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FOTA: Václav Kašík

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA (článek na straně 4)
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Advent vyjadřuje závažnost naší situace

Boží Syn svým příchodem chtěl dosáhnout
plné účasti na naší lidské situaci. Nesdílel s námi hřích, ale pro naši spásu vytrpěl
všechny jeho důsledky. Církev stále znovu
prožívá milost tohoto spoluutrpení, tohoto
„příchodu“ Božího Syna do naší lidské úzkosti, které se dotknul naplno.
Čekáme na Boha, ne na nějakou dekoraci!

Křesťané přijali slovo advent, aby jím vyjádřili svůj vztah k Ježíši Kristu. Ježíš,
Král, vstoupil do této chudé provincie nazývané Země, aby navštívil všechny. Slovem adventus se v podstatě chtělo říci:
Bůh je tady, nevzdálil se ze světa, nenechal nás samotné. I když jej nemůžeme
vidět či se jej dotknout, on tady je a přichází nás navštěvovat mnoha způsoby.
Bůh vstupuje do mého života

Advent s maximální silou vyjadřuje veškerou závažnost naší situace, naši extrémní potřebu spásy. Čekáme na Boha, nikoliv jako na nějakou pěknou dekoraci již
spaseného světa, ale jako na jedinou cestu vysvobození ze smrtelného nebezpečí. A víme, že On sám, Osvoboditel, musel trpět a zemřít, aby nás z tohoto vězení vyvedl.
Bůh nás nenechal samotné, je tady…

Význam „adventu“ tudíž obsahuje také
termín visitatio, který znamená „návštěvu“. V tomto případě jde o návštěvu
Boha. On vstupuje do mého života a obrací se ke mně. Z běžného života máme
všichni zkušenost, že máme málo času
pro Pána a málo času také pro sebe. Advent nás vybízí zastavit se a vnímat jednotlivé události dne jako znamení, která
nám dává Bůh. Jako znamení pozornosti,
kterou má pro každého z nás.

Slovo advent lze přeložit slovem „přítomnost“ či „příchod“. V jazyce antického světa to byl výraz, který se používal
k označení příchodu funkcionáře, návštěvě krále či císaře v nějaké provincii. Mohl
však znamenat také příchod božstva, které vychází ze své skrytosti, aby zjevilo
svou moc.
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OTÁZKA OD ČTENÁŘE
Odkdy je v liturgickém roce před Vánocemi období adventu? A jak se jeho slavení měnilo
v průběhu staletí?
ODPOVĚĎ
Vystopovat přesné datum počátku slavení du). Od papeže Řehoře Velikého bylo toto
adventu je velmi obtížné, protože pro to
období zkráceno na 4 týdny.
chybí historické prameny. Je ale jisté, že
Petr Šikula
advent jako specifická doba přípravy na
Vánoce je typický pro západní křesťanství. P. ThLic. Petr Šikula po studiu teologie půJistý doklad o slavení Vánoc v Římě 25.
sobil ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavprosince máme z roku 336. Doba příprala v Brně. Od prosince 2011 je také kanovvy Advent se objevuje na konci 4. a v prů- níkem Královské stoliční kapituly sv. Peběhu 5. století, a to v Gálii a Španělsku,
tra a Pavla v Brně, Na návrh České bisv Římě až v polovině 6. století. Zpočátku
kupské konference byl k 1. 8. 2013 jmenototo období trvalo 6 týdnů, podobně jako
ván rektorem Papežské koleje Nepomuceobdobí přípravy na Velikonoce mělo post- num. Tuto funkci vykonával do roku 2018.
ní charakter (někdy se mu říkalo „Půst sv. Od 15. 6. 2018 je farářem ve farnosti KloMartina“, protože začínalo 11. listopabouky u Brna.

ÚVODNÍ SLOVO
Jak číst Bibli
Písmo svaté určitě známe, není to pro nás
kniha neznámá. Biblické příběhy nás provázejí od dětství a texty Písma slyšíme při
každé mši svaté.
A v tom už můžeme vidět první nápovědu.
Je totiž podstatný rozdíl mezi tím, když
texty Bible posloucháme, a tím, když je
sami čteme. Jistě i naslouchání může přinášet duchovní užitek, ale velmi snadno
se můžeme stát jen pasivními posluchači,
kteří buď vůbec nevnímají smysl biblického textu, nebo textu sice rozumí, ale nedokáží v něm najít Boží poselství do svého vlastního života. Čtení nás nutí k větší
aktivitě a osobní účasti. Už to, že si člověk
udělá čas a že vůbec vezme Bibli do ruky.
To samo o sobě může být malá modlitba,
pokud Bibli bereme do rukou s opravdovou úctou. Někdo zdraví Bibli úklonou,
někdo pohlazením, přiložením na čelo,
někdo i políbením.
Dále si můžeme sami vybrat, kterou část
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30. VÝROČÍ
Písma svatého chceme číst. Nedoporučuje se číst Bibli od začátku, ale na prvním místě sáhnout po Novém zákoně a začít evangelii. Já osobně radím, že
když člověk přečte všechna čtyři evangelia, tak je má přečíst ještě jednou a pak
ještě jednou a tak až do konce svého života stále znovu a znovu číst slova Ježíše Krista a středem našeho čtení Bible
a zároveň středem našeho života se má
stát a navždy zůstat Kristus.

Národní pouť ČR do Říma 11.–13. 11. 2019

Mezitím člověk pro obohacení a pro
zajímavost otevře i Skutky apoštolů
a později listy apoštola Pavla. Nakonec
se dostaneme i ke knihám Starého zákona, které nám mohou připravit nejedno překvapení.
Stejně důležité je, že při čtení si můžeme zvolit vlastní rychlost četby. Není
totiž důležité, kolik toho přečteme, ale
kolik zrna Božího slova padne do půdy
našeho srdce a jaký užitek slovo Písma
přinese do našeho každodenního života. V tom je vlastní osobní četba Písma
nenahraditelná, stává se rozhovorem
s Bohem. Lidé si občas stěžují, že Bůh
mlčí, že ho neslyší. Při čtení evangelií
zjistíme, že opak je pravdou: Říká toho
tak mnoho.
P. Pavel

