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POZVÁNÍ

15. ledna 2020 od 9.30–11.30 
na faře ve Valašském Meziříčí, ulice Křížkovského 60/8

Příspěvek 100 Kč

Možnost hlídání dětí po domluvě předem na tel.: 733 741 636

nebo e-mailu: cprvalasskemezirici@ado.cz

srdečně zve na

PŘEDNÁŠKU 
PRO MAMINKY

na téma

NIKDY NENÍ POZDĚ NA SPOKOJENOU RODINU
Lektorka: Mgr. Irena Smékalová
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Přeji všem požehnané Vánoce, příjem-
ný čas s našimi blízkými a radost z blíz-
kosti Boha. A do nového roku nám 
všem přeji, abychom se dokázali rado-
vat z obyčejných věcí, z toho, co máme 
a co často pokládáme za samozřejmé. 

Vím, že lidé mají mnoho těžkostí, problé-
mů a starostí. Kdo je nemá? A jistě je bu-
deme mít i v roce 2020. To těžké se v živo-
tě připomene samo, nedá se přehlédnout. 
Proto přeji sobě i druhým, abychom do-
kázali vidět to krásné, byť třeba nijak výji-
mečné, a z tohoto dobrého obyčejného se 
dokázali radovat. 
Kéž si více uvědomíme, jaký je to dar 
mít rodinu, děti, rodiče, přátele. Každý 
je nemá. Mít práci, mít co jíst, kde byd-
let. Většina lidí ve světě je na tom mno-
hem hůř než my. Pro nás až nepředsta-
vitelně hůř. A předchozím generacím se 
ani nezdálo o blahobytu, ve kterém žije-
me my dnes. 
Ano, na lepší se rychle zvykne, a člověk by 
chtěl stále víc a víc. Ale po čase zjišťuje-
me, že v tom stejně trvalé štěstí není. Kéž 
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Vánoční pořad služeb Božích ve farnosti 
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm 2019

Úterý • Štědrý den
24. 12. 2019  16.00  Pastýřská mše sv. ve farním kostele
  16.00   Dětská mše sv. ve Viganticích
  24.00   Půlnoční mše sv. ve farním kostele

Středa • Slavnost Narození Páně
25. 12. 2019 7.00; 8.15; 10.00 Mše svatá   farní kostel
  10.30   Mše svatá ve Viganticích  
  15.00  Koledy s dechovkou před kostelem
  16.00   Vánoční scénka (ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm)  
    Koledy v kostele s rožnovskými Ogary

Čtvrtek • Svátek Sv. Štěpána       
26. 12. 2019 7.00, 8,15, 10.00 Mše svatá   farní kostel

Pátek • Sv. Jana Evangelisty  
27. 12. 2019  16.00   Mše svatá v muzeu  kostel sv. Anny 
    svěcení vína    (nebude mše sv. ve farním kostele)

Sobota • Svátek sv. Mláďátek     
28. 12. 2019 7.00 a 18.00  Mše svatá    farní kostel

Neděle • Svátek Svaté Rodiny
29. 12. 2019  7.00; 8.15; 10.00 Mše svatá   farní kostel
  16.00  Mše svatá ve Viganticích 

Pondělí  
30. 12. 2019  18.00  Mše svatá   farní kostel 
  
Úterý • Sv. Silvestra 
31. 12. 2019  16.00  Mše svatá   farní kostel

Nový rok • Matky Boží P. Marie      
1. 1. 2020  7.00, 8.15, 10.00 Mše svatá   farní kostel
  10.30   Mše svatá ve Viganticích 

Během vánočních svátků je možnost prohlídky betléma. Individuální prohlídky pro 
mateřské a základní školy si můžete domluvit osobně ve farní kanceláři 
nebo telefonicky a e-mailem.

ZDOBENÍ 
STROMEČKŮ 

V KOSTELE

v pondělí  23.12.  od 9  hod. 
Z veme děti  a  mládež.

FO
TO

: J
os

ef
 B

os
ák



/ 4 /

bychom pochopili tajemství života, že 
lidské srdce se nenaplní tím, co do-
staneme či získáme, ale lidské srd-
ce se paradoxně naplňuje tím, co ze 
sebe dává, tím, jak se rozdává.
Nebuďme tedy smutní z toho, že jsme 
tak chudí, že nemůžeme mít všech-
no, ale radujme se z toho, že jsme tak 
bohatí, že můžeme dávat.
Přeji požehnaný nový rok všem.

