednání, svoji pýchu, sobectví.
21. Svátosti jsou projevem Boží lásky
k člověku. Ve svátostech Kristus vychází
vstříc člověku a člověk přichází k němu.
22. Aby strom rostl a přinášel užitek,
musí být pevně zakořeněn v dobré zemi.
Stejné je to i se křtem. Křest je první
a základní svátostí, bez které nelze ani
přijmout, ani udílet svátosti další.
23. Má-li člověk ze svátostí žít, musí být
vkořeněný vírou do Krista, aby odolával
poryvům života, a musí z pramenů spásy čerpat živou vodu ke svému křesťanskému růstu.
24. Ježíš Kristus si byl vědom toho, že
člověk potřebuje od hříchu osvobodit. Proto přišel na svět a zemřel za hříchy celého světa, každého člověka v každé době a nad to ustanovil právě svátost
smíření, kterou dal jako službu Církve
pro člověka.
25. Čím více načerpáš u čerpací stanice,
tím dál dojedeš. Čím více darů přijmeš
při slavení Eucharistie, tím lépe duchovně žiješ.
26. Svátost smíření usmiřuje člověka
s Bohem, usmiřuje ho s ostatními a dokonce ho usmiřuje sama se sebou. Způsobuje život v míru uvnitř i navenek.
27. Můžeme mít mnoho starých špatných návyků a špatný charakter, ale
v naší svobodě nás neustále podpírá milost vyzývající nás k překročení vlastní
skutečnosti, abychom mohli dosáhnout
pravé podstaty svého bytí.
28. Křesťan, který se pravidelně zpovídá,
je jako člověk, který se pravidelně koupe nebo si čistí obuv. Nekoupeme se jen
tehdy, když jsme špinaví k nepoznání.
Koupeme se, protože dbáme na čistotu.

29. Člověk, který je dílem nekonečného
Boha, dostal od svého Konstruktéra také
návod. Ten je Bohem daný v Bibli. Jmenuje se Desatero Božích přikázání.
30. Nebudeš-li přijímat svátosti, číst
Bibli, duchovní literaturu, modlit se, budeš mít nanejvýš dojem, že jsi na duchovní cestě, ale nikam nedojedeš. Dojem není skutečnost.
Vybral P. Antonín Hráček

MILÁ PANNO MARIA
Milá Panno Maria,
od malička mě při náboženství učili nazývat tě Královnou. Podle toho, co jsem viděl, by se to neřeklo. Já si tě nejraději představuji jako obyčejnou ženu, pečující o Josefa a o Ježíše, srdečnou a přívětivou k sousedům. Raději tě vidím bez svatozáře jako
nás všechny, jako všechny ženy, jako „všední Ženu“. Někdy si tě rád představuji, jak
běháš za Děckem, o kterém všichni víme, že
je Božím Synem, jak ho káráš pro jeho taškařiny, jak ho večer zabaluješ do přikrývek,
aby se nenachladil. Toto mi pomáhá, abych
tě měl ještě raději a abych s úžasem přijímal
skutečnost, že se Bůh stává člověkem.
Milá Panno Maria, chci ti poděkovat, protože jsi mě spolu s Ježíšem naučila být chudý, milovat chudobu a objevovat její smysl.
Díky, že jsi nás naučila spolu s Ježíšem, že
chudoba je učitelkou života, díky, že jsi rozbila naše bohaté a úspěšné plány, díky, že
nás svou ryzostí a prostotou zbavuješ našich výhrad, našich strachů, našich pozemských a hmotných zájmů, našich nerozhodností a diskriminací. Chudoba se stala
v tobě a pro tebe prvním projevem spásy. Ježíš, Dítě a Syn Boží, se narodil chudý.
Milá Matko, dej nám odvahu změnit se
a zpochybnit se, odvahu stát se chudými,
abychom byli spaseni. Potírej naši pýchu
a naše domýšlivosti. Očisti nás od naší
omezenosti, pozvedni naši lásku k Bohu.
Dej nám odvahu k chudobě, k jejímu velkodušnému prožívání, sílu k lásce a k svědectví, které „dávají výhost“ vyhoštění,
samotě a beznaději. Dej nám, abychom
byli přístupní a ochotní vůči všem. Učiň,
ať naše slova neuváznou na mělčině pokrytectví a žvanění, ale stanou se událostí vtělenou v dějinách, jako se Slovo stalo tělem.

Přisvojuji si tuto krásnou modlitbu
Tonina Bella:
„... Svatá Maria, Ženo všedních dnů, osvoboď nás od stesku po slávě a nauč nás pokládat každodenní život za staveniště, kde
se budují dějiny spásy. Uvolni lana našich
strachů, abychom mohli zakusit jako ty
odevzdanost do Boží vůle v prozaických záhybech doby a pomalé agonie hodin. Znovu
kráčej diskrétně s námi, mimořádné stvoření, zamilované do normálnosti. Vždyť dříve než jsi byla korunována Královnou nebe,
polykala jsi prach naší ubohé země!“
Milá Panno Maria, když líbáš Jezulátko,
prosím tě, polib ho také za mne, předej mu
teplo tolika chudých a tolika ubohých lidí!
Podle knihy Otevřené dopisy,
vydalo: Karmelitánské nakladatelství