Adventní kalendář s vystřihovánkou
betléma a příběhem na každý den
o tom, co se asi mohlo stát, když v Rožmitále v adventu roku 1796 nacvičoval Jakub Jan Ryba první provedení vánoční skladby, která dnes lidově říkáme
„rybovka“. Na www.mojeduha.cz najdete ke každéu dni ještě další nápady.
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Národní pouť v Římě zahájili naši biskupové 11. 11. v 11 hod. společnou modlitbou litanií k našim národním patronům
v bazilice sv. Klimenta, kde se nachází
hrob sv. Cyrila, jehož 1150. výročí úmrtí v Římě si letos připomínáme. Se všemi poutníky jsme se pak setkali v bazilice Santa Maria Maggiore, kde proběhla slavnostní zahajovací mše svatá, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner
a při níž kázal biskup Vojtěch Cikrle. Ten
poutníkům vysvětlil, že pravá pouť je
také spojena s nejrůznějšími těžkostmi i kříži, protože jsme nepřijeli na výlet, abychom něco viděli či zažili, ale na
pouť, abychom posílili naši víru a očekávali zázrak proměny našeho života.
Hlavní bohoslužba národní pouti se konala v den 30. výročí kanonizace sv.
Anežky České, v úterý 12. 11. v bazilice sv. Petra. Hlavním celebrantem této
slavnostní mše svaté byl kardinál Dominik Duka OP a homilii přednesl pomocný biskup pražský Zdeněk Wasserbauer.
Vzpomínal na sv. Jana Pavla II., který
před 30 lety sv. Anežku svatořečil, i na
jeho nezapomenutelný výrok při jeho
zvolení papežem: „Nemějte strach! Otevřete, ba rozevřete dokořán brány Kristu!“ Mše sv. pak byla zakončena modlitbou u oltáře sv. Václava, který je umístěn v pravé lodi baziliky sv. Petra, a českou státní hymnou. Večer jsme se pak
všichni těšili na úžasné koncerty „České nebe“ v bazilice sv. Jana v Lateránu
a koncert chval scholy brněnské mládeže

(SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra.
Středeční ráno měli všichni poutníci namířeno na svatopetrské náměstí, kde
se konala generální audience se sv. otcem Františkem, které se kromě poutníků z celého světa zúčastnilo také 4 000
poutníků z České republiky. Ti Svatému
otci předali mimořádný dar – sochu Koruny svaté Anežky České a finanční dar
pro chudé, při kterém se vybralo 1,2 milionu Kč. Papež František povzbudil
poutníky z naší vlasti, aby žili s novým
nadšením podle evangelia mezi spoluobčany, kteří ještě Krista nepoznali, a také
se s několika českými poutníky i dětmi
osobně pozdravil. Národní pouť v Římě
byla ukončena mši svatou v bazilice sv.
Jana v Lateránu.
Kdo se do Říma nedostal, mohl přijet
ještě poděkovat, obdobně jako tomu bylo
před 30 lety s kardinálem Františkem
Tomáškem, v sobotu 16. 11. do katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kde
byla sloužena děkovná mše svatá. Hlavním celebrantem i kazatelem byl dlouholetý spolupracovník Jana Pavla II. Stanisław kardinál Dziwisz.
Velké díky patří všem organizátorům
pouti, ale také pracovníkům TV Noe
a rádia Proglas, kteří přenos zprostředkovali až do naší vlasti, i všem dalším
sdělovacím prostředkům a médiím.
Kéž se za nás sv. Anežka přimlouvat nepřestane.
Václav Kašík

MÉ SVĚDECTVÍ Z ŘÍMA
Osobnost papeže Františka
a mariánský sloup na Španělském
náměstí v Římě
Nastal 11. listopad 2019 a já se ocitl jako jeden z poutníků poprvé ve věčném městě Římě. Má očekávání z tohoto místa byla brzy překonána. Postupně jsme procházeli hlavními římskými kostely a bazilikami, dostávali
se ke kořenům naší víry a také k velké
vděčnosti za to, co nám naši předkové
zanechali, vybudovali a co pro nás vytrpěli. Zážitků jsem si z Říma odnesl
opravdu mnoho. Jen samostatný program národní pouti byl jednou velkou
milostí. Nejsilnějším okamžikem však
pro mě bylo setkání s papežem Františkem a návštěva u mariánského sloupu na Španělském náměstí v Římě.
Při vstupu do Vatikánu jsem byl ohromen velkolepostí Svatopetrského náměstí i bazilikou sv. Petra, ale vzápětí,
a to i při setkání s papežem Františkem,
mě naplnily velké obavy a strach o Svatého otce, který na svých bedrech nese celou naši církev. Těch starostí, problémů,
rozhodování, zodpovědnosti a všeho, co
s tímto postavením souvisí, si asi jen těžko dovedeme představit. Hned se mi připomněla slova malé Hyacinty, jedné z fatimských vizionářů, která se po zjevení Panny Marie ve Fatimě pravidelně a s
velkou odhodlaností modlila za Svatého otce. Myslím si, že spoustu z nás Svatého otce hodnotí, chválí či dokonce kritizuje, ale náš úkol by měl být právě po
vzoru sv. Hyacinty nikdy se za něho nepřestat modlit. Při středeční generální audienci mě pak papež František vel-

mi oslovil svou ochotou a láskou ke všem
lidem. Kromě toho, že si vzal k sobě do
papamobilu několik dětí z naší české
skupiny, přijel na audienci s velkým časovým předstihem, aby několikrát objel celé náměstí a pozdravil se s poutníky.
Po skončení programu i televizního přenosu taktéž ještě dlouho zůstal na Svatopetrském náměstí, aby se pozdravil se
zástupci a pěveckými sbory z naší země
i několika dalšími skupinami. Po tomto
jistě vyčerpávajícím programu při zpáteční cestě nenastoupil do připraveného
papamobilu, ale pěšky prošel celou půlkou přední části náměstí, aby se osobně
pozdravil s poutníky a podal jim ruku. Až
poté nasedl do papamobilu a odjel nejbližší cestou za hradby a i při této cestě mával a žehnal lidem a zdálo se mi, že
jeho požehnání a pohled nesměřuje do
davu lidí, ale do očí a srdce každého člověka, který tam v tu chvíli stál. Jako by
věděl, že už se nemůže s každým osobně setkat, i kdyby moc chtěl, ale na dálku
každému posílá tento osobní pozdrav.
Druhým mým silným prožitkem v Římě
byla návštěva Španělského náměstí, kde
stojí mariánský sloup, který nechal vztyčit
papež Pius IX. na památku slavnostního
vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie. Pravidelně sleduji přenos pobožnosti, kterou Svatý otec vždy
koná 8. prosince, v den této slavnosti na
tomto místě. Vzhledem k mariánské úctě
a obtížnému návratu mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze jsem
velice chtěl toto místo navštívit. Brzy jsem
však zjistil, že tento mariánský sloup se nachází uprostřed jedné z nejluxusnějších
italských čtvrtí a že vlastně Španělské náměstí tak, jak jsem našel na jednom nápisu, je: „luxus, sláva a srdce Říma“. A také
jsem se přesvědčil, že tomu tak opravdu
je, ne kvůli luxusním obchůdkům, ale právě kvůli mariánskému sloupu, který se tyčí
nad celým tímto náměstím, protože mít
za matku Pannu Marii opravdovým luxusem, slávou i srdcem vskutku je. Když jsme
navštívili toto místo, prudce lilo a ani nešlo držet deštník a zároveň se dívat vzhůru
k nebi na sochu Neposkvrněné.
Ale i přesto byl tento moment pro mě tak
silný, že nešlo než pokleknout na mokrou dlažbu a se zavřenýma očima se svěřit, děkovat a prosit tu, která je po Bohu
v nebi ta nejprvnější.
Václav Kašík

