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MARIÁNSKÝ SLOUP V PRAZE

Zamířit! a hodit!

Zaplněný chrám Panny Marie před Týnem

Akademický sochař Petr Váňa

Obraz Panny Marie Rynecké

Poutníci u Mariánského sloupu

Dar pro Pannu Marii 102 růží 
za odčinění 102 let, kdy Mariánský sloup 

nestál na svém místě
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Farníci oslavili s panem farářem jeho 50. výročí narození a 25. výročí kněžství. 
Děkujeme vám, otče Pavle, za vaši pastýřskou službu, povzbuzující kázání a moudré vedení rožnovské farnosti.
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Milí farníci!
Skončily prázdniny a vy dostáváte do ru-
kou poprázdninové číslo Farního zpra-
vodaje. Říká se, jak ten čas letí. Letí! 
A jak tak letí, ba přímo pádí, proměňu-
jí se v něm naše životy. Co všechno mu-
síme, co nemusíme. A to, co jsme museli 
a mysleli si, že to skončilo, tak zase musí-
me. Vždyť ještě nedávno jsme všichni no-
sili roušky. A zdá se, že je začínáme nosit 
znovu. Vzpomeňte si na Velikonoce. Snad 
nejsmutnější Velikonoce, které jsme zaži-
li. Velikonoce v prázdném kostele. Možná 
to pro některé z nás bylo až k pláči, když 
si připomeneme oslavu Kristova Vzkří-
šení: V kostele byli jenom ti, kteří slouži-
li. Bez spojení se společenstvím farnosti. 
Prohlédněte si fotografii, která zachycu-
je velikonoční bohoslužbu! Vidíte, že na-
vzdory omezením, je tu jásot velikonoční-
ho „Aleluja“. 

ZAMYŠLENÍ

že těch tónů uprostřed je často v krásných 
písních nejvíce.

Píseň našeho života by však nebyla tak 
krásná, kdyby se neobjevovaly výšky 
a hloubky. Je potřeba jak krásných vyso-
kých tónů, tak těch „obyčejných“ tónů 
uprostřed a dokonce i těch těžkých hlubo-
kých tónů. Právě kombinace těchto tónů, 
kterou svěříme pod taktovku božského 
Mistra, dává zaznít nádherné a jedinečné 
skladbě. Tak se každý okamžik, každý den 
našeho života stává smysluplným, důleži-
tým a s jistým odstupem i krásným.

Je potřeba dvojího: přijímat své dny jako 
příležitost k tvorbě úžasné písně a tyto 
tóny, tyto dny prožít s Bohem, který 
z nich vytváří jedinečnou skladbu.

o. Lukáš, farnost Ostrava-Zábřeh

Skončily nám prázdniny, dovolená, léto... 
Možná máme pokušení si myslet, že na-
stávají obyčejné, všední dny. Zaujala mě 
odpověď Matky Terezy, když se jí ptali na 
nejkrásnější den; odpověděla: „Dnes.“ To 
ne proto, že by prožila něco výjimečné-
ho, že by se zrovna vrátila z výletu, nebo 
že by si splnila nějaké životní přání. Nao-
pak to bylo v den, který byl až moc „oby-
čejný“. Matka Tereza vnímala, že pokud 
je tento den prožitý s Bohem, pak může 
být nejkrásnější, i když jej žije uprostřed 
největšího zaměstnání a běžných denních 
starostí.     
      
Náš život by se dal přirovnat k hudební 
skladbě: Když si zkusíme přirovnat všech-
ny krásné a příjemné okamžiky našeho ži-
vota k vysokým tónům, běžné dny ke sku-
pině tónů uprostřed stupnice a těžkos-
ti a bolesti k hlubokým tónům, zjistíme, 

V našem kostele se můžeme kaž-
dou neděli v podvečerních hodi-
nách (19 – 21 hod.) zúčastnit ti-
ché eucharistické adorace. Je na 
každém, zda zůstane jen pár mi-
nut či delší čas. Dveře kostela 
jsou otevřeny a Pán Ježíš přijímá 
a těší se na každého, kdo před 
něj s důvěrou, láskou a pokorou 
přichází. Ať už jsou to prosby 
o uzdravení tělesné či vztahové, 
nebo si nevíme rady v různých 
situacích každodenního živo-
ta. Také mu přicházíme poděko-
vat, že je s námi a neopouští nás, 
chválíme a velebíme ho. Anebo 
jen tak před něj poklekneme a v 
tichém a setmělém chrámu setr-
váváme s naším Pánem.

„Jakou radost, Bože, cítím 
v tvé přítomnosti, když trávím 
tyto chvíle u tvého svatostán-
ku, u tvých nohou! Jsem tu sám, 
abych se ti klaněl. Ty se na mě dí-
váš.“ J. M. Vianney

A. Boráková

Prožít každý den s Bohem

Pozvánka na tichou adoraci v naší farnosti
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ROZHOVOR

Projekt MARY‘S MEALS 
aneb Jak pomoci hladovějícím dětem

Předsedou správ-
ní rady české poboč-
ky mezinárodního 

hnutí Marys’ Meals je pán Marián Ja-
nov. Narodil se 8. 7. 1960 v Trnavě (SR). 
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou 
v Bratislavě,9 roků působil jako vysoko-
školský pedagog a ve volném čase pra-
coval jako turistický průvodce v cestovní 
kanceláři. V roce 1992 se rozhodl jít do 
podnikatelské sféry. Založil a řídil inves-
tiční fond, poutnickou cestovní kance-
lář a hotelovou společnost. Dnes podni-
ká v realitní sféře.
Sám o sobě říká: „Vo svojom živote som sa 
vždy zaujímal o ľudí v mojom okolí i o di-
anie vo svete. I preto sa spolu s rodinou 
a priateľmi zapájam do roznych chari-
tatívnych aktivít v našom meste, kraji-
ne i zahraničí. Projekt Mary’s Meals ma 
oslovil na jeseň r. 2017 a spolu s priateľ-
mi sme sa rozhodli zapojiť svoje schopnos-
ti a sily do služieb tejto ušlachtilej myšli-
enky,“ dodal.

Jak a kdy vznikla myšlenka uskutečnit 
projekt Mary´s Meals ve světě i v ČR?
Projekt Mary‘s Meals sa zrodil v roku 
2002 počas hladomoru v Malawi. Jeho 
zakladateľ, Škót Magnus McFarlane 
Barrow, navštívil túto krajinu v juhový-
chodnej Afrike, aby zistil, ako je možné 
pomôcť jej ťažko skúšaným obyvateľom 
počas rozsiahleho hladomoru. A práve 
v jednej z najviac trpiacich rodín zaznela 

z úst 14ročného chlapca zdanlivo pro-
stá, avšak zásadná myšlienka. To, čo je 
pre ľudí v tejto krajine najväčšou túžbou, 
je záruka pravidelného prístupu k jedlu 
a možnosť vzdelávať sa pre ich deti!

Jak dlouho tento projekt v ČR funguje 
a jak se rozvíjí?
Už pred 7 rokmi začalo pár nadšencov 
šíriť zvesti o humanitárnom projekte 
Mary‘s Meals na základe informácií zís-
kaných na Mladifeste v Medjugorje. Po-
darilo sa im zahájiť financovanie škol-
skej stravy pre približne 900 detí jed-
nej školy v Malawi a vďačíme im i za to, 
že v roku 2017 vyšla v Karmelitánskom 
nakladateľstve kniha Bouda, která krmí 
milion dětí v českom jazyku. Vďaka tej-
to knihe sa pre Mary‘s Meals nadchlo 
i niekoľko mojich priateľov, čo v marci 
2018 viedlo k založeniu oficiálneho za-
stúpenia Mary‘s Meals v Českej republi-
ke. Do šírenia povedomia o tomto úžas-
nom dobročinnom projekte sme sa pus-

Možná jsme si v tom čase více začali uvě-
domovat, jakou mají zdánlivé maličkosti 
cenu. Možná jsme si začali uvědomovat, 
že čas není pouze od toho, abychom plni-
li výkon a ten výkon abychom zvětšovali, 
aby rostl náš blahobyt. Možná si mnozí 
začali uvědomovat, že větší význam než 
neustálé zvětšování výkonu má pěstová-
ní a rozvíjení vztahů. Ohromný objev, že 
se můžeme spolu posadit a hovořit. Ta-
kovou věc bude vhodné určitě zachovat 
a rozvíjet ji, nevzdat se jí.

Jistě, za tou skrýší každé tváře pod 
rouškou vězel v mnoha případech 
strach: „Nenapadne mě ten zlý čínský 
virus? Není člověk vedle mě už napade-
ný?“ Ale potom přicházely vzdorovité 
a umíněné reakce, které mnohdy zdra-
vý strach zlehčovaly. Ani jedno není 
dobré. Dobrá je vyváženost. Rozumné 
hodnocení situace a také ohleduplnost. 
Neohrozit sebe ani druhé! To je zkuše-
nost, kterou jsme mohli získat a kterou 
můžeme znovu využít.