P. Pavel 

Farní  ples 2020

Milí farníci, je nám upřímně líto, že 
se 29. Farní ples nekoná tak, jak jsme 
byli zvyklí. I když jsme měli zarezervo-
ván termín na 18. ledna, tak nám bylo 
oznámeno, že z důvodu obsazenos-
ti hotelu Energetik ubytovanými hosty 
není možné uskutečnit tuto akci. Dů-
vod je pochopitelný – rekreanti nechtě-
jí být rušeni hudbou a taky nemají jiný 
prostor na klidné večerní posezení. S lí-
tosti jsme toto přijali, ale bohužel je to 
již druhý hotel, který nám vypověděl 
realizaci plesu. Snažili jsme se zajistit 
jiné vhodné prostory pro 220 návštěv-
níku v Rožnově p. R. i v okolí, např. 
v Kulturním centru v Zašové, tam ale 
nebyl jediný volný termín. Proto jsme 
přijali krizové řešení, a to pozvat Vás 
na ples 1. února 2020 do Zašové – po-
zvánka níže. 
Vstupenky budeme prodávat jako kaž-
dý jiný rok v Květinářství u Koryčan-
ských 1. Máje 2596, Rožnov pod Rad-
hoštěm. Kontakt rezervace: Jaromír 
Koryčanský, tel.: 603 579 580, e-mail: 
jaromirkorycansky@seznam.cz. Na 
ples budou pozváni kněží Jiří Polášek, 
Pavel Hofírek, Josef Svoboda, Kamil 
Obr a Bohumíl Svitok. Těšíme se na 
společné setkání!

Přeji Vám všem klidné a požehnané 
svátky vánoční. 

Jaromír Koryčanský

Bůh se nevnuc uje si lou

Když stojíme před jesličkami, rozjímáme 
o Božím milosrdenství. Jesličky nám připo-
mínají, že Bůh ve svém velikém milosrden-
ství sestoupil k nám, aby s námi navždy zů-
stal. Jesličky nám dále říkají, že Bůh se nikdy 
nevnucuje silou. Kvůli naší spáse nezměnil 
dějiny a nevykonal žádný mohutný zázrak. 
Přišel ve vší prostotě, pokoře a mírnosti.

Bůh sesazuje mocné

Často si myslíme, že dějiny jsou ovládané 
střídajícími se mocnostmi a určovány tržní 
ekonomikou a obchodem. Bůh Vánoc je však 
Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak 
s oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalozpě-
vu Magnificat: „Pán mocné sesazuje z trůnu 
a povyšuje ponížené, hladové sytí dobrými věc-
mi a bohaté propouští s prázdnou.“
Bůh nemiluje velkolepé revoluce dějin-
ných mocipánů a neužívá kouzelnickou 
hůlku, aby měnil situace. Stává se malým 
dítětem, aby nás přitáhl láskou, aby se 
dotkl našich srdcí svou pokornou dobro-
tou, aby svou chudobou otřásl těmi, kdo 
se namáhají hromaděním klamných po-
kladů tohoto světa.

Božímu novorozeněti  chybělo vše 
potřebné

Právě takto smýšlel František z Assisi, 
který zavedl tradici stavby vánočních jes-
liček. František z Assisi chtěl vzpomí-
nat na narození betlémského Dítěte, aby-

chom vytušili, v jakých nesnázích se toto 
novorozeně ocitlo, když mu chybělo vše 
potřebné. Z jesliček k nám promlouvá 
Boží něha. Nazíráme v nich Boží milosr-
denství, které se stalo tělem, aby obměk-
čilo náš pohled a pohnulo naším srdcem.
O Vánocích nám Bůh dává všechno. Své-
ho Syna, daru všech darů, který nám při-
náší spásu. Bůh, který nás přichází spasit, 
nenachází lepší způsob, jak to učinit, než 
putovat spolu s námi a žít náš život.

Papež František 

„Ježíš Kristus, ačkoliv byl bohatý, stal se 
pro nás chudým, abychom my zbohatli 
z jeho chudoby“ (srov. 2 Kor 8,9).

Bůh Vánoc je Bohem, který „zamíchává karty“
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Příležitosti přespat na valašskomeziříč-
ském náměstí při teplotě 9 stupňů vyu-
žilo 5 lidí.
Charita Valašské Meziříčí se letos už po-
čtvrté zapojila do celorepublikové akce Noc 
venku, jejíž termín připadl na čtvrtek 21. 
listopadu. Cílem této akce bylo nejen ote-
vřít problematiku bezdomovectví široké ve-
řejnosti a zmírnit její předsudky vůči lidem, 
kteří se vlivem různých okolností ocitli bez 
domova, ale také informovat o sociálních 
službách, které tu pro lidi bez domova jsou.
Doprovodný program se opět odehrá-
val na zdejším Náměstí, kde byly připra-
veny hry a tvůrčí činnosti pro mladší ná-
vštěvníky. Tam se také na zahřátí rozdá-
vala čočková polévka a čaj. V Café Tucan 
se besedovalo se Zuzkou Křičkovou, kte-
rá o životě na ulici ví své. V 15 letech za-
čala experimentovat s drogami. Dvacet 
let se pak pohybovala mezi rodinou, uli-
cí a léčebnami. Spadla na dno, od které-
ho se dokázala odrazit. Svou minulost do-