ZASVĚCENÍ
NAŠICH RODIN a DOMOVŮ
Před rokem, 8. prosince 2018, na slavnost
Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, bylo naše město a naše farnost
zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a zároveň došlo ke korunovaci
Panny Marie v našem farním kostele. Učinili jsme tak v návaznosti na zasvěcení světa papežem Janem Pavlem II. i papežem
Františkem a v návaznosti na zasvěcení celé
naší země v jubilejním roce Fatimy 2017.
Nyní by bylo přínosné zasvětit naše rodiny a domovy. K zásvětné modlitbě níže můžeme připojit desátek sv. růžence.
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem
a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou
ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která
mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať
je mým útočištěm a cestou, která mne vede
k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky
k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení
hříšníků a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci
žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.
A nakonec mé Neposkvrněné Srdce
zvítězí!			
vk

DUCHOVNÍ OBNOVA
PRO SENIORY
Ve dnech 22.–24. září se uskutečnila na
sv. Hostýně duchovní obnova pro seniory.
Přednášejícím byl P. Jan Mach. Tématem
přednášek byla modlitba růžence. Za naši
rožnovskou farnost se zúčastnilo 6 farníků, celkový počet účastníků byl 47. Nejstarší seniorce bylo 94 let!
Alois Tkáč
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Ladislav Heryán a svoboda

Listopad 89
Žijeme v krásné době! Vnímáte to také
tak? Už 30 let u nás máme svobodnou demokracii. Náš bezpečný a ekonomicky
dobrý život je zaštítěn ze všech možných
stran (EU, NATO, OSN…). A poslední
roky přicházíme i na to, co je to ta opravdová svoboda, vnitřní svoboda, svoboda, kterou musí ustát každý sám za sebe.
Svoboda jako dar, který nám podle biblické zvěsti daroval Bůh. Žijeme v krásném čase občanské nelhostejnosti (demonstrace Milion chvilek pro demokracii). V čase, kdy je na veřejných demonstracích, besedách a přednáškách nápadně silná aktivní přítomnost věřících křesťanů. Je pozoruhodné, že sekulární česká
společnost s mnoha předsudky vůči církvím tyto řečníky přijímá velmi pozitivně. Čas, kdy se nebojí promlouvat odvážným prorockým hlasem duchovní, je časem naděje. Takto vystupující lidé konají
velkou službu pro věrohodnost křesťanů
v české společnosti.
K připomínce výročí Listopadu 89 zaštítilo Město Rožnov p. R. pořádání série akcí
(najdete je na webových stránkách Města i farnosti). Místní pobočka České křesťanské akademie přispěla přednáškami
dvou hostů – kněze Ladislava Heryána
(Můj příběh a vnitřní svoboda) a historika Jaroslava Šebka (Doba byla těhotná
změnou) – obě jsou k poslechu na stránkách farnosti, záložka Akademie.
Přednášky a knihy pátera Heryána sloužily jako impulz pro článek „Ladislav Heryán a svoboda“ od Ludmily Doležalové
– doporučuji k přečtení.
Marie Popelářová,
Česká křesťanská akademie
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Četla jsem knihy Ladislava Heryána. Byla
jsem na dvou jeho přednáškách. Nebudu
popisovat jejich obsah, nedovedu to. Není
to jeho vzdělání, jeho moudrost, dokonce
ani jeho člověčenství, které mě okouzluje.
Je to prostota dítěte, které dovolí Bohu,
aby On jej utvářel, dovolí si být na Bohu
závislé a tato závislost jej naplňuje obrovskou svobodou. Tak přitažlivou svobodou, tak radostnou, že vzbuzuje touhu po
lásce a následování. Svobodou, která dovolí člověku, aby se na svět díval Božíma
očima. Svobodou, která je jen částí Boží
svobody, ale tato část stačí, aby přes naše
mlhy učinila průzor do nebe a my v úžasu zjistili, že nebe a Bůh jsou vedle nás.
A abychom se zajíkli v úžasu, že může být
i v nás. Abychom pozdvihli oči od svých
představ, černobílého myšlení a různých
učení k Boží lásce, milosrdenství a radosti.
Jen ze střípků našeho poznání a setkávání
se skládá život. Již dávno někteří prohlásili: „Vím, že nic nevím.“ „Správně vidíme
jen srdcem.“ Musíme toho tedy hodně vědět, vidět, poznat, nastudovat a učinit jen
proto, abychom byli spokojeni sami se sebou a potvrdili si, že naše cesta je správná? Nemusíme a jistotu mít stejně nebudeme. Ladislav Heryán je katolický kněz,
bratr ve víře, bratr v hledání Boha a člověka. Studoval Boží slovo hlouběji než my,
miluje více než my a jeho slova, nevím,
možná se mýlím, jsou pro mě dveře otevírající širé prostory, kde může vanout Bůh.
Bůh přece nemiluje jen nás křesťany, nemiluje jen ctnostné, On miluje bezpodmínečně. Jeho spravedlnost není naše spravedlnost. Chceme po člověku na vozíčku,
aby běžel po svých maraton? Ne. Chceme v dobrém úmyslu, aby ostatní poznali našeho Boha? Chceme. Potíž je v tom,
že „náš Bůh“ není náš majetek, je to Bůh
všech a nedá se zavřít do škatulek žádné
denominace. Ptáme se, zda lidé touží po
našich podobách Boha, nebo po setkání
s živým člověkem a živým Bohem? Dovolíme „svému Bohu“, aby chodil s námi, či

my s ním? Je to prosté a pro všechny srozumitelné, jenže obrátit svůj život je pro
nás těžší než reprodukovat učení církví. Neznáme ani omezení, ani dary druhých, natož jejich vnitřní život, a bláhově
si myslíme, že je naše argumenty přesvědčí. Bůh přece není argument, nauka, odměna či trest. Pokud se budeme bát vztahu s Bohem a s člověkem, nemáme co nabídnout, člověk toužící po chlebu se přece
nespokojí s popisem chleba. Mnozí hledači jistě dovedou milovat více než my, kteří
„více víme“. Nevíme nic.
Naše touha po lepším světě a po spravedlnosti je lidská, máme právo a zároveň povinnost bojovat za dobro, i když je to jen
dobro podle našich představ. Máme právo se radovat a odpočívat zrovna tak jako
plakat a být slabí. Máme svobodu být
sami sebou a hledat. Ladislav Heryán láká
k vykročení k člověku a k Bohu. Někdo vykročí k Bohu a začne více milovat člověka.
Někdo začne více milovat člověka a stane se kapkou v moři Boží lásky a milosrdenství. Neuvidíme víc než kapky okolo.
Pokud v nich poznáme Boží tvář, dobře.
A když nepoznáme a neuvěříme v existenci Boží, také dobře. Žijeme v něm, pohybujeme se a jsme, ať o tom víme, nebo ne,
ať věříme, nebo ne. Bůh se svou láskou
spojil s člověkem a je spravedlností. Můžeme se odvolávat na citáty z Písma, brát
podobenství doslova a hledět na druhé
brýlemi spravedlnosti nebo brýlemi milosrdenství podle našeho vnímání Boha,
sebe a bližního. Já hledám odpověď v činech Boha, který se dává člověku. Bůh se
stal člověkem, stal se pokrmem a stal se
naší záchranou. Jeho spravedlnost naše
zlo bere na sebe, stal se hříchem na kříži.
Dokonalá spravedlnost a láska. Bůh, který se při stvoření světa vznášel nad vodami, přebývá uprostřed a ve svém stvoření.
Nebe je mezi námi, pokud dovedeme rozhrnout mlhy své duše. Až mi bude zle, pokusím se si to připomenout.
Ludmila Doležalová

