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Poutníci pod valašským nebem

FOTO: Jan Mach
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Pouť na Dolních Pasekách

FOTOGALERIE

Komorní sbor KOS

Seslání Ducha Svatého v náboženství 1. třídy

„Rožnovské hodiny smutně bijú...“, 
nadšený zpěv návštěvníků z věže 
kostela

NOC KOSTELŮ
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Už několik dnů po sobě je slunečné ráno. 
Do takového rána se mi dobře vstává. Ta-
kové ráno je inspirací pro vzdání hol-
du Bohu za všechno, co nám dává: život, 
lidi, blízké i vzdálené, milované i milova-
né proto, že se to patří, přátele i nepřá-
tele, možnost účasti na Jeho díle stvoře-
ní. K té patří i napsání úvodníku pro Farní 
zpravodaj, a tak píšu. Píšu úvodník, kte-
rý má reflektovat život farnosti, a zdá se 
mi, že ho tentokrát píšu v jakési „atmo-
sféře soch“. 

Skutečně, každý den padnou ve světě ně-
jaké sochy. Anebo je někdo počmárá. Je 
paradoxní, až neuvěřitelné, že jedna so-
cha se v těchto dnech odvážila povstat, 
a vzbudilo to nebývalou radost na jedné 
a nebývalé zděšení na druhé straně. (Jak 
už to tak v životě bývá). Ano, mám na 
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ROZVRH HODIN KATECHEZÍ A VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

PONDĚLÍ 13.30 – 14.15
1. třída

PC, AČ

14.20 – 15.05 
3.třída

PC, AČ

15.20 – 16.05 
5.třída

PC, AČ

16.15 – 17.00 
6.–7.třída

PC, AČ
ÚTERÝ 13.30 – 14.15 

2.třída
PC, AČ

14.20 – 15.05 
3.třída

PC, AČ

15.20 – 16.05 
4.třída

PC, AČ

16.15 – 17.00 
8.–9. třída

PC, AČ
STŘEDA
ČTVRTEK 
PÁTEK

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

PRÁZDNINY VE FARNOSTI

MŠE SVATÉ v kostele Všech svatých v Rožnově p. R.

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

VYSVĚTLIVKY A KONTAKTY:

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

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

Komorní sbor KOS
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Biřmování
Příprava na biřmování 

a vzdělávání ve víře

Svátost biřmování se někdy označuje jako 
svátost křesťanské dospělosti. Přijetí svátos-
ti biřmování je nezbytným krokem na ces-
tě křesťanského života. Dospělost se dá de-
finovat tak, že člověk je ochoten a schopen 
nést odpovědnost za druhé. Přijetí svátosti 
manželství nebo přijetí poslání kmotrů proto 
předpokládá, že je člověk biřmován. V man-
želství totiž bereme na sebe odpovědnost za 
toho druhého a dále za své děti, kmotrov-
stvím přijímáme odpovědnost za křesťan-
skou výchovu svých kmotřenců. Když si uvě-
domíme závažnost manželského slibu, ná-
ročnost rodičovského poslání či důležitost 
kmotrovství, tak samozřejmě začneme Boha 
prosit o pomoc. Bůh nám tuto pomoc nabízí 
také skrze svátost biřmování. Bez daru Du-
cha svatého nedokážeme žít správně.
Samotné přijetí svátosti biřmování nestačí. 
S darem Ducha svatého je třeba dále spolu-
pracovat. Když svůj křesťanský život neroz-
víjíme, když naše víra neroste, tak automa-
ticky upadá a ztrácí se. Přitom nám sice vět-
šinou zůstává víra jako osobní přesvědčení 
a náboženské zvyky, ale ztrácí se radost čis-
tého svědomí, víra nám přestává být životní 
oporou a vztah k Bohu nás nenaplňuje po-
kojem a nadějí. Věcí, které mohou pomo-
ci k růstu křesťanského života, je celá řada: 
modlitba, četba Bible či duchovní literatu-
ry, účast na bohoslužbách, poutě, duchovní 
obnovy, křesťanské společenství apod. Jed-
nou z nich je také vzdělávání se ve věcech 
křesťanského života.
Od září nabízím možnost přípravy na biř-
mování a vzdělávání ve víře. Příprava na 
biřmování je určena těm, kdo ještě biřmo-
váni nejsou. Na prvním místě mladým, 
a to těm, kdo mají ukončenou základní 
školu a od září nastupují do prvního roč-
níku, a všem starším. Na druhém místě 
také dospělým. Vzdělávání ve víře je urče-
no také pro už biřmované. 
Bude-li dostatek zájemců, příprava začne. 
Proto prosím ty, kteří o biřmování či vzdě-
lávání uvažují, aby se přihlásili co nejdří-
ve, nejpozději do konce července. V srpnu 
se rozhodnu, zda příprava začne a kdy a jak 
bude probíhat. Přihlašujte se přímo u mne, 
s každým se krátce setkám a domluvím. Se-
tkání se mnou si můžete domluvit ideálně e-
mailem: pavelhofirek@hypernet.cz 

P. Pavel Hofírek

mysli obnovení a vztyčení Mariánské-
ho sloupu na Staroměstském náměs-
tí v Praze. (Když si ho na fotografiích 
prohlížím, musím toto dílo sochaře Pe-
tra Váni ocenit jako dílo krásné, vkusné 
a vytvořené za Boží pomoci).
Může čtenáře našeho zpravodaje na-
padnout, proč tolik slov o sochách ně-
kde jinde? Jaký to může mít význam 
pro římskokatolickou farnost v Rožno-
vě? Takže, musím to objasnit!

Od úvodníku ve Farním zpravodaji jis-
tě všichni oprávněně čekají zamyšlení 
nad cestou farnosti a farníků ušlou od 
posledního čísla. Je tedy třeba, abych 
se vrátit do doby (nedávné doby), kdy 
život kolem dokola byl normální, (i 
když, co je to normální?), až do chví-
le, kdy dorazil jakýsi čínský virus, zva-
ný Covid. A nastalo něco, co mi dnes 
připomíná ničení soch: chaos, obrácení 
světa, včetně rožnovské farnosti Všech 
svatých, vzhůru nohama. Převrácení 
vazeb, vztahů a nastolení smutku. Ten 
jsem si uvědomil nejvíce při velikonoč-
ním triduu a hlavně při vigilii o Veliké 
noci, kdy jsme byli v kostele jenom my, 
kteří jsme sloužili při obřadech, a před 
námi byl prázdný kostel. Cítili jste také 
smutek v celém tom podivném období, 
kdy jste nemohli být v kostele?

Asi zbytečná otázka. Vyslovil jsem ji 
proto, abych připomenul, čím jsme 
prošli, počínaje omezením přístupu 
k Pánu, nemožností setkávání ve spo-
lečenství farnosti jako celku i ztíže-
ním setkávání ve všech farních spole-
čenstvích, stopka sociálním vazbám a v 
neposlední řadě i ekonomický propad 
farnosti, protože nebyly sbírky. Struč-
ně řečeno, zboření zažitého chodu far-
nosti. 