Česká federace potravinových bank ve 
spolupráci se Svazem obchodu a ces-
tovního ruchu ČR a obchodními řetěz-
ci uspořádaly v sobotu 23. 11. celore-
publikovou sbírku potravin, při které 
mohl pomoci každý tím nejjednoduš-
ším způsobem, darem trvanlivých po-
travin a drogerie. Do sbírky se zapojil 
také hypermarket Tesco ve Valašském 
Meziříčí.

Výtěžek z prodejny připadl Centru sociál-
ně – materiální pomoci, které provozuje 
naše Charita.
Lidé, kteří v sobotu navštívili Tesco, moh-
li zakoupit trvanlivé potraviny a násled-
ně je darovat do připravených sběrných 
košů. Letošní ročník byl úspěšný. Kon-
krétně se v Tescu vysbíralo 1 049 kg po-
travin a 152 kg drogistického zboží. Lidé 
darovali například cukr, sůl, mouku, olej, 
čaj, dětskou krupici, čočku, hrách, in-
stantní polévky, rýži. Ale také dětské ple-

Charita Valašské Meziříčí děkuje všem, 
kteří si zakoupili adventní věnec a tím pod-
pořili Pečovatelskou službu v Rožnově p. 
R. Výtěžek z prodeje je 36 890 korun.
Dále děkujeme všem, kteří nám vyjádřili 
podporu na adventním koncertě. Ten pro 
naši Charitu uspořádala Základní umě-
lecká škola Rožnov p. R. Výtěžek koncer-
tu byl 13 629 korun.
Celková částka ve výši 50 519 korun bude 
použita na pořízení osobního auta pro 
Pečovatelskou službu, která pomáhá oby-
vatelům Rožnova a okolních obcí.
Díky za Vaši podporu!

Martina Došková,
Charita Valašské Meziříčí

Poděkování Již počtvrté se spalo venku

Sbírka potravin byla úspěšná

kázala zúročit a v současné době pomáhá 
druhým lidem.
Program Noci venku pak pokračoval kon-
certem kapely Swingtet, která vychází 
z odkazu velikána francouzského gypsy 
swingu Django Reinhardta, jehož skladby 
tvoří hlavní náplň repertoáru kapely.
Po koncertě měli návštěvníci možnost 
zhlédnout film Mariána Kuffy Všechny 
moje děti.
Nejen při Noci venku, ale i nadále, až do 
21. 12., mají návštěvníci kavárny mož-
nost prohlédnout si putovní výstavu foto-
grafií Pavla Zuchnického, který na nich 
svým fotoaparátem zachytil nejen noc 
venku, ale i další sociální témata.
Pak už následovala večerka a na druhý 
den v šest ráno budíček. Pro všechny noc-
ležníky byla připravená snídaně a certi-
fikát jako důkaz strávené noci pod širým 
nebem.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

ny, šampony, mýdla, vlhčené ubrousky, 
holítka…
Vysbírané trvanlivé potraviny a droge-
rie putovaly přímo do Centra. Pak budou 
předány potřebným lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci.
O pomoc CSMP může požádat člověk,  
jehož příjmy nepřevyšují životní mini-
mum a který řeší nečekané nezbytné vý-
daje. Nebo člověk, který se vlivem růz-
ných okolností dostal do nečekané tíži-
vé životní situace (požár, povodně, neče-
kaná ztráta zaměstnání…). Bezplatná po-
travinová pomoc je poskytována na zá-
kladě sociálního šetření a jen po nezbytně 
nutnou dobu.

Děkujeme všem, kteří v sobotu navštívi-
li místní hypermarket Tesco a svým náku-
pem podpořili velkou věc.

Martina Došková,
Charita Valašské Meziříčí

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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OKÉNKO PRO DĚTI

Katechetický věstník č. 4/2002-03, vyd. Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum

TAJEMSTVÍ VÁNOC
O Vánocích oslavujeme narození Ježíše Krista. Co nám přináší radost, když 
přemýšlíme o této události? Tajenka následující řetězovky ti to prozradí. 
Poslední písmeno prvního slova je zároveň prvním písmenem slova násle-
dujícího. Tajenku přečteš ve směru čísel ve vytečkovaných políčkách.

Bůh přišel viditelně na tento svět, … (dokončení v tajence).