HUDBA
Prožijte formačně-inspirativní kurz Restart s chválou

Co k tomu napsali samotní tvůrci?
Počas 8 týždňov budeme prostredníctvom
videí objavovať a pripomínať si, čo je a čo
nie je chvála, akú moc má vďačnosť a za
čo máme byť vďační, aké je srdce chvály,
čo znamená uctievať v Duchu a v pravde,
ako sa dá chválou bojovať, akými spôsobmi môžeme uctievať Boha, načo nám je
telo a pohyb v modlitbe a ako žiť životný
štýl chvály.
Okrem tematických videí sa s nami o svoje skúsenosti s uctievaním Boha podelia
ľudia z nášho spoločenstva a špeciálnym
prvkom budú video piesne, v ktorých sa
dozviete, ako tieto piesne vznikli, o čom
hovoria a ako sa s nimi môžeme modliť.
Videá budú prichádzať prostredníctvom
e-mailov vždy v pondelok a vo štvrtok. Na
každý týždeň vám “pribalíme” aj konkrétnu výzvu spojenú s danou témou. Súčasťou “reštartu” je aj každodenné čítanie
Božieho slova podľa zostaveného rozpisu,
ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.

Naše srdce potrebuje Pána. Naše srdce tiež potrebuje Kráľa. Keď budeme
Pána chváliť, bude kraľovať v našom živote. A preto REŠTARTUJ SVOJ ŽIVOT
s CHVÁLOU!
PRIHLÁSENIE SA NA ODBER
REŠTART VIDEÍ !
Odkazy: http://www.martindom.sk
Napsal Pavel Šupol
Převzato z http://hudba.signaly.cz/
Arcidiecézní centrum pro rodinný život Olomouc ve spolupráci
s děkanátním centrem pro rodinu Olomouc a římskokatolickou
farností Svatý Kopeček zvou na ...

Vykročme spolu na cestu do srdce chvály! Tak zní výzva i nabídka Spoločonstva pri Dóme sv. Martina v Bratislavě.
V průběhu dvou měsíců mají připravených 8. výzev, 16 inspirativních videí,
56 nabídek čtení z Božího slova týkající
se oblasti chval.

PASTORAČNÍ KALENDÁŘ
hlavních naplánovaných akcí

PROSINEC
1. 12. / neděle
Žehnání advent. věnců při mších sv.
1. ADVENTNÍ KONCERT / 16.30
4. 12. / středa
Zasedání pastorační rady / 19 hodin
6. 12. / pátek
Celodenní adorace
Rorátní mše svatá pro děti / 18 hodin
7. 12. / sobota
Roráty v kostele sv. Anny v Muzeu /
7 hodin
Večer chval / 19 hodin
8. 12. / neděle
Uzávěrka farního časopisu
Návštěva svatého Mikuláše po druhé
a třetí mši svaté
2. ADVENTNÍ KONCERT / 16.30
13. 12. / pátek
Rorátní mše svatá pro děti / 18 hodin
14. 12. / sobota
Divadlo v pastoračním centru / 16 hod.
15. 12. / neděle
Sbírka na kostel
3. ADVENTNÍ KONCERT / 16.30
21. 12. / pátek
Rorátní mše svatá pro děti / 18 hodin
22. 12. / neděle
4. ADVENTNÍ KONCERT / 14 hodin
Adventní zpověď od 15 hodin
24. 12. / úterý
Dětská vánoční mše pro děti / 16 hod.
Půlnoční mše svatá / 24 hodin
25. 12. / středa
Mše svaté jako v neděli
Možnost prohlídky betléma v kostele
po celé odpoledne
ROŽNOVANKA hraje koledy
na náměstí od 15 hodin
ROŽNOVANKA pokračuje před
kostelem od 15.45
Koncert ROŽNOVSKÝCH OGARŮ
v kostele / 16 hodin
26. 12. / čtvrtek
Mše svaté jako v neděli
Možnost prohlídky betléma v kostele
27. 12. / pátek
Mše svatá v kostele svaté Anny
v Muzeu s žehnáním vín
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OKÉNKO PRO DĚTI