O co jsme přijít nemohli, tak to byla 
modlitba. Modlitba, která nás spoji-
la vždy, když jsme se navzájem za sebe 
modlili. Pokud jsme v sobě dobře strá-
žili naše povědomí spojení s Kristem, 
tak ani o to jsme nemohli přijít. A na 
tom můžeme stavět. Jako vystavěl so-
chař Petr Váňa v Praze Mariánský 
sloup, symbol modlitby díků a vděč-
nosti za záchranu Prahy před švédský-
mi vojsky na místě, kde kdysi byl zbo-
řen, na modlitbách a navázáním na 
projev vděčnosti Bohu a Panně Marii 

od pražanů v sedmnáctém století, tak 
můžeme znovu vystavět život farnosti 
pulsující v pravidelném rytmu, posilně-
ný o zkušenost života v zátarasech na 
základch víry v Trojjediného Boha a v 
jeho moc.
Ničitelé soch tvrdí, že to dělají proto, 
aby změnili společnost. Zážitek živo-
ta v období koronaviru dokonale změ-
nil společnost, naši farnost nevyjímaje. 
Nedávno jsem si přečetl projev pape-
že svatého Pavla VI. k mládeži. Zaujala 
mě v něm myšlenka, o kterou se s vámi 
nyní podělím: „Společnost nelze měnit 
bouráním, ale budováním něčeho nové-
ho a krásného!“ 

Rád bych vás všechny spolufarní-
ky vyzval a poprosil, abychom se zno-
vu v duchu těchto slov moderního svět-
ce 20. století spojili. Ať už v modlitbě, 
tak i v činech a na ruiništi po koronavi-
rové smršti znovuobnovili farní souná-
ležitost, kostelní blízkost a radostný ži-
vot ve společenství Kristových přátel. 
To všechno je možné, když si uvědomí-
me stěžejní pravdu, kterou věříme a vy-
znáváme. Totiž, že Ježíš vstal z mrtvých 
a učinil nové nebe a novou zemi. Že ži-
jeme-li s Kristem, nežijeme ve zname-
ní zmaru, ale ve znamení vítězství jeho 
kříže. 
Ať se vám daří a ať prožijete požehnané 
a krásné léto.

Miroslav Frňka, trvalý jáhen
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le si připomínat věčnost. Už prvotní křes-
ťané žili v nebezpečném světě. Za každým 
rohem na ně číhala nějaká hrozba a nedo-
žívali se příliš vysokého věku. Přesto žili 
smysluplným a pokojným životem a nasa-
zovali se pro druhé lidi. Posilovalo je totiž 
vědomí, že mají skutečnou a živou naději, 
která sahá až za hrob.

Totéž vyjádřil velmi výstižně opět C. S. 
Lewis a jeho slova jsou dnes stejně při-
léhavá jako v době, kdy je psal: „Jakáko-
li kniha o utrpení, která by neříkala nic 
o nebi, vynechává téměř celou jednu strán-
ku tohoto problému. Bible a tradice obvykle 
pokládají nebeské radosti na jednu misku 
vah a na druhou pozemská trápení. Žád-
né řešení problému bolesti, které nepřipo-
míná nebe, nemůže být označeno za křes-
ťanské.
V dnešní době se lidé ostýchají, když za-
slechnou třeba jen pouhou zmínku o nebi. 
Obáváme se, že si z nás budou lidé tropit 
posměšky a že budou hovořit o vzdušných 
zámcích, které si stavíme, a vytýkat nám, 
že se snažíme „uniknout“ povinnosti žít 
šťastný život již nyní, zde na zemi, protože 
sníme o šťastném světě kdesi jinde. ...“

A křesťanský průkopník, apoštol Pavel, 
se neostýchá o svém přesvědčení ve vzta-
hu k budoucnosti mluvit otevřeně: „Jsem 
přesvědčený, že všechno pozemské trápení 
neznamená nic proti slávě, která nás na-
konec čeká. Jsem přesvědčen, že ani smrt, 
ani život, ani vládci, ani nic z toho, co se 
děje, nebo teprve má přijít, nemůže nás od-
loučit od Boží lásky, kterou jsme pozna-
li v Ježíši Kristu, který za nás umíral (srov. 
Řím 8,18.38-39). 
Toto nejsou slova nějakého filozofa od ze-
leného stolu, který si hoví v teple a bezpe-
čí. Ne, jsou to slova muže, který se v živo-
tě mnohokrát ocitl v nebezpečné a nároč-
né situaci. Byl několikrát zbit, uvězněn, 
málem zabit a při naplňování svého po-
slání prožíval mnohou bídu a strádání.
 

Podle knihy: Prof. John Lennox, 
Kde je Bůh v době koronaviru?

John Carson Lennox (narozen 1943) 
je profesorem matematiky a filozofie 
vědy na Oxfordské univerzitě.   

Čínská chřipka, neboli nemoc Kovid-19, 
ovládla celou naši planetu a zasáhla do kaž-
dého oboru lidského života. Jak na tuto si-
tuaci pohlížet z křesťanského pohledu? 

Dbejme na rad y lék ařů
Z praktického hlediska je moudré dbát na 
to, co nám radí lékaři. Problém ale může 
nastat ve chvíli, kdy si tyto rady protiřečí 
nebo jsou zmatené, s čímž se také setká-
váme… Ale je naší odpovědností dodržo-
vat základní hygienická a epidemiologic-
ká opatření. 

Udr žme si  v y vážený pohled 
Světově známý anglický spisovatel C. S. 
Lewis napsal v době studené války fas-
cinující článek o tom, jak by měli křesťa-
né reagovat na existenci atomových zbra-
ní. Obsah tohoto článku lze velice dobře 
vztáhnout na naši současnou koronaviro-
vou situaci.

C.  S.  Lewis  píše:  
 „Myslím, že o atomové bombě přemýšlíme 
až přespříliš. ‚Jak ale máme žít v atomové 
době?‘, ptáte se oprávněně. Jsem v pokuše-
ní odpovědět: 
‚Jako kdybyste žili v 16. století, kdy se mor 
v Londýně objevoval téměř každý rok, nebo 
jako kdybyste žili v době Vikingů, kdy se 
mohli lupiči ze Skandinávie kdykoli večer 
vylodit a podříznout vám krk. Stejně jako 
když dnes žijete v době rakoviny, v době syfi-
lis, v době obrny, leteckých útoků, vlakových 
neštěstí či dopravních nehod.  Jinak řečeno, 
nezačínejme zveličovat novost naší situace. 
Věřte mi: každý z vás a všichni, které miluje-
te, jste byli odsouzeni k smrti dříve, než byla 
atomová bomba vynalezena. 
Pokud nás má atomová bomba všech-
ny zničit, pak až tato bomba přiletí, ať 
nás přistihne, jak děláme rozumné a lid-
ské věci – modlíme se, pracujeme, vyuču-
jeme, čteme, posloucháme hudbu, koupe-
me děti, hrajeme tenis, povídáme si s přáte-
li u skleničky a hrajeme šipky – ale ne, jak 
se choulíme jako vyděšené ovce a přemýšlí-
me o bombách. Ty mohou zničit naše těla, 
ale nemusí ovládnout naši mysl.“

Pamatujme na věčnost  
I samotní křesťané mnohdy opomíjejí dů-
ležitou stránku křesťanského odkazu: stá-

Křesťan v době koronaviru

H L E D Á M E  o c h o t n é h o 
d o b r o v o l n í k a , 

k t e r ý  b y  v   n a š e m  z p r a v o d a j i 
p ř e v z a l  f u n k c i 

REDAKTORA. 

Práce „na živo“ (oslovování 

přispěvovatelů) 
a hlavně u počítače (mailování: 

získávání příspěvků, shánění 
fotografií, sběr aktualit v diecézi, 

doplňování rubrik, přeposílání 
ke korektuře a grafikovi, hlídání 

termínů, urgování...). 

J e d n á  s e  p ř i b l i ž n ě  o   5  h o d i n 
p r á c e / č í s l o. 

Z a u č e n í  u   E l i š k y  C h o v a n c o v é  ☺ 

DĚKUJEME!

Akce, 
které jsou naplánované 

pro čas prázdnin

(Upozorňujeme, že v plánovaných akcích 
může dojít  ještě k dílčím změnám. 
Věnujte proto, prosíme, pozornost 
pravidelným nedělním ohláškám.)

19. 7. / neděle 
POUŤ V KONČINÁCH / 15:00

26. 7. / neděle
ANENSKÁ POUŤ / 10:00
(pouze poutní mše svatá 
ve farním kostele – bez procesí)

2.8. / neděle 
T YLOVICKÁ POUŤ / 8:15

9. 8. / neděle
POUŤ VE VIGANTICÍCH / 10:30

26. 8. / středa
MŠE SVATÁ v kapli svaté Anny 
v Muzeu / 18:00

6.  9.  /  neděle
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK při mši sv. v 10:00
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„Svatý Jan Sarkander zůstane pro všech-
ny generace vynikajícím svědkem síly víry, 
pravdy a věrnosti, mučedníkem zpovědní-
ho tajemství a pro naše země také vzácným 
přímluvcem,“ říká olomoucký pomocný 
biskup Antonín Basler, který téměř dvacet 
let působil jako farář olomoucké farnosti 
sv. Michala, a do jehož správy tedy spada-
la i kaple v místě světcova umučení.