Po dovolených přichází
návrat do všedních dnů…
Pravidlo „Modli se a pracuj“ je po mocí k zvládnutí všednosti
Životní pravidlo „modli se a pracuj“ je
pomocí k duchovnímu zvládnutí všednosti a k rozpoznání, že právě ona je místem,
kde ode mne Bůh nejvíce očekává a kde se
rozhoduje, zda chci sebe a svůj život zachránit, nebo mu jej odevzdat zpět.
Práce a všednost nejsou místem od Boha
vzdáleným, ale duchovním, kde se můžeme zacvičovat do lásky, trpělivosti, do nesobeckosti, úcty, poslušnosti a otevřenosti vůči Bohu a lidem. Zkušenost s Bohem
není vyhrazena těm, kdo se zcela stáhli ze
světa, ale je možná každému, i uprostřed
vřavy všedního dne.
Ora et labora je křesťanská životní řehole, protože bere vážně Boží vtělení. Bůh
se zjevil v těle a tak se nám zjevuje i dnes,
v našem vlastním těle, v těle našeho prostředí, naší práce, naší každodennosti.
Zdá se, že tělo nám Boha spíše zakrývá.
Pravidlo „modli se a pracuj“ nás chce naučit vidět jasně, abychom poznali Boha
v těle naší všednosti a dotkli se ho tam,
kde nám den za dnem vychází vstříc.
Podle knihy: Fidelis Ruppert,
Anselm Grün: Modli se a pracuj,
Karmelitánské nakladatelství
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OHLÉDNUTÍ
Hážovská pouť
Hážovská pouť v Končinách v neděli 14.7.
připadla letos v červenci do nepříjemného, chladného, deštivého období. Obětaví Hážovjané se raději připravili na horší podmínky a pokryli nejen liturgický prostor, ale i prostranství pro poutníky několika velkými stany. I když přede mší silně pršelo, déšť rychle skončil a během podvečera spadlo jen několik neškodných kapek.
Mši sv. sloužil rodák z Hovězího, který má
příbuzné i ve Viganticích, P. Kocurek. Ten
už druhé období působí jako farář v Americe nejen pro českou katolickou menšinu, ale z 90% i pro Američany. Své působení v New Yorku nám přiblížil na závěr
mše svaté.

Tylovická pouť
Tylovští organizátoři stanovili konání
pouti na neděli 4. srpna 2019 (jak bývá
zvykem – první neděle v měsíci srpnu).
Tradiční začátek poutě – ráno v Tylovicích
u Kříže, následoval průvod do chrámu
Všech svatých v Rožnově p.R., kde se konala mše svatá za poutníky z Tylovic a zpět
průvodem ke Kříži poblíž restaurace „Harcovna“. Zde se poutníci pomodlili a vyslechli si již tradičně recitaci básně od valašského
spisovatele Ladislava Nezdařila, kterou doplnila reprodukovaná hudba. Zazněly i duchovní mariánské písně, které si poutníci
zazpívali za doprovodu dechovky „Rožnovanky“. V programu loučení poutníků jsme
Zdroj: http://ogari.pise.cz/ k poslechu zazpívali čtyři písně i my Rožnovští Ogaři. Na závěr se roznášely dobroty.
Přítomní mohli okoštovat výborné ořechové
rohlíčky, které nabízely mladé Tylovjanky.
K pokračování pouťového programu se sešli Tylovjané s rodinami a přáteli na výletišti
„Na Dolině“, kde již bylo přichystáno bohaté občerstvení – napečené sladkosti a k jídlu
tradiční guláš, nebo grilovaná uzená kýta.
Pro děti připravili organizátoři pěkné atrakce, např. skákací hrad, malování na dětské pusenky, střelnici, kolo štěstí apod. K tanci i poslechu hrála dechová
hudba Rožnovanka, se kterou jsme se, my
Ogaři po půhodinách střídali.
Pouťové veselí navštívili rožnovský starosta pan Radim Holiš a také farář P. Pavel Hofírek i kaplan P. Josef Svoboda. Oba
kněží jsou ze Slovácka a tak si oba s námi
zazpíval několik slováckých písní.
Naše vystoupení jsme završili písní Mnogaja léta, kterou jsme zazpívali „a capela“.
Fota na poslední straně
Zdroj: http://ogari.pise.cz/

Po bohoslužbě jsme dostali guláš (prý
pokud je ešče teplý) a pak už přišel náš
vstup s písněmi pro poutníky. Někteří – promrzlí už netrpělivě čekali na Petra,
který pravidelně nalévá to, co nás zahřeje a dostane do varu. Chvilku mu to trvalo, než obešel celý areál, ale nakonec „sa
dokodrcal aji k nám a nabízal medovinu,
malinovú a též ořechovku“. Všecko jsme
ochutnali, pochválili a zpívali,..... a zpívali. Pro P. Kocurka zazněla i „Hore nad Hovězím...“.
Kvůli nejistému počasí bylo lidí méně než
obvykle, ale ti, co přišli, jistě nelitovali.

POUŤ DO ŘÍMA

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

Biskupové českých a moravských diecézí
zvou ke společnému putování do Říma
po 30. letech, abychom poděkovali za dar
svobody a prosili za duchovní obnovu
naší země i s přímluvou sv. Anežky České,
kterou sv. otec Jan Pavel II. v roce 1989
svatořečil. Z našeho děkanátu pojede
jeden autobus (Svobodovi) za rozumnou
cenu od 10.–14. 11. Cena 3 300 Kč a 10
EUR. Více na plakátě na vývěsce. Přihlaste
se se zálohou 1 000 Kč v zašovské zákristii.
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POUTNÍ TIPY
z nejbližšího okolí
• 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