www.deti.vira.cz

MODLITBY MATEK
Modlitby matek vznikly v roce 1995
v Anglii. Také v naší farnosti pocítily maminky touhu modlit se za své děti
a rodiny, a začaly se proto jednou týdně scházet.
Odevzdanost do Božích rukou předpokládá velikou důvěru v Boží vedení. A právě
důvěře a odevzdanosti se spolu s ostatními maminkami učíme. V úvodu společenství otevíráme modlitební brožurku s modlitbami, které se modlí ženy v MM na celém světě a uvádějí nás tak do jednotlivých
částí společenství (prosba k Duchu sv., odpuštění hříchů, prosba o spojení s jinými
skupinkami matek, četba Božího slova...).
Vyvrcholením setkání je odevzdávání našich dětí do Boží náruče. Všechny, za které
se chceme modlit, máme napsány na papírových kolečkách a během odevzdávání je
symbolicky vkládáme do košíčku. „Pojďte
ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ Mt 11, 28.
Více na webu farnosti pod AKTIVITAMI
a SPOLEČENSTVÍMI.
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
V srdci paní Zdislavy
V. ročník soutěže
TÉMA: 800 LET SVATÉ ZDISLAVY
Vlastností světců je, že postupem času
neupadají v zapomenutí, ale naopak
povědomí o nich i jejich vliv roste. Tak
je tomu i u sv. Zdislavy z Lemberka.
Prožila na severu Čech jen asi 15 let,
zemřela velmi mladá, a přesto se na ni
nezapomnělo. Věhlas sv. Zdislavy roste, a to nejen u nás v naší vlasti, ale též
v zahraničí.
Je to tím, že tzv. druhý život svatých
(ten po smrti) je bohatší než život první (pozemský). Paní Zdislava z Lemberka žila heroickou obětavou láskou – ke své rodině, vůči chudým, nemocným a jinak potřebným. Když mladá, možná vyčerpáním, zemřela
(4. 1. 1252), byla to pro všechny velká rána. Lidé začali chodit k jejímu hrobu a prosili o její přímluvu u Boha. Mnoho proseb bylo vyslyšeno. Poutníci putují
k hrobu sv. Zdislavy dodnes a odcházejí
velmi posíleni a často i vyslyšeni. To přispívá ke Zdislavině cti a oslavě. Hlavně
však je oslaven Bůh, který zůstává první
příčinou všech znamení i uzdravení.
Začínáme slavit Zdislavské jubileum – 800 let od jejího narození. Je
to krásná příležitost poděkovat sv.
Zdislavě za pomoc, kterou prokazuje již téměř osm století. Sv. Zdislava je oslavena v nebi, ale zároveň nás
doprovází tady na zemi. Její krása,
dobrota a láska trvají.
Formát: čtvrtka, karton, papír max. A3
Technika: libovolná (malba, kresba,
grafika, koláž, komiks atd.)
Práci prosím označte: jméno a věk dítěte (důležité!), adresa, e-mail (kam
můžeme poslat pozvání na vernisáž
a vyhlášení výsledků – důležité!).
Kategorie:
5 – 8 let / 9 – 12 let / 13 – 15 let
Práce posílejte do 31.1. 2020 na adresu:
Klášter dominikánů, Klášterní 33
471 25 Jablonné v Podještědí
Obálku označte: V srdci paní Zdislavy
Výsledky soutěže 1. května 2020
Více na www.zdislava.cz
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ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Materiální sbírka
v ON Semiconductor
V týdnu od 4.–11. 11. 2019 proběhla
ve společnosti ON Semiconductor
v Rožnově pod Radhoštěm materiální
sbírka určená pro potřeby Charity
Valašské Meziříčí. Tato akce se konala
v rámci Týdne sociální zodpovědnosti,
který společnost každoročně vyhlašuje.
Nabídla svým zaměstnancům
možnost pomoci lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci a potřebují
např. základní materiální pomoc
(potraviny, hygienické pomůcky,
ošacení, domácí textil apod.).
Dary budou z velké části využity v Centru
sociálně-materiální pomoci, ve službách
pro lidi v krizi a bez domova (Terénní služba
Domino, Denní centrum, Noclehárna), ale
i v dalších sociálních službách, které Charita
Valašské Meziříčí provozuje (např. Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež, Denní
stacionář, Azylový dům pro matky s dětmi,
Domov pro seniory aj.). Ty, které se nevyužijí
pro klienty sociálních služeb, budou nabídnuty k prodeji zákazníkům našeho obchůdku
KOMPOOT ve Valašském Meziříčí.
Děkujeme společnosti ON Semiconductor za spolupráci při organizování sbírky
a za poskytnutí zázemí pro její konání.
Zaměstnancům společnosti upřímně
děkujeme za štědrou ruku a otevřené srdce
díky tomu jsme naplnili 35 banánových krabic oblečením, ložním prádlem, ručníky,
drogerií, hygienickými a úklidovými
prostředky, potravinami, výtvarnými
pomůckami, společenskými hrami apod.
Poděkování patří také všem pracovníkům
Charity Valašské Meziříčí, kteří se
ochotně podíleli na organizování sbírky.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Charita Valašské Meziříčí otevřela
Nízkoprah TRIUMF
Požadavek na zřízení Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež v Rožnově pod
Radhoštěm vyšel z komunitního plánování města.
Než padlo toto rozhodnutí, bylo potřeba zjistit spoustu informací, hlavně o potřebnosti této sociální služby v nové lokalitě. TRIUMF klub se tak stal 16. sociální službou provozovanou Charitou Valašského Meziříčí.
Samotnému otevření předcházelo mnoho příprav, které dopomohly klub dotáhnout do jeho dnešní podoby. Prostory, ve
kterých nízkoprah sídlí, pronajalo Charitě
město Rožnov. Následovaly rozsáhlé stavební úpravy.
Velkým otazníkem byl název nového klubu. Protože, ač se to nezdá, dobrý název je polovina úspěchu. Obzvlášť to platí
u cílové skupiny klientů, která je ve věkovém rozmezí 10 až 26 let. Zvítězil název
TRIUMF. Poté následovalo zaregistrování nové sociální služby. K tomu je potřeba
znát konkrétnější podrobnosti, jak bude
služba poskytována, které cílové skupině a jakým směrem se bude zařízení ubírat. Využili jsme tedy možnosti podívat se
do různých podobných zařízení v okolí,
kde nám díky vstřícnosti a ochotě jednotlivých pracovníků byly předány zkušenosti, tipy, ale i rady o poskytování této služby. Mezitím jsme také pracovali na vytvo-

ření interiéru, ve kterém by naši klienti
našli místo, kde by mohli rozvíjet své kreativní myšlení, prohloubit si své dovednosti a schopnosti v různých zájmových,
volnočasových, ale i vzdělávacích činnostech. Během příprav klubu jsme se neustále snažili být velmi kreativní a dívat
se takřka na vše pohledem klientů, abychom co nejvíce vyhověli jejich požadavkům, potřebám, ale i nárokům. Před samotným otevřením bylo také důležité, aby
o nás vědělo co nejvíce mladých lidí. Navázali jsme proto spolupráci se školami,
organizacemi, institucemi a orgánem sociálně-právní ochrany dětí, kde jsme prostřednictvím krátké prezentace sdělili,
kdo jsme, pro koho jsme, co děláme a co
jim můžeme nabídnout.
Po všech těchto nezbytných přípravách
jsme 1. listopadu slavnostně Nízkoprah
v Rožnově otevřeli.
Naším záměrem je klienty motivovat
a vést je k odpovědnému a samostatnému
způsobu života. Vývoj nové sociální služby je v začátcích a přáním pracovníků je,
ať klienti najdou v novém Nízkoprahovém zařízení bezpečí, ale i místo, kde budou rádi trávit svůj volný čas společně se
svými vrstevníky a pracovníky klubu.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Domácí zdravotní péče dostane pro příští rok o 30 % navíc,
Charita ukončuje stávkovou pohotovost
Zhruba o 30 % více peněz by měl dostat v příštím roce úsek domácí zdravotní
péče. Ukazují to propočty odborníků z organizací, které přes půl roku o podmínkách financování vyjednávaly se zdravotními pojišťovnami, ministerstvem zdravotnictví i samotným premiérem.
Výrazně jim v tom pomohla podpora 70
tisíc občanů, kteří podepsali petici Doma
je doma. Rada ředitelů, nejvyšší orgán
Charity, se rozhodla ukončit dosavadní stávkovou pohotovost sester. Ta trvala
více než rok.
Závěrečná jednání byla velmi náročná
a velmi napjatá. „Takřka do poslední chvíle před vydáním úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví jsme nevěděli,
kolik z našich požadavků bude vyslyšeno.
Bude i lepší bodové ohodnocení výkonů.
Podařilo se vyjednat i doplacení nespravedlivých regulací za loňský a letošní rok.
Nedokázali jsme prosadit vše, ale i tak
celkové navýšení činí zhruba 30 % oproti letošnímu roku,“ uvedla hlavní vyjednávačka za Charitu Ludmila Kučerová.
Jedná se o skok, který by měl zajistit záchranu a stabilizaci dlouhodobě podfinancované a přitom velmi efektivní oblasti veřejného zdravotnictví. „Jako zástupce největšího poskytovatele domácí zdravotní péče v zemi bych chtěl poděkovat
zejména partnerům z Asociace domácí
péče, České asociaci sester – sekci domácí péče a odborné společnost Gratia Futurum 913, s nimiž jsme společně prosazovali své požadavky. Rovněž bych rád poděkoval zdravotním odborům a tzv. Krizovému štábu proti kolapsu ve zdravotnictví
za podporu. Samozřejmě velké díky patří našim sestrám v domácí péči, které to
v nelehkých podmínkách vydržely, a také