1 – 2 otec Izáka
2 – 3 jeden ze tří darů mudrců
3 – 4 pult ke čtení Písma svatého
4 – 5 neudělat chybu (vlastnost)
5 – 6 řemeslník, který tká plátno
6 – 7 nevěrná žena
7 – 8 název 2. knihy Mojžíšovy
8 – 9 počet svátostí
9 – 10 nápoj získaný od krávy

10 – 11 počet blahoslavenství

11 – 12 název pro „tři krále“ v Písmu
12 – 13 pravoslavný obraz
13 – 14 Anka v 3. pádu jedn. čísla
14 – 15 SZ prorok (na Karmelu)
15 – 16 budova sloužící k vyučování
16 – 17 bratr Kaina
17 – 18 podmínka odpuštění
18 – 19 mládě krávy
19 – 20 prvorozený syn Izáka
20 prst sousedící s palcem

  17

Nápověda: neomylnost

    1   16 14

  11



/ 7 /

Máš chuť někomu udělat radost?
Chceš s kamarády prožít prima den?
Pojď s námi koledovat!

V Rožnově se koleda uskuteční
v pátek a v sobotu 10.–11. ledna 2020.

V případě, že bys chtěl být králem, ozvi se
Štěpánovi Krhutovi na tel. 737 166 895

TĚŠÍME SE NA TEBE!

Rožnovská farnost navazuje na úspěš-
nou sérii Kurzů Alfa z let předchozích 
a v roce 2020 míní vstoupit již do jejich 
druhé pořadatelské dekády. 

V životě je mnoho otázek (např. „Jde 
v životě o něco víc?“; „Kdo je vlastně Je-
žíš?“; „A proč Ježíš zemřel?“; „Proč 
a jak se modlit?“; „Proč a jak číst Bib-
li?“; „Uzdravuje Bůh dnes?“; „Jak zís-

kat víru?“; „Jak nás Bůh vede?“; „Kdo 
je Duch svatý?“ atd.). A každý, kdo čas 
od času přemýšlí o smyslu své existen-
ce, by měl dostat příležitost prozkoumat 
souvislosti křesťanské víry s lidským ži-
votem.
Kdo hledá či touží, je srdečně zván – viz 
plakát „Otazníky života-Kurzy Alfa 
2020“.

Za pořadatelský tým Milan Volf

Jako grafička tohoto zpravodaje mám 
před ostatními čtenáři malý náskok. Po 
přečtení přání o. Pavla v úvodu časopi-
su mi nedalo, abych se nepodělila o svou 
zkušenost s vděčností...

Vždy jsem se zajímala o historii a tradi-
ce, ale po nedávném vyslechnutí příběhů 
z rodiny a všemožných těžkostech i tragé-
diích života jsem o to víc utvrzená právě 
v oné vděčnosti! Že to měli ti před námi 
mnohem těžší, to každý odkývá. Ale jak 
moc! To se musí slyšet! A ideálně právě 
z povídání o někom z rodiny – takové vy-
právění je o to víc působivé a nenahradi-
telné. („Teho pěkného nebylo… to se těžko 
aj vykládá…“)
Myslím, že hlavně díky dětem jsem se 
naučila děkovat (a samozřejmě prosit) – 
hlavně za jejich zdraví. Měla jsem za to, 
že si umím vážit vztahů a lidí kolem sebe 
a svého místa mezi nimi. Proto mě tak 
překvapilo, o kolik víc si toho všeho mů-
žu cenit teď – po vyslechnutí všech těch 
osudů. Každému bych to přála a zároveň 
k tomu i povzbuzuji! Nic to nestojí a tolik 
dobrého přinese! Nejen, že víc pochopí-
me, jaké jsou naše kořeny, ale přídavkem 
dostaneme třeba i nějaké ponaučení... Jak 
někdo napsal: „Je důležité si připomínat 
události dobré i špatné. Je to nejen pouč-
né, ale i potřebné!“

Nadcházející čas Vánoc a setkávání 
je pro takovéto vyptávání ideální! Ne-
jen mladší, ale i starší, pochopí najednou 
mnohé souvislosti v rodině, možná i ně-
jaké tajemství... Třeba taky zjistíte (jako 
já:), že na svém mobilu máte také dikta-
fon; že někdo ve vašem okolí se chce zdo-
konalit v psaní všemi deseti nebo by do-
konce uměl sesbíraná data dát do tiště-
né podoby – ať už knižní nebo třeba ob-
razové.
V naší rodině dokonce koluje „malý“ po-
klad v podobě psaných dědečkových 
VZPOMÍNEK. (To je zase inspirace pro 
vás léty zkušenější.)
Závěrem na odlehčení jeden vtip: Víte, 
proč se ženám na Valašsku říká ROBKY? 
Přece od slova robiť!