Úvaha o věku, o příbězích a letním slunovratu
Můj muž měl na sv. Jana 50 roků. To je
celkem důvod k zamyšlení. Najednou
již opravdu nejsme mladí, také však nejsme staří. Mně je o dva roky méně a pracuji několik let se starými lidmi. Záměrně neříkám se seniory, protože až budu
stará, budu o sobě říkat, že jsem prostě stará ženská nebo starý člověk. Pracuji tedy s lidmi, kteří byli v mém nynějším
věku v době, kdy jsem byla dítě. Myslím,
že to byla do značné míry jiná doba, než
je ta dnešní, méně technicky a materiálně
saturovaná, možná méně svobodná, ale
také klidnější a rozhodně pomalejší.
Vzhledem k tomu, že jsem ji opravdu zažila,
mám k těmto lidem bližší vztah nebo možná společnější platformu, než se současnými mladými lidmi. Přesto není jednouché si
s nimi porozumět. Shledávám, že různá slova mají v různé době různou konotaci, shledávám, že pohled tehdejšího dítěte a tehdy dospělého člověka je různý a vidím, že
schopnost sdílet pomocí slov něco ze sebe
není zdaleka jednoduché. A tak se snažím
najít společnou frekvenci, komunikační kanál, naladění, kudy je možno si něco skutečně sdělit, nebo dokonce možná sdílet společnou zkušenost.
A tak se zbystřeným sluchem hledám
místa v hovoru, kde konverzace přestává
plynout po povrchu, místa, kde rezonuje něco zevnitř. Tiše naslouchám a lehce
kormidluji a nechávám řeč plynout. Někdy sama vypravuji příběhy, trochu pravdivé a trochu smyšlené, aby mohly myšlenky a slova volně plynout na povrch.
A shledávám, že většina z nás si sebou
nosí spoustu nevyřčeného, nevypovězených příběhů, pocitů, očekávání, zklamá-

ní. Většina z nás nikomu nevypoví příběh
svého života.
Jsou věci, o kterých víme a nemluvíme,
nebo nechceme vědět a o to víc o nich nechceme mluvit. Zůstávají kdesi v nás a s
věkem jich přibývá a také možná roste pocit, že nám nikdo nenaslouchá.
Je mnohdy velkou úlevou, když přijde někdo cizí, nezainteresovaný, kdo je ochoten naslouchat, povzbudit a nehodnotit.
A tak kromě těch tisíce praktických drobností, se kterými potřebují klienti pomoci, poslouchám příběhy, útržky příběhů,
střípky životů. Mají svoji hodnotu, byly
poctivě odžity a byla za ně zaplacena cena
vlastní radostí, bolestí, pocitem naplnění
či prázdnoty.
Je dobré to vědět, je dobré znát své třinácté
komnaty, svá přání, své vlastní sebeklamy.
A je dobré se tím, co o sobě víme, řídit, a žít
svůj život ve shodě sami se sebou. Abychom jednou, až nám třeba bude někdo
naslouchat, mohli říci, že jsme žili, se vším
rizikem, co to obnáší, svůj život naplno
a se vší odpovědností. Abychom mohli říci,
že jsme udělali spoustu chyb a našli v nich
poučení, že jsme zažili spoustu radosti,
ale také smutku a zklamání, ale že to prostě k životu patří a že na tom není nic špatného. Abychom i na konci hleděli na život
s láskou a zaujetím a bez pocitu křivdy.
To je poučení, kterého se mi každý den
od klientů dostává a které budu mít vždy
na paměti. A cítím hlubokou vděčnost ke
všem těm lidem, které potkávám, protože
sama bych na to přicházela mnohem déle.

• 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
6. 10. / Turzovka
JESENNÁ PÚŤ – výročie posviacky
kostola Panny Márie Matky Cirkvi
svätá omša: 12.00
13. 10. / Svatý Kopeček, Olomouc
Malá pouť za velké věci
pěší pouť od dómu sv. Václava v Olomouci na Svatý Kopeček.
13.00 východ od katedrály,
mše sv.: 15.00
10. 11. / Svatý Kopeček, Olomouc
Malá pouť za velké věci
pěší pouť od dómu sv. Václava
13.00 východ od katedrály,
mše sv.: 15.00
11.11. / Frenštát pod Radhoštěm
Pouť sv. Martina
BEZ ZÁRUKY! Data se shánějí s předstihem, proto si, prosím, ověřte správnost
údajů na webech farností.

Anna Žačko
Vedoucí Odlehčovací služby
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OKÉNKO PRO DĚTI
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PASTORAČNÍ KALENDÁŘ
hlavních naplánovaných akcí
v roce 2019

ZÁŘÍ

13.–15. 9. / pátek až neděle
VÍKENDOVKA PRO RODINY S DĚTMI
v Rajnochovicích
14. 9. / sobota
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
15. 9. / neděle
SBÍRKA na opravu kostnice
17. 9. / úterý
POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn
22. 9. / neděle
DEN DÍKŮ ZA ÚRODU
27.–29. 9. / pátek až neděle
TRIDUUM OTCŮ A MATEK
29. 9. / neděle
HÁŽOVSKÁ POUŤ

ŘÍJEN
6. 10. / neděle
HUBERTSKÁ MŠE SVATÁ / 10 hod.
KONCERT Božská flétna / 14 hod.
20. 10. / neděle
MISIJNÍ NEDĚLE
23. 10. / středa
Poutní místa Polska (PŘEDNÁŠKA)
/19 hod.
25.10. / pátek
KONCERT polského varhaníka
Marka Bochniaka
/ 19 hod.
29. 10. / úterý
ADORAČNÍ DEN VE FARNOSTI
/ 8.00–18.00