Dnes je do kostela na mše svaté vol-
ný přístup. Počty povolených účastní-
ků bohoslužeb jsou stanoveny tak, že 
v případě naší farnosti to jde vlastně 
bez omezení. Jde jenom o to, být ohle-
duplný k sobě a k bližním. 

Přesto nás možná čas omezení v ně-
čem mohl (jak u koho) obohatit. Mohl 
nás obohatit ve vztahu s Pánem. To, že 
jsme nemohli za Ním jít do kostela ne-
znamenalo, že není. Že se ztratil. Na-
opak právě v té odloučenosti ho mno-
zí mohli nacházet, hovořit s ním a svě-
řovat se mu. 

Zdá se, že si musíme zvyknout, že někte-
ré věci prostě už budou jinak. Pokud bu-
deme mít jistotu, že Pán je při nás, nemů-
že se nám nic zlého stát. A tu jistotu ne-
musíme těžce objevovat, protože ona je 
nám blízko. Jsou to četná ujištění Boží-
ho slova, která přijímají naše obavy a dá-
vají nám jasnou odpověď. Třeba tu, kte-
rou nacházíme v evangeliu podle sva-
tého Lukáše 18, 7: „Bůh by se nezastal 
svých vyvolených, kteří k němu volají ve 
dne v noci?“ Ta slova nás zbavují starostí 
a říkají nám, že máme mít radost. Radost 
z toho, že žijeme své životy s Bohem.

j. Miroslav Frňka
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tia Mary‘s Meals dozvedia vďaka školá-
kom i ich rodiny a priatelia. Tak sa roz-
rastá komunita podporovateľov – dar-
cov i dobrovoľníkov – a to je pre hladom 
ohrozené deti to najdôležitejšie.

Jakým způsobem se do tohoto projek-
tu lidé aktivně zapojují?
Projekt Mary‘s Meals stojí predovšet-
kým na dobrovoľníckej podpore. Pre-
to i forma zapájania sa je veľmi rôzno-
rodá – každý záujemca o podporu pro-
jektu si môže nájsť spôsob, zodpove-
dajúci jeho možnostiam i schopnosti-
am. Naši podporovatelia organizujú pre-
zentácie projektu, prednášky, premieta-
nie filmov i  kultúrne vystúpenia vo svoj-
om okolí – v rodinách, na pracoviskách, 
v spoločenských organizáciách, počas 
kultúrno-spoločenských podujatiach vo 
svojej obci či regióne, výrobou a preda-
jom drobného občerstvenia a dekorač-
ných predmetov a dobročinnou zbier-
kou darov počas charitatívnych jarmo-
kov a trhov, šírením informačných ma-
teriálov o projekte Mary‘s Meals, finanč-
ným podporovaním našich aktivít pro-
stredníctvom peňažných darov, či pros-
tou modlitbou za toto bohumilé dielo. 

V jakých zemích je tato pomoc posky-
tována a proč zrovna dětem?
Táto pomoc je poskytovaná predovšet-
kým v najchudobnejších krajinách sveta. 
Jedná sa o krajiny, kde nie je prakticky 
žiaden sociálny systém, ktorý by zabrá-
nil tomu, aby z nedostatku jedla umiera-
li bezbranné deti. Deti sú najzraniteľnej-
šou  a pritom najperspektívnejšou súčas-
ťou ľudských spoločenstiev, preto sa sú-
streďujeme v krátkodobom horizonte na 
záchranu ich životov, a v dlhodobejšej 
perspektíve na zaistenie ich základné-
ho vzdelania – a to všetko vďaka každo-
dennému poskytovaniu jedného prosté-
ho jedla v škole!    

Jakým způsobem jsou do tohoto pro-
jektu zapojeny školy a dobrovolníci 
právě v těchto chudobných oblastech?
I v chudobných krajinách sveta si ľudia 
uvedomujú význam vzdelávania. Nap-
riek tomu však mnoho detí do školy ne-
chodí, pretože sú v lepšom prípade nú-
tené pomáhať rodičom so zaistením ob-
živy, v horšom prípade žobrať, kradnúť 
alebo hľadať niečo pod zub na skládkach 
či smetiskách. Preto garancia každoden-

ného jedla v škole je pre väčšinu rodi-
čov, škôl a komunít veľmi lákavá. Ochot-
ne a zodpovedne sa ujímajú jednej zo zá-
sadných podmienok Mary‘s Meals pred 
zapojením tej-ktorej školy do pravidelné-
ho zásobovania surovinami a organizujú 
pravidelné služby pri príprave a vydávaní 
jedla v škole, kam ich deti či vnúčatá do-
chádzajú na výuku. 

Jaká je zpětná vazba z těchto nejchud-
ších zemí a jaká je z ČR?
Vďaka takmer 18ročným skúsenostiam 
s projektom Mary‘s Meals možno kon-
štatovať, že záruka každodenného pro-
stého jedla v škole robí divy – razant-
ne sa zvyšuje dochádzka detí do škôl, 
zlepšujú sa ich študijné výsledky, deti sú 
živšie, radostné a snívajú o svojich budú-
cich profesných dráhach od učiteľov, le-
károv, či ošetrovateľky až po preziden-
ta. I komunity, podporené našim projek-
tom, získavajú späť stratenú sebadôve-
ru, pretože už nemusia bezmocne tr-
pieť neschopnosťou postarať sa o svo-
ju budúcnosť – vlastné deti. V Českej re-
publike má tento projekt taktiež neza-
nedbateľnú odozvu. Vďaka informáci-
ám o životných podmienkach v rôznych 
častiach sveta si i my a naše deti stále 
viac uvedomujeme, v akých výnimočným 
podmienkach žijeme a ako málo stačí 
na to, aby sme mohli zásadným spôso-
bom zlepšiť život ľudom, ktorých v živote 
možno nikdy nespoznáme osobne. Na-
priek veľkým vzdialenostiam, ktoré nás 
delia, sme si blízki a nie je nám ľahostaj-
ný osud každého z nás.

Co je Vaší vizí do budoucna?
Problémom chronického nedostatku 
jedla je postihnutých viac ako 60 milió-
nov detí po celom svete. Vďaka štedrým 
darom a nezištnej dobrovoľníckej prá-
ci mnohých tisícok dobrých ľudí z 18 da-
rujúcich krajín sme dnes schopní denno-
denne stravovať viac ako 1,6 milióna detí 
v škole. Našou víziou je, aby v dnešnom 
svete už neumierali deti z nedostatku 
jedla a aby sa všetci tí, ktorí majú mož-
nosť zdielať svoje zdroje, podelili s tými, 
ktorým sa nedostáva ani na to najzá-
kladnejšie. Sme presvedčení, že je v na-
šich možnostiach i silách túto smelú ví-
ziu zrealizovať.

Dana Mičolová

tili s veľkou vervou. Obec podporova-
teľov i dobrovoľníkov sa od tej doby ute-
šene rozrastá. Najlepším dôkazom toho-
to tvrdenia je predovšetkým počet detí, 
ktoré vďaka štedrým darcom z ČR dostá-
vajú počas celého školského roku jedno 
teplé jedlo v ich škole. Kým v roku 2018 
to bolo neuveriteľných viac než 20 500 
detí, o rok neskôr to už bolo úžasných 
viac ako 42 500 detí! 

Kolik už máte dobrovolníků a co je je-
jich pracovní náplní v ČR?
Projekt Mary‘s Meals sa úspešne roz-
víja v desiatkach krajín predovšetkým 
vďaka mnohým desiatkam tisícov dobro-
voľníkov. V ČR sa do dobrovoľného pro-
pagovania, organizovania rôznych pre-
zentácií, vystúpení, jarmokov a iných ak-
tivít na podporu Mary‘s Meals veľmi ak-
tívne zapája okolo 300 dobrovoľníkov 
rôzneho veku od žiakov základných škôl 
až po dôchodcov.

Kdo natáčí dokumenty o Mary‘s Meals?
Isto ste mala možnosť vidieť naše doku-
menty „Child 31“ a Generation Hope“, 
ktoré o projekte Mary‘s Meals natočila 
brooklynská filmová spoločnosť Grassro-
ots. Sú to strhujúce svedectvá ako o ži-
votných podmienkach a osudoch detí 
v Afrike, na Haiti či v Indii, tak i o zme-
nách, ktoré do ich životov vniesol prá-
ve náš humanitárny projekt. Na našich 
webových stránkach www.marysmeals.
cz nájdete možnosť si  tieto filmy s český-
mi titulkami zdarma stiahnuť. Ich pro-
fesionálne, avšak finančne náročné na-
táčenie i postprodukciu zaistili nadšení 
dobrovoľníci a podporovatelia zo Spoje-
ných štátov amerických.