Krásné svátky bohaté na radost a sdílení 
přeje Eliška Chovancová

Kurzy Alfa 2020

Proč znát své kořeny?
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3 – 4 pult ke čtení Písma svatého
4 – 5 neudělat chybu (vlastnost)
5 – 6 řemeslník, který tká plátno
6 – 7 nevěrná žena
7 – 8 název 2. knihy Mojžíšovy
8 – 9 počet svátostí
9 – 10 nápoj získaný od krávy

10 – 11 počet blahoslavenství

11 – 12 název pro „tři krále“ v Písmu
12 – 13 pravoslavný obraz
13 – 14 Anka v 3. pádu jedn. čísla
14 – 15 SZ prorok (na Karmelu)
15 – 16 budova sloužící k vyučování
16 – 17 bratr Kaina
17 – 18 podmínka odpuštění
18 – 19 mládě krávy
19 – 20 prvorozený syn Izáka
20 prst sousedící s palcem

  17

Nápověda: neomylnost

    1   16 14

  11
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DENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

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 prů vod cem a vyzbrojí mě 
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepa-
trnou 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 APOŠTOL ÁTU 
MODLITBY

PROSINEC
1. Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbyt-
né odpovídající kroky pro zajištění bu-
doucnosti nejmladší generace, přede-
vším těch, kteří nepřiměřeně strádají.

2. Modleme se za to, abychom lépe 
chápali odezvu mladých lidí na podně-
ty, které církev před ně klade.
3. Ať se nám všem daří žít z moci Boží 
milosti a ať přinášíme dobré ovoce Bo-
žího Ducha pro tento svět.

LEDEN
2. Podpora míru ve světě 
Modleme se, aby křesťané, lidé vyzná-
vající jiná náboženství a  všichni lidé 
dobré vůle prosazovali ve světě mír 
a spravedlnost. 

3. Za věřící různých církví – ať na pří-
mluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí 
společenství jedné Boží rodiny modlit-
bou a společnou pomocí potřebným.

Na Štědrý den připadá svátek všech 
svatých předků Ježíše Krista. Jedná se 
o spravedlivé, kteří byli ke vstupu do 
nebe ospravedlněni krví svého potomka, 
zaslíbeného již v ráji, když Bůh řekl 
hadovi: „Mezi tebe a ženu položím 
nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono 
ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

Připomínáme si památku svatých předků 
od Adama přes Abraháma a Davida až 
po Jáchyma a Annu, z nichž se narodila 
dívka, která byla předem obdařena 
milostí pro budoucí zásluhy svého Syna – 
Mesiáše. Rodokmen předků v evangeliu 
sv. Matouše směřuje ke spravedlivému 
Josefovi, muži Marie, ze které se narodil 
Ježíš. Josef sice není skutečný Ježíšův 
otec, ale je jím před zákonem a je 
zdůrazňován jako potomek Davidův, 
kterým byla i jeho žena.

V evangelním rodokmenu si můžeme 
všimnout i žen, které jsou cizinky 
a hříšnice – jako důraz, že Ježíš je 
Spasitel všech lidí, i pohanů a hříšníků. 
Jejich hříchy plán Boží nejen nemohly 
znemožnit, ale je s nimi i počítáno při 
jeho uskutečnění. Kristovi předci jsou 
uvedeni v jistém výběru, ale za účelem 
symbolického řazení do tří období po 
14 členech. Číslo 7 je v Bibli posvátným 
číslem, které se používá k vystupňování 
(např. říká-li Ježíš 77x – znamená to 
vždycky – Mt 18,22), zde svým zdvo-
jením na 14 vyjadřuje plnost a dovršení. 
Zdůrazňuje se, že přišla „plnost času, 
aby se naplnila Boží zaslíbení a dějiny 
izraelského národa došly svého dovršení, 
a to v Mesiáši Ježíšovi.“

Všichni ti předkové, kteří mohli být 
uznáni spravedlivými, očekávali příchod 
Vykupitele, který jim otevře nebe – 
místo společenství s Bohem, po kterém 
nesmírně velmi dlouho toužili. Podle 
způsobu zařazování památek mar-
tyrologia bychom si mohli říci, že jejich 
svátkem jsou Velikonoce, protože to 
byla ta chvíle, kdy k nim přišel Spasitel, 
aby s ním vstoupili do nebe. K památce 
proto může být vhodný i obraz, vytvořený 
bývalými narkomany v Medugorje 