DĚTEM A RODINÁM
Milé děti, milí rodiče,
pro školní rok 2019/2020 pro vás P. Václav
Fojtek připravil sešitek, který bychom vám
rádi doporučili. Najdete v něm náměty
ke společné modlitbě v rodině během
celého školního roku a věříme, že tyto
chvíle modlitby vám pomohou na cestě
k Bohu a posílí krásném vztahy ve vaší
rodině.
MATERIÁLY KE STAŽENÍ
A VYTIŠTĚNÍ: www.rodinnyzivot.cz/

26. 10. / sobota
DĚKANÁTNÍ POUŤ za obnovu rodin
a kněžská povolání na Velehrad
27. 10. / neděle
SBÍRKA NA KOSTEL

LISTOPAD
1. 11. / pátek
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH,
patrocinium farního kostela
3. 11. / neděle
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI
na hřbitovech / 15 hod.
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ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Co se dělo v Centru sociálně-materiální pomoci
Charity Valašské Meziříčí od ledna do srpna 2019
Od roku 2016 funguje ve Valašském
Meziříčí Centrum sociálně-materiální
pomoci, které pomáhá lidem v nouzové
situaci se zajištěním potravin, hygieny,
ošacení, domácího textilu a domácích
potřeb. Od otevření Centra do 31.12.2018
využilo pomoc přes 400 osob.
Od ledna 2019 navštívilo Centrum
s žádostí o pomoc 179 jednotlivých osob.
Z toho bylo 100 mužů, 78 žen a 70 dětí;
33 osob bez domova, 28 rodin v krizi – tj.
104 osob, 42 osob ohrožených sociálním
vyloučením. Z výše uvedených lidí celkem
104 do této doby ještě pomoc Centra
sociálně-materiální pomoci nevyužilo.
V červnu potřebovalo pomoc nejméně lidí
za tento rok – 27 osob, zato v červenci
proti tomu pomoc využilo 74 osob, tedy
zatím nejvíce v tomto roce.
Abychom měli lidem v nouzi co vydávat,
podílíme se na Sbírce potravin, která se
koná po celé České republice. Také ale
organizujeme vlastní sbírky, se kterými
nám pomáhají farnosti. Díky těmto
sbírkám jsme v letošním roce uložili ve
skladu 1.687 kg potravin a 463 ks hygienických potřeb. Oblečení, textil a domácí
potřeby čerpáme z darů, které k nám lidé
průběžně přinášejí do obchodu Kompoot.
Některé zboží čerpáme prostřednictvím
Potravinové banky pro Zlínský kraj,
která shromažďuje trvanlivé potraviny
darované výrobci a obchodníky. Také

Poznejte Radost!

ale zprostředkovává distribuci potravin,
hygieny, oblečení a domácích potřeb projektu „Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám II“ (PoMPo II), do
kterého je i Charita Valašské Meziříčí
zapojena.
Velkým dárcem je hypermarket Tesco
Valašské Meziříčí. To daruje neprodané pečivo z předešlého dne a zeleninu
a ovoce, které již nemůže prodat, mimo
jiné i Charitě Valašské Meziříčí. My tyto
potraviny pak využíváme v první řadě
pro lidi v nouzi a osoby bez domova.
Pokud je těchto potravin, které se musí
rychle spotřebovat, více, mohou je
využít i zaměstnanci Charity Valašské
Meziříčí pro osobní spotřebu nebo pro
hospodářská zvířata. Díky tomu tyto
potraviny nekončí na skládce, ale jsou
využity smysluplným způsobem. Od
ledna do srpna tohoto roku nám Tesco
darovalo potraviny a jiné zboží v hodnotě
978 860,30 Kč (pečivo 724 448,60 Kč,
ovoce 93.788,62 Kč, zelenina 157.359,88
Kč, jiné zboží 3.263,20 Kč). Děkujeme za
tyto dary!
A co vše jsme v centru vydali?
1 774,96 kg potravin + 3 000 ks pečiva,
450 ks hygienických potřeb, 936 ks
ošacení a textilu, 22 ks domácích potřeb.
Tereza Tichá
Vedoucí CSMP

„Jeden den v Odlehčovací službě“
Všechny sociální služby jsou založeny
na stejném principu – pomáhat
druhým a podporovat je. Při konkrétním poskytování však již můžeme vidět
specifika dané služby, které si člověk
ani neumí představit.
Pojďte a poznejte blíže kouzlo
i náročnost jednotlivých profesí...
6.45. Vyjíždím z domu. Jsou dovolené
a my dnes „hrajeme ve třech“. Dnešní
den bude pro mne spíše o práci v terénu
než o práci vedoucí.
Jedu tedy svou domovskou obcí, Horní
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Bečvou, o kousek výš k prvním klientům.
Jsou to manželé, senioři. Paní je na tom
lépe, chodí s pomocí francouzských holí,
takže se alespoň přes den dostane na
WC nebo do kuchyně, ale o mnoho více
toho zatím sama nezvládne. Pán je ležící
a potřebuje pomoci se vším, s přebalením,
mytím, převlékáním, jídlem. S oběma
je třeba projít ranní hygienou, snídaní
a rozpohybováním. Věnuji se jim oběma
střídavě tak, aby práce běžela plynule
a oba měli pocit, že je jim věnována
pozornost. Pro tuto paní cvičení znamená
postupně rozšiřující se repertoár činností,