Co nám sdělíte o batůžkovém projektu?
Batůžkový projekt je veľmi sympatic-
ký podporný projekt pre naše hlavné po-
slanie. Jedným z nevyhnutných pred-
pokladov zmysluplného vzdelávania sa 
sú základné školské pomôcky – zoši-
ty, perá, pastelky a podobne. Tie spolu 
s ďalšími školskými potrebami tvoria ob-
sah zväčša už použitých batôžkov, ktoré 
mnohé naše deti doma uchovávajú bez 
ďalšieho úžitku. Batôžkový projekt je tak 
príležitosťou zapojiť i naše deti do po-
moci svojim rovestníkom v Afrike, aby 
sa mohli plnohodnotne vzdelávať. A tak 
sa prostredníctvom atraktívneho batôž-
kového projektu o hlavnom poslaní hnu-
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Vzdělávání ve víře 
pro dospělé
Jako dospělí jsme většinou před mnoha 
lety prošli výukou náboženství na základ-
ní škole a je to moc dobře, to jsou základy 
naší víry. Tyto znalosti ale dospělému člo-
věku nemohou stačit. Proto další poučení 
čerpáme z kázání při bohoslužbách, z po-
řadů rádia Proglas či televize Noe, čteme 
křesťanskou literaturu, přemýšlíme o víře 
sami nebo s druhými a také řadu informací 
a inspirací můžeme najít na internetu.
Toto vše může být velkou pomocí, ale ne-
musí to stačit. Proto doporučuji a nabí-
zím vzdělávání ve víře pro dospělé. Při se-
tkáních jednou za čtrnáct dnů rozebírá-
me biblické texty, probíráme katechismus 
a je zde i prostor zeptat se na cokoliv další-
ho. Při těchto katechezích je možné mlu-
vit také o tématech, která se do kázání ne-
hodí, a to konkrétněji, otevřeněji a podrob-
něji. Při probírání křesťanské nauky a mo-
rálky a různých dotazů může být kromě vý-
kladu kněze také obohacující slyšet názory 
a zkušenosti ostatních věřících. Někdy do-
jde i na aktuální věci ze společenského ži-
vota nebo života církve a farnosti.
Vzdělávání ve víře pro dospělé bude v tom-
to školním roce probíhat v sále pastorač-
ního centra ve třech skupinách: středa 
19:00, čtvrtek 16:30 a čtvrtek 18:00. Prv-
ní dvě skupiny budou navazovat na setká-
vání minulých dvou let a třetí skupina za-
čne probírat katechismus i evangelium od 
začátku. Počítám, že ve středu večer a ve 
čtvrtek v 16:30 budou chodit ti, kdo chodili 
loni, ale mohou se připojit také další, noví. 
Ve čtvrtek v 18:00 budou chodit dospělí zá-
jemci o přípravu na biřmování a noví zá-
jemci o vzdělávání ve víře. Členové loňské 
čtvrteční večerní skupiny se mohou buď 
přidat k pokračujícím skupinám ve středu 
v 19:00 a čtvrtek v 16:30, nebo pokračo-
vat v nové skupině ve čtvrtek v 18:00, pro-
tože biblické texty i probíraná témata bu-
dou jiná než ta, která jsme probírali v mi-
nulých letech. Konkrétní termíny, kdy má 
která skupina setkání, najdete v týdenních 
ohláškách. Případné otázky rád zodpovím.

Příprava na biřmování
Příprava dospělých na biřmování bude 
probíhat ve čtvrtek v 18:00 jednou za čtr-

náct dnů, viz výše. Do této skupiny mohou 
přijít i další, kdo se ještě rozhodnou za-
čít přípravu na biřmování. A také další zá-
jemci o vzdělávání ve víře, kteří už biřmo-
vaní jsou, ale chtějí své znalosti prohlou-
bit a oživit. Komu se tento termín nehodí, 
tak se může přidat ke skupinám ve středu 
v 19:00 nebo ve čtvrtek v 16:30.
Mladých zájemců o biřmování se přihlási-
lo sice jen třináct, ale přípravu začneme, 
a pokud všichni vytrvají a budou pravidel-
ně chodit, tak také úspěšně dokončíme biř-
mováním v roce 2022. Termíny setkání 
jsem jim poslal e-mailem a vše ostatní do-
mluvíme už osobně.

Příprava dětí 
na první svaté 
přijímání
Také letos začne v listopa-
du příprava na první svaté 
přijímání. Po loňském ne-
dorozumění, kdy se rodi-
čům zdály adventní otáz-
ky příliš obsáhlé a nároč-
né, a zdálo se jim nemož-
né děti všechno naučit, při-
dávám vysvětlení. Ty první 
otázky jsou určeny k opa-
kování toho, co děti už dáv-
no znají. Když rodiče opa-
kovaně s dětmi přečetli dět-
skou Bibli, když je nauči-
li základní modlitby a když 
děti už dva roky chodí do 
náboženství a roky chodí 
do kostela, tak už všechno 
umí. Adventní otázky jsou 
tak opakováním a spoju-
jí to, co už děti znají, s tím, 
co nového se pak následně 
bude probírat.
To je také důvodem, proč 
k přípravě na první sva-
té přijímání zveme ty děti, 
které chodily do nábožen-
ství už nejméně dva před-
chozí roky a které chodí do 
kostela. Předchozí domá-
cí vzdělávání dětí ve víře 
předpokládáme a mělo by 
znamenat, že dítě dobře 
zná základní biblické příbě-

hy a zpaměti umí všechny základní mod-
litby a zná i další běžné věci jako odpovědi 
při mši svaté, části kostela, křesťanské po-
zdravy apod.
Při samotné přípravě se pak snažíme rodi-
čům dát podklady a pomoci s tím, co je tře-
ba ještě s dětmi probrat a vysvětlit si před 
první svatou zpovědí a přijímáním. Spo-
lečným úsilím rodičů při domácí přípravě, 
katechetky v náboženství a faráře při stře-
dečních mších svatých chceme dát dětem 
co nejlepší základ pro další křesťanský ži-
vot. Ovšem nejdůležitější je, jestli pak děti 
chodí ke svaté zpovědi a svatému přijímá-
ní pravidelně dál. Teprve tehdy obě svátos-
ti ukážou svou sílu a vedou a posilují děti 
k dobrému a šťastnému životu.

P. Pavel Hofírek, 
pavelhofirek@hypernet.cz, 

www.pavelhofirek.cz

Vzdělávání ve víře
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„ A uk ázalo se veliké znamení 
na nebi:  Žena oděná sluncem, 
s  měsícem pod nohama a s  korunou 
dvanácti hvězd kolem hlavy.“ (Zj 12,1)

nu našemu národu, přines radost do lid-
ských srdcí, vypros nám odpuštění a smí-
ření…“ Kdo chtěl, byl pro něho 15. srpen 
2020 historickým okamžikem, který se 
navždy vryl do jeho srdce. Komu to bylo 
jedno, pro toho to byl obyčejný den jako 
každý jiný a kdo protestoval, tak holt pro-
testoval…
Mariánský sloup také úzce souvisí s Palla-
diem země české – kovovým reliéfem Ma-
dony s Dítětem, ochranným obrazem na-
šeho národa. Palladium bylo ukradeno 
v roce 1632 ze Staré Boleslavi, přibito na 
židličku na Staroměstském náměstí a zde 
týden tupeno a ponižováno. V roce 1650 
byl na Staroměstském náměstí postaven 
Mariánský sloup jako poděkování Panně 
Marii jednak za obranu Prahy, ale také na 
odčinění potupy Palladia a navrácení jeho 
cti v obrazu Panny Marie Rynecké. 
3. listopadu 1918 zde došlo k dalšímu 
ohavnému činu. Rozvášněný dav v prv-
ních dnech československé samostatnos-
ti z nenávisti ke svrženým Habsburkům 
sloup strhl. Při stržení Mariánského slou-
pu vlastně došlo k popravě Panny Marie. 
Hlava Panny Marie byla uražena a odlétla 
k nohám mladého muže, básníka Jarosla-
va Seiferta. Navrácení Mariánského slou-
pu na Staroměstské náměstí tak přineslo 
obrovské odčinění, ale je potřeba odčiňo-
vat i dále, a hlavně stále je co odčiňovat! 
Jako odčinění jsme také Panně Marii pře-
dali dar – kytici 102 růží, které měly být 
jako malé odčinění za 102 let, kdy Ma-
riánský sloup nestál na svém místě. Sto 
růží bylo rudě červených a dvě bílé zná-
zorňovaly Eucharistii a Pannu Marii, Sílu 
a Čistotu, naše štíty! 
Na největší mariánský svátek v roce, slav-
nost Nanebevzetí Panny Marie, byl tedy 
Mariánský sloup za přítomnosti mnoha 
osobností a poutníků z celé České repub-
liky kardinálem Dominikem Dukou po-
žehnán. Po slavnostní mši svaté v chrá-
mu Panny Marie před Týnem následoval 
akt požehnání: „Všemohoucí Bože, náš 
nebeský Otče, shromáždili jsme se ko-
lem tohoto Mariánského sloupu s pros-
bou, abys našemu národu odpustil staleté 
křivdy, kterých se dopouštíme ve vzájem-
ném soužití a urážíme tím tvůj majestát,“ 
pronesl během žehnací modlitby kardi-
nál Dominik Duka. Také zdůraznil: „Ma-