všem zaměstnancům, kteří je v protestech
podpořili. V zátěžové situaci se potvrdilo, že jsme jednou velkou charitní rodinou. Velké díky za podporu patří i našemu
zřizovateli, České biskupské konferenci.
Nemůžu zapomenout ani na všechny významné osobnosti, které nám projevovaly účast, a na všechny ty, kteří petici podepsali,“ uvedl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
Série obtížných jednání o financování domácí zdravotní péče pro příští rok začala na jaře letošního roku. Poté, co se zdravotní pojišťovny a zástupci 98 % poskytovatelů péče nedohodli na její podobě, zveřejnila Charita petici Doma je doma. Tu
podepsalo během tří měsíců 70 086 občanů. Díky ní se zástupcům domácí zdravotní péče podařilo na začátku října dosáhnout veřejného slyšení před petičním výborem Poslanecké sněmovny. Během následných opakovaných jednání s premiérem za účasti ministra zdravotnictví
jsme dosáhli změny úhradové vyhlášky
pro příští rok i tzv. mzdových indexů.
Charita Česká republika je největší poskytovatel domácí zdravotní péče. Zajišťuje zhruba třetinu celého úseku. V oblasti domácí zdravotní péče, u jejíhož zrodu v roce 1991 stála, poskytuje jejích 836
sester pomoc 37 400 klientům ročně, dalších zhruba 500 sester poskytuje zdravotní péči v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Charita je
také největším nestátním poskytovatelem
sociálních a zdravotních služeb v České
republice. Pomáhá rodinám, ženám, mužům i dětem bez ohledu na jejich věk, víru
nebo zemi původu.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Charitní pouť seniorů
na sv. Hostýn
Letošní tradiční Charitní pouť seniorů na
sv. Hostýn připadla na úterý 17. září. Vyjeli jsme z Rožnova podle plánu v 7.20, a i
díky tomu jsme příjezd do cíle naší cesty
zvládli s časovou rezervou, přestože nám
dopravu zkomplikovala neobvyklá objížďka.
Mši svatou celebroval otec Pavel Hofírek
a kázání pronesl otec Jiří Polášek. Krásný a vznešený zážitek ze mše svaté svým
nádherným zpěvem umocnila profesionální zpěvačka ze Slováckého divadla
v Uherském Hradišti. (Kromě nás se totiž
mše svaté zúčastnili farníci z dalších dvou
farností).
Po mši svaté a po přestávce na svačinku
si každý mohl vybrat, které Křížové cesty
se zúčastní. První byla od baziliky, druhá
Cesta světla, a kdo si netroufal na žádnou
z nich, mohl prožít Křížovou cestu v klidu v kapli.
Po přestávce na oběd jsme se v bazilice sešli ke svátostnému požehnání a poté
jsme se odebrali k autobusům. V dobré náladě a s radostí v duši jsme odjížděli domů.
Děvčatům z Charity velice děkuji za perfektní organizaci celé poutě a dá-li Pán,
těším se za rok...
Jiřina Ireinová

Mše svatá za zemřelé lidi
bez domova
V pondělí 4. listopadu byla v kapli na
hřbitově ve Valašském Meziříčí sloužena zádušní mše svatá za lidi bez domova,
kterou celebroval O. Pavel Stefan.
Děkujeme veřejnosti za velkou účast na
této mši svaté a všem, kteří zemřelým klientům Charity věnovali tichou vzpomínku.
Zvláštní poděkování patří O. Pavlovi za
jeho podporu a krásná slova, která nás
všechny zasáhla.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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SVATÝ MĚSÍCE
DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,

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

PROSINEC

1. Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především
těch, kteří nepřiměřeně strádají.
3. Ať se nám všem daří žít z moci Boží
milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

SVATÝ JAN Z MATHY / 17.12. /
PŘINÁŠEL SVOBODU UVĚZNĚNÝM
Narodil se r. 1154 ve Francii. Na univerzitě
studoval práva, biblistiku a teologii. Doktorát
získal v r. 1190 a kněžské svěcení v r. 1194.
Při primiční mši svaté uviděl velebnou Trojici a bíle oděnou postavu, která měla na prsou
červenomodrý kříž a po stranách dva spoutané otroky. Uvažoval, zda je to pokyn, aby se
věnoval osvobozování otroků z pohanského
zajetí. Pro nejistotu se rozhodl odejít do lesní
samoty. Pobyl tam 3 roky ve společnosti Felixe z Valois a ke společnému rozhodnutí pomohlo vidění jelena, který měl mezi parohy
kříž s příčným modrým břevnem na svislém
červeném. Ve spojení s Janovým primičním
viděním se dohodli na založení nového řádu
na vykupování otroků.
Jejich základem byla řehole sv. Augustina
a získané výnosy řádu bylo rozhodnuto dělit na tři díly: na základní potřeby řeholníků, na pomoc chudým a nemocným a na
vykupování křesťanských zajatců z rukou