Chcete poznat Radost? Přijďte
k nám na návštěvu!
Jestli se cítíte osamělí, některé věci
už třeba hůře zvládáte, potřebujete
pomoc, radu nebo jen být mezi lidmi,
přijďte s námi pobýt, strávit pár
příjemných chvil nebo zažít třeba
i něco nového.
V Radosti je nám spolu dobře.
Společné chvíle trávíme v našem
příjemném „obývacím pokoji“,
odpočívárně nebo s kafíčkem na venkovní terase ve stínu pod markýzou.
Děláme to, co nás baví a na co máme
dostatek energie. Odpočíváme, povídáme
si, někdy se trochu protáhneme, zpíváme
si, čteme, luštíme křížovky a hádanky,
hrajeme hry, taky tvoříme a vyrábíme
hezké věci. Jdeme se projít do parku, na
krásnou farní zahradu, na kafíčko do
kavárny nebo na náměstí na zmrzlinu.
V létě si venku na ohni opečeme špekáček
nebo usmažíme výbornou vaječinu.
Občas si i zajedeme na výlet.
Když něco důležitého potřebujeme
zařídit, vždy se nám dostane profesionální pomoci i rady, vždy nám
někdo pomůže vše hladce zvládnout.
Pokud chcete Radost poznat
a dozvědět se více o těch, kdo ji tvoří,
zastavte se, třeba jen na chvilku,
na přátelské posezení. Najdete nás
v Rožnově pod Radhoštěm v budově
Charity vedle kostela.
Neváhejte, zastavte se, rádi Vám
podáme bližší informace.
Nebo volejte na tel. číslo 603 549 618.
Přijďte si Radost k nám užít. S Radostí
Vás přivítáme!
Za Charitu Valašské Meziříčí
Zlatuše Lušovská, vedoucí DS Radost
které může vykonávat samostatně
a zároveň větší bezpečnost samostatného
pohybu, aby nedošlo k dalšímu pádu.
Ten první znamenal klasickou zlomeninu
krčku stehenní kosti. Touto činností moje
návštěva končí, později přijede kolegyně
na polední péči, ale to je již jiná kapitola.
Celá ranní návštěva je tanec trvající bezmála 2 hodiny, a tak mám pro tuto chvíli
dost. U auta se sama trochu protáhnu
a celkem svižně mířím na Dolní Bečvu
k další paní.

Je to také seniorka, která již téměř nevidí.
Když má dobrý den, je hovorná, velmi
bystrá, jasně myslí a vyjadřuje se, má
smysl pro lehký ironický humor a je
radost s ní konverzovat. Je to takový
příjemný inteligentní slovní šerm. Když
na ní padnou, jak říkám, její smutky, je
hodně skleslá, a tak je třeba chmury rozfoukat hovorem místy vážným a místy humorným, věci nezlehčovat, ale zároveň je
nepřeceňovat, dát jim realistický kontext
a snažit se jí dodat optimističtější pohled
na vlastní existenci. To vše na pozadí
běžných úkonů ranní hygieny, výběru
šatů a oblékání, přípravy snídaně. S paní
také cvičím, kromě prevence případného
pádu tu cvičení funguje jako revitalizující
prvek, který zlepšuje náladu a mírní její
výkyvy. Ráno s touto paní trvá něco přes
hodinu.
Když dorazím kolem 10.30 do práce,
mám za sebou perné dopoledne a před
sebou alespoň krátký pohled do mailu,
utřídění věcí na ty, co hoří, co snesou
odklad, a ty, co vypouštím. Krátká pauza
s agendou ranních klientů. Už jsem si
zvykla na to, že některé dny prostě jím
nad papíry nebo u počítače.
Kolem 11 hodin vyjíždím znovu na další
dvě návštěvy, zaberou mi zhruba dvě
hodiny. Po 13. hodině se vracím a věnuji
se své práci vedoucí. Postupně přijíždějí
obě kolegyně z terénu a spolu probíráme
klienty. Sdělujeme si změny a pozorování a snažíme se přizpůsobit průběh
služby měnícím se okolnostem a stavu
klientů. Také se bavíme jen tak, děláme
si trochu legraci a smějeme se nebo se
jinak snažíme ventilovat nastřádané
napětí a únavu. Prostě než se vydáme
domů, trochu relaxovat. Ve tři se pomalu
rozcházíme, v práci zůstává ta, co má
odpolední služby, jako já včera.
Večer sedím na verandě se svým mužem
a náprstkem koňaku. Dívám se, jak slunce
barví stěnu lesa naproti mně na oranžovo.
Přemýšlím nad tím, zda někomu mohu
opravdu nějak pomoci, zda to, co dělám,
k něčemu je. A říkám si, že tohle opravdu
neposoudím, ale že jsem ten den dělala
věci nejlépe, jak jsem v danou chvíli uměla
a mohla. Takže je to OK a je čas jít spát.
Zítra je nový den.
Bc. Anna Žáčko,
vedoucí služby