SVÁTEK VŠECH SVATÝCH PŘEDKŮ JEŽÍŠE KRISTA

(v komunitě Cenacolo), jak Ježíš vy-
tahuje za ruce Adama a Evu z hrobu. 
V jednom hymnu se o P. Marii zpívá: „Co 
Eva hříchem ztratila, tvá věrnost nám zas 
vrátila a lidé z ráje vyhnaní jsou v domov 
lásky pozvaní.“

Až k Marii sahá zástup těch, ve kterých 
našel Bůh i přes jejich chyby zalíbení, 
byli shledáni spravedlivými a z nichž 
se Kristus zrodil podle těla. Můžeme 
si připomenout spravedlivého Abela, 
úžasnou víru Abrahama (za kterou dostal 
přislíbení, že z jeho potomstva se dostane 
požehnání všem národům) a cestu jeho 
potomků po krále Davida, z jehož rodu, 
jak bylo předpovězeno, se narodil Mesiáš.

Člověk ve své svobodě může setrváním ve 
hříchu svou spásu odmítnout a tím zničit 
své věčné štěstí, ale Bůh je neměnný 
a až do poslední chvíle je připraven 
obdařit člověka svou spásou, získanou 
Ježíšovým křížem. Ti Ježíšovi předci, kteří 
po této spáse toužili a byli ji připraveni 
s Ježíšovým příchodem přijmout, jsou 
těmi, které oslavujeme. Zároveň si 
připomínáme jejich touhu, která má být 
vzorem pro naši přípravu na příchod 
Božího Syna na tuto zem.
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HUDBA

Kanadská hvězda současné křesťanské 
hudby a stylu zvaný worship Matt Ma-
her vloni vydal vánoční album The Advent 
of Christmas. Drtivou většinu z třinácti 
písniček si napsal sám a převzal de facto 
pouze slavnou „Jingle Bells“, kterou pojal 
ve stylu boogie-woogie. Na dvou písnič-
kách pak spolupracoval s Amy Grant, kte-
rá si v jedné i zazpívala.

Matouš „Matt“ Maher se narodil a vy-
růstal v Newfounlandu v Kanadě. Rodi-
če podporovali jeho hudební nadání, kte-
ré dále rostlo díky klavírním lekcím. Od 
mala se věnoval celé škále hudebních od-
větví. Hrál v různých souborech, účast-
nil se jazzových koncertů, zpíval ve sbo-
ru, měl dokonce i svou rockovou garážo-
vou kapelu.

Jeho život na hudební dráhu nasměroval 
také zisk stipendia od Jazz Department. 
Díky stipendiu se dostal na univerzitu 
v Arizoně, kde studoval jazz, hru na klavír 
a získal hudební titul. No, studium není 
vždy levná záležitost, a pokud nemáte ro-
dinné bohatství, musíte si na studia vydě-
lat. Také Matt má tuto zkušenost. Na prv-
ní roky studia si vydělával tím, že hrál na 
klavír v hotelu.

Životní vzory často hodně ovlivní ces-
tu, kterou se v životě vydáme, a u zpěvá-
ků jistě výrazně ovlivní obraz jejich jedi-
nečné tvorby. K Mattovým vzorům patři-
li mimo jiné britští Delirius?, ale také mo-
derní skladatelé jako například Paul Ba-
loche. Dále člověka hodně ovlivňuje spo-
lupráce na velkém díle s osobnostmi, kte-
rých si váží. Matt začal psát chvály pro 

své církevní shromáždění, ale začal také 
spolupracovat s hudebníky, kteří se podí-
lejí na „Passion Conferences“.

Matt Maher je věřící a praktikující kato-
lík. Není divu, že byl požádán, aby vedl 
chvály pro davy tisíců poutníků v Rally, 
pro mládež a seminaristy v Yonkers v New 
Yorku v dubnu 2008, kdy papež Benedikt 
XVI. navštívil USA.

Teď alespoň pár slov k Maherově tvorbě. 
Jeho písně jsou velmi přesvědčivé a hlu-
boké. Zabývá se v nich klasickými téma-
ty, které ke tvorbě podněcují umělce už 
po staletí. Jedná se o základní filosofické 
i náboženské otázky. Ptá se po smyslu ži-
vota, snaží se dotknout tajemství smrti.

Je známý také svou snahou budovat mos-
ty mezi komunitami. Svou tvorbou i život-
ním poselstvím se snaží inspirovat ostatní 
k tvůrčí dokonalosti pro slávu Boží.

Jak to bývá u všech umělců, také Matto-
vy zkušenosti formovaly jeho život. Matt 
říká, že cítil dvě touhy svého srdce: pod-
porovat spolupráci a současné působe-
ní více kultur, ale zároveň má v srdci také 
touhu usilovat o jednotu.