Život tohoto kněze olomoucké arcidiecé-
ze shrnuje biskup Basler takto: „Narodil 
se roku 1576 v polském Skočově, po smrti 
otce se s matkou a sourozenci přestěhova-

li na Moravu do Příbora. Nadaný Jan za-
mířil na studia nejdříve do Olomouce, pak 
do Prahy a dokončil je ve Štýrském Hrad-
ci. V roce 1609 byl v Brně vysvěcen na kně-
ze a postupně prošel několik farností: Opa-
vu, Charváty u Olomouce, Uničov, Zdoun-
ky, Boskovice a nakonec Holešov.“

Zde se ovšem podle něj Sarkandrovi vy-
mstila doba třicetileté války a sporů mezi 
katolíky a protestanty. „Po návratu z pouti 
k Panně Marii Čenstochovské upadl do po-
dezření, že to byl on, kdo na Moravu pozval 
polská vojska pustošící především panství 
evangelických šlechticů, nebo že o tom ale-
spoň věděl, neboť byl zpovědníkem morav-
ského zemského hejtmana Lobkovice. Prá-
vě Holešov byl totiž Janovou zásluhou před 
vydrancováním zachráněn,“ líčí biskup 
Basler a pokračuje: „Ačkoli se mu podaři-
lo včas uprchnout a skrývat se na tovačov-
ském zámku, byl nakonec v lesích u Trou-
bek zajat, v poutech přiveden do Olomou-
ce a krutě mučen. Na následky trojího mu-
čení tento věrný a nevinný kněz 17. března 
1620 zemřel.“

Na mnoha z výše zmíněných míst na 
„svého“ světce nezapomínají: Někde pro-
běhly rekonstrukce, mnohde se kona-
jí setkání a poutě, a navíc 16. března byla 
v olomouckém Arcibiskupském paláci 
představena o světci kniha prostějovské-
ho historika Karla Kavičky.

Do seznamu svatých sv. Jana Sarkandera 
zapsal papež Jan Pavel II. při své návštěvě 
Moravy dne 21. května 1995, přičemž ve-
řejně vyslovil prosbu za odpuštění všech 
křivd, kterých se kdy katolíci dopustili na 
evangelících v dějinách českého národa.

Slova Jana Pavla II. při kanonizaci Jana 
Sarkandera:
„Dnes já, papež římské církve, jménem 
všech katolíků prosím za odpuštění křivd, 
spáchaných na nekatolících v pohnutých 
dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji, 
že katolická církev odpouští všechno zlé, co 
vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den no-
vým začátkem ve společné snaze následo-
vat Krista, jeho evangelium, jeho zákon 
lásky, jeho touhu po jednotě věřících v Kris-
tu: «Aby všichni jedno byli» (Jan 17,21).“

Zdroj: cirkev.cz

V letošním roce si připomínáme hned 
tři velká jubilea sv. Jana Sarkandera: 
17. března uplynulo 400 let od jeho mu-
čednické smrti, počátkem května 160 
let od blahořečení a 21. května to bylo 
dvacet pět let od jeho svatořečení v Olo-
mouci.

Svatý Jan Sarkander žil v době závažných 
náboženských rozbrojů, které ho nakonec 
stály život. Pro složitost doby a neúplnost 
pramenů je nejednoznačnou postavou jak 
z hlediska historického, tak i z ekumenic-
kého.

Rok 2020: Výročí sv. Jana Sarkandera

vá aktuální běh i tato další přednáško-
vo-diskuzní témata: „Láska“, „Dnešní 
člověk a křesťanství“, „Co je Boží vůle“ či 
„Smrt a věčný život“.

V období ledna až března 2020 se je-
denáctý ročník tradičních Kurzů Alfa 
úspěšně odvíjel za účasti sedmadvace-
ti zájemců ve čtyřech diskutujících sku-
pinkách. Nicméně vzhledem ke COVID 
událostem neproběhl již tradiční předve-
likonoční finiš. Tento se tedy překládá na 
období ledna až března roku 2021 obo-
hacen o nové přednášky, které vzhledem 
k rozsahu tříměsíčního kurzu není mož-
no již zařadit. V takovýto čas bude navíc 
umožněno pozvat do „alfního“ dění ne-
jen současné účastníky, ale i ty členy far-
ních společenství, které Kurzy Alfa zašti-
ťují svou standardní podporou. Přislíbe-
ná účast živých přednášejících, ale i kva-
litních, dosud nepromítaných videí zaru-
čuje opět obohacení našeho duchovního 
života, ostatně jako již je v Kurzech Alfa 
dlouhodobě a standardně zvykem.

„Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte 
pevní, nezviklatelní, stále čiňte pokro-
ky v díle Páně vědouce, že v Pánu Vaše 
námaha nebude marná“ (1 Kor 15, 58)

Za tým organizátorů Kurzů Alfa, 
Milan Volf

„K Ježíšovi přišli Janovi učedníci 
a ptali se: „Proč se my a farizeové po-
stíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“ 
Ježíš jim odpověděl: „Mohou hos-
té na svatbě truchlit, dokud je ženich 
s nimi? Přijdou však dny, kdy jim že-
nicha vezmou, a potom se budou pos-
tit. Nikdo přece nevsadí záplatu z ne-
seprané látky na staré šaty, jinak se 
ten přišitý kus ze šatů vytrhne a díra 
se ještě zvětší. Ani se nenalévá mladé 
víno do starých měchů, jinak se měchy 
roztrhnou, víno vyteče a měchy při-
jdou nazmar. Ale mladé víno se nalévá 
do nových měchů, a tak se uchová obo-
jí.“ (Matouš 9,14-17)

Jedenáctý běh tradičních Kurzů Alfa při-
náší rožnovské farnosti nadstandardní 
obohacení. Desetiletí pořadatelské zku-
šenosti je přetaveno v novo-dekádní udá-
lost, jež nás silně obohacuje o další vzác-
ná témata, na která je křesťanství po sta-
letí bohaté. Od tradičně již proběhlých 
mnohdy startovacích („Kdo je Ježíš?“, 
„Proč Ježíš zemřel?“) přes středněprou-
dé („Jak získat víru?“ či „Proč a jak se 
modlit?“) až k nebojácným („Jak odolat 
zlému?“ nebo „Uzdravuje Bůh dnes?“). 
Vrcholově pak „Proč a jak číst Bibli“ 
a „A co církev“ s vždy hutným troj-před-
náškovým TOPem „Víkendem s Duchem 
svatým“. A nad to, jako nečekaný a pře-
dem neplánovaný přídavek, pak získá-

Kurzy Alfa 2020 (2021)
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Sväté omše v NEDEĽU

Celoročne o 11.00 hod. – kostol Panny 
Márie Matky Cirkvi (dalej len PMMC)

Od 10. 5. do 25. 10. 2020 aj o 14.00 hod. 
– kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sväté omše CEZ TÝŽDEŇ
Celoročne o 11.00 hod. – kostol PMMC
Vo štvrtok po sv. omši Eucharistická ado-
rácia v kaplnke sv. Jozefa do 15.00 h.

Sväté omše VO SVIATKY

Sviatok Svätého Petra a Pavla / 29. 6. 
o 11.00 hod. a 14.00 hod. – kostol PMMC

Sviatok Svätého Cyrila a Metoda / 5. 7. 
o 11.00 hod. a 14.00 hod. – Kostol PMMC

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie / 15.8.
o 11.00 hod. a 14.00 hod. – Kostol 
PMMC

Sviatok Panny Márie Kráľovnej / 22.8. 
2020 o 8.00 hod. – Kaplnka Panny Márie 
Kráľovnej Pokoja (po nočnej adorácii)

Sviatok Sedembolestnej P. Márie / 15. 9.
o 11.00 hod. a 14.00 hod. – Kostol 
PMMC

TURZOVKA 2020

Sviatok Nepoškvrneného počatia Pan-
ny Márie / 8. 12.
o 11.00 hod. – Kostol PMMC

Sväté omše 
na 1. SOBOTY V MESIACI
o 10.00 hod. – Mariánske večeradlo – 
Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja
o 11.00 hod. – Svätá omša – Kostol 
PMMC
o 20.00 hod. – Nočná adorácia – Kaplnka 
Svätého Jozefa

Adorácie – nočné

1. sobota v mesiaci o 20.00 hod. – Kap-
lnka Svätého Jozefa
Pred jesennou púťou – Kostol PMMC
Pred sviatkom Panny Márie Kráľovnej 
(21. 8. 2020) – po svätej omši o 20.00 h.
 v Kaplnke Panny Márie Kráľovnej Pokoja

SVIATOSŤ ZMIERENIA
Po celý rok – 1/2 hodinu pred svätou om-
šou – Kostol Panny Márie Matky Cirkvi
Mariánske sviatky – 1 hodinu pred sv. 
omšou – Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Modlitba posvätného RUŽENCA
Vždy 1/2 hodinu pred svätou omšou. 
(Predmodlieva sa niekto z pútnikov)

POUTNÍ TIPY 
z nejbližšího okolí

• 30.6.–4.7. / Svatý Kopeček, Olomouc
VIII. Moravská Compostela (ze Sv. 
Kopečka přes Sv. Hostýn na Velehrad)

• 1. 7. / Kamenité a Prašivá
Diecézní pouť dětí
mše sv.: 10.30
další mše o prázdninách: 
NE 10.30 / ve ST 17.45

• 5.7. / Radhošť
Pouť sv. Cyrila a Metoděje
mše sv.: 11.00, 14.00 !!!
Vidče, mše sv.: 9.30
Hlavatá, mše sv.: 10.30 

• 5.7. / Zašová
Slavnost Navštívení Panny Marie
mše sv.: 7.00, 8.15, 10.30

• 12.7. / Staré Hamry 
Pouť ke sv. Jindřichovi
mše sv.: 10.00

• 19.7. / Bílá
Pouť ke sv. Bedřichovi
mše sv.: 10.30 

• 26.7. / Rajnochovice
Pouť ke sv. Anně
mše sv.: 7.30, 9.00, 10.30
Zpovědní služba: 8.30–11.30
14.30 adorace, svátostné požehnání 
a po něm novokněžské požehnání 

• 9.8. / Velké Karlovice 
Pouť k Panně Marii Sněžné
mše sv.: 8.00, 10.30 

• 9.8. / Provodov (Malenisko)
Pouť k Panně Marii Sněžné
mše sv.: 10.15 

• 15. 8. / Svatý Hostýn
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
mše sv.: 10.15
Svatý Kopeček, Ol., mše sv.: 9.00, 18.00

• 16.8. / Valašská Bystřice
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
mše sv.: 7.20, 9.10

Vsetín, mše sv.: 7.00, 8.30, 13.00 a 18.00
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OKÉNKO PRO DĚTI

SVĚTEC
6. května jsme si připomínali životní 
příběh svatého Jana Sarkandera, který 
se odehrával na přelomu 16. a 17. sto-
letí. Naše země byla součástí velké říše, 
ve které vládl císař. Křesťané měli mezi 
sebou různá nedorozumění a rozdělili 
se na katolíky a nekatolíky.
 
V roce 1619 zachvátilo zemi rozsáhlé sta-
vovské povstání. Povstalci v Čechách i na 
Moravě plenili kostely. Mnozí katolíci 
přecházeli k evangelíkům, někteří z pře-
svědčení, jiní proto, aby si zachovali stat-
ky a postavení, když evangelické sta-
vy získávaly navrch. V tomto čase musel 
zemi opustit i otec Jan Sarkander.

Když se po čase vrátil zpět na Moravu, 
vtrhla tam právě polská jízda, která měla 
zakročit proti evangelickým pánům. Za-
nechávala za sebou spoušť. Vypráví se, že 
když se vojsko přiblížilo k Holešovu, kde 
Jan Sarkander působil, vyšel jim vstříc 
s monstrancí a s průvodem místních ka-
tolíků, zpívajících Salve Regina. Polská 
jízda se zastavila, postupně se přidala ke 
zpěvu a město Holešov ušetřila.
Zpráva o události se však brzy roznesla. Pro 
někoho to bylo zázračné vyslyšení modliteb, 
jiní ale obvinili Jana z velezrady. Podezíra-
li ho, že on anebo jeho pán z Lobkowitz voj-
ska kozáků sami na Moravu pozvali. Jan byl 
zatčen a v olomouckém vězení vyslýchán 
a mučen především jako důvěrník a zpo-
vědník svého pána. Proto byl na něho činěn 
nátlak, aby porušil zpovědní tajemství. Ja-
nova statečnost byla pozoruhodná, žádné 
z obvinění ani pod tlakem krutého mučení 
nedoznal.Na následky mučení zemřel dne 
17. března 1620 ve vězení v Olomouci.

Podle příběhu Jana Sarkandera 
z knihy Svatí na každý den; 

vydalo: Karmelitánské nakladatelství

Lekce pro různé věkové skupiny ke stažení: www.poznejbibli.cz
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• 16.8. / Svatý Hostýn
Hlavní pouť
mše sv.: 10.15

• 29.8. / Svatý Hostýn
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť 
na konci prázdnin 
mše sv.: 10.15

5. 9. / Turzovka
ŽIVČÁKFEST
od 11.00 hod. do 16.00 

• 13.9. / Halenkov
Povýšení svatého Kříže
mše sv.: 7.45 a 10.00

• 26.–28. 9. / Svatý Hostýn
Svatováclavská pěší pouť Velehrad – 
Svatý Hostýn

• 3.10. 
POUŤ DĚKANÁTU VAL.MEZIŘÍČÍ 
DO ZAŠOVÉ 
(za rodiny a kněžská povolání)
15.00 – modlitba růžence
16.00 – adorace
17.00 – pontifik. mše sv. s o. biskupem

BEZ ZÁRUKY! Data se shánějí s před-
stihem, proto si, prosím, ověřte správnost 
údajů na webech farností.

POUTNÍ TIPY 
...pokračování

V letošním roce si připomínáme 400 let 
od umučení a 25 let od svatořečení mo-
ravského světce Jana Sarkandra. Na-
vštivte během prázdnin místa spoje-
ná s jeho působením, dozvíte se spous-
tu zajímavostí z jeho života, uvidíte ho 
znázorněného na sochách či obrazech 
a můžete se zapojit do rodinné soutěže.

Na každém zastavení našeho putování 
najdete u kostela na nástěnce informace 
a soutěžní otázky. Využít můžete chyt-
rý telefon a odpovědi zaslat přes QR kód 
nebo elektronicky přes počítač. Soutěží se 
za rodinu.

Speciální cena bude čekat ty rodiny, kte-
ré navštíví všech 10 míst a správně odpo-
ví na soutěžní otázky. Do losování o ceny 
budou zařazené rodiny, které pošlou od-
povědi alespoň ze tří stanovišť. 

Prázdninové putování rodin 
se svatým Janem Sarkandrem

APLIKACE
BIBLE PRO DĚTI

Soutěž trvá po dobu letních prázdnin 
(od 1. července do 31. srpna 2020). Vý-
herce budeme kontaktovat během září.

Můžete navštívit tato místa:
Charváty u Olomouce – kostel svatého 
Jana Křtitele
Holešov – kostel svaté Anny (otevřen 
v projektu Otevřené brány)
Holešov – kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie (otevřen v projektu Otevřené brány)
Olomouc – katedrála svatého Václava
Olomouc – kaple svatého Jana Sarkandra
Svatý Hostýn – kaple svatého Jana Sar-
kandra
Troubky – kostel svaté Markéty
Tovačov – kostel svatého Václava
Uničov – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Zdounky – kostel Nejsvětější Trojice 

Centrum pro rodinný život

MÁ JOVÁ ČTENÍ SE SV. JANEM 
SARKANDREM

Centrum pro rodinný život v Olomou-
ci připravilo Májová čtení, která jsou le-
tos věnována velkému ctiteli Panny Ma-
rie – sv. Janu Sarkandrovi. Texty jsou 
připraveny na každý den. Přejeme příjem-
né čtení.
Májová čtení si můžete stáhnout na 
www.rodinnyzivot.cz

Střecha kostnice

Něco málo ke střeše Kostnice, která má již 
novou střechu, rýny a svody. Právě v tom-
to deštivém období námi vymodleném, čas-
to myslím na to, jak je dobře, že jsme tuto 
možná nejstarší budovu ve městě zachráni-
li. Za částku 500 000 Kč, kterou jste na tuto 
investici poskytli, upřímné Pánbůh zaplať! 
Cena byla vysoká, ale existovaly i cenové na-
bídky řádově o 100 000 výše. Měděná stře-
cha je téměř na věky. Rád tímto děkuji panu 
Antonínovi Slovákovi a všem pokrývačům 
firmy Izolting, kteří tuto práci provedli. 

Jaromír Koryčanský

Aplikace Bible pro děti je nejnovějším pří-
růstkem mezi aplikacemi YouVersion. 
Aplikace Bible pro děti je teď k dispozici 
pro chytré telefony a tablety s Androidem, 
a to úplně zdarma!

Děti objevují známé příběhy z Bible pro-
střednictvím interaktivních dobrodružství 
a krásných animací. Aplikace Bible pro 
děti je zábavné zážitkové učení, které si 
děti získá, aby se k němu neustále vracely. 
Vede k celoživotní lásce k Božímu slovu.

• Snadné ovládání pro děti
• Barevné obrázky
• Animace na dotyk
• Poutavý interaktivní obsah, který oživu-
je Bibli
• Zábavná fakta a aktivity navržené tak, 
aby si je děti dobře zapamatovaly
• Zvláštní výzvy dětem umožní získávat 
odměny
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Když se začala v Číně objevovat nová 
zvláštní nemoc, nikdo z nás tomu zpočát-
ku nepřikládal nijak zvláštní význam. Je 
to přece jen daleko, netopýry u nás není 
zvykem jíst, no zkrátka nás se to až tak 
netýká. Jak moc jsme se ale mýlili! Na-
konec, a dnes se ukazuje, že velmi rych-
le, se ta zvláštní nemoc začala šířit po Ev-
ropě a v únoru už bylo dost jasné, že za-
sáhne i nás. To už se začala šířit panika 
a s ní spojená nákupní horečka. Kupovalo 
se všechno, od trvanlivých potravin, přes 
desinfekce až k nejrůznějším zdravotnic-
kým pomůckám, vitamínům..., a najed-
nou nebylo na trhu nic. A téměř žádné vy-
bavení jsme neměli ani v našich službách.
Letošní březen, duben a květen v této po-
době, troufám si říct, nikdo z nás neza-
žil. Byla to zvláštní doba, plná obav, útlu-
mu, solidarity a činorodosti, přemýšlení 
o tom, co bude dál. Všichni jsme se muse-
li novým podmínkám nějak přizpůsobit.
Nejinak tomu bylo i v naší Charitě. Situa-
ce se dotkla všech – pracovníků i klientů. 
Všichni jsme museli pružně zareagovat 
na nařízení vlády a respektovat vydaná 
rozhodnutí. Ta se mimo jiné dotkla fun-
gování několika našich služeb. 

10. března vláda nařídila zákaz návštěv 
v domovech pro seniory, my jsme ale 
stejný zákaz prozíravě vydali o týden dřív. 
To byl ale teprve začátek. 13. března jsme 
museli uzavřít služby Denního stacionáře 
Radost, který se věnuje seniorům a lidem 
se zdravotním postižením. Vzápětí poté, 
16. března, přišla na řadu nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež – Zastávka ve 
Valašském Meziříčí, Triumf Klub v Rož-
nově a sociálně aktivizační služba pro ro-
diny s dětmi SASanky.
Bylo potřeba zajistit náhradní práci pro je-
jich personál. Část zaměstnanců se musela 
postarat o své děti kvůli uzavření škol, část, 
pokud to jejich pracovní náplň dovolila, pra-
covala z domu, někdo nastoupil na OČR. Za-
městnanci stacionáře Radost a později i Tri-
umf klubu se zapojili do nových činností 
města Rožnova, kde zpočátku situace vypa-
dala vážně. Děvčata se zapojila do  roznáš-
ky potravinových balíčků pro místní senio-
ry. Ostatní pomáhaly se šitím látkových rou-
šek. Těch bylo potřeba jen pro naše služby asi 
1000. Ochranných zdravotnických pomů-

cek byl kritický nedostatek, doobjednat je byl 
hlavně zpočátku velký problém, slibované 
dodávky ze strany státu nepřicházely ve sta-
novených termínech. Do šití se tedy zapojil 
každý, kdo jen mohl. Někdo pral, jiný žehlil, 
další stříhal a někdo šil. Nebyli jsme ale na to 
všechno sami. Pomoc nabízeli dobrovolníci 
z veřejnosti, ze skautských oddílů… 
Po vyřešení aktuální situace ve svých provo-
zovnách nás kontaktovali a svoji pomoc na-
bízeli také zaměstnanci jiných firem, jejichž 
činnost byla uzavřená nebo omezená. Za 
pomoci všech přes Charitu Valašské Mezi-
říčí „přešlo“ už 9 000 kusů látkových rou-
šek různých typů, barev a velikostí. V první 
řadě jsme pokryli potřebu roušek u našich 
zaměstnanců a klientů služeb. Další jsme 
pak darovali především seniorům z řad ve-
řejnosti, pracovníkům a klientům Nemocni-
ce ve Valašském Meziříčí, Baťovy nemocni-
ce ve Zlíně, pracovníkům České pošty, ob-
chodů apod. Velké množství roušek jsme 
posílali do olomoucké Charity a do Arcidie-
cézní charity. 1960 kusů roušek zamířilo do 
italské Lombardie, která byla nákazou vel-
mi silně postižena. Další šly do ČČK, odkud 
se distribuovaly dál. 400 kusů jsme posla-
li i do Řecka pro uprchlické tábory. Všechno 
jsme to mohli zvládnout díky pomoci a obě-
tavosti pracovníků Charity a dobrovolníků 
z řad široké veřejnosti. Velké díky všem, kte-
ří se do šití roušek zapojili.
Pracovníci pozastavených služeb ale na 
měnící se situaci reagovali nejen nákupy 
pro seniory a šitím roušek. Triumf v Rož-
nově a SASanky ve Valmezu začaly nabí-
zet on-line doučování a telefonické kon-
zultace. Pracovníci Zastávky přešli na 
denní centrum pro lidi bez domova, kde 
pomáhají zvládnout vyšší nápor nových 
klientů a zvýšené hygienické požadavky 
služby. Děvčata ze stacionáře se zapoji-
la do práce v odlehčovací a v pečovatelské 
službě v Rožnově. 
Charita ale nepozastavila poskytování 
všech svých služeb. Kromě již výše zmi-
ňovaných, které jsme kvůli nařízení vlá-
dy museli uzavřít, další fungovaly bez 
omezení dál, přestože i jejich pracovní-
ci se museli nějakým způsobem srovnat 
z vlastními obavami z možného nakaže-
ní sebe, členů svých rodin nebo i klien-
tů. Všem patří obrovský dík, že se dokáza-
li s novou situací poprat a že ve službách 

Charita v časech koronaviru

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
vytrvali i přes různá rizika a omezení. 
Všechny služby musely přijmout přís-
ná hygienická opatření. U několika z nich 
došlo ke snížení počtu klientů z důvodů 
jejich obavy z nákazy nebo poskytnutí do-
časné péče ze strany rodiny. Každá z nich 
měla situaci ale jinak obtížnou.

Pobytové služby, jako je Domov pokoj-
ného stáří ve Valašské Bystřici a Azylový 
dům pro matky s dětmi ve Valašském Me-
ziříčí, se musely připravit na nově vznik-
lou situaci detailně a co nejvíce snižovat 
riziko nákazy jak u klientů, tak i u pra-
covníků. Obě musely vytvořit tzv. krizový 
plán provozu, pro případ karantény nebo 
potvrzení nákazy, kdy by případně do-
šlo k hermetickému uzavření celého ob-
jektu. Tento plán obsahuje nejen vyčleně-
ní pokojů pro nemocné, ale také seznam 
personálu, který by po celou dobu izolace 
pečoval o klienty, zajištění stravy pro za-
městnance i klienty atd. Bylo potřeba obě 
zařízení uzavřít také pro návštěvy zvenčí 
a minimalizovat pohyb klientů ve společ-
ných prostorách. 
Na vzniklou situaci ale musely zareago-
vat také služby pro lidi bez domova. 
Bylo potřeba ochránit klienty, ale i obča-
ny našeho města, pokud by někdo z klien-
tů onemocněl a nákazu šířil na ulici. A tak 
bylo prioritou pracovníků vybavit lidi bez 
přístřeší rouškami, dbát nejen na dodržo-
vání hygienických zásad, ale především 
na povinnost roušky nosit a pravidelně je 
desinfikovat, dodržovat omezení počtu 
lidí bez domova ve skupině a omezit jejich 
pobyt na veřejnosti. Což je u této skupi-
ny osob velmi obtížné, navíc sociální služ-
ba není nápravným zařízením, ale pracuje 
pouze s motivací každého člověka a vní-
máním jeho odpovědnosti. Pracovníci ne-
znají diagnózy jednotlivých klientů, jejich 
zdravotní stav má i v běžném období ně-
které z příznaků, kterým se vyznačuje ko-
ronavirus. A tak došlo k upravení provoz-
ní doby denního centra, aby se tu lidé bez 
domova mohli zdržovat denně od 7:30 až 
do 18 hodin. V 19 hodin začínal provoz 
noclehárny. V minimálním čase uzavření 
služeb docházelo k hloubkovému úklidu 
a k dezinfikování prostor.
Těžké to měly také všechny terénní služby. 
Pracovníci se v nich dostávají do velmi blíz-
kého kontaktu se svými klienty při prová-
dění pomoci s hygienou, podáváním stra-
vy a další péčí. V jiných typech služeb je do-
provázejí při nejrůznějších činnostech nebo 
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Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se
Pane, smiluj se
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu vykupiteli světa
Bože Duchu svatý
Bože v trojici jediný 
Bože svatý, Bože silný
Bože, Králi věků nesmrtelný
Bože v radách nevyzpytatelný
Bože v soudech nevystižitelný 
Bože, jenž nechceš smrti hříšníka, ale aby se obrátil a žil
Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti
Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy
Bože, jenž léčíváš duši raněním těla
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života 
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost 
Milostiv nám buď – odpusť nám, Pane
Milostiv nám buď – vyslyš nás, Pane

Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane
Od každého hříchu
Od svého hněvu
Od nakažlivých nemocí
Od náhlé a nenadálé smrti
Od nadměrné úzkostlivosti
Od opovážlivé lehkomyslnosti
Od reptání proti prozřetelnosti Boží
Od nadměrného truchlení při ztrátě svých blízkých
Od věčné smrti 

My hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás 
Abys nám odpustil, 
Aby ses nad námi smiloval
Abys nám dopřál času a milosti k pokání
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření 
Abys udělil nemocným milost svátostí
Abys žehnal snahám lékařů
Abys přijal umírající na milost
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Litanie v čase nakažlivých nemocí

jim při nich asistují. Při poskytování služ-
by hlavně zpočátku vůbec nevěděli, zda ne-
pracují s nakaženými klienty, popř. zda oni 
sami nemohou být zdrojem nákazy.
A v neposlední řadě je potřeba ocenit 
i naše sestřičky, které poskytují domá-
cí péči formou zdravotnických úkonů. 
Když se mluví o zdravotnících v první li-
nii, vidím za nimi právě je. Zatímco prak-
tičtí lékaři „ordinovali“ často po telefo-
nu, ony několikrát denně vyjížděly přímo 
do domácností nemocných bez informa-
cí o tom, zda tam není někdo nakažený, 
v karanténě, nebo zda nákazu nemohou 
přinést právě ony. 
Jsme si dobře vědomi, že aktuální situace 
je pro všechny fyzicky a hlavně psychic-
ky velmi náročná. Pracovníci se s ní musí 
vyrovnat sami, zvládnout ji ve svých rodi-
nách a k tomu plně fungovat ve službách 
tak, aby na klienty nepřenášeli své obavy 
a nervozitu. Naopak je musí uklidňovat, 
celou situaci vysvětlovat a přitom dbát na 
dodržování všech nových opatření. A to 
vyžaduje velké úsilí a spoustu energie.
Dnes se dá říct, že se život pomaličku vrací 
do normálu. Od pondělí 27. dubna se zno-
vu spouští v omezené podobě nízkopra-
hy i sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, pomalu začínají spolupracovat kli-
enti Osobní asistence i Sociální rehabilita-
ce Amika. Největší obavy přešly, i když ne-
moc je tu pořád s námi a pravděpodob-
ně ještě dlouho s námi zůstane. Před námi 
jsou ale nové úkoly a výzvy. Čeká nás beze-
sporu nelehké období. Vynořují se otázky, 
zda budeme mít dostatek klientů, jak napl-
níme ukazatele služeb, jak to všechno za-
platíme. Věřím ale, že všechny tyhle otáz-
ky jsou řešitelné. Naše Charita v této neleh-
ké situaci obstála se ctí, ukázali jsme svě-
tu, že jsme silná, úspěšná a soudržná or-
ganizace. A tak bych chtěla vyjádřit podě-
kování všem zaměstnancům, kteří v této 
pro všechny těžké době jeli naplno a pečo-
vali o klienty, i když sami mají doma rodi-
ny, děti, manžely, stárnoucí rodiče. Zatímco 
o lékařích a sestrách se mluvilo všude, pra-
covníci v sociálních službách zůstávali stra-
nou zájmu médií, politiků i široké veřejnos-
ti, přesto, že při své práci nepodstupovali 
mnohdy o nic menší riziko nákazy. Podotý-
kám, že na počátku téměř zcela bez ochran-
ných pomůcek. Podotýkám, že na počátku 
téměř zcela bez ochranných pomůcek. Věř-
te tedy, že také oni si právem zaslouží podě-
kování nás všech, protože díky jejich odvaze 
a obětavosti nejen že nedošlo k dalšímu ší-

ření koronaviru, ale klientům služeb a jejich 
rodinám bylo i v tomto období poskytováno 
vše, co pro svůj život nutně potřebují. Pro-
to jsou pro nás také naši zaměstnanci dal-

šími, i když ne tak zviditelňovanými hrdiny 
této pandemie. 

Za Charitu Valašské Meziříčí
Naďa Gilarová – zástupkyně ředitele
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SVATÝ MĚSÍCE

OTEC  ZÁPADNÍHO  MNIŠSTVÍ  
A  PATRON  EVROPY
Narodil se r. 480 v Itálii. Matka při poro-
du zemřela a otec jej svěřil pěstounce.
Vzhledem k velkému nadání byl poslán na 
studia práv do Říma. Kvůli špatné mrav-
ní stránce spolužáků  studium přerušil 
a odešel na východ do osady Affile. Tam 
v modlitbě a sebezapírání žila skupinka 
asketů. Po čase se uchýlil do osamělé jes-
kyně a začal žít tvrdým poustevnickým ži-
votem. Už tehdy měl i mimořádné zážitky 
a zázračné schopnosti. Snažil se žít v ta-
kové samotě a soustředěnosti na Boha, 
že nevnímal čas. Po třech letech samo-
ty se setkal s mnichem, od nějž dostal há-
bit a který mu občas přinášel jídlo. Dal-
šími jeho hosty byli pastýři a postupně se 
objevili i další návštěvníci. Po smrti před-
staveného v nedaleké mnišské komuni-
tě požádali mniši Benedikta, aby zaujal 
jeho místo. Benedikt to přijal a začal za-
vádět řád podle toho, co považoval za nej-

SV. BENEDIKT Z  NURSIE 
/ 11. 7./

lepší. Mnichům se Benediktem zaváděná 
praxe znelíbila a někdo z nich se ho poku-
sil otrávit. 
Benedikt mnichy opustil a pokračoval ži-
votem v jeskyni. V jeho okolí pak vzniklo 
12 nových mnišských společenství, která 
se podřizovala Benediktovu vedení. S čás-
tí mnichů se rozhodl vybudovat klášter 
nad městem Cassinem. Klášter vybudova-
li v letech 529 až 532 a udělali z něj stře-
disko živé víry i křesťanské kultury. Pro 
mnichy Benedikt sestavil „Regula“, pra-
vidla, která odůvodňují jeho pojmenování 
„Otec západního mnišství“.
Všechny benediktinské kláštery Zápa-
du jeho vzor přijaly. Stejnou řeholi mají 
i pozdější větve a odnože, jako kartuziáni, 
cisterciáci i celestini. 
Benedikt v řeholi vycházel z Bible a určil 
základní pravidla mnišského života. Hlav-
ní důraz položil na důslednost ve služ-
bě Bohu, poslušnost, pokoru, usilovnou 
a svědomitou práci. Za přední úkoly ur-
čil rozjímavý život, společný chór, práci 
v duchovní správě, vyučování žáků a ma-
nuální práce. Benediktinským heslem se 
proto stalo „Ora et labora“ („Modli se 
a pracuj“).  Boží oslavu spojil s všestran-
nou službou lidem.  
Po dobudování svého kláštera pomohl 
i své sestře Scholastice zřídit první klášter 
benediktinek. Ve dvorci mezi kláštery se 
jednou ročně scházeli za účelem rad a du-
chovního rozhovoru. 
Když Benedikt zemřel, pochovali ho 
v klášteře do hrobky vedle sestry.   
Papež Pius XII. jej nazval „otcem Evropy“ 
a papež Pavel VI. ho vyhlásil za patrona 
Evropy r. 1964. Titul potvrdil i Jan Pavel 
II. Z řádu benediktinů vzešlo do 18. století 
42 papežů, 200 kardinálů, téměř 6 000 ar-
cibiskupů a biskupů, velké množství svět-
ců i významní učenci a spisovatelé.

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

ČERVENEC

1. Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly 
doprovázeny s láskou, úctou a radou.
3. Za rozpadající se rodiny a manže-
le v krizi – ať na přímluvu sv. Zdisla-
vy vzájemnou láskou, úctou a věrností 
najdou cestu k sobě i k Bohu.

SRPEN
2. Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují 
a žijí u moře: námořníky, rybáře a je-
jich rodiny.
3. Za ochranu přírody, požehnanou 
úrodu a dostatek vody – ať se na pří-
mluvu sv. Prokopa staráme o vše svě-
řené moudře a s vděčností vůči Bohu.

ZÁŘÍ
1. Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety 
nebyly drancovány, ale sdíleny spra-
vedlivě a ohleduplně.

U varhan se nejen poslouchalo, ale i zpívalo
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3. Za nezávislost veřejnoprávních 
médií – ať pod ochranou sv. Václa-
va politici hájí pravdu, spravedlnost 
a dobro všech.

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

INZERCE

• Prodám zachovalé auto FORD FU-
SION tmavě šedé barvy, ujeto 86 380 
km, cena dohodou. Tel.: 571 653 617

• Prodám velmi levně dámské elektro-
kolo červené barvy zn. WORKER, za-
koupené v roce 2010. Převodovka má 
6 rychlostí, Li On baterie pod sedlem.
Kolo mám nevyužité, pro vysoký věk 
a velké zdravotní potíže jej už nemohu 
používat. Tel.: 721 285 029

Naléhavý úmysl papeže Františka na mě-
síc červen se věnuje modlitbě za svět-
lo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby 
svoji vnitřní obnovou pomáhala horli-
věji celé lidské rodině vyjít z krize způ-
sobené pandemií a vydala se vstříc nové 
epoše příchodu Božího království.

Nemálo lidí se ptá, co bude po čínském ko-
ronaviru COVID-19? Má se všechno vrátit 
do starých kolejí, nebo se máme vydat dál?

„Co jsme dostali, musíme také dávat. Jsme 
povoláni šířit útěchu Ducha a Boží blíz-
kost,“ říká papež František. „Chtěl bych 
se s vámi podělit ještě o úvahu nad naší 
cestou. Tolik bych si přál, abychom – jako 
křesťané – byli ještě více a více společně 
svědky milosrdenství pro těžce zkoušené 
lidstvo. Prosme Ducha o dar jednoty, neboť 

bratrství budeme šířit jedině tehdy, bude-
me-li sami žít jako bratři. Nemůžeme žá-
dat po lidstvu jednotu, pokud se sami ubí-
ráme jinými cestami. Modleme se tedy za 
sebe navzájem, pociťujme za sebe vzájem-
nou odpovědnost.“

Víme, že sami se sebou nejsme schop-
ni učinit nic – nejsme schopni změny, ob-
rácení. Jen Ježíš v nás každého z nás pro-
měňuje a mění vše: On sám Ježíš. Když 
k nám přichází v eucharistii, je zárukou 
naší dokonalosti, svatosti, proměny na-
šeho života. My ze své strany mu jen do-
volujeme vstoupit a jednat, ostatní již činí 
On sám! Stáváme se dílem Ducha, kte-
rý nám byl dán. To je naše jediné záslu-
ha: vše Pánu odevzdat a nechat ho jednat 
– dovolit mu to!

„Nelze začít od začátku honbu za vlastní-
mi úspěchy a nebrat na zřetel ty, kdo zůsta-
li vzadu. A přestože mnozí to tak učiní, Pán 
po nás žádá, abychom změnili směr. V den 
Letnic Petr se smělostí Ducha vyslovil: Ob-
raťte se (Sk 2,38), totiž změňte směr, ob-
raťte směr jízdy. Potřebujeme se vrátit 
k cestě vedoucí k Bohu a k bližnímu, niko-
li však odděleně, nikoli znecitlivělí k volání 
zapomenutých a zraněné planety.“

Proto znovu připomeňme dobrou zása-
du: „Modlit se, jako by vše záleželo na 
Bohu, jednat, jako by vše záleželo na 
nás!“ Společenství církve je kvasem bu-
doucnosti, není muzeem minulosti!

(Zdroj: česká pobočka Celosvětové sítě 
modlitby, Pavel Ambros SJ)

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc červen 2020

klad od našich mladých průvodců kostela 
(a víte, „že nástropní fresky jsou vždy smě-
rované k vašemu pohledu? Při vstupu do 
kostela jsou na vás otočené tři a při odchodu 
je freska nad kůrem opět namalovaná smě-
rem k vám.“). A také jsme se mohli s přáte-
li zastavit u občerstvení s milou obsluhou. 
Celou tuto příjemnou atmosféru Noci kos-
telů rámovala varhanní hudba, kterou za-
jistil M. Volf. Kromě své hry také odpově-
děl na spoustu zvídavých otázek návštěv-
níků. Milí mladí organizátoři, díky vám za 
příjemný večer a „setkání všech pod jed-
nou střechou“.   M. Krhutová

O velký kulturní zážitek se v pátek 12.6. 
na Noci kostelů postaral novojičínský ko-
morní sbor KOS. Zpěv sboru a sólistů do-
plnila profesionální hra na klávesy, poté 
i na varhany. Krása!
Návštěvníkům chrámu Všech svatých, 
kteří se v tento večer zastavili, byla zpří-
stupněna sakristie i s výkladem pana kos-
telníka. Také chrámová věž, která opět 
nezklamala svojí vyhlídkou a spoustou 
schodů, které jsme kvůli vyhlídce a pohle-
du na naše zvony vystoupali (a víte, kolik 
těch schodů je !?).
Velký zájem byl o poutavý a fundovaný vý-

NOC KOSTELŮ

Milá obsluha
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jej otevřeli sekerou a našli sochu Panny 
Marie, jak Juan Diego řekl. Připravili 
nosítka ze stromových větví a květin 
a zvedli sochu na ramena, aby ji přenesli 
do kostela sv. Vavřince.