Nemáme čas…?
V Charitě Valašské Meziříčí pracují
lidé věřící v Boha, věřící v „něco“ nebo
„někoho“, ale také lidé nevěřící. Ať už
jsme na tom s vírou jakkoliv, spojuje nás
všechny jedno – respekt k hodnotám,
které naše Charita vyznává. Abychom
všichni lépe tyto hodnoty pochopili,
máme mezi sebou pastorační asistentku.
Ta nejen dává útěchu věřícím klientům
či pracovníkům, ale svými slovy
a myšlenkami povzbuzuje všechny, kteří
v Charitě pracujeme.
Máte-li chuť, můžete se nad jejími slovy
zamyslet spolu s námi.
Příliš často se v práci setkávám s lidmi
unavenými, zahlcenými povinnostmi
a trpícími nedostatkem času. Neblahým
rysem dnešní doby je, že nemáme
čas. A to nejen v práci. Nejednou člověk
během týdne slyší, jak někdo vůbec
nestíhá doma uklízet, kolik se mu vrší
nevyžehleného prádla nebo jak nemá čas
navštívit své blízké.
Někdy říkáme, že čas utekl „jako voda“
nebo „ten čas tak letí“. Přitom čas běží
stále stejným tempem. Nedostatek času
neexistuje, protože čas je stále přítomen.
Čas nemůže nikdy chybět. Chybí vždycky
jenom „čas na…“, tedy čas na další úkoly
nebo práci.
Urputně se pořád za něčím ženeme.
Pořád máme moc práce a málo času.
A proč? Myslím si, že jedním z důvodů
může být to, že zapomínáme na jednu
podstatnou věc. Na nás samotné. Na to,
kdo jsme, jací jsme, co je pro nás důležité.
Jako sociální pracovníci, pečovatelé,
velmi často zapomínáme, že druhé lidi
máme mít rádi tak, jak máme rádi sami
sebe. V křesťanství je tato myšlenka hned
ta druhá nejdůležitější:
„Miluj svého bližního
jako sám sebe.“ Pečuj
o druhé tak, jak
pečuješ o sebe. Teprve
když se podíváme na
sebe, když se spojíme
sami se sebou – se svými prožitky, se svými
potřebami – dokážeme
žít, nejen fungovat.
Pokud dlouhou dobu
pracujeme ve stresu,

v naplňování něčích požadavků, jednou
prostě prudce narazíme. A to do nás
samotných.
Jednoho dne, až nebudeme mít sílu vstát
z postele, až někomu z našich blízkých diagnostikují vážnou nemoc, až nás opustí
druhý člověk, teprve tehdy se budeme
ptát: „Co jsme udělali se svým časem, se
svými možnostmi, s životem?“
Zkusme zvolnit tempo. Ono se to dobře
řekne, ale jak na to? Pravdou je, že
nedostatek času nedokážeme vyřešit
žádným plánováním. Můžeme zkoušet
různé techniky time managementu, ale
ty nám nepomohou, ať budou sebevíce
efektivní. Zapotřebí je spíše být citlivý
vůči sobě samému. Vnímat sám sebe, co
se se mnou děje, jak se cítím, co potřebuji
– najíst se, udělat si pauzu, být chvíli
v tichu.
Sepište si na papír své schopnosti,
nadání, talenty. Zeptejte se svých blízkých, přátel, v čem vidí vaše zvláštní obdarování. A začněte je rozvíjet! Zkoumejte, kde všude využíváte svých schopností.
Umíte je využívat i v práci? A přemýšlejte,
jak byste je mohli dále posouvat, jak se
v nich zdokonalovat.
Mějte rádi sami sebe. Myslete na sebe.
Pečujte o sebe. Spokojenost nenajdete
vně, ale uvnitř vás. Věřím, že každý z vás
v sobě máte nadání, talenty, zvláštní
obdarování, které je potřeba stále objevovat, uvědomovat si je, být za ně vděční
a zkoušet je dál rozvíjet. Vždy je čas začít.
Mgr. Tereza Olejníková, DiS.,
pastorační asistentka
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SVATÍ MĚSÍCE
DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,

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

ZÁŘÍ

1. Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
2. Modleme se za bohaté plody pastorační cesty papeže Františka do Afriky a za požehnání pro nově jmenované
kardinály.
3. Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro
poznání Boha i svého místa ve světě
a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.

ŘÍJEN

2. Misijní jaro církve
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
3. Ať svatost kněží a tichost a obětavost
všech Bohu zasvěcených svědčí světu
o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

LISTOPAD

1. Dialog a smíření na Blízkém východě
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SV. FRANTIŠEK BORGIA
/ 30. 9. /
POROZUMĚT JEŽÍŠI
A ODPOVĚDĚT LÁSKOU
Narodil se r. 1510 a před 18. rokem
vstoupil do dvorní služby u Karla V. a jeho
manželky Izabely. Zamiloval se do dvorní
dámy a oženil se s ní. Během šťastně prožitých 10 let měli spolu 8 dětí.
Po smrti královny Izabely si uvědomil malichernost lidské cti a pomíjivost světské
krásy. A rozhodl se prožít zbytek svého života s Bohem v modlitbě a pokání.
Císař Karel V. ho jmenoval místodržitelem v Katalánsku. František se od r. 1543
stal i vévodou Gandie, a přitom toužil žít
jako jezuita. Na univerzitě studoval teologii, srdcem žil jako řeholník a navenek jako vévoda Gandie. V r. 1550 dosáhl doktorátu z teologie a hned putoval do
Říma. Toužil se setkat se zakladatelem
řádu Ignácem, s nímž chtěl řešit vstup do
Tovaryšstva Ježíšova.
V r. 1551 se vrátil do Španělska, a po pobytu v poustevně předal panství synovi Karlovi. Oholil si vlasy a vousy, oblékl oděv duchovního a přijal kněžské svěcení. V r. 1554 byl ustanoven generálním
komisařem Portugalska a Španělska. Zakládal řeholní domy a školy. V r. 1565 byl
zvolen generálním vikářem a třetím řádovým generálem. Pozornost věnoval výchově noviců a v Římě finančně pomohl Ignáci z Loyoly založit pozdější papežskou Univerzitu Gregoriana. Zakládal vysoké školy ve Francii a zlepšil misijní práci v Indii a na Dálném východě. Misioná-