pohanů. Papež Inocenc III. r. 1198 novou
řeholí schválil s názvem „Řád Nejsvětější
Trojice na vykoupení zajatců“.
V r. 1199 Jan z Mathy od papeže obdržel pověření k vykupování otroků z mohamedánského zajatí. Se svými druhy zřídil
klášter. V něm zůstal Felix jako opat a Jan
působil v Itálii, Španělsku a Africe. Při první cestě do Tunisu vykoupil 110 vězňů. Nezúčastnil se všech cest osobně, ale při druhé, v r. 1210, získal svobodu pro 120 vězněných křesťanů. Pak ho mohamedánští
nepřátelé v Tunisu napadli a křesťané jej
nalezli krutě zbitého a v bezvědomí. Dopravili ho na loď, ale než stačili vyplout,
napadli je nepřátelé, zničili kormidlo, roztrhali plachty a domnívali se, že na moři
bídně zahynou. Oni se však v důvěře obrátili k Bohu, potrhané plachty doplnili svými plášti a Jan místo kormidla držel kříž.
Tak dopluli do Ostie u Říma.
Zřizování nových klášterů postupovalo rychle, do r. 1250 jich bylo 600. Jana
z Mathy, horlivého kazatele, si král Filip
August vybral za dvorního kaplana. Poslední dva roky života, v nichž byl Jan nemocen, prožil v Římě v opatství San Tommaso in Formis“, jehož součástí byl útulek pro vykoupené zajatce a pro chudé trpící i poutníky. Zde se Jan snažil sloužit
do konce života a pohřben byl v přilehlém
kostele sv. Tomáše.
Jeho ostatky v r. 1665 dva trinitáři tajně
přenesli do Španělska a v 19. století, při
rušení jejich kostela, byly přeneseny do
kláštera II. řádu v Madridu.
Jeho kult v r. 1666 potvrdil papež Alexander VII. a v roce 1694 jej papež Innocent XII. rozšířil na celou církev.
Řád trinitářů byl uveden i do Čech v roce
1705. Usadili se ve Slupi, odkud přišli do
Spálené ulice v Praze, kde jejich kostel
Nejsvětější Trojice byl posvěcen v r. 1713.

Každý měsíc je 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 vytvořilo centrální místo pro aktuální informace o apoštolátu modlitby.
Naleznete ho na adrese:
www.cirkev.cz/apostolat-modlitby
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Pilně trénujeme na vánočí svátky - TĚŠTE SE!

Dušičková setkání pozůstalých

Dušičková setkání pozůstalých jsou milou příležitostí k tomu, abychom zavzpomínali na své blízké, kteří již nejsou mezi
námi, a zároveň se setkali s těmi, kteří s
Vámi ušli kousek společné cesty v doprovázení blízkého člena rodiny nebo přítele. Proběhla symbolicky na konci měsíce
října a začátkem listopadu ve všech pěti
městech, kde má Mobilní hospic Strom
života své pobočky. Tedy v Novém Jičíně, Havířově, Rožnově pod Radhoštěm, Přerově a Zlíně. Zpočátku přicházejí lidé s opatrností, s obavou z návratu
k posledním dnům s člověkem, kterého milovali a s láskou dochovali až
do posledního vydechnutí
doma. Ve vlastní posteli,
vlastních peřinách, s oblíbeným hrníčkem na kávu.
31. října 2019 se v pastoračním centru Rožnovské farnosti setkalo 28
pozůstalých se sestřičkami, asistenty a terapeuty, kteří se na různě dlouhou dobu stali samozřejmou součástí jejich péče o
nejbližšího člověka. Společně sdílené prožitky, poslední chvilky, splněná
přání – z tichého rozjímání se po krátkém čase rozproudily uvolněné rozhovory. V příjemné atmosféře jsme ochutnali domácí
dobrotky, zapálili svíčky
a opět zjistili, že na tomto
světě nejsme sami, že je

kolem plno dobrých lidiček připravených
nám v každé chvilce naslouchat a pomáhat. Velké poděkování patří panu kaplanovi Josefu Svobodovi za odsloužení mše
svaté za zemřelé pacienty a jejich rodiny.
A ještě tady máme také vzkaz všem ostatním pozůstalým: Velmi rádi Vás na našich
setkáních přivítáme, vždyť společná bolest tolik nebolí.
Krásný adventní čas a vše dobré do roku
2020,
Andělé Stromu života p.s.,
Mobilní hospic Strom života

Pomáháme těm,
co pomáhají
Rodina sv. Zdislavy je nezisková organizace působící na Valašsku již 20 let. Po
vzoru své patronky sv. Zdislavy se stará
o rodiny, a to především rodiny pěstounské, takové, které do svého středu přijaly
děti opuštěné, zraněné a trpící nedostatkem lásky a pochopení. Náhradním rodičům pomáhají sociální pracovnice organizace překonávat nejrůznější obtíže spojené s přijímáním nového dítěte do rodiny,
s péčí o dítě zraněné traumatem a deprivací, jsou prostředníky při komunikaci s biologickými rodiči dítěte a provázejí rodinu až do chvíle odcházení mladého člověka do samostatného života. Mnozí pěstouni jsou příbuzní dítěte, prarodiče nebo tety
a strejdové, a i oni potřebují podporu a povzbuzení v jejich nelehkém poslání. „Naši
pěstouni jsou lidé, kteří mají tak velkou náruč, že kromě svých vlastních dětí nabídli lásku a něhu také dalším dětem. V jejich
úsilí při výchově se jim snažíme pomáhat
také nabídkou ubytování, a to ve čtyřech
velkých rodinných domech,“ uvedla pracovnice Rodiny sv. Zdislavy Jana Nožičková. V každém domě žije jedna rodina, která přijala více dětí, například sourozeneckou skupinu. „V příštím roce se nám jeden z těchto domů uvolní, a proto hledáme
manžele, kteří o pěstounství uvažují, nebo
již pěstouny jsou a jejich snem je přijmout
právě více dětí do své péče,“ doplňuje koordinátorka organizace paní Olga Michutová. Zájemci o pěstounství mohou kontaktovat Rodinu sv. Zdislavy, a získat tak
další informace o poskytovaných službách,
a to buď na telefonním čísle 605 104 736,
nebo na e-mailu info@rodina-zdislavy.
cz. Obrátit se na organizaci mohou také
všichni pěstouni, kteří mají zájem o doprovázení a podporu.
Tereza Olejníková
„V rodině musí být odvaha mít rád,
musí být odvaha milovat!“
(papež František)
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OHLÉDNUTÍ
VÍKEND PRO RODINY
V RAJNOCHOVICÍCH
V pátek 13.9. k večeru se v Rajnochovicích
na Arše začala sjíždět auta, ze kterých vystupovali rodiče a vzápětí za nimi malé, větší i skoro dospělé děti. Konal se totiž víkend pro rodiny s dětmi. Hned po příjezdu
nás mile přivítali manželé Fuskovi a předali nám klíč od chatky. Protože jsme měli velmi malé děti, Fuskovi nám nabídli ubytování v luxusní chatce č.7. V podkroví jsou
dva oddělené pokoje (+ dětská postýlka)
a v přízemí koupelna, společenská místnost
s kamny a menší kuchyňka. Byli jsme za to
rádi a vše jsme náležitě využili. Po ubytování na nás čekala společná večeře a po ní
se každá rodina představila, abychom měli
alespoň malý přehled, kdo ke komu patří
a odkud je. Zřejmě největší problém by byl
zapamatovat si jména všech (a hlavně dětí,
protože těch tam letos bylo mnoho a taky
velmi malých), kdyby nebylo speciální hry
„Na jména“. Po této hře jsme bezpečně věděli, jak se kdo jmenuje, i kdyby nás o půlnoci zkoušeli. A to bylo velké plus, protože fungovat celý víkend beze jména nebo se
jmenovkami by zřejmě nebylo ono. Po této
vyčerpávající hře se někteří odebrali uložit své malé ratolesti, ale večer ještě zdaleka neskončil. Alespoň pro některé. Zatímco
děti uléhaly do spacáků a některé maminky
s nimi, setrvali ostatní jedinci, zejména tatínci, kterým se ještě nechtělo spát, v družné konverzaci.
Druhý den ráno nás ze spacáků vytáhlo sluníčko a motorové pily místních dřevorubců. Po snídani mezi nás zavítal otec
Pavel. Připravil si pro nás promluvu na
téma odpuštění, kterou si rodiče mohli v klidu vyslechnout, jelikož o děti bylo
dobře postaráno. Před obědem jsme společně slavili mši svatou v místní kapli.
Po každém jídle nám Karel s Janou četli na
pokračování příběh Mojžíše, o tom, jak si
ho Bůh vyvolil, jak putoval s Izraelity pouští a jaké příhody je při jejich cestě potkaly. A některé příhody jsme s dětmi mohli prožít na dobrodružné procházce, která
byla pro nás připravena (viz fota na protější straně). Přecházeli jsme moře, ovšem ne
všichni suchou nohou, sbírali jsme manu,
vyhýbali se hadům a bojovali s domorodci. Také jsme potkali Mojžíše a pomohli mu sestavit Boží přikázání, protože ve
svém věku už trochu zapomíná. Cíl celého
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napínavého putování byl ve stanu setkávání – kapli. Den plný zážitků jsme pak mohli završit chválami našeho Pána.
V neděli ráno jsme slyšeli přednášku
manželů Dejmkových na téma slavení
v našich křesťanských rodinách. Vyprávěli o tom, jak se nechali inspirovat židovskými svátky a slavením, a že je škoda,
když se slavení zúží jen na nedělní chození do kostela. Dostali jsme podnět, jak
oslavovat a chválit Hospodina v rodině
nejen o nedělích.
Dopolední mši svatou sloužil P. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro pastoraci, který k nám
pronesl povzbudivá slova o síle modlitby
a Božím jednání v těžkostech života.
Požehnaný čas na Arše v Rajnochovicích
jsme zakončili dobrým obědem. Pak už
nastal čas se rozloučit a vydat se na cestu
domů. Komu se ještě nechtělo jet domů,
mohl odpoledne strávit s přáteli nad hrnkem kávy nebo čaje povídáním o zajímavých knížkách.
Jsme moc rádi, že se nám naskytla příležitost prožít pár dní celá rodina pospolu, v krásné přírodě Hostýnských vrchů,
a nechat všechny starosti doma. Díky
manželům Fuskovým a jejich dětem za
organizaci a za program, který pro nás
připravili. Jistě mnohé obohatil! A díky za
pozvání našim přátelům z Hážovic. :)
Jakubkovičovi z Lidečka
a Osmančíkovi z Hážovic