Socha Panny Marie z Ocotlánu je 148 cm 
vysoká a je údajně vyřezaná z borovicov-
ého dřeva. Na sobě má dlouhou tuniku 
a plášť. Tunika je zlatá s červeným 
lemováním. Plášť byl původně modrý, 
ale barva vybledla a odhalila pod ním 
více zlata. Socha stojí vzpřímeně a dívá 
se přímo před sebe, ruce má složené 
před hrudníkem. Vyřezávané vlasy 
jsou hnědé. Obvykle je socha oblečená 
v plášti a má velkou korunu. Kromě 
žezla, které nese, má také propíchnuté 
uši, náušnice a mnoho prstenů.

Oddanost Panně Marii z Ocotlánu je 
soustředěna kolem různých procesí, které 
se během roku konají několikrát. Socha 
opouští výklenek nad oltářem v bazilice 
ve třech pevných termínech: na Nový rok 
a v první a třetí pondělí v květnu. Panna 
Maria z Ocotlánu je patronkou státu 
Tlaxcala a sousedního státu Puebla. Její 
socha byla korunována papežem Piem X. 
dne 31. července 1909.

Tomáš Surý

Ve dnech 27.2.–9.3.2020 jsem spolu 
s P. Andrzejem Bystrzyckým a jeho 
několika farníky ze Štítné nad Vláří 
prostřednictvím jedné známé slov-
enské křesťanské cestovní kanceláře 
navštívil Spojené státy mexické. Tímto 
příběhem o Zjevení Panny Marie 
v Ocotlánu tak začínám několikadílné 
pojednání o významných poutních 
místech v této nádherné a pro nás 
Středoevropany vzdálené zemi.

Město Ocotlán, jehož dominantou je 
bazilika zasvěcená Zjevení Panny Marie 
z Ocotlánu, se nachází ve státě Tlaxcala 
v centrálním Mexiku. Tlaxcala je nejmenší 
z 31 států, které tvoří Mexickou republiku.

Na konci jara roku 1541 mladý rodák 
z Tlaxcaly jménem Juan Diego čerpal 
vodu z řeky, o které se tehdy vědělo, že 
má léčivé vlastnosti. V regionu došlo 
k epidemii a chtěl přinést vodu těm, kteří 
byli nemocní. Na vrcholu kopce narazil 
na krásnou dámu, která se ho zeptala: 
„Bůh Ti žehnej, můj synu, kam jdeš?“ 
Juan Diego vysvětlil, že nemocným při-
nese léčivou vodu. Dáma odpověděla: 
„Sleduj mě pozorně. Dám ti další vodu, 
kterou uhasíš nákazu a vyléčíš nejen 
tvou rodinu, ale všechny, kdo ji budou 
pít, protože mé srdce je vždy nakloněno 
k pokornému a nebude trpět vidět takové 
věci, aniž bych je nenapravila.“ Když 
nastala noc, žena vedla Juana Diega 
z kopce dolů. Pod kopcem byl borový háj 
s pramenem vody, který dodnes existuje. 
Dáma řekla Juanu Diegu, že kdokoli, 
kdo se napije této vody, bude navrácen 
k dokonalému zdraví. Pak mu řekla, že 
„najde její sochu v borovém háji a že 
by měl poradit františkánským otcům, 
aby jej umístili do kostela sv. Vavřince“, 
který stál na vrcholu kopce. Juan Diego 
vzal vodu a pospíchal, aby vyléčil nemoc-
né. Později odešel do františkánského 
kláštera, aby řekl mnichům o své 
zkušenosti. Když vyprávěl příběh, mniši 
zpozorovali na jeho tváři zvláštní výraz 
a uvěřili mu. Ten večer ho následovali 
zpět do borového háje. Zdálo se, že ve 
světle západu slunce stromy hořely. 
Jeden strom byl obzvláště tlustý, takže 
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Srdečně zdravím všechny farníky. Doba ko-
ronaviru nás mnohé uvěznila v domovech, 
a když jsme vyrazili do chrámu páně Všech 
svatých, tak mnozí farníci byli překvapeni 
volným prostorem v  přilehlém okolí. Smr-
ky rostly v blízkosti kostela asi 45 let (jak 
jsme napočítali na kmenech stromů). Tyto 
stromy trpěly suchem a byly napadeny ků-
rovcem. Již vloni jsem viděl, že je třeba za-
kročit, ale nebylo to tak tragické jako v tom-
to jarním období, kdy stromy totálně uschly, 
jehličí bylo všude na cestě a na obuvi se roz-
nášelo po celém kostele.  
Rozhodnutí bylo jasné, pouze kácení bylo 
složitější než v lese. Varianta první: zajistit  
jeřáb, vyvázat stromy na lano, podřezat a na 
zemi zpracovat. Varianta druhá: poptat fir-
mu na rizikové kácení stromů  a postupně 
větve odřezávat až do vrcholku smrku a ná-
sledně po špalcích odřezávat tak, aby ne-
byl ohrožen kostel a přilehlé budovy. Vše 
se událo 13. června. Odborníci tuto práci 
zvládli na výbornou a ještě jednou jim děku-
ji. Při kácení byly větve rozdrceny a použity 
k mulčování ve farní zahradě. Kmeny stro-
mu si rozebrali farníci jako palivo. Pařezy 
budou frézou rozdrceny, aby se dal udržovat 
prostor v civilizovaném stavu.
Náhradní výsadba činí dva stromy, platan u 
garáží a javor u kaple sv. Huberta. Tato akce 
je plánovaná symbolicky ke svěcení nového 
hodinového stroje, který by měl být insta-
lován k svátku Cyrila a Metoděje. Hodinový 
stroj, který byl ve vlastnictví města,  odešel 
ve věku 67 let. Nebylo možné  jej už opra-
vit a tak bude instalován za 70 000 Kč nový 
přesný stroj i s novým odbíjením. Odbíjení 
budeme moci nastavovat tak, aby v noci ni-
koho nerušil, a taky bude možnost odbíjet 
po čtvrt, půl a celé hodině.  Pozitivní zprá-
va je, že na pořízení stroje  nám přispějí  za-
stupitelé města. Výzva k příspěvku na trans-
parentní účet je k dispozici na farních strán-
kách a ve vývěsce u kostela. 
Nová lavička ve vstupu do kostela a vitrín-
ky budou doplněny novými dveřmi do věže 
kostela a na kůr.  
Děkuji všem farníkům, kteří se snaží pomá-
hat jakoukoliv aktivitou i financemi. A těm, 
kteří by se rádi podíleli na společném díle 
farnosti, nabízím tel. kontakt  603 579 580 
nebo e-mail: jaromirkorycansky@seznam.cz
Požehnané léto bez roušek a vše dobré, 
hlavně zdraví a pevné nervy přeje 

Jaromír Koryčanský.

Kácení v areálu kostela 



...pantoky, klíny, štípačka, kolečka, kladiva, 
ochotné ruce, chuť a odhodlání udělat kus 
práce pro farní společenství...
Tak toto byla STŘEDEČNÍ BRIGÁDA 
MLADÝCH MUŽŮ na odklízení
a zpracování pokácených smrků u kostela.

Ještě zrealizovat ohniště a další setkání 
mladých, dětí, ale i dospěláků na zahradě 
u plápolajícího ohně.
PS: Špekáčky s sebou   -šk-

Tulpetlac

KÁCENÍ A ZPRACOVÁNÍ SMRKŮ U KOSTELA
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OFF – víkendová setkání dětí 
ze 7. a vyšších tříd náboženství
- čas sdílení bez mobilu, s Bohem, modlitbou, hrami a různými tématy
- čas vypnout wifi a zapnout uši pro Boží slovo – Bibli

OFF

FOTA: Jiří Kubeček