ře poslal také do Střední a Jižní Ameriky.
Přispěl ke vzniku řádových komunit na
Floridě, v Mexiku a v Peru. Staral se, aby
byl v komunitách zachováván duch Tovaryšstva Ježíšova.
Ve svém životě rozjímal o lásce, pro kterou byl Kristus poset ranami. Připomínal
si rozdíly mezi trpícím Ježíšem a svým
životem; vnímal, že nestačí porozumět
Ježíši bez odpovědi láskou. Stále toužil
přebývat v Bohu. Proto se snažil posvěcovat každodenní činnost modlitbou a předložením Pánu v Eucharistii.
V r. 1571 doprovázel kardinála Bonelliho na cestě po evropských panovnických
dvorech. Přitom onemocněl, v Římě vysílen ulehl a již se nezotavil. Požehnal svým
dětem a vnoučatům a skonal. Jeho ostatky byly přeneseny v r. 1617 do jezuitského
kostela v Madridu, kde se je r. 1931 snažili revolucionáři zničit. Zuhelnatěné zbytky byly přeneseny do řádového kostela
v Calle Serrano.
František byl blahořečen r. 1624 a kanonizován r. 1671.

SV. ANNA SCHAFFER / 5. 10. /
KONTEMPLACÍ O UKŘIŽOVANÉM
K POROZUMĚNÍ VLASTNÍHO
UTRPENÍ
Narodila se r. 1882 v Bavorsku. Byla to
zdravá a spokojená věřící dívka, tichá
a skromná. Na škole patřila mezi nejlepší žákyně. Ve 13 letech odešla do služby, protože si přála být misijní sestrou
a k tomu bylo zapotřebí mít věno.
V 16 letech přistoupila k prvnímu sv. při-

jímání a měla první mystický zážitek. Při
něm poznala, že projde dlouhým utrpením. Pokračovala v práci ve službě. Když
v r. 1901 prala prádlo, sklouzla do vařící mýdlové vody. V nemocnici si s popáleninami nedovedli poradit a odstraňovali jí části kůže kvůli vzniklému zánětu.
K tomu se přidal problém se žaludečním
vředem a očekávalo se, že nepřežije. Po
čtvrt roce byla Anna propuštěna, ale ještě
podstoupila další zákroky. Dolní části nohou byly pro náhlý růst zlomeny a po 30
operacích skončila natrvalo doma na lůžku s neustávajícími bolestmi, od kterých
nikdy nepocítila úlevu.
Po přijetí těžkého utrpení přijala skutečnost, že Boží plány jsou jiné než lidské.
Smířila se se situací a přijímala ji s rostoucí radostí jako Boží vůli, ač se původně proti takové bouřila. Sama napsala: „Myslím, že moje lůžko je Boží vůlí!
A všechnu bolest, kterou mi bude dovoleno
na něm trpět, přijímám s ochotou a radostí. Mám naději, že Boží vůle a má ubohost
vytvoří jednotu.“
Bohu jsou potěšením duše, které se ztotožňují s jeho láskou a obětují se jako
on za druhé. Ke stavu, v němž člověk za
vše Bohu děkuje, je potřebné dorůst. Růst
od sobeckého já, s nímž se rodíme, k bezmezné lásce, je proces, který něco vyžaduje.
Anna napsala své kamarádce: „S každým dnem narůstá ve mně touha přijímat
nové utrpení za obrácení duší.“ V dopise se

zmínila, že při každém sv. přijímání prosí
Spasitele za Církev a modlí se za její pastýře, aby je zachoval a její muka přijímal
na zadostiučinění.
R. 1910 Anna během sv. přijímání viděla
z hostie vycházet pět paprsků, které prošly skrze její ruce, nohy a srdce, zanechávajíce nepopsatelnou bolest. Takto popsala přijetí stigmat, o nichž věděli farář
Karel Rieger, denně jí nosící eucharistii,
a matka. Anna prosila Ježíše, aby stigmata nebyla vidět a nikdo z nich nedělal
senzaci, a aby raději více trpěla. Její láska k bližním vyrostla, skrze dopisy udílela lidem rady, poskytovala útěchu a posilovala jejich víru. Psala si hlavně s lidmi, které nemoc či úraz upoutaly na lůžko. Patřili mezi ně i Rakušané, Švýcaři a Američané. Vedle pera byla dalším
pracovním nástrojem jehla, kterou vyšívala, aby přivydělala na nezbytné životní potřeby.
V r. 1923 přišlo onemocnění míchy a rakovina. Došlo k úplnému ochrnutí končetin, které provázely silné křeče. Více jak
měsíc před smrtí postihla Annu mozková příhoda, která jí znemožnila mluvení a postihla i zrak. Spadla z lůžka a došlo k poranění mozku. Zemřela ve věku
43 let.
Papež Jan Pavel II. v r. 1995 vydal dekret
o jejích hrdinských ctnostech a r.1999 ji
v Římě slavnostně blahořečil. Kanonizována byla v Římě r. 2012 papežem Benediktem XVI.

Aby se v zemích Blízkého východu,
v němž rozdílné náboženské skupiny sdílejí tentýž životní prostor, zrodil
duch dialogu, setkávání a smíru.
3. Ať všichni naši zesnulí mohou plně
zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme
tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.
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

KLUB MAMINEK
Milé maminky,
jelikož nám skončily prázdniny a přiblížil se čas podzimu, vrací se i naše
společná setkávání v klubíku. Setkáváme ve každou středu od 9 hodin do
oběda v pastoračním centru.
Těším se na společné setkání!
Renata Hlavicová,
Centrum pro rodinu z.s. Val. Meziříčí