Přednáška – Více a méně
známá poutní místa Polska
Ve středu 23. 10. proběhla v našem pastoračním centru přednáška na téma „Více
a méně známá poutní místa Polska“. Obsahem přednášky bylo nejen „putování“
po 10 poutních místech (Góra Kalwaria,
Marianki, Licheń Stary, Las Grąbliński,
Świnice Warckie, Głogowiec , Kalwaria
Zebrzydowska, Kraków-Lagiewniki, Wadowice, Częstochowa-Jasna Góra), ale
také i povídání o 3 svatých, kteří jsou s těmito místy spojeni (sv. papež Jan Pavel II.,
sv. sestra Faustýna Kowalská, sv. Stanislav Papczyński). Náplní přednášky tedy
byla prezentace s fotografiemi a videi doplněná informacemi o polské gastronomii a jejich specialitách (żurek, bigos, pierogi ruskie, kremówka). Přítomní posluchači byli seznámeni např. i s řádem Kongregace kněží Mariánů Neposkvrněné-

ho početí Panny Marie nebo s výčtem exponátů nacházejících se v muzeích ve Wadowicích (muzeum rodný dům sv. papeže Jana Pavla II.), v Górze Kalwarii v místní části Marianki (muzeum sv. Stanislawa
Papczyńského) nebo ve výstavních sálech v Čenstochové na Jasné Hoře (Rytířský sál, pokladnice, muzeum 600. výročí).
Také příznivci ikon si při přednášce přišli na své – přednášející, Tomáš Surý, podrobně popsal ikony/zázračné obrazy Matky Boží Licheňské, Matky Boží Kalwarijské a Matky Boží Čenstochovské. Vyzdvihl také liturgické „obřady“, které u nás nejsou až tak známé a v některých polských
svatyních běžně probíhají – např. „Apel
Maryjny“ = Mariánská výzva/Výzva P. Marie, tj. večerní modlitba růžence spojená na
závěr se znělkou a zakrýváním zázračného
obrazu P. Marie (probíhá např. v Čenstochové na Jasné Hoře, v Lichni a v Kalwarii
Zebrzydowské), nebo se svíčkovým průvodem s nesením obrazu P. Marie doprovázené nesením faklí/pochodní (v Lichni). Přítomní posluchači jistě byli, např. po zhlédnutí bohaté fotodokumentace, přesvědčeni, že vypravit se někdy na nějaké polské
poutní místo se vyplatí a že tam na ně čeká
plno nejen duchovních zážitků.
Tomáš Surý

Farní víkendovka
s Malým princem
Ve dnech 8.–10. listopadu 2019 se již
tradičně uskutečnila farní víkendovka
v útulné chatě v Tísňavách ve Valašské
Bystřici. Tento rok nás těmito třemi dny
plnými zábavy provázel tajuplný návštěvník
z vesmíru, Malý princ, který má podle všeho
pocházet z dalekého asteroidu B 612. Celý
víkend jsme se mu snažili porozumět a najít
s ním společnou řeč – byl koneckonců trochu výstřední. Po čase jsme se ale spřátelili
a naučili se s ním vycházet – a také jsme se
toho od něj mnoho dozvěděli a mnohému
přiučili.
Děti měly možnost strávit čas v přírodě,
zažít spoustu zábavy, zahrát si hry se
svými přáteli a vyzkoušet si své herecké
dovednosti při nacvičování vlastních
scének. Věříme, že se jim víkendovka
líbila, stejně jako nám vedoucím, a že se
těší zase na příště. Děkujeme!
Vaši táboroví vedoucí :)

Víkend pro rodiny v Rajnochovicích

Tak ahoj za rok ve stejnou dobu!

Mana rajnošská

FOTA: Pavel Morcinek

FARNÍ VÍKENDOVKA
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Fota zachycující
atmosféru MISIJNÍ
NEDĚLE
v naší farnosti: ochotu
maminek a babiček vše
napéct, přinést
a nabalit ... a našich
dětí dobře „prodat” po
nedělních bohoslužbách,
abychom všichni farníci
chystající i kupující mohli
přispět
na *dobrou věc * pro
misijní náročnou práci.
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