Mluví také k lidem, kteří jen tak sto-
jí v propasti mezi dvěma vrcholy, křes-
ťanským myšlením a dnešní společností: 
„Předpokládá se, že budeme ve světě, ale 
nikoliv ze světa. Jako křesťané máme po-
vinnost nikoliv ustupovat, ale být světlem. 
Mezi křesťany je každý povolaný k tomu, 
aby svědčil o víře, kdekoliv se nachá-
zí. Prostory pro misie se změnily. Prosto-
ry pro misie jsou teď všude!“ Těmito slo-
vy nás Matt nutí vstát ze židlí a jít, pustit 
se do díla. Vybízí nás k tomu, abychom si 
uvědomili, že církev tvořím já i ty a všich-
ni jsme potřební a důležití. Jsme povoláni 
k velkým věcem, jen se musíme rozhod-
nout dát Boží vůli v našem životě zelenou. 
Texty Mattových písní nás k těmto důle-
žitým rozhodnutím jistě „nakopnou“ a v 
těžkých chvílích podrží a dají naději. Stačí 
se zaposlouchat!

Převzato z http://hudba.signaly.cz

Matt Maher / Současný křesťanský zpěvák a skladatel ÚNOR
1. Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a bra-
li vážně naléhavé volání migrantů, na-
šich sester a bratří, kteří upadli do ru-
kou bezohledných převaděčů.

3. Za lékaře a zdravotníky – ať na pří-
mluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších 
situacích nepodléhají pokušení rozho-
dovat o životě a smrti.

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 kon-
ference vytvořilo centrální místo pro ak-
tuální informace o apoštolátu modlitby.
Naleznete ho na adrese: 
www.cirkev.cz/apostolat-modlitby

PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 
hlavních naplánovaných akcí 

do doby postní

LEDEN
3.  1.  /  pátek
Celodenní  adorace 
4.  1.  /  sobota 
Koncer t  Rosénky ve 14.30
Večer  chval
5.  1.  /  neděle
Koncer t  C hrámového sboru a  schol y
10.–11.  1.  /  pátek až  sobota
Tříkrálová sbírk a
(v pátek v  15.00 v yslání  koledníků)
11.  1. 
Ples  mládeže děk anátu (Hrachovec)
14.  1.  /  úter ý
Z ahájení  kur zů Alfa

ÚNOR
1.  2.  /  sobota
Večer  chval
7.  2.  /  pátek
Celodenní  adorace
9.  2.  /  neděle
Udělování  svátosti  pomazání  ne -
mocných při  všech mších svatých
26.  2.  /  středa
Popeleční  středa
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ři a teď se chvěli zimou ve sněhu. Jak-
mile zpozorovali osvětlený dům, sna-
žili se vniknout dovnitř, ale jak narazi-
li na okenní tabuli, pohmoždili si křídla, 
takže nemohli létat, dokud se jim neza-
hojí. „Přece ta stvoření nenechám tam 
venku,“ pomyslel si Mogo. „Jak jim po-
moci?“ Zamířil k vratům garáže, otevřel 
je a rozsvítil. Avšak ptáci se nepohnuli. 
„Mají strach,“ řekl si Mogo. Vrátil se do 
domu, sebral pár kousků chleba a drob-
ky vyznačil cestičku až k osvětlené gará-
ži. Ale bez výsledku. Mogo rozevřel ná-
ruč, pokusil se je pobízet laskavým vo-
láním, tu a tam některého jemně po-
postrčil, ale ptáci byli ještě neklidněj-
ší, začali se zmítat a bezhlavě pobíhat 
po sněhu, přičemž zbytečně ztráceli tu 
trošku sil, která jim ještě zbyla. Mogo 
už nevěděl, co si počít. „Musíte mě mít 
za kohosi strašného,“ řekl nahlas. „Což 
nechápete, že ke mně můžete mít dů-
věru?“ A všecek zoufalý zvolal: „Kdy-
bych se teď mohl jen na několik málo 
okamžiků proměnit v ptáka, pochopi-
li byste, že vás chci opravdu zachránit!“ 
V tu chvíli zazněl kostelní zvon ohla-
šující půlnoc. Tu se jeden z ptáků pro-
měnil v anděla a zeptal se Moga: „Teď 
už chápeš, proč se Bůh musil proměnit 
v člověka?“ A Mogo, v očích slzy, pokle-
kl ve sněhu a odvětil: „Odpusť mi, andě-
li. Teď už chápu, že důvěřovat můžeme 
jen těm, kdo se nám podobají a zakou-
šejí totéž co my.“  

Zbigniew Jan Czendlik je římskokatolic-
ký kněz polské národnosti působící v Čes-
ké republice a děkan lanškrounský. Je in-
kardinován do katovické arcidiecéze.