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ
Vážení čtenáři, bývalo zvykem zveřejňovat ve Farním zpravodaji přehledy udělených svátostí. V současné době nás ovšem zastihla směrnice
EU o ochraně osobních údajů. Protože
tyto informace obsahovaly citlivé osobní údaje, bude zapotřebí získat souhlas
s jejich zveřejněním. V současné době
se již žadatelů tážeme, zda tento souhlas dají, a doposud se nevyskytlo nesouhlasné stanovisko, takže je zjevné,
že v dalších číslech bude rubrika „Přehledy udělených svátostí“ pokračovat.
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OHLÉDNUTÍ
Naše pouť do Lurd
Tak letos to konečně vyšlo. Již vloni
jsme plánovali cestu do Myslíkovských
Lurd, ale pouť jsme uskutečnili až letos.
Přizvali jsme pár přátel a naše farní
evangelizační buňka Efata spolu s FEB
Vigantickou společně vyjely do nedalekých Palkovic navštívit a pozdravit
Pannu Marii. Nebyla by to pouť, kdybychom nešli pěšky. A tak za zpěvu mariánské písně jsme kráčeli lesní cestou
a sestupovali po vyšlapané lesní pěšince.
Konečně se před námi objevila kaplička
ve skále, s Pannou Marií a klečící sv.
Bernardetou. V úžasu jsme nasávali
krásu a klid tohoto místa. Toto malé
a nenápadné poutní místo vzniklo jako
poděkování za přežití vojenského náletu
na konci druhé světové války. Děkovali
jsme Panně Marii, že nás ochraňuje a je
stále s námi. Pomodlili jsme se růženec,
chválili jsme našeho Boha, děkovali
a předložili mu naše prosby.
Blížící se bouřka nás donutila ukončit
naše rozjímání a vydat se na zpáteční
cestu. Rádi se budeme vracet na toto
místo klidu. Pouť do našich blízkých
Lurd můžeme všem plně doporučit.
A. Boráková, FEB EFATA

Farní tábor 2019
aneb cestování vesmírem
Ve dnech 22. 7.–1. 8. 2019 se v Potštátě
uskutečnil tradiční farní tábor, tentokrát
s rekordní účastí 37-mi dětí. Tématem tábora bylo cestování vesmírem: v průběhu
tábora jsme navštívili hned několik cizích
planet, abychom nalezli vhodné místo pro
založení mimozemské kolonie. Ovzduší na naší planetě nám totiž již nepřálo,
a proto jsme museli hledat nový domov
pro lidstvo. Doufáme tedy, že se děti i lecčemu přiučily a naučily se, že je potřeba
se o naši planetu zodpovědně starat.
Během 10-ti denního programu se děti
mohly vydovádět, zažít spoustu zábavných her v přírodě, společnou modlitbu a nechyběla ani klasická přespávačka pod širákem nebo koupání v nedaleké
přehradě. :)

Věříme, že si děti tábor užily stejně jako vedoucí a chtěli bychom tímto poděkovat
všem rodičům, bez jejichž důvěry by se tábor neuskutečnil. Velký dík také patří všem
účastníkům, vedoucím i kuchařskému týmu
– bez jejich nasazení by totiž tábor nebyl táborem. Děkujeme a těšíme se příště! :)
Táboroví vedoucí RpR

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019
„ I když jenom prcek byl,
přece obra porazil“
Příměstským táborem nás každý rok někdo provází. V letošním roce se jím stala postava ze starého zákona, král David.
Děti byly svědky vyvolení a pomazání Davida na krále a sami si pomazání symbolicky mohly vyzkoušet. Poznávali sílu přátelství Davida a Jonatana, který mu zachránil život. Společně se pak s Davidem
museli vydat na dalekou cestu až na starý
hrad Hradisko :), při níž čelili mnoha nástrahám. Naslouchali jsme společně Davidově hudbě a jeho žalmům, které si pak
samy děti zkoušely vytvořit. Jako vrchol
tábora byla příprava na souboj a poté bitva s Pelištejci a především s Goliášem.
Díky pilné přípravě, ale jak samy děti musely pochopit, hlavně díky pomoci Boží
jsme zvítězili. Za naše vítězství jsme poděkovali večerní adorací v kostele. Na závěr jsme šli oslavovat do Gibon parku.
Zakončením byla páteční mše svatá, kterou měly právě děti. Zapojily se nejen
zpěvem, ale například též vlastními prosbami. Po mši následovalo opékání, kde
děti předvedly, co se za tábor naučily, společné poděkování a rozloučení.
Těšíme se na vás opět příští rok! :)
Maruška Rozsypalová a tým vedoucích
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Zakončení prázdnin
festivalem United 2019
Letos již po deváté se koncem srpna konal
ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival United, který přivítal okolo pěti tisíc
účastníků. Nabídnul mnoho koncertů, seminářů, workshopů, ale taky filmů či divadel. Na pódiu vystoupily známé kapely
jako Martin Smith, Lucy Grimble, Espé,
Divine Attraction, Adorare a spousta dalších. Mimo jiné i Pavel Helan, který zde
natočil videoklip ke svému hitu Rapper.
Písně nebyly pouze pěkná hudba k poslechu, ale opravdu chvály s hlubokým textem. Letošním tématem festivalu se stalo
motto ,,Srdeční záležitost“. Nejen o tom
se ve svých přednáškách zmiňovali řečníci: Kateřina Lachmanová, Kamil Strak,
Ladislav Heryán, Jan Šeda a jiní, kteří zaujali posluchače svými příběhy a myšlenkami o životě s Bohem. Pokud jste letošní United promeškali, nesmutněte, již se
připravuje jubilejní desátý ročník. Nezbývá, než se těšit. :)
Čtenář Farního zpravodaje

Myslíkovské Lurdy (Palkovice)
UNITED 2019

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

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

TYLOVICKÁ POUŤ
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