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Postní doba

Chci opět povzbudit k dobrému proži-
tí postní doby. Toto období roku by mělo 
být „jiné“. Například určitou střídmostí 
a jednoduchostí života, která nám nechá 
více prostoru pro věci duchovní. K post-
ní době patří také dodržování postních 
předpisů a pravidelná účast na pobožnos-
tech křížové cesty. Také doporučuji vhod-
ná postní předsevzetí. Doporučuji před-
sevzetí dvojí. První, které se týká přímo 
našeho vztahu k Bohu, nejspíše v životě 
modlitby. A druhé, které má spíše charak-
ter vnější, materiální a konkrétní, např. 
půst, odřeknutí si televize apod. Je vhod-
né, aby i odřeknutí si něčeho mělo v sobě 
pozitivní náboj. Např. peníze, které ušet-
řím na jídle, cigaretách, kávě či alkoho-
lu, dám na dobrý účel, ať už charitativní 
či misijní. Prvotním cílem postní doby je 
přiblížit se k Bohu a nikoliv odříkání si 
samo o sobě. Správně prožívaná postní 
doba se může stát jedním z nejpěkněj-
ších období roku.

P. Pavel Hofírek
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Naděje

Bůh přichází jako SVĚTLO (Iz 9, 1), 
jako JÁSOT (Iz 35, 1), jako PRAMEN 
VODY ŽIVÉ (Iz 35, 6-8) – životodárný 
a dynamický. Dále Izajáš prorokuje: „Na 
poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. 
Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé 
země vodní zřídla.“ (Iz 35, 6-7) – to pro-
rokuje o mně. Takovou krásu chce Bůh 
udělat se mnou. Učinit ze mne pramen 
vody živé. Nic menšího.  

Kotva
Lodi zmítané na moři hrozí bez kotvy, 
pevného bodu, utonutí. Život, který zde 
žiji, žiji ve víře v Syna Božího, KTERÝ 
SI MĚ ZAMILOVAL – to je KOTVA mé 
naděje. Už si mě zamiloval. Ne zamiluje 
si mě, až… Už si mě zamiloval. Na to se 
můžu spolehnout.
Naděje vychází ze VZKŘÍŠENÍ. Z pamě-
ti budoucího dobra. Kdyby Ježíš Kristus 
nevstal z mrtvých, tak jsme nejubožejší 
ze všech tvorů (1 Kor 15, 19). Tu plnost, 
nebe, máme žít už tady na zemi. Není 
žádné „až potom…“.

Živá a mrtvá naděje
Bůh Otec dal Ježíše Krista narodit se 
k živé naději.  Co je to „živá naděje“? 
Existuje nějaká „mrtvá naděje“? Ano – 
virus zvykovosti, mrtvé křesťanství, kdy 
nevím, z čeho naději čerpat. V Božské 
komedii Danta Alighieriho je nápis nad 
pekelnou bránou: „Naděje zanech, kdo 
mnou obírá se.“

„Octový démon“ a opovážlivost
Existují dva postoje proti naději: zoufal-
ství a opovážlivost. Zoufalství, to je bez-
naděj, poraženectví = malé peklo v mém 
srdci. Moje srdce není schopné důvě-
řovat Bohu – začíná to duchovní lenos-
tí (přestávám se modlit – srdce se mi zu-
žuje), nic mě netěší, trpím těkavým ne-
klidem, zvědavostí, upovídaností, vnitřní 
osamělostí, často používám slovo „kdy-
by“ – sním, ale nežiji naplno, co bych 
měla. Nevěřím své velikosti, Božímu ob-
razu ve mně, nespolupracuji s Ním, ne-
věřím, jakou mám hodnotu v Božích 
očích, jsem zklamána ze sebe i z Boha, 
v mém životě zavládne „octový démon“ 

– víno mého života se promění v ocet – 
zatrpklost, smutek.
Opovážlivost, to je průměrnost, vlaž-
nost, nenáročnost, nebrání vážně. Ale 
Bůh nám chce dát všechno. A je náročný. 
Láska je náročná! Protože chce skuteč-
né dobro člověka. Existuje také „zbož-
ná opovážlivost“ – „já si zasloužím…. – 
protože chodím ke svátostem…“. To vše 
je však dílo Zlého.

Balíček a pumpička
Jak v sobě živou naději aktivovat? Při 
křtu každý z nás dostal balíček – Boží 
ctnosti: víru, naději a lásku. Nezapomně-
li jsme ho rozbalit??? Pumpičkou, tím, 
kdo aktivuje naději, je Duch Svatý. Učí 
mě žít, důvěřovat, když ho o to prosím. 
Je to jako s tramvají – energii musí vy-
vinout jen ke zvednutí pantografu. Pak 
už se napojí na dráty (Ducha Svatého) 
a jede a jede. A se mnou všichni pasažéři 
(rodina, přátelé…).

Pití z kalných vod
Co křesťanská naděje není? Optimis-
mus, pozitivní myšlení, růžové brýle (že 
nechci přijmout realitu zla), „malé lidské 
naděje“ – ve zdraví, rodinu, mé JÁ, oce-
nění, jiného člověka … jsou dobré, ale 
můžou krachnout. Nic nemůže uspoko-
jit mé srdce, které touží po Bohu. On je 
pramenem vody čisté a živé. Šidíme se, 
když pijeme z kalných vod.
 

JAK NADĚJE PROMĚŇUJE

Omlazuje ducha – „Ale ti, kdo skláda-
jí naději v Hospodina… vznášejí se jako 
orlové…“ (Iz 40, 31). Věřím-li, že mám 
místo v Božím srdci, můj duch omlazuje. 
Objevuji Boží stopy kolem sebe a žasnu, 
jako malé dítě. Mladý duch nese.

Napřimuje – zatímco zoufalství skličuje. 
Naděje přináší radost a vitalitu. Ztěles-
něnou nadějí je Ježíš – dítě v jesličkách.

Chrání před rezignací a únavou – Bůh 
může proměnit moji hříšnost v požehná-
ní, moje rány v poklady. Mojí starostí je 

aneb S třípky z  duchovní  obnov y s  Františkou Bőhmovou 
( Za š ová ,  p ro s i n e c  2 0 1 9 )
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1. Křesťan musí ovládat umění osobní 
modlitby. Každá duše je chrámem. Kdy 
vstupujeme do tohoto chrámu, abychom 
se klaněli Bohu, který je tam přítomen?

2. Co je nemožné pro člověka, jenž věří? 
A co je těžkého pro toho, kdo miluje?

3. Láska, velkodušnost a radost z toho, 
že otevíráme dveře svého domu bližním, 
vždycky zvětšují prostor našeho srdce.

4. Kříž je středem světa, srdcem lidství a ko-
tevním bodem naší stability. V tomto světe 
je kříž ve skutečnosti jediný pevný bod, kte-
rý člověku zajišťuje rovnováhu a stálost.