Chtěli bychom na tomto místě moc po-
děkovat Bětce Hlavicové, dosavad-
ní vedoucí malé scholy, za to, že jsme 
mohli každou neděli při mši svaté za-
žívat radost z dětského hudebního do-
provodu, za všechny krásné úpravy pís-
ní, které zní nejen o Vánocích, a v ne-
poslední řadě za velkou trpělivost a po-
vzbuzování při zkouškách.
Bětuš, děkujeme za tvé nasazení, obě-
tavost, dobrosrdečnost a veselou ná-
ladu, se kterou jsi to všechno pro nás 
dělala!

Vděční rožnovští farníci, 
Malá schola a návštěvníci koncertů

Rád bych se s vámi podělil o svůj nej-
oblíbenější vánoční příběh. Napsal ho 
Paulo Coelho a je to volné zpracování 
povídky „Come and Follow Me“ Pau-
la H. Dunna. Přečtěte si tedy, co se 
na Vánoce přihodilo člověku jménem 
Mogo... 

Jistý člověk jménem Mogo považoval 
Vánoce za zcela bezvýznamný svátek. 
Večer 24. prosince měl za nejsmutnější 
v roce, protože různí lidé si tehdy uvě-
domují, jak osamělí jsou, nebo si při-
pomínají milovanou osobu, která toho 
roku zemřela. Mogo byl dobrý člověk. 
Měl rodinu, hleděl pomáhat bližním 
a v obchodních záležitostech si počínal 
čestně. Nemohl však pochopit, že lidé 
jsou tak prostoduší a věří, že Bůh se-
stoupil na zem jen proto, aby jim posky-
tl útěchu. Protože měl své zásady, nebál 
se říkat všem, že Vánoce nejenže jsou 
spíš smutné než veselé, ale že také vy-
cházejí z nepravdivého příběhu o Bohu, 
který se proměnil v člověka. V předve-
čer oslavy Kristova narození se jeho 
nejbližší – tedy žena a děti – jako vždy 
chystali do kostela. A Mogo je jako vždy 
poslal, aby šli sami, řka: „Bylo by to ode 
mne pokrytectví, kdybych šel s vámi. 
Budu tady čekat, až se vrátíte.“ Když 
rodina odešla, Mogo usedl na svou oblí-
benou židli, rozdělal oheň v krbu a pus-
til se do četby novin. Brzy ho však vyru-
šil hluk za oknem, následovaný dalšími. 
Mogo v domnění, že se někdo baví sně-
hovými koulemi, přes sebe přehodil ka-
bát a vyšel ven, doufaje, že vetřelci na-
žene strach. Jakmile otevřel dveře, uvi-
děl hejno ptáků, kteří se ztratili v bou-

Můj nejoblíbenější vánoční příběh PODĚKOVÁNÍ

Naši andělé

Vyluštěte si OSMISMĚRKU! Zde je 
19 slov, které jsou v ní obsaženy. 
Bojový úkol je jasný: 

Jak zní tajenka?

Zde je 19 slov, které jsou v ní 
obsaženy: Bosko, důvěra, fma, 
foto, Hospodin, hymna, Ježíš, 
maká, Markéta, modlitba, 
naděje, oslava, ovoce, Pán, 
Savio, sen, Šedivák, věrný, víra
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NÁVŠTĚVA SVATÉHO MIKULÁŠE

TŘÍKRÁLOVÍ POMOCNÍCI

ADVENT V KLUBU MAMINEK

Zdobíme perníčky pro potěšení nemocných panem kaplanem
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Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou 
radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku 2020. V rámci 
koledy je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, nebo na 
provoz sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí, které těmto lidem nabízejí pomoc a podporu.

Koleda v Rožnově se uskuteční
 v pátek a v sobotu 10.–11. ledna 2020.

Koordinátor pro vaše město je Štěpán Krhut, tel. 737 166 895
Koordinátorem za Charitu je Kateřina Kolajová, tel. 603 549 682

V roce 2020 chceme z vašich darů nakoupit dvě auta pro terénní služby 
a zajistit provoz Centra sociálně materiální pomoci.

Každý, kdo by se chtěl do koledování zapojit, 
je srdečně zván.

DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A PODPORU.
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"Dáváme lidem naději, vracíme lásku světu"

Přejeme Vám Vánoce
 plné radostných setkání, 

vztahy naplněné laskavostí 
a v novém roce 2020 nespočet

příležitostí potěšit druhé.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
Charity Olomouc a časopisu Rodinný život:

NAKRESLI TŘI KRÁLE
Otevřená srdce králům

 
Podmínky a pravidla soutěže najdete na 

webu http://rodinnyzivot.cz