riánský sloup není symbolem triumfu, ale 
výrazem vděčnosti za záchranu. Za zá-
chranu ve válkách, v dobách bídy a morů, 
za zcela aktuální pomoc v dnešní pande-
mii koronaviru a strachu…Socha Pan-
ny Marie je tak trochu jako socha Svobo-
dy. Stojíme na náměstí, které bývalo na 
úsvitu českých dějin největší tržnicí otro-
ků. Proto sem Panna Maria, jako symbol 
svobody, patří. Ona dala dítěti důstojnost. 
Nezapomeňme na to, že v okamžiku, kdy 
odsud byla odstraněna, zaujali její mís-
to Stalinovi a Hitlerovi pacholci.“  Pro-
jev před Mariánským sloupem pronesl 
také PhDr. Karel Kavička, místopředse-
da a mluvčí Společnosti pro obnovu Ma-
riánského sloupu, radní hlavního města 
Prahy Jan Wolf, akademický sochař Petr 
Váňa či starosta Prahy 1 Petr Hejma, kte-
rý uvedl, že sbor dobrovolných hasičů, 
kteří hlavně asistovali u stržení Marián-
ského sloupu, jej od teď budou chránit.
Závěrem patří jen poděkovat. Poděkovat 
všem zastupitelům hl. města Prahy, kteří 
23. ledna 2020 hlasovali pro obnovu Ma-
riánského sloupu a rozhodli o jeho vráce-
ní na původní místo, a zejména panu Jiří-
mu Wolfovi. Velké poděkování patří aka-
demickému sochaři Petru Váňovi i celé-
mu jeho týmu, celé Společnosti pro obno-
vu Mariánského sloupu a všem, kdo se po 
dlouhá desetiletí za obnovu Mariánské-
ho sloupu modlili a doufali v jeho návrat. 
A nakonec samozřejmě největší díky pa-
tří, stejně jako na začátku, Bohu a Pan-
ně Marii.

Václav Kašík

Rád bych tímto článkem poděkoval Bohu 
a Panně Marii, že jsem se dožil dne, kdy 
byl na Staroměstském náměstí v Praze 
vztyčen a požehnán sloup Panny Marie a já 
dostal tu milost, že jsem mohl být u této 
historické a významné události naší země. 
Asi bych si dovolil tuto mou radost přirov-
nat ke slovům hejtmana Zlínského kraje 
pana Jiřího Čunka, který u sloupu prohlá-
sil, že kromě narození jeho dětí a snad se-
tkání se sv. Otcem není v jeho životě nic 
většího než znovupostavení Mariánské-
ho sloupu, a to nejen z náboženských dů-
vodů, ale také z úcty k historii. Někdo mož-
ná řekne, že jsou tato slova přehnaná nebo 
že kdyby se o Mariánském sloupu tolik ne-
hovořilo, nepřinesl by tolik negativních re-
akcí. Já osobně si myslím, že se v letošním 
roce, kdy byl Mariánský sloup po 102 le-
tech znovu postaven a posvěcen, uskuteč-
nil veliký zázrak, který nás jakýmsi způso-
bem přesahuje. Už jen to, že sloup vznikl 
v době koronavirové pandemie, obrovské-
ho duchovního úpadku a době, kdy se ve 
světě strhávají a ničí sochy, mluví za vše. 
A to je jen začátek…
Médii ovšem kolují různé negace a roz-
hořčení nad touto stavbou Mariánské-
ho sloupu (je někdy až zarážející, co vše 
člověk dokáže udělat, aby si obhájil svou 
pravdu). Při hlubším zkoumání však brzy 
zjistíme, že Mariánský sloup není ani 
oslavou Habsburské monarchie, ani mod-
lou, ani není jeho cílem rozdělovat, ani 
nesouvisí s popravou 27 českých pánů, 
ani nenarušuje sekulární stát, ani není ja-
kýmsi vítězstvím římskokatolické církve, 
ale že byl opravdu postaven na poděko-
vání Panně Marii po úspěšné obraně pra-
vého břehu Vltavy před švédskými voj-
sky v roce 1648… Co k tomu všemu ale 
dodat? Napadá mě snad jediné. Pannou 
Marií bylo pohrdáno již před dvěma tisí-
ci lety. Slova evangelia sv. Jana 1, 46:  se 
jistě vztahují i na ni. A dnes by tomu mělo 
být jinak? Co dobrého může přinést Ma-
riánský sloup? Odpověď si můžeme na-
jít každý sám, ale společně můžeme pro-
sit: „Panno Maria, prosíme, přines nám 
toho, koho si nám přinesla před dvěma ti-
síci lety. Přines nám svého syna a našeho 
spasitele Ježíše Krista, přines ho do hlav-
ního města Prahy, do všech míst a koutů 
naší České země, přines spásu a záchra-

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze
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OKÉNKO PRO DĚTI

Pro ty, kteří by ho snad neznali, připo-
mínáme, že dívčí časopis IN! začal vy-
cházet jako katolická protiváha ko-
merčním dívčím časopisům. Za dobu 
jeho trvání už mnohé běžné časopisy 
zanikly, ale zájem čtenářek o IN! neu-
tuchá. V časopise se vedle článků s du-
chovní tematikou nachází mnoho pří-
spěvků, které se zdánlivě netýkají víry. 
Všechny ale vedou děvčata ke křesťan-
skému způsobu života, protože IN! 
vzniká ve spolupráci s kněžími, psycho-
logy a dalšími odborníky. Jeho obsah je 
šitý na míru dospívajícím děvčatům. 

Proto je IN! dobrým pomocníkem také 
katechetkám, skautským vedoucím, 
nebo i rodičům, kteří mohou s děvčaty 
nad IN!em probrat to, čím dnes mladá 
generace žije.

Važme si našich puberťaček, že je křes-
ťanský život přitahuje, a pomozme jim 
se v něm prohlubovat. 

Více o IN! u nebo knihách na webových 
stránkách info.in.cz

 Za redakci IN!u Helena Filcíková 

Časopis IN! 
pro věřící děvčata

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!
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Modlíme se za manželství v těžkostech

Farnost jako místo naslouchání
Farnost manželům nablízku

Každý je pozván, aby naslouchal.
Každý smí očekávat, 
že mu bude nasloucháno.
Naslouchání je služba lásky.
Jak naslouchat druhým, sdílet se, jak 
posílit a občerstvit vztah mezi manželi?
Nabízíme
inspiraci, modlitby, vzdělávání
 
„Často vyhledáváme druhého z toho důvo-
du, že v sobě cítíme napětí, případně cha-
os a potřebujeme někoho, s kým bychom si 
o tom mohli povídat.“ 

Jaro Křivohlavý

Mít krizi v manželství je 
normální. Nejste na to sami.
Mnohokrát se o problémech v manželství 
dozvíme, až se dotyční rozvádějí. Spouš-
těčem manželské krize nemusí být vel-
ká událost, spíš „jen“ menší, nenápad-
né, zato dlouhodobé, příčiny: únava, pře-
pracovanost, nemocnost dítěte, nevyřeše-
né finance, nezaměstnanost, nedostaču-
jící bydlení. Ty postupem času přerostly 
v nervozitu, nedorozumění a odcizení.

Farnost jako místo naslouchání
Manželé neměli čas na sebe, neměli kdy si 
o věcech promluvit a současně jim schá-
zel upřímný zájem okolí. Nebyl, kdo by se 
zeptal, jak se jim daří, kdo by si všiml na-
pětí nebo by pozval „na kafe“. Tímto mís-
tem zájmu by měla být farnost. Ta naše. 
Budeme-li chtít, její tvář se promění. Jsou 
třeba dvě věci: chtít a prosit, tedy nabíd-
nout svůj zájem a prosit Pána o vedení. 
Tak se naše farnost může stát místem na-
slouchání, porozumění a přijetí.

Naslouchání je službou lásky

Chceme-li poskytnout první pomoc man-
želům v těžkostech, nabídněme svůj čas 
pro ně, naslouchání a modlitbu. Možná 
zjistíme, že potřebují i konkrétní pomoc, 
která jim umožní být chvíli spolu a mít 
čas jen na sebe. Ve chvílích, kdy problém 
vyžaduje odbornou pomoc, je možné pár 

povzbudit jejímu vyhledání.

O naslouchání
V záložce Vzdělávání najdete celou řadu 
informací o službě naslouchání a péči 
o manželství:
• Představení iniciativy Manželům nablíz-
ku / Marie Oujezdská
• Přínos iniciativy Manželům nablízku / 
Mons. Josef Nuzík
• Naslouchání jako úkol současnosti / 
P. Roman Seko
• Překážky trvalého vztahu / Jan Zajíček
• Rozdíly mezi mužem a ženou / Andrea 
Múdra
• Co od nás děti potřebují / Ivana Zajíčková
• Duchovní život manželů / P. Fr. Lízna
• ABC naslouchání / A. Múdra
• Co udělat pro spokojené manželství /
Jan Zajíček
• Červené kontrolky – Čemu se vyhnout 
v manželském životě?
• Jak správně naslouchat druhým / P. Jin-
dřich Kotvrda
• Láska a úcta / Dr. Emerson Eggerichs
• Nablízku s papežem Františkem
• Povídej – naslouchám s J. Křivohlavým
• Radost z lásky – Amoris laetitia

... tipy na knihy a internetové stránky. Po-
kud objevíte zdroj, který by se našemu té-
matu věnoval a mohl posloužit druhým, 
podělte se na info@mn.cz
Děkujeme.

www.manzelumnablizku.cz

 

Láska a úcta / Dr. Emerson 
Eggerichs

Návrat domů, 2012
(popř. videopřednáška 
na youtube.com)

O této knize bych mohla říci, 
že mi i po letech v manželství 
otevřela oči. Díky ní jsem si 
konečně uvědomila, že jsem 
manželovi při našem svateb-
ním dnu slibovala i ÚCTU. 
A i když každý třeba „ne-
musí“ americké autory, tato 

kniha je pro mě nejpřínosnější četbou 
tohoto roku (a to jsem toho s přibývají-
cím těhotentvím už přečetla dost :)) Vě-
řím, že informace o ní pomůže i vám 
a vašemu manželství.

Anotace na knihu

Žena má jednu důležitou potřebu – musí 
cítit, že ji manžel miluje. Pokud je tato její 
potřeba naplněna, je šťastná.
Muž má také jednu důležitou potřebu – 
musí cítit, že si ho manželka váží. Když je 
tato jeho potřeba naplněna, je šťastný.
Jestliže některá z těchto potřeb naplně-
na není, situace začne být zoufalá. Kni-
ha Láska a úcta vám ukáže, proč na sebe 
manželé reagují negativně a jak lze rychle 
a bez zbytečných těžkostí vzájemné kon-
flikty vyřešit. Kniha vychází z třiceti let 
poradenské praxe a vědeckého zkoumání. 
Práce Dr. Emersona Eggerichse dokáza-
la v bezpočtu případů změnit způsob, jak 
spolu manželé hovoří, jak o sobě vzájem-
ně smýšlejí a jak se k sobě chovají.
Po dvaceti letech studia Bible se autoro-
vi v plné síle otevřel citát sv. Pavla v lis-
tu Efezským 5,33: „A tak i každý z vás bez 
výjimky ať MILUJE svou ženu jako sebe 
sama a žena ať má před mužem ÚCTU.“ 
Ve své práci vychází z tohoto MANŽEL-
SKÉHO PŘIKÁZÁNÍ, které je staré už 
více než 2000 let! Když budeme uplat-
ňovat tento jednoduchý princip, promě-
ní naše vztahy a komunikaci. Stačí změnit 
přístup a reakce ke svému partnerovi!

Jaká je největší chyba, kterou páry dě-
lají?
Že se on chová nelaskavě a chce získat re-
spekt a že ona jedná neuctivě a chce zís-
kat lásku. To nemotivuje:) taková meto-
da nefunguje.
Klíčem k motivaci druhého člověka je na-
plnění jeho nejhlubší potřeby.

Když dokáže muž ženě říct, že potřebuje 
respekt (ale ne bez lásky),

a žena, že potřebuje lásku 
(ale ne neuctivě), je pro ně 
připravený ráj na zemi:)

„Doopravdy si druhých vá-
žit je základní princip moti-
vace.“

Podle knihy Láska a úcta / Dr. 
Emerson Eggerichs zpracovala 

Eliška Chovancová

Manželům nablízku
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V roce 2008 Česká biskupská konfer-
ence oficiálně vyhlásila 27. září jako 
Den Charity. Ne nadarmo se pojí 
s památkou sv. Vincence z Pauly, 
kterého si tento den církev také 
připomíná.

Svatý Vincenc z Pauly se narodil v roce 
1581 v jihozápadní Francii. Pocházel 
z chudé rolnické rodiny a byl třetím 
dítětem z celkových šesti. Vzhledem 
k jeho nadání i vyhlídkám na lepší 
život jej rodiče podporovali při volbě 
duchovního povolání. Ve 12 letech 
začal studovat a v r. 1600 přijal kněžské 
svěcení. O pár let později cestoval lodí, 
kterou přepadli turečtí piráti, a Vincenc 
byl prodán do otroctví, kde strávil dva 
roky. Po návratu do Paříže začal působit 
ve farnosti Clichy a také byl vycho-
vatelem a duchovním ve vlivné rodině 
generála Gondiho. Jeho láska k chudým 
a trpícím ho přiměla nejen k tomu, aby 
se sám angažoval v jejich pomoci, ale 
také začal uvažovat o vytvoření charita-
tivního společenství. Uvědomoval si, že 
pomoc je opravdu účinná tehdy, pokud 
je také dobře zorganizovaná. Na základě 
praktických zkušeností začal Vincenc 
a jeho spolupracovnice formulovat první 
jednoduchá, ale dobře promyšlená prav-
idla a v r. 1620 vzniká první společenství 
milosrdné lásky. Vincenc zakládá domovy 
pro nalezence, lidi bez přístřeší, učňovské 
dílny pro osiřelé chlapce, útulky pro 
nemocné a opuštěné starce. Pro lidi bez 
pomoci obstarává chléb, šatstvo a palivo 
na zimu. Avšak uvědomoval si, že sám 
mnoho nezmůže, že by byla potřeba 
armáda obětavých kněží, a tak v r. 1625 
vytvořil základ misionářské kongregace 
Lazaristů. Jejím úkolem měly být misie, 
duchovní služby při exerciciích, služba ve 
věznicích a také výchova a formace kněží. 
O několik let později založil společenství 
sester s charitativní službou pod náz-
vem „Dcery křesťanské lásky“, zvané 
též Vincentky. V období třicetileté války 
ve Francii zuří hladomor a Vincenc se 
stává nejtvrdošíjnějším žebrákem. Jeho 
výzvy však nejsou marné. Vznešené dámy 
prodávají svoje ozdoby, hedvábné tapety, 
zlaté svícny i stříbrné nádobí a Vincenc 

tak může poslat pomoc do postižených 
oblastí a doslova se stává zachráncem 
celých provincií. Jeho pomoc se však 
neomezovala jen na tehdy dvacetimil-
ionovou Francii, ale jeho misionáři 
působí také v Tunisu, Alžíru, na Mada-
gaskaru a také v Irsku nebo Polsku. V r. 
1656 onemocněl malárií, jeho síly zeslá-
bly a pohyboval se jen s obtížemi. Přesto 
nepřestává pracovat pro své chudé. 
Žebrá, organizuje pomoc a „spolutrpí“ 
se svými misionáři. Na jaře roku 1600 
s důvěrou v Boží milosrdenství umírá. 
R. 1737 byl prohlášen za svatého a poté 
prohlášen za ochránce všech katolických 
dobročinných sdružení, mezi něž v prvé 
řadě patří právě Charita.

Život Vincence z Pauly byl protkán 
láskou a pomocí k bližnímu. Dal nejen 
základ všem následujícím Charitám, 
ale také vzor, ke kterému můžeme stále 
směřovat. V dnešní době není potřeba po-
moci menší, můžeme se setkávat s téměř 
totožnými sociálními skupinami jako 
Vincent v 17. stol. Osiřelé děti, chudé 
nefunkční rodiny, lidé bez domova, lidé 
s různými typy závislostí, vězni, senioři 
atd. Máme ovšem výhodu – naše organ-
izace má již vytvořenou strukturu, je 
z velké části financovaná státem a každý 
zaměstnanec za svou práci dostává mzdu. 
Velkou podporou pro výkon ve službách 
je odborné vzdělání a trend doplňovat 
další. Co však dělá Charitu charitou, 
co je tím pramenem, ze kterého může 
vyrůst takové dílo, je láska. Láska, kterou 
vkládáme do své práce, do přístupu 
k jednotlivým lidem, se kterými se ve 
svých službách setkáváme, i do vztahů 
uvnitř organizace. Tu nenahradí žádný 
dokonalý sociální systém, ani odbornost, 
ani nejpropracovanější vnitřní struktura. 
Nechci říci, že tyto věci nejsou důležité, 
ale jsou to jednotlivé prvky stavby, která 
musí stát na pevném základě.

Je dobré si připomínat, kde má Charita 
své kořeny a jaké hodnoty zastává. Možná 
i právě skrze odkaz sv. Vincence z Pauly.

Kateřina Kolajová,
Pastorační asistentka Charity Val.Meziříčí

Den Charity aneb Proč se stal patronem Charit 
sv. Vincenc z Pauly

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Postní almužna 2020

V letošním roce proběhla Postní doba 
a Velikonoce úplně jinak, než jsme byli 
v posledních desetiletích zvyklí. Do 
běžného života nám vstoupila nejen 
různá omezení z nařízení vlády, ale také 
obavy o vlastní zdraví i zdraví našich blíz-
kých, o práci, o budoucnost. Probíhala 
domácí výuka dětí, zajišťovala se pomoc 
pro seniory a nemocné, šily se roušky, 
sháněly ochranné pomůcky… Každý 
dělal, co mohl. 
Přesto se nezapomínalo spořit do 
pokladniček, aby se mohlo podpořit char-
itní dílo v našem děkanátu. Pokladniček 
se sešlo o poznání méně, ale o to více byli 
dárci štědřejší. Proti minulému roku, 
kdy se nám vrátilo 312 pokladniček 
s výtěžkem 106 096 Kč, je letošní výtěžek 
80 316 Kč ze 161 pokladniček úžasným 
výsledkem. V mnoha pokladničkách 
byla také vložena doporučení, kde by 
peníze pomohly. Z postní almužny jsme 
podpořili Misijní klubka ve dvou far-
nostech a jednoho vážně nemocného 
člověka. Ostatní peníze budou použity na 
zkvalitnění služeb naší organizace.
Moc děkujeme všem, kteří se zapojili.

Kateřina Kolajová,
Pastorační asistentka Charity Val. Meziříčí

Cesta je cíl

Fenomén poutnictví se objevuje ve všech 
hlavních náboženstvích po celém světě, 
snad ve všech etapách lidských dějin. 
Řekové cestovali do Delf, aby si vyžádali 
věštbu v Apollonově věštírně, Židé pu-
tovali každý rok do Jeruzaléma ke chrámu 
krále Šalamouna a každý dospělý muslim 
musí vykonat pouť do Mekky alespoň 
jednou za život, aby splnil svou povinnost 
Alláhovi. Ve středověku křesťanští poutníci 
na dlouhou dobu opouštěli svá obydlí 
a putovali ke vzdáleným poutním místům 
mnohdy celá léta s nejistým koncem. Proč 
hrála pouť v životě člověka tak důležitou 
roli a jak je možné, že tento fenomén 
přetrval stovky let a v dnešní moderní době 
se k němu stále více lidí vrací?
Z duchovního hlediska je pouť projev 
náboženské úcty, je to závazek putování 
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HUDBA

Od pátku 21. 8. do soboty 22. 8. 2020 se 
ve Vsetíně uskutečnil křesťanský festival 
UNITED online. Letošní ročník vzhle-
dem k aktuální společenské situaci pro-
běhl bez návštěvníků, a to formou pří-
mých přenosů. Ty zajišťovala televiz-
ní stanice TV NOE a byly dále vysílány 
na sociálních sítích Facebook a YouTu-
be. Pro zájemce z řad diváků byly při-
praveny online poradenské a modlitební 
služby. Záznam celého festivalu můžete 
zhlédnout zde.

Ředitel festivalu Petr Húšť hodnotí uply-
nulou akci následovně: „Letos byl UNI-
TED jiný, ale i přesto měl svůj smysl. Ne-
vnímali jsme ho jako něco náhradního, 
provizorního nebo podřadného. Věříme, 
že Pán Bůh dokáže každou situaci pro-
měnit v naše dobro a že kri-
ze může být příležitostí. Lidé 
sledovali UNITED online ne-
jen doma přes televizi, počí-
tač, telefon, ale navíc po celé 
České republice probíhaly 
také projekce, na kterých ho 
převážně mladí lidé sledova-
li společně. Sledovali, reago-
vali, posílali dotazy i využíva-
li službu duchovního poradenství online. 
A tak je možné, že UNITED mohl mít vět-
ší dopad, než kdyby proběhl klasicky.“
Většina programu se odehrála ve vsetín-
ském Domě kultury. Jeho velký a malý sál 
se na dva dny proměnily v nahrávací stu-
dia, odkud byly přenášeny koncerty, pro-
mluvy řečníků, semináře, talk show a ta-
neční vystoupení. Program se ale neko-
nal jen tam. Jeho součástí bylo předtoče-
né vystoupení britského zpěváka Martina 
Smithe a živé vstupy z míst, kde přízniv-
ci festivalu uspořádali projekce festivalo-
vých přenosů.
Díky přímým přenosům se festival dostal 
za hranice Česka. „Musíme popravdě při-

znat, že nám společenství zaplněného Vse-
tína chybělo. Milé překvapení však bylo, že 
nám psali lidé, kteří nás sledovali ze Slo-
venska, Rakouska, Německa, Finska, Nor-
ska, z různých míst ve Spojených státech 
i z Peru. Chtěli jsme zůstat s lidmi spojeni, 
jak lidsky, tak i duchovně. A to se naplni-
lo nejen propojením s účastníky-diváky, ale 
i se sloužícími,“ dodává Petr Húšt.
UNITED online připravilo na 170 lidí 
z řad organizátorů, účinkujících, modli-
tebníků a poradců, štábu TV NOE a dob-
rovolníků. 

Napsal Pavel Šupol
Odkazy:
www.festivalunited.cz 
www.facebook.com/festivalunited 
www.instagram.com/festivalunited 
www.youtube.com/festivalunited 

Vraťte se k festivalu UNITED v pohodlí domova
k nějakému posvátnému místu, k hrobu 
světce či dějišti významné události. Po celém 
světě je mnoho poutních míst i poutních 
cest. Jen v našem regionu jich je několik. 
Zmíním ty nejznámější, jako je Velehrad, sv. 
Hostýn či sv. Kopeček u Olomouce. Poutníci 
chtějí dosáhnout očištění, smíření, obnovy 
duchovního života a vyprosit požehnání pro 
sebe i své blízké. Mnoho poutí je vykonáno 
s prosbou o uzdravení nebo s touhou po 
vlastní proměně.
Ať už důvodem k putování bylo a je cokoliv, 
to důležité, co se na poutích odehrává 
a které vede ke všem těmto změnám, je 
setkání. Filosof a pedagog Martin Buber 
píše: „Všechen skutečný život je setkávání.“ 
Na pouti máte možnost setkat se s přírodou, 
lidmi, kteří vyznávají nejrůznější duchovní 
cesty, kulturními poklady, posvátnými 
místy, a hlavně se sebou samými. Při pouti 
se totiž nejenom jde. Poutník čelí těmto 
setkáním a může zvažovat otázky, které se 
vynoří, může zaslechnout odpovědi, které 
přicházejí. Možná se zachvěje něco, o čem 
jsme byli skálopevně přesvědčeni, a tím 
se otevřou dveře do nových, jiných světů. 
A proč k těmto setkáním potřebujeme 
pouť? Protože když se vydáváme na cestu, 
zbavujeme se svých zažitých stereotypů, 
vycházíme ze svého pohodlí a jistot, a tím 
dáváme možnost otevřít se věcem novým. 
Krása přírody, tichost a zklidnění ještě 
dotvářejí dokonalý prostor pro uzdravení 
duše i těla.
My jsme naši pouť, která měla proběh-
nout 23.–24. července z Valašského 
Meziříčí na Troják a pak na Hostýn, 
museli pozměnit. Vzhledem k časové 
vytíženosti zájemců se trasa omezila 
jen na 24. 7. – Bystřice pod Hostýnem, 
Hostýn a zpět. Jen? Myslím, že pro 
některé z nás to byl strop, co jsme byli 
schopni zvládnout, a proto i modlitby, 
které jsme v bazilice na Sv. Hostýně 
předkládali Bohu, měly tuto přidanou 
hodnotu. Celá pouť i mše svatá byla 
obětována za všechny vážně nemocné 
a zemřelé zaměstnance naší Charity. 
Věříme, že požehnání z této pouti se dos-
tane celému charitnímu dílu i vám všem.
„Největší pouť, jakou jsem na zemi vykon-
al, není dlouhá. Měří třicet centimetrů. Je 
to vzdálenost od hlavy do srdce. Překonat 
tuhle kratičkou vzdálenost někdy trvá 
nejdéle.“  Laurent Gay

Kateřina Kolajová,
Pastorační asistentka Charity Val.Meziříčí
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SVATÍ MĚSÍCE

PŘIJAL PODOBNOST S  PÁNEM
Narodil se r. 1802 ve Francii. Otec ho 
pustil v 15 letech do semináře, který zalo-
žil jeho strýc Jacques. Jan tam zůstal a r. 
1818 vstoupil do misijního řádu lazaretů. 
Vynikal nadáním a zbožností. Řeholní sli-
by složil r. 1820.
Horlivě studoval teologii a r. 1825 přijal 
svátost kněžství. Poté byl poslán učit teo-
logii do semináře v Saint-Flaur a po 2 le-
tech se stal rektorem semináře. Toužil po 
misii a jeho přání se splnilo r. 1835. Ces-
toval do Číny, do Le Havre vyplul na lodi 
a 29. 8. 1835 přicestoval do Macaa. Zde 
se učil čínštině a pak se vydal na cestu 
v džunce, pěšky i na koních do Nanjang 
v provincii Henan. Věnoval se opuštěným 
dětem, byl dobrý učitel a 3 roky sloužil 
chudým křesťanům. Chodil udělovat svá-
tosti nemocným, kteří měli v chatrčích na 
zemi jen trochu slámy. Mši svatou sloužil 
s neobvyklou vroucností.
R. 1838 byl povolán k misii v oblasti 
v Hubei. Zde prožil mnoho psychických 
i fyzických útrap. Dolehla na něj i du-
chovní úzkost. Jako posily se mu dostalo 
vidění Krista na kříži, který jej uklidňoval 
a připravoval k mučednické smrti.
Křesťanství bylo v Číně zakázáno r. 1794, 
přesto byla i období částečné toleran-
ce, ale r. 1839 došlo k další vlně tvrdé-
ho pronásledování. Dne 15. 8. 1839 sla-
vil Jan Gabriel s dalšími třemi misioná-
ři svátek Panny Marie v Cha-Yuen-ken. 
Bylo mu oznámeno, že k nim míří stov-
ka vojáků. Dva misionáři utekli daleko, 
ale Jan se ukryl v okolí s bambusovým po-

SV. JAN GABRIEL PERBOVRE
/ 11. 9. /

rostem a skrytými jeskyněmi. Doufal, že 
ho vojáci nenajdou. Našel se však zrádce, 
který úkryt prozradil. Vojáci Jana spouta-
li a nemilosrdně týrali. Při cestě do věze-
ní s ním byl věrný Tomáš, Filipovi se po-
dařilo utéci. Třetí z blízkých byl starší ka-
techeta Jy, který zapřel, že k němu patří, 
zapřel i svou víru, a dokonce se podílel na 
jeho bití.
Jan byl zatčen 26. 9. 1839, vláčen od sou-
du k soudu, před čtyři tribunály a nej-
méně ke 20 výslechům. Na otázku: „Jste 
křesťanský kněz?“ odpověděl: „Ano, jsem 
kněz a kazatel tohoto náboženství.“ Na 
další otázku, zda je ochoten vzdát se své 
víry, odpověděl: „Ne! Já se víry v Krista ni-
kdy nevzdám.“
Podstoupil více křížových výslechů s mu-
čením. Plival na něj i ten, kterého dří-
ve přivedl k víře. Vedle fyzického nási-
lí jej zraňovalo zesměšňování svátos-
tí, víry i naděje ve věčný život. Na obliče-
ji měl vypálené čínské znaky oznamující 
jeho vinu: „učitel falešného náboženství.“ 
P. Jan Perboyre přes všechno, co mu pů-
sobili, zůstával vlídný a plný dobroty. Zís-
kal i náklonnost některých strážců, ale vý-
hody odmítal.
Podle rozsudku byl se 7 odsouzenci do-
praven na místo, kde vojáci sťali nejdří-
ve spoluvězně a P. Jana Perboyre přivázali 
ke kříži, na kterém mu ve tři hodiny odpo-
ledne utáhli smyčku kolem krku. V oka-
mžiku jeho smrti byl na nebi viděn zářící 
kříž, údajně až v Pekingu.
Pohřben byl zprvu na místním hřbito-
vě. S vyzdvižením jeho ostatků bylo na 
svědectví synům a dcerám sv. Vincen-
ta v Číně uvedeno, že v zemi zůstalo jeho 
srdce a že jeho kosti byly v roce 1860 pře-
neseny do mateřského řádového domu 
v Paříži.
Blahořečen byl r. 1843 a za svatého pro-
hlášen r. 1996.

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Přiná-
ším ti v něm své modlitby, práce, rados-
ti 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 svě-
dectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou 
oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou na-
šeho 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

ŘÍJEN
2. Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, 
v síle svého křtu měli větší podíl na od-
povědnosti v církevních institucích.
3. Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana 
Nepomuka Neumanna s nadšením pod-
porujeme, šíříme radost evangelia a po-
máháme potřebným.

LISTOPAD
1. Oblast umělé inteligence
Modleme se, aby pokrok v oblasti ro-
botiky a umělé inteligence byl vždy ve 
službách člověka.
3. Za kostelníky, ministranty, akoly-
ty, lektory a farní rady – ať pod ochra-
nou sv. Jana Nepomuckého každý napl-
no slouží na svém místě v církvi.

Chybějící úmysly budou zveřejňovány 
v daný měsíc na webové stránce: 
www.cirkev.cz/apostolat-modlitby



/ 13 /

Tímto příběhem o Zjevení Panny Ma-
rie v Tulpetlac tak pokračujeme několi-
kadílné pojednání o významných pout-
ních místech v Mexiku – v této nádher-
né a pro nás Středoevropany vzdále-
né zemi.
Ve městě Ecatepec de Morelos v části Tul-
petlac, nedaleko od hlavního města Ciudad 
de México/Mexico City, se nachází kostel 
Pátého zjevení k Juanu Diegovi/kostel Pan-
ny Marie z Tulpetlac. I když jde o velmi jed-
noduchou budovu, jedná se o jeden z nejpo-
svátnějších kostelů na předměstí mexické 
metropole. Kostel byl postaven na troskách 
domu Juana Bernardina.
11. prosince 1531 se Panna Maria znovu 
zjevila Juanu Diegovi (poté co se mu několi-
krát zjevila v Guadalupe). Když se Juan Die-
go vrátil domů do Tulpetlac, zjistil, že jeho 
strýc Juan Bernardino, jeho jediný žijící pří-
buzný, má horečku. Žádný pokus o snížení 
horečky nefungoval. Tu noc Juan Diego ne-
chtěl opustit místo u strýcovy postele. Ná-
sledujícího dne ho jeho strýc požádal, aby 
šel za knězem, aby mohl přijmout pomazá-

ní nemocných a eucharistii. Když se násle-
dujícího dne Juan Diego vrátil domů do Tul-
petlac ke svému strýci Juanu Bernardino-
vi, tak ten mu potvrdil, že se mu Panna Ma-
ria zjevila a promluvila s ním předchozí den. 
Uzdravila ho a opakovala svou žádost o vy-
budování kostela na kopci Tepeyac (na mís-
tě jejího zjevení v Guadalupe) a měla by být 
nazvána „Naše paní z Guadalupe“.
Jeden hostující kněz ze Spojených států ame-
rických, který se zde modlil před obrazem 
uzdravení Juana Bernardina, najednou spat-
řil obraz papeže Jana Pavla II., na kterém 
byla ruka Panny Marie. Je známo, že tento 
obraz nebyl předtím nikdy viděn. Kostel Pá-
tého zjevení Panny Marie v Tulpetlac byl poté 
papežem Janem Pavlem II. označen za Svě-
tové centrum uzdravení. Pod oltářem v kos-
tele se také nachází léčivá studna.
V sakristii je pamětní deska, která uvá-
dí, že papež Pius XII. uděluje plnomocné 
odpustky těm, kteří navštíví tento kostel 
a kteří splňují podmínky nezbytné pro pl-
nomocné odpustky.

Tomáš Surý

Poutní sezóna v kapli sv. Cyrila a Metodě-
je na Radhošti byla i letos zahájena již tra-
dičně Stanislavskou poutí. Epidemiolo-
gická opatření znemožnila účast obvyk-
lého množství účastníků. Letošní hlavní 
pouťová sezóna v kapli pak byla otevřena 
poutí k oslavě sv. Cyrila a Metoděje v ne-
děli 5. července. Byly slouženy dvě mše 
svaté a to farností Trojanovice a farnos-
tí Dolní Bečva, za krásného počasí a za 
účasti velkého množství poutníků.
Hlavní pouti vždy předchází jednání val-
né hromady Matice. Ta se konala v so-
botu 27.6. 2020 na Radhošti. Valné hro-
madě vždy předchází mše svatá. V letoš-
ním roce jí předsedal P. Petr Dujka, farář 
z Dolní Bečvy. Byla obětována zejména za 
všechny živé i zemřelé členy Matice a za 
její četné příznivce.
Programem valné hromady byla ne-
jen obvyklá náplň daná stanovami spol-
ku. Mimo jiné byla projednána nutnost 
urychlené opravy hromosvodu na kapli. 

Tato oprava byla provedena již v následu-
jícím týdnu, takže další letní bouřky by již 
neměly kapli ohrozit. Dále byl projednán 
kalendář pravidelných sobotních pou-
tí a rozpis služeb členů Matice při těchto 
poutích. Mše svaté, které zajišťují farnosti 
olomoucké a ostravsko-opavské diecéze, 
jsou v kapli konány každou sobotu vždy 
od 11 hodin, a to až do svátku sv. Václava.
Na valné hromadě bylo rovněž vzpome-
nuto 115. výročí založení Matice Radhošť-
ské. Založení Matice Radhošťské bylo za-
vršením stavby kaple na Radhošti, která 
byla vysvěcena arcibiskupem olomouckým 
Theodorem Kohnem dne 11. září 1898. 
Členové tehdejšího výboru na postavení 
kaple si uvědomovali, že i v dalších letech 
bude nutné, aby o kapli i v budoucnu ně-
kdo pečoval. A to je i v současnosti jednou 
z hlavních činností Matice Radhošťské.

Za Matici Radhošťskou
Ladislav Kohout, člen Matice

Zprávy z činnosti Matice Radhošťské

POUTNICKÉ MEXIKO / 2. DÍL 
ZJEVENÍ PANNY MARIE V TULPETLAC

PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 
hlavních naplánovaných akcí 

za následující období

Z ÁŘÍ
27. 9. / neděle
Hážovická pouť

ŘÍJEN
3.10. / sobota
Děkanátní modlitby za duchovní 
a manželská povolání v Zašové

3.10. / sobota
Setkání farních rad 
ve Valašských Kloboukách

10.10. / sobota
Přednáška Václava Kašíka 
o Mariánském sloupu v Praze 

18. 10. / neděle
Misijní neděle

29. 10. / čtvrtek
Adorační den farnosti

LISTOPAD
1. 11. / neděle
Patrocinium farního kostela 
Všech svatých

2. 11. / pondělí
Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

13.–15. 11. 
Duchovní obnova na Velehradě 
(viz plakát na str. 6)

25. 11. / středa
Pastorační rada

Sledujte informace k plánovaným 
akcím v ohláškách 
a na webu farnosti.
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OHLÉDNUTÍ

Při Arcidiecézní pouti rodin, kterou 
i letos uspořádalo poslední prázdni-
novou sobotu na Svatém Hostýně Cen-
trum pro rodinný život, lidé děkovali 
za prožité letní měsíce a prosili o po-
moc do nového školního roku.

K ohlédnutí za uplynulými měsíci vy-
bídl přítomné také hlavní celebrant mše 
svaté, biskup Josef Nuzík, který zastoupil 
arcibiskupa Jana Graubnera. „Projděte si 
v duchu všechna místa, která jste navštívili, 
a možná uvidíte, že jich nebylo málo – 
přestože možnosti cestování byly omezené,“ 
zmínil ve své homilii. Přes všechnu radost 
z poznávání je ale teď podle něj třeba se 
vrátit na to nejdůležitější místo. „Pro 
Svatou rodinu jím byl Nazaret, pro nás je 
to tam, kde bydlíme, kde chodíme do školy 
nebo pracujeme,“ zmínil a dodal: „Prosme 
Pannu Marii, abychom v tomto svém 
Nazaretě uměli žít a milovali ho.“
K lepšímu životu v rodině, ve škole nebo 
práci pak podle něj vede schopnost snášet 
se navzájem a odpouštět si. „Uplynulé 
měsíce nás naučily, že to nejdůležitější jsou 
vztahy. Pak se nemusíme bát ani toho, co 
přijde, protože Bůh nám chce pomáhat,“ 
řekl také a pokračoval: „Rodina, která 
se modlí, se nerozpadne. Tím, že jste 
přišli, ukazujete, že se společně modlíte. 
Pokračujte v tom i dál! Nevíme, co nás 
čeká, ale víme, že když budeme spojeni 
v modlitbě, obstojíme.“
V závěru bohoslužby pak přijal nejen 
poděkování jménem přítomných rodin, 
ale také dort pro arcibiskupa Graubnera, 
který právě toho dne oslavil své 72. naro-
zeniny. A s poděkováním vystoupil také 
biskupský delegát pro pastoraci P. Petr 
Bulvas, který připomenul, že touto poutí 
se slaví i 30. narozeniny arcidiecézního 
Centra pro rodinný život. „Všem 
spolupracovníkům patří díky za to, co se 
dosud podařilo vykonat,“ dodal.
Následující hodiny pak patřily zejména 
dětem. Pracovníci děkanátních center 
pro rodinu připravili například divadelní 
představení Dana Taraby, stanoviště 
se soutěžními úkoly nebo narozeni-
nové losování cen. Poutní program pak 
odpoledne uzavřela společná modlitba.

Zdroj: církev.cz

Jako každý rok i letos o prázdninách 
proběhl příměstský tábor. S dětmi jsme 
si prošli celý liturgický rok po jednot-
livých barvách. Seznámili jsme se se 
zelenou, fialovou, červenou, bílou a ne 
moc častou růžovou barvou. 
V průběhu týdne nás navštívili někteří 
ze svatých, vyřádili jsme se v Gibon 
parku a zaběhli jsme si i dětský mara-
ton. Děti si vyrobily vlastní křížky ze 
zažehlovacích korálků a měly možnost 
zažít Sederovu večeři. Celý týden jsme 
zakončili výletem na kozí farmu, kde si 
děti vyzkoušely podojit kozy nebo ochut-
nat kozí mléko a sýry. Po namáhavém 
výletě následovala závěrečná mše 
a slavnostní táborák. 
Celý týden jsme si krásně užili. Nejen, 
že jsme si zahráli spoustu zajímavých 
a zábavných her, ale také jsme se toho 
hodně naučili a náramně jsme si to 
všichni užili. 

Terezka Bohuslavová, Eliška Rozsypalová 
a tým vedoucích ☺

FARNÍ TÁBOR

„Pomóc, pomóc, kde jste kdo, hoří mi ves-
nice!!!“ Nějak takto započal náš farní tá-
bor, který se konal ve dnech 27. 7.–5. 8. 
2020 v malebné vesnici Třemešná, kousek 
od polských hranic. Letošním tématem 
byl Divoký západ – WESTERN.
Po celou dobu tábora jsme se snažili, spo-
lečně s šerifem, pomoci příteli Tomovi do-
padnout bandity, kteří mu vypálili vesnici. 
Děti ve svých skupinkách plnily a společ-
ně překonávaly různé překážky a situace, 
které jim při stopování banditů přicháze-
ly do cesty. Během naší cesty jsme přišli 
o šerifa, kterého nám vzali bandité, když 
jsme se s nimi měli sejít. Když jsme se vy-
dali na jednodenní výlet do blízké vesnice 
Bohušov, všimli jsme si, že jsou po cestě, 
kterou jsme šli, poztrácené věci a obleče-
ní šerifa a že je to další indicie k dopadení 
a nalezení sídla našich nepřátel. 
Naše cesta se pomalu blížila ke konci 
a my jsme se museli pořádně připravit na 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR POUŤ RODIN
NA SV. HOSTÝNĚ

to nejhorší – boj o šerifa a poražení ban-
ditů. Děti si prošly výcvikem, aby byly sil-
né a fyzicky připravené, dále musely pře-
konat samy sebe, svůj strach a vydat se 
noční cestou plnou nástrah a překážek, 
poté přenocovat pod noční oblohou a po-
prat se s lesním hmyzem, který byl oprav-
du všude ☺. 
Pro silné a odolné tělo je potřeba i dobré 
jídlo a pití. I naši šikovní pomocníci si do-
kázali poradit a připravili pro ostatní i pro 
sebe pokrmy různých barev, druhů, veli-
kostí, chutí a vůní. Na závěr si děti vyro-
bily zbraně, díky kterým by mohly porazit 
své protivníky, a tak získat zpět svého še-
rifa. I přes to, že nám počasí moc nepřá-
lo, jsme se vydali porazit bandity a našeho 
šerifa získat zpět. Boj byl náročný, ze za-
čátku vyrovnaný, sil ubývalo, ale nevzdá-
vali jsme to a snažili se, jak jen to šlo, až 
se nám to nakonec podařilo, tedy skoro. 
Hlavní z banditů nám utekl, a tak záleželo 
už na šerifovi s Tomem, jak dopadne ten-
to boj. „Ha, tamhle je. Šerife, pozor, stří-
lí na nás, kryjte se!“ Byl to napínavý sou-
boj, ale jak už to bývá, dobro vždy zvítězí. 
Poslední večer všichni netrpělivě čeka-
li, jak dopadlo jejich snažení a úsilí bě-
hem celého tábora. V ten samý večer še-
rif oznámil, že odchází do důchodu a že je 
na čase předat jeho místo někomu mlad-
šímu. „Milý Tome, poznal jsem, že jsi sku-
tečně silný a odvážný muž, zde je má še-
rifská hvězda a