5. Člověk je velký jen tehdy, když klečí 
před Bohem.

6. V modlitbě nejsou důležitá slova, ale 
umění zmlknout a nechat mluvit Ducha 
svatého, zaslechnout, jak se za nás při-
mlouvá.

7. Na mši svaté jsme přítomni především 
kvůli Bohu. Jestliže svůj pohled neobrátí-
me radikálně k Němu, naše víra začne být 
vlažná, nestálá a nejistá.

8. Boží mlčení by nás mělo naučit, kdy 

máme mluvit a kdy je třeba mlčet. Ticho, 
které nám dává vstoupit do skutečné litur-
gie, je chvíle, kdy chválíme Boha, vyznává-
me ho před lidmi a hlásáme jeho slávu.

9. Kříž není záležitost na jeden den nebo 
jeden týden, ale na celý život.

10. Boží slovo je jako světlo, které Církev 
přijala a nese ho světu, aby vyšel z temno-
ty a začal oslavovat Boha.

11. Hodiny modlitby a adorace jsou vždy 
velkými chvílemi života. Utvářejí bytí, for-
mují naši skutečnou identitu.

12. Nejhlubší bídou je, když schází Bůh.

13. Modlitba je především dílo Ducha 
svatého, který se modlí v nás, vnitřně nás 
přetváří a umožňuje nám ponořit se do 
důvěrného spojení s Trojjediným Bohem.

14. Církev dává Boží lásku všem lidem. 
Proto křesťan nemůže projevovat milo-
srdnou lásku jen svým bratřím v Kristu, 
ale všem lidem bez rozlišování.

15. Vnitřní ticho nám umožňuje naslou-
chat modlitbě Ducha svatého, která se 
stává modlitbou naší.

Myšlenky z knihy BŮH NEBO NIC  
 ROBERT KARDINÁL SARAH

16. Bez Boha člověk neví, kam má jít, 
a nedokáže ani porozumět, kým je.

17. Církev je jako měsíc. Nevydává vlastní 
světlo, ale odráží světlo Kristovo. Je stvo-
řena k tomu, aby chválila Boha a klaněla 
se Mu: bez Boha není ničím.

18. Při liturgii nám Pán Ježíš dává své 
Tělo a Krev, aby nás připodobnil sobě 
a spojil nás v jedno. Stává se z nás jedna 
rodina: rodina Boží.

19. Nesmíme se přizpůsobovat tomuto 
světu, ale musíme se dát proměnit a ob-
novit svůj způsob myšlení, abychom do-
kázali rozlišovat Boží vůli.

20. Křest je nutno jistým způsobem kaž-
dodenně obnovovat. Duchovní boj je pře-
devším zápasem proti zlu v nás samých.

21. Upevnění víry prochází nejprve srd-
cem, přes osobní setkání a zkušenost 
s Pánem Ježíšem.

22. Evangelium do nás vkládá život 
a Boží milost. Svátosti jsou trvalými pro-
středky uzdravení, proměny a obnovy.

23. Největší potřebou současného světa 
je modlitba, která zůstává nástrojem, jak 
svět reformovat.

24. Láska a víra dávají lidskému životu 
nový směr, hloubku i šířku. Člověk opouš-

KŘÍŽOVÉ CESTY
v postní dobe

Pá 28. února 17:15 hodin
So 29. února 13:00 hodin
Ne 1. března 15:00 hodin
Pá 6. března 17:15 hodin
Ne 8. března 15:00 hodin
Pá13. března 17:15 hodin
Ne 15. března 15:00 hodin
Pá 20. března 17:15 hodin
Ne 22. března 15:00 hodin
Pá 27. března 17:15 hodin
Ne 29. března 15:00 hodin
Pá 3. dubna 17:15 hodin
Květná neděle 5. dubna    14:00 hodin
Velký pátek 10. dubna     15:00 hodin

držet se Ho. „Ze všeho, co prožíváme, doká-
že Bůh udělat cestu k sobě.“ (Jan Pavel II.)

Evangelizuje – „Buďte stále připrave-
ni obhájit důvody své naděje, ovšem s jem-
ností a skromností.“ (1 Petr 3, 15-16)

Učí trpělivosti – kde já končím, On za-
číná. Bůh je jako GPS navigace – on si 
trasu vždycky přepočítá a nastaví tak, 
abych dojel do cíle.

Víra je ta, která drží od věků do věků.
Láska je ta, která se dává 

od věků do věků.
Ale má maličká naděje, to je ta, 

která vstává každého rána.
(Charles Péguy)

Zapsala Marie Popelářová

„Pohledem 
na Kristovo utrpení 
se dotkněme samé 
podstaty Boží lásky, 

která je ochotná 
jít až na krev.“
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI 
V ROCE 2019

PŘÍJMY
Sbírky vyhlášené 
arcibiskupem

411 978

Ostatní sbírky 1 563 558
Přijaté dary 220 100
Tržby z nájmů, služeb, 
prodeje

168 907

Přijaté úroky a ostatní 
příjmy

48 898

Dotace a půjčky 66 000
Příjmy celkem 2 479 441

VÝDAJE
Spotřeba materiálu 249 272
Spotřeba energie 245 042
Opravy a udržování 330 278

Nákup služeb 157 579
Mzdové výdaje 208 089
Odeslané sbírky a odvody 537 378
Investice, vybavení 
a splátky

165 276

Výdaje celkem 1 892 914

Rozdíl 586 527
Pokladna 14 974
Banka 1 866 838
Banka 2 309 192
Zůstatek celkem 1 191 004

Svátosti a pohřby 
v naší farnosti v roce 2019

V roce 2019 bylo v naší farnosti uděleno:
67 svátostí křtu
23 svátostí manželství
11 dětí a jeden dospělý při-
stoupili poprvé ke svátosti 
eucharistie

V uplynulém roce se uskutečnilo v koste-
le 49 pohřbů.

V závěru uplynulého roku se provádělo 
při mších svatých sčítání účastníků boho-
služeb. Sčítání bylo organizováno Českou 
biskupskou konferencí. Oficiální výsled-
ky sčítání v tuto chvíli ještě nemáme. Po 
jejich obdržení seznámíme s nimi farníky 
prostřednictvím Farního zpravodaje.

tí temnotu svého dosavadního života. 
Jeho život osvěcuje světlo, jímž je Kristus.

25. Rodina je prostor, kde se člověk učí 
být užitečný společnosti. Tvoří-li pouto 
rodiny Kristus, nic ji nezničí.
26. Kalvárie je nevyšším bodem světa; z ní 
můžeme vidět všechno jinýma očima, oči-
ma víry, lásky a mučednictví: očima Krista.

27. Když chceme poznat Boha, musíme 
poznat člověka. Kdo chce milovat Boha, 
musí milovat člověka.

28. Je povinností pokřtěných věřit nejen 
srdcem, ale i rozumem. Víra a rozum jsou 
dvě světla, která se navzájem potřebují.

29. Křesťan je povolán k tomu, aby do 
každého prostředí přinášel osvobozující 
zvěst, že Bůh je větší než náš hřích.

Vybral P. Antonín Hráček

Otec Antonín Hráček byl na kněze vysvě-
cen v r. 1996. Nastoupil jako kaplan do 
farnosti Otrokovice a zároveň se věno-
val práci s mládeží ve zlínském děkaná-
tu. Od r. 1998 působil jako administrá-
tor ve farnosti Velký Ořechov a v r. 1999 
nastoupil jako spirituál na Arcibiskup-
ské gymnázium v Kroměříži. V součas-
nosti spravuje Pastorační dům Velehrad 
v St. Martinu v Itálii.
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trovat nebo jí využít, určitě není nic ztrace-
no. Čas pro partnera s obnovením manžel-
ského slibu si můžete udělat kdykoliv!

Eliška Chovancová

Děkujeme organizátorům všech akcí 
v Týdnu pro manželství (10.–16. 2. 2020), 
díky kterým jsme mohli osvěžit naše 
manželství! 
I v našem městě jsme mohli využít připra-
vené trasy pro RANDE V PARKU, které 
nás díky devíti vyvěšeným tabulkám smě-
řovalo k pátrání po tajemství úspěchu na-
šeho manželství a třeba podle čeho part-
ner poznal, že nám na něm záleží...
Na konci trasy přes celý park jsme pak 
mohli dorandit k závěrečné tabulce s návr-
hem k obnovení MANŽELSKÉHO SLIBU. 
Pokud se vám nepodařilo nabídku zaregis-

Týden pro manželství

Přátelé, 
přijměte pozvání na přednášku a bese-
du s autorem knihy Evangelium les-
ní moudrosti Pavlem Hoškem, kterou 
pořádá Česká křesťanská akademie 
v Rožnově pod Radhoštěm. Budeme se 
těšit v evangelickém kostele v pondě-
lí 24. 2. 2020 v 17 hodin. Díky také za 
předání informace vašim známým, pří-
znivcům woodcraftu a skautingu…

Za pobočku ČKA Rožnov
Milena Blahová a Maruška Popelářová 

Americký spisovatel E. T. Seton je zná-
mý jako spoluzakladatel skautského hnutí 
a hnutí lesní moudrosti, ale také jako au-
tor dobrodružných knih pro mládež (ze-
jména slavných románů Dva divoši a Rolf 
zálesák). Mnozí jej znají jako autora po-
vídek z prostředí divoké přírody, jejichž 
hlavními postavami jsou zvířata (Děti di-
vočiny, Divoké děti pustin, Král vlků atd.). 
Méně známý je Seton jako filosof a du-
chovní učitel. Přitom základním výcho-
diskem jeho celoživotního díla byla své-
bytná duchovní filosofie, ke které v prů-
běhu svého myšlenkového zrání dospěl. 
Předávání a šíření tohoto učení se po-
stupně stalo jeho životním posláním. Kni-
ha Evangelium lesní moudrosti je věno-
vána právě Setonově pozoruhodné du-
chovní filosofii. Známý autor Pavel Ho-
šek, religionista a teolog, napsal další kni-
hu, která se dívá novýma očima na klasic-
ké autory. Po C. S. Lewisovi a J. Foglarovi 
přichází na řadu právě E. T. Seton.

PAVEL HOŠEK (narozen 1973) před-
náší religionistiku na ETF UK v Pra-
ze. Zabývá se vztahem teologie a kultu-
ry a religionistickým výkladem krásné li-
teratury. Napsal knihy o díle C. S. Lewi-
se: C. S. Lewis (2004), Kouzlo vyprávě-
ní (2013), Cesta do Středu skutečnos-
ti (2014), o vztazích mezi křesťanstvím 
a jinými náboženstvími: Na cestě k dia-
logu (2005), Židovská teologie křesťan-
ství (2011), Islám jako výzva pro křes-
ťany (2016), o proměnách náboženství 
v dnešní době: A bohové se vracejí (2012), 
o šlechtickém rodu Milnerů z Milhause-
nu: Cesta ke kořenům (2010) a vydal kni-
hu svých rozhlasových rozhovorů nad Bib-
lí: V dobrých rukou (2013). V poslední době 
vydalo CDK také jeho Evangelium podle 
Jaroslava Foglara (2017) a teologický esej 
o vlastenectví Je to náš příběh (2018).

POZVÁNÍ
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Charita Valašské Meziříčí uspořádala 
letos již 20. ročník tradiční Tříkrálové 
sbírky. Smyslem této celonárodní akce 
je vykoledovat finanční prostředky na 
pomoc potřebným, kteří se ocitli v neče-
kané složité situaci, a zdravotně i soci-
álně znevýhodněným občanům. 

Na území působnosti Charity Valašské 
Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 
467 skupinek koledníků, což znamená, že 
do této sbírky se dobrovolně zapojilo mi-
nimálně 1 868 osob. V Rožnově pod Rad-
hoštěm a jeho místních částech, ve kte-
rých se sbírka uskutečnila v pátek 10. led-

  ro k  2 0 1 8 ro k  2 0 1 9 ro k  2 0 2 0

Horní Bečva 54 737 Kč 48 959 Kč 58 920 Kč

Prost. Bečva 84 980 Kč 91 386 Kč 104 624 Kč

Dolní Bečva 109 287 Kč 116 840 Kč 125 890 Kč

Hutisko- Solanec 109 191 Kč 114 567 Kč 124 223 Kč

Vigantice 53 327 Kč 58 229 Kč 57 969 Kč

Rožnov p. R. 382 560 Kč 391 710 Kč 429 347 Kč

Val. Bystřice 123 598 Kč 113 180 Kč 133 606 Kč

Malá Bystřice 12 275 Kč 11 767 Kč

Velká Lhota 23 205 Kč 20 865 Kč 22 908 Kč

Zubří 215 262 Kč 224 802 Kč 236 984 Kč

Vidče 85 525 Kč 92 498 Kč 96 199 Kč

Střítež n. B. 26 217 Kč 30 608 Kč 32 853 Kč

Zašová 133 573 Kč 139 886 Kč 142 000 Kč

Val. Meziříčí 512 040 Kč 503 496 Kč 555 916 Kč

Poličná 33 432 Kč 38 341 Kč 41 163 Kč

Jarcová 12 805 Kč 16 005 Kč

Krhová 50 989 Kč 54 272 Kč 57 605 Kč

Branky 24 333 Kč 23 107 Kč 27 021 Kč

Police 17 682 Kč 17 760 Kč 19 318 Kč

Loučka 20 856 Kč 22 985 Kč 24 515 Kč

Podolí 7 698 Kč 8 156 Kč 7 699 Kč

Kunovice 21 172 Kč 25 050 Kč 25 246 Kč

Kelč 100 164 Kč 99 202 Kč 105 245 Kč

Kladeruby 20 248 Kč 25 104 Kč 22 325 Kč

Choryně 22 510 Kč 22 651 Kč 27 339 Kč

Lešná 61 445 Kč 64 039 Kč 72 010 Kč

Celkem 2 294 031 Kč 2 372 773 Kč 2 578 697 Kč

Charita Valašské Meziříčí děkuje anonym-
nímu dárci za významný finanční příspě-
vek na pořízení osobního auta pro pečova-
telskou službu.

VÝTĚŽEK V CHARITĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V LETECH 2018–2020 

PODĚKOVÁNÍ

Tříkrálová sbírka v roce 2020 
v Rožnově pod Radhoštěm

na a v sobotu 11. ledna, koledovalo 48 
skupinek koledníků.
Letos se popáté podařilo na celém území 
působnosti Charity Valašské Meziříčí pře-
kročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se 
od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč (tj. 
o 205 924 Kč více než loni). Z toho v Rož-
nově pod Radhoštěm 429 347 Kč. 
Část těchto peněz putuje na domácí a za-
hraniční projekty Arcidiecézní charity 
Olomouc.

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané 
částky. Ty budou použity na přímou fi-
nanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou 

v nečekané tíživé situaci. Dále budou pe-
níze použity na pořízení osobních auto-
mobilů pro terénní služby, které se věnu-
jí seniorům a lidem se zdravotním posti-
žením. Část výtěžku bude použita na po-
krytí provozních nákladů Centra sociálně 
materiální pomoci, jehož úkolem je bez-
platně poskytnout, na základě vydané po-
ukázky, materiální (potraviny, šatstvo) 
a ve zvlášť naléhavých případech i finanč-
ní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé ži-
votní situaci. Část výtěžku sbírky půjde 
na dofinancování spoluúčasti v projek-
tu IROP, díky kterému dochází k rekon-
strukci podkroví v naší budově v Rožnově 
pod Radhoštěm.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tím-
to upřímně děkuje všem, kteří se do sbír-
ky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž ob-
cím, městům, farnostem za vstřícnost 
a ochotu. 
Všem za pomoc při organizaci a za pří-
spěvky do kasiček patří ještě jednou vel-
ký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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OKÉNKO PRO DĚTI
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CO JE SMYSLEM POSTNÍ DOBY? 
Období před Velikonocemi se nazývá postní doba. Trvá čtyřicet všedních 
dnů. Co je jejím smyslem? To se dozvíš z luštěnky. Pojmenuj správně ob-
rázky a zapiš slova podle čísel do tabulky.  
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KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA JEŽÍŠEM

aneb postní  křížovková 
aktivita

V loňském postu jsme spolu s naši-
mi dětmi testovali postní křížovkovou 
aktivitu KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA JEŽÍ-
ŠEM, kterou v roce 2011 nabídl por-
tál www.deti.vira.cz. A protože nás ak-
tivita autorky Gabriely Suchlové moc 
bavila, rádi bychom na ni upozornili:)
V představení aktivity se píše:
„Máte rádi křížovky? Vydejte se 
s námi postní dobou a sbírejte vyluš-
těná slova s postní tématikou. Po-
třebné materiály jsou ke stažení na 
deti.vira.cz/clanky/krizem-krazem-
za-jezisem. V nich najdete podrob-
ný návod, základní list, do kterého 
se doplňují jednotlivé vyluštěné ta-
jenky, dále 21 křížovek rozvržených 
pro celou postní dobu a oboustran-
ný obrázek vzkříšeného Ježíše.“ 
(Vytisknete si 7 stran formátu A4)
I přesto, že už akce není soutěžní, 
všechny nás „luštěnkomily“ bavilo kaž-
dý den (většinou po večeři) luštit kří-
žovku daného dne a řešit spolu případ-
né nejasnosti z oblasti křesťanství. Vět-
šinou stačilo pár minut, ale někdy se ně-
která otázka víc vysvětlovala a právě to 
mi přišlo na celém počinu fajn. Bonu-
sem bylo udržení všech u stolu!
Na neděli Vzkříšení bude potřeba zjis-
tit číselný kód nezbytný pro vyluště-
ní soutěžní tajenky. Tento kód zve-
řejníme v příštím (velikonočním) čís-
le Farního zpravodaje. Zveřejněná čís-
la si vyznačíte ve svém vyplněném zá-
kladním listu se zapsanými postní-
mi tajenkami a získáte tak velikonoč-
ní tajenku!
Součástí souboru s touto aktivitou je již 
zmiňovaná postava vzkříšeného Ježí-
še. Tuto postavu si děti vybarví či ozdo-
bí a do příslušné „kolonky“ mezi Ježíšo-
vými roztaženými rukami zapíší tajen-
ku. Pokud nám naskenovaný nebo vy-
focený obrázek zašlete do redakce, moc 
rádi jej vyvěsíme na webu farnosti!
Ráno o neděli Vzkříšení jsme u nás 
po „vyjasnění“ nápisu (vypátrání 
číselného kódu v obalech od kinder-
vajíček) děti odměnili drobnou od-
měnou a radost slavné neděle byla 
opravdu veliká!     Eliška Chovancová
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A. C. Morrison:  SEDM DŮVODŮ, PROČ JAKO VĚDEC VĚŘÍM V BOHA   

Úžasná způsobilost Země k životu 
říká, že není možný vznik života náho-
dou. Jakýkoli možný vývoj života z niž-
ších forem musel být vědomě řízen 
vnější inteligencí.

1. DŮVOD – MATEMATICKÁ 
NEPRAVDĚPODOBNOST
Vložíte do kapsy 10 mincí očíslovaných 
od 1 do 10 a důkladně s nimi zamícháte. 
Vytahujte je postupně v pořadí od 1 do 
10 – zjistíte, že se vám to nepodaří. Ma-
tematická pravděpodobnost je: pro vy-
tažení jedničky je 1/10 = 0,1;  vytaže-
ní jedničky a dvojky za sebou je 1/100 = 
0,01; atd., u vytažení deseti mincí v po-
řadí od 1 do 10 je už 1/10000000 = 
0,0000000001.
Podobně je třeba stejně přesných podmí-
nek, aby na Zemi mohl existovat život, 
a je vyloučeno, aby jejich správné uspo-
řádání bylo dílem náhody. Země se otáčí 
na rovníku rychlostí 1666 km za hodinu. 
Kdyby se otáčela rychlostí jen 150 km 
za hodinu, dny a noci by byly jedenáct-
krát delší – horké Slunce by za den spá-
lilo všechnu vegetaci a zbytek by se stal 
obětí dlouhé mrazivé noci. Slunce, zdroj 
veškerého života na Zemi, má povrcho-
vou teplotu 6000 stupňů. Kdyby vydáva-
lo méně záření, umrzli bychom, a kdyby 
více, uhořeli bychom.
Kdyby zemská osa nebyla nakloněna 
o 23 stupňů, neexistovala by čtyři roč-
ní období. Následkem těchto a mnoha ji-
ných okolností není ani jediná možnost 
z miliardy, že by život na naší planetě 
vznikl náhodou.

2. DŮVOD – VYNALÉZAVOST 
A PŘIZPŮSOBIVOST ŽIVOTA
Ve vynalézavosti a přizpůsobivosti živo-
ta vidím stopu vševládnoucí nejvyšší in-
teligence. Život si podmanil vodu, zemi, 
vzduch, ovládl prvky a „přinutil je“, aby 
tvořily sloučeniny. Život jako sochař 
dává tvar všem živoucím věcem, jako 
malíř kreslí každý list a barví každý květ 
a jako hudebník naučil ptáčky písním 
a hmyz bzukotu. Jako znamenitý chemik 
dává chutě ovoci a koření, růže naplňuje 
kouzelnou vůní. Vodu a kysličník uhliči-
tý mění v cukr a současně uvolňuje kys-
lík, který potřebují živočichové k dýchá-

ní. Průhledná kapénka protoplaz-
my, podobná rosolu, je uvnitř buň-
ky, která v sobě chová zárodek živo-
ta a má schopnost tento život pře-
dávat…

3. DŮVOD – „MOUDROST ZVÍŘAT“
„Moudrost zvířat“ jasně mluví o dobro-
tě Tvůrce, který vložil pud do jinak bez-
mocných tvorů.
Mladý losos tráví léta v moři a pak se 
vrací do své „rodné řeky“ a táhne pro-
ti proudu po té straně řeky, kde se do 
ní vlévá říčka nebo potok, kde se naro-
dil. Přenesete-li ho do jiné říčky, hned ví, 
že není ve správné vodě, razí si cestu do 
hlavní řeky a na správné místo. 
Úhoři v době dospělosti se ze všech ryb-
níků a řek na celém světě stěhují do ne-
smírných hlubin u Bermud, přitom pře-
konávají i mnoho tisíc kilometrů. Na 
konci své cesty se páří a umírají. Malič-
cí úhoři, kteří nemohou vědět nic, než že 
jsou v nesmírné vodní poušti, se přesto 
vydávají na zpáteční cestu a najdou ne-
jen pevninu, ze které vypluli jejich rodi-
če, ale i řeky a jezera, takže každá voda je 
opět osídlena mladými úhoři. Odkud se 
vzal pud, který to všechno řídí?

4. DŮVOD – LIDSKÁ SCHOPNOST 
MYSLET
Člověk má víc než pouhý zvířecí pud – 
má schopnost myslet. Zvířecí pud je jen 
jediným tónem flétny, velmi krásným, 
ale omezeným – kdežto lidský mozek ob-
sahuje tóny všech nástrojů orchestru. 
Tento důvod není třeba rozvádět. Díky 
lidskému rozumu jsme schopni úvahy, 
že jsme tím, čím jsme… Jen proto, že se 
nám dostalo jiskry Boží moudrosti. Po-
mysleme na různé vynálezce, nebo i na 
nositele Nobelovy ceny…

5. DŮVOD – PODIVUHODNÉ GENY
Geny jsou tak nepatrná tělíska, že kdy-
by bylo možné dát dohromady všechny 
geny odpovědné za zrození všech lidí na 
světě, vešly by se do pár náprstků. A pře-
ce tato ultramikroskopická tělíska zva-
ná geny a jejich součásti – chromozo-
my – obývají každou živou buňku a jsou 
nositeli všech lidských a zvířecích cha-
rakteristických vlastností. Pro mne je to 

příklad úžas-
né moudros-
ti a prozíra-
vosti, která 
může vychá-
zet jen z nej-
vyšší modros-
ti Tvůrcovy.

6. DŮVOD – ÚČELNOST V PŘÍRODĚ
Účelné hospodaření přírody nás nutí, aby-
chom si uvědomili, že nekonečná moud-
rost předvídala a ovládala nejrůzněj-
ší eventuality, jež se v přírodě vyskytnou, 
a našla způsoby, jak se s nimi vypořádat.
V Austrálii byl před lety vysazen jistý 
druh kaktusu jako ochranný plot. Pro-
tože zde neměl žádného nepřítele z říše 
hmyzu, přímo zázračně se rozmnožil 
a pokryl území tak rozsáhlé, jako je celá 
Anglie. Vyhnal lidi z vesnic a farem a zni-
čil jejich pole. Vědci hledali nějakého ne-
přítele tohoto kaktusu. Podařilo se jim 
najít hmyz, který se živil tímto kaktusem 
a nechtěl žrát nic jiného. Hmyz se rych-
le množil, protože v Austrálii neměl žád-
né nepřátele. Proto tento hmyz brzy pře-
mohl kaktus, takže dnes je ho v Austrálii 
velmi málo, a současně vyhynul i hmyz, 
který hubil kaktus, když už neměl potra-
vu...Takové zásahy a udržování rovnová-
hy jsou pro mne stopou nejvyšší Moud-
rosti v přírodě.
  
7. DŮVOD – ČLOVĚK CHÁPE 
POJEM BOHA
Pojetí Boha tryská ze schopnosti člově-
ka – inteligence, kterou ostatní tvorové na 
této planetě nemají. Jen díky této úžasné 
vlastnosti člověk – samojediný mezi všemi 
tvory – může nalézat důkazy věcí nevidi-
telných. Jak to napsal již starozákonní žal-
mista: „Nebesa vypravují slávu Boží…“
Tato vlastnost člověku otevírá obzory ne-
konečné, nikdy nekončící. Když se totiž 
lidská inteligence začne dotýkat spiritu-
ální skutečnosti, může ve všem účelném 
uspořádání a dění kolem sebe vidět a po-
znávat velikou pravdu, že Bůh je všu-
de a ve všem je ukryta jeho moudrost.  
A že nikde nám není tak blízko jako v na-
šich srdcích.

Americký chemik Abraham Cressy Mor-
rison /6. 12. 1864–9.1. 1951/ byl prezi-
dentem Akademie věd v New Yorku. 
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CROSS FORCE

Ministruješ při mši? Rád sportuješ? Za-
jímá Tě vše kolem vojáků? Pak je tu akce 
přímo pro Tebe!
CROSS FORCE je ministrantsko-armád-
ní víkend pro kluky od 8 do 15 let, který 
pořádá táborové středisko ARCHA Raj-
nochovice, které působí v rámci spolku 
dětí a mládeže Sarkander. Mezi hlavními 
vedoucími, kteří tě provedou výcvikem, 
jsou ministranti a také profesionální vojá-
ci z Armády České republiky.  Již po šes-
té se tato akce koná pod patronátem ame-
rického vojenského kaplana českého pů-
vodu, Emila Kapauna, který bojoval v Ko-
rejské válce a obdržel „In memoriam“ 
nejvyšší americké vojenské vyznamenání 
Medaili cti. V současné době probíhá pro-
ces jeho blahořečení.

Na co se můžeš těšit?
Letošní ročník je tematicky zaměřen na 
„průzkum“, proto prozkoumáme nejen 
své fyzické síly, ale kdo bude chtít, pro-
zkoumá své dřívější skutky a může si dojít 
ke zpovědi k P. Jiřímu „Collinsovi“ Šůst-
kovi, který s námi bude po celý čas. Nau-
číme Tě nejen základní pravidla a postoje, 
pořadovou a taktickou přípravu, ale také 
se zocelíme a otužíme při ranních rozcvič-
kách a nabereme pořádnou fyzičku při 
zrychlených přesunech a oblíbených kli-
cích. Rovněž se každé ráno zamyslíme 
nad duchovním slůvkem, zúčastníme se 
katecheze a budeme každý den ministro-
vat na mši. K tomu všemu Ti můžu slíbit 
nové kamarády a spoustu parádních zá-
žitků!

Ještě váháš? 
Na youtube.com  zadej do vyhledávače 

POZVÁNÍ

„Emil Josef Kapaun byl hrdina“ a mrkni 
na video z CROSS FORCE 2018.

PŮJDEŠ TEDY DO TOHO S NÁMI?
Termín přihlašování: 
6. 4. 2020 od 18 hod. Přihlášku najdete 
na archa.ado.cz/akce.
Termín akce CROSS FORCE: 
12.–14. 6. 2020
Počet míst je omezen.

Budeme rádi za jakoukoliv modlitební či 
materiální podporu anebo finanční pomoc.

Za tým CROSS FORCE
Jirka „Valchy“ Valchář
valchos@seznam.cz  

„Pokud ještě nejsi ministrant a chceš 
se zúčastnit CROSS FORCE, nezoufej. 
Přihlas se Ondrovi Juříkovi – vedoucí-
mu ministrantů – na e-mail: 
odrajurik@seznam.cz a začni minis-
trovat!“

FOTA: Tomáš Holeček - Člověk a víra

Mše svatá

Ukázka policejní zásahové jednotky

Řidičská přípravaStřelecká příprava
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POSTNÍ KAPKY 2020

Postní doba se pomalu blíží. Farnost 
Dolní Němčí i letos nabízí pastorač-
ní aktivitu pro toto období přípravy na 
Velikonoce s názvem „Postní kapky“. 
Prostřednictvím mobilní aplikace, 
e-mailu nebo webových stránek může-
te každý den dostat krátké inspirace. 
Více na 
www.postnikapky2020.maweb.eu.

POUTNÍ TIPY 
z nejbližšího okolí

S novým rokem se opět rozjedou vše-
možné poutní akce. Obnovujeme pro-
to stručnou rubriku, která by vás moh-
la nasměrovat k dalším cílům neděl-
ních výletů. 
Data se shánějí s předstihem, proto si, 
prosím, ověřte správnost údajů na we-
bech farností. 

• 22. 3. / Sv. Hostýn
SVATOJOSEFSKÁ POUŤ MUŽŮ 
mše sv.: 7.15, 9.30,11.15, 14.15
svátostné požehnání: 13.00

PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 
hlavních naplánovaných akcí 

v roce 2020

ÚNOR
26.2. / Popeleční středa
Udělování „popelce“ při mších sva-
tých v 7:00 a v 18:00 hodin

29. 2. / sobota
 Jednodenní duchovní obnova 
s Lukášem Engelmannem

BŘEZEN 
25. 3. / středa
Slavnost Zvěstování Panně Marii

DUBEN
5. 4. / Květná neděle
Průvod s ratolestmi 
z kostela sv. Anny v Muzeu v 9:30
Křížová cesta ve 14:00
Postní zpověď od 15:00

Mše svatá

Katecheze

Pořadová příprava

Řidičská příprava

Adorace

Budíček jako od maminky
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tě, kde byl rozsudek vykonán. Zbylé oho-
řelé ostatky jeho těla pak pohřbila zbož-
ná paní Eusebie. Na místě hrobu Teodo-
ra byl později vystavěn chrám k jeho cti. 
Ve XII. století byly jeho ostatky přeneseny 
do města Brindisi. Jeho hlava byla ulože-
na v chrámu v Gaetě v Itálii. Ostatky jed-
noho ramene se také od r. 1356 nachá-
zí v pražském chrámu sv. Víta, kam je zís-
kal Karel IV.
Asi 50 let po smrti sv. Teodora se císař Ju-
lián Apostata rozhodl zneuctít křesťanský 
půst a nařídil po první týden Velkého pos-
tu všechny potraviny na tržištích města 
kropit krví zvířat z pohanských obětí. Te-
odor se pak zjevil cařihradskému patriar-
chovi Eudoxiovi a nakázal mu, aby všem 
křesťanům zakázal kupovat potraviny na 
tržištích. Když se ho patriarcha ptal, co 
mají jíst, dostal odpověď, že kolivu (tj. va-
řenou pšenici s medem). Tak zachránil sv. 
Teodor křesťany před poskvrněním. Juli-
án pak viděl, že jeho nařízení je neúčinné, 
dal je odvolat a povolil prodávat neposk-
vrněné potraviny. Od té doby řecká církev 
první sobotu Velkého postu spojuje s pa-
mátkou sv. Teodora a světí tento den ko-
livu.

JEJÍ MYŠLENKY SMĚŘOVALY 
K TOMU, CO SE LÍBÍ BOHU
Narodila se r. 1384 v Římě. Již ve 13 le-
tech ji provdali za šlechtice Lorenza Pon-
ziana, ač si přála vstoupit do řeholní-
ho řádu. Byla skromná, citlivá a zbož-
ná. Svému muži byla dokonalou manžel-

SVATÍ MĚSÍCE

SVATÝ BOJOVNÍK A MUČEDNÍK
Žil ve 3. století, v mládí byl vojákem 
v Pontu v Malé Asii. Za vlády spolucísařů 
Maximiána Galeria a Maximina Dáje byli 
křesťané pronásledováni a všichni měli 
obětovat modlám. Teodor veřejně víru vy-
znával slovy i skutky, a kvůli svému po-
stoji byl předveden k soudu. Tam pro-
hlásil, že se bude klanět jedině pravému 
Bohu a Králi králů a že pro něj dá rád své 
údy v oběť. Soudci se uradili, že mladému 
muži dají několik dnů na rozmyšlenou, 
že až vše pořádně uváží, tak změní názor. 
V té době si modlitbou vyprošoval potřeb-
nou sílu a vytrvalost ve víře. Také povzbu-
zoval ostatní křesťany, poukazoval na ne-
smyslnost víry v bohyni Cybélu, která dle 
pohanského vyprávění měla s vlastním 
bratrem 12 dětí a byla ctěna jako matka 
bohů. Pohané ji na břehu řeky, kde měla 
chrám, uctívali nemravnými tanci. Teodo-
ra to pohoršovalo do té míry, že v noci při-
šel její chrám podpálit. U soudu se svým 
skutkem netajil a prohlásil, že oheň zalo-
žil, aby zkoumal její moc, ona však neob-
stála. Soudce ho dal zmrskat a jeho sta-
tečnost mu byla hádankou. Znovu jej 
zkusil získat pomocí slibů, ale Teodor 
byl ochoten raději zemřít, než aby zapřel 
Krista. Byl tedy krutě mučen na skřip-
ci, drásán železnými hřebeny a pak vržen 
do vězení. V noci prý se z vězení ozýval 
zpěv více hlasů, ale žalářník nikoho zpíva-
jícího neviděl – když vešel, byl klid. Ještě 
podvakrát byl Teodor mučen tak, až byly 
vidět jeho vnitřnosti. Pak byl odsouzen 
k smrti upálením a odvlečen na popraviš-

SVATÝ TEODOR TIRO / 17. 2./

SV. FRANTIŠKA / 9.3. /

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

BŘEZEN
2. Katolíci v Číně
Modleme se, aby církev v Číně vytrvala 
ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.
3. Za farní společenství – ať jsou na 
přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím 
pro hledající, katechumeny, trpící a ne-
mocné.

DUBEN
1. Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod 
vlivem závislostí našli potřebnou po-
moc i ty, kdo by je doprovázeli.
3. Za ty, kteří podlehli závislosti na dro-
gách, alkoholu, cigaretách, pornogra-
fii nebo internetu – ať pod ochranou bl. 
Mlady najdou cestu ke svobodě.

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 
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kou, dbalá jeho přání. On byl zbožný, vá-
žil si jí a její ctnosti. Františka pod krás-
nými šaty nosila žíněný pás. Touto as-
ketickou drobností z lásky k Ježíši si po-
máhala, aby myslela vždy na to, co se líbí 
Bohu. Ve společnosti mužů bývala zdvoři-
lá a skromná, mezi dámami vážná a v řeči 
opatrná.
Po prožitém bolestném onemocnění se 
s manželovým souhlasem přestala honos-
ně oblékat a peníze ušetřené za šaty a hos-
tiny rozdávala chudým. Pro chudé a ne-
mocné byla nejednou také žebrat v odleh-
lých místech, kde ji neznali, a hodně jim 
pomáhala. Měla milost vidět svého stráž-
ného anděla a dostala další mystické dary. 
Dbala na náboženské povinnosti všech 
v domě a za všech okolností žila v pokoře 
a trpělivosti.
V 16 letech se jí narodil první chlapec Jan 
a později další tři děti. Během epidemie 
moru její děti zemřely a zůstal jí jen nej-
starší syn. Toho odvlekli jako rukojmí za 
války se stoupencem vzdoropapeže Ladi-
slavem Neapolským z Durazza, který v le-
tech 1404–1413 třikrát napadl Řím. La-
dislav nechal Ponzianiho rodinný palác 
vyplenit při posledním napadení a těž-

ce zraněného Lorenza, který byl vrchním 
velitelem papežského vojska, dal vyhnat 
z města. Mohl se vrátit, až když neapolští 
vetřelci odešli z Říma.
Pro Františku to byla velmi těžká doba. 
Od zoufalství ji však chránila zbožnost 
i dobrotivost, se kterou se obracela k těm, 
kteří se dostávali do ještě horší situace. 
Rozdala zbytky zásob chudým a pomáha-
la nemocným ve třech římských nemocni-
cích. Ošetřovala je, vedla k pokání a mod-
lila se s nimi i za ně.
Příklad obětavé Františky oslovil i dal-
ší římské ženy, které s ní pak v r. 1425 vy-
tvořily sdružení benediktinských oblátek, 
spojené duchovně s římským benediktin-
ským klášterem z „Olivové hory“.
Do r. 1433 žily ve svých rodinách a až 
pak vytvořily společenství v jednom 
domě, nazvaném „klášter Oblátek Tor de´ 
Specchi“, kam se Františka přestěhova-
la až po smrti svého invalidního manže-
la, v březnu 1436. Po ovdovění se stala 
v klášteře, který založila, představenou.
Žila tam čtyři roky a ve věku 56 let zemře-
la. Pohřbena byla v kostele Santa Maria 
Nuova nad zříceninami starořímského 
fóra. Kanonizována byla v roce 1608.

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

„Štěstí, zdraví, vinšujem vám“ naplnili v 
letošním roce někteří Tříkráloví kolední-
ci v pravém slova smyslu. Někdy se totiž 
stává, že slova plynou a na jejich význam 
se zapomíná. To však není případ Třech 
králů, kteří se v domácnostech skutečně 
zastavují, hovoří s lidmi, sdílejí jejich sta-
rosti a třeba se s nimi i pomodlí za uzdra-
vení blízkého člověka. Taková koleda má 
pak prostě „grády“ a v domovech našich 
sousedů zanechává něco více než jen cuk-
řík a kalendářík. Díky odvážným a upřím-
ným dobrovolníkům mohli letos rožnová-
ci pocítit blízkost nejen nás křesťanů, ale 
snad i Boha, který by tak rád vstoupil do 
jejich domovů i srdcí.
Velký dík patří za obětavé koledování 

všem dětem i dospělým, kteří roznáše-
li požehnání. Dále také lidem v zázemí, i 
těm, kteří nebyli vidět, ale bez nichž by to 
prostě nešlo. Děkujeme kolektivu školní 
kuchyně ZŠ Pod Skalkou za přípravu ob-
čerstvení pro koledníky, paní Koláčkové 
a paní Krhutové za šití a úpravu tříkrálo-
vých obleků, paní Rozsypalové, Horňáko-
vé a Kamasové za přípravu polévky, všem 
maminkám, které pomáhaly v zázemí, ři-
dičům, panu faráři Hofírkovi a celému 
kolektivu Charity v Rožnově za poskytnu-
tí zázemí, pomoc, praní a žehlení tříkrálo-
vých obleků a v neposlední řadě díky celé-
mu organizačnímu týmu v čele se Štěpá-
nem Krhutem ml. 

Tereza Olejníková, pastorační asistentka

Tříkrálová koleda jako dřív

D ě k u j e m e  v š e m  z a  z a s í l á n í 
p ř í s p ě v k ů !

DOPLNĚNÍ O FOTA 
JE URČITĚ NA VÝHODU!

V tom případě prosíme i o uvedení 
jména fotografa! Zjednoduší se tak 

práce nás všech ☺ D Ě K U J E M E



/ 14 /

OHLÉDNUTÍ

Každý rok se ve světě koná týden modl-
iteb za jednotu křesťanů. Začíná vždy 
svátkem Panny Marie, Matky jednoty 
křesťanů, 18. ledna a trvá do 25. ledna.
Hledání jednoty mezi křesťany se 
projevuje především tím, že toužíme 
po zachování této jednoty a že se za ni 
modlíme. Při tom máme oči upřené na 
Ježíše, který položil život za to, aby bylo 
„jedno stádo a jeden pastýř“ (J. 10,16), 
a který se modlil za to, „aby všichni byli 
jedno“ (J.17,21). Jako křesťané můžeme 
s radostí a vděčností potvrdit, že mno-
hem silnější je to, co nás spojuje, než to, 
co nás rozděluje. Jednota je pak darem 
od Boha, o který je nutné v pokoře 
neúnavně prosit.

V listopadu se konalo ve Vatikánu II. 
celosvětové setkání členů Farních evan-
gelizačních buněk s papežem Františ-
kem. Do Říma se nás vydalo 10 z Rož-
nova a 5 z Valašského Meziříčí, vede-
ni o. Kamilem Obrem, a další početná 
skupina z Dolan s o. Vojtěchem Kouka-
lem.

Při procházkách Římem jsme navštívi-
li velké množství kostelů, každý byl něčím 
výjimečný a zajímavý. Nezapomenutelná 
byla návštěva Centra Aletti, kde tvoří své 
mozaiky p. M. I. Rupnik a také zde žil otec 
Špidlík. Vrcholem naší cesty však bylo se-
tkání s papežem Františkem. V aule Pav-
la VI. jej očekávalo na 7 tis. účastníků ze 
všech končin světa. Nejprve se pozdravil se 
zakladatelem FEB, donem Piergiorgio Pe-
rini, který současně slavil 65 let kněžství, 
a bylo to velmi dojemné setkání.
Svatý otec nás povzbudil v naší činnos-
ti, hovořil o významu buněk v našich far-
nostech: „Nikdy se nepřestávejte ubírat ces-
tami, na které vás posílá Duch Vzkříšeného 
Pána. Nenechte se zabrzdit strachem z no-
vot  a nezpomalujte svůj krok, objeví-li se 

Ti všichni se svorně a vytrvale modlili... (Sk.1,14)
– Týden modliteb za jednotu křesťanů –

Setkání s papežem Františkem: 
„Každé setkání může být událostí, jež změní život“

A tak, kdo uslyšel v nedělních ohláškách 
pozvání na ekumenická setkání v úterý 
21.1. do katolického kostela v Zubří 
nebo ve čtvrtek 23.1. do kostela Církve 
českobratrské evangelické v Rožnově, 
přišel.
Tento podvečer s bratřími a sestrami 
jiných církví není časem ztraceným, 
ale časem úžasného obdarování. Vždyť 
ten, kdo stojí uprostřed této ekumeni-
cké bohoslužby a bohatě dává, je sám 
Trojjediný Bůh.
Společně prosíme Ducha svatého, aby 
přišel, vedl toto setkání, uzdravoval naše 
srdce od každé zatvrzelosti, vzpoury 
a očistil naši mysl, city i paměť, společně 
nasloucháme Božímu slovu, spolu Bohu 

těžkosti, jež jsou při hlásání evan-
gelia nevyhnutelné. Jste-li učední-
ky i misionáři zároveň, nemůžete ni-
kdy přijít o nadšení! V únavě ať je 
vám oporou modlitba k Duchu svaté-
mu – Utěšiteli, a ve slabosti vnímejte 
sílu komunity, která nedopustí, abys-
te byli ponecháni sami sobě.“
Někteří z nás měli to štěstí, že se 
setkali se Sv. Otcem ještě jednou. 
To když přijel do římské baziliky 
Santa Maria Maggiore, před ces-
tou do Japonska.

Setkání buněk s papežem Františ-
kem bylo pro nás velkým povzbu-
zením a  uvědoměním si, jakým 
darem je pro nás život s Pánem 
skrze společenství FEB a předávat 
tento dar lidem kolem sebe svědec-
tvím vlastního života. A především 
služba ve všech ohledech, služba 
Pánu, služba bratřím, celému na-
šemu oikos (společenství).
V tom je pravá radost a smysl.

 Za rožnovské FEB Anna Boráková

děkujeme a chválíme, a opět společně, 
jedním hlasem zpíváme, přimlouváme 
se a přejeme si vzájemně všeobjímající 
pokoj.
To, co tak rozehřálo moje srdce i můj 
pohled na bratry a sestry kolem mě, není 
jen teplo rožnovského dřevěného kos-
telíku, ale především Boží slovo, které 
proměňuje, Boží pokoj, který naplňuje, 
Boží radost, vděčnost, naděje, která 
nezklame, a důvěra v Pána, který činí 
všechno nové…
Sv. Jan Pavel II. říká, že rozdělení 
křesťanů má svou pravou a poslední 
příčinu v hříchu člověka, který je 
vzpourou proti Boží vůli. Právě proto 
opravdový ekumenismus podle něj není 
možný bez vnitřního obrácení a bez 
smíření. Smíření má dvojí rozměr: 
především je to smíření s Bohem a pak 
také smíření mezi sebou navzájem…

Marta Krhutová (+ internetové zdroje)

Svatý otec v aule
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Mše svatá u hrobu sv. Petra

Vatikánské náměstí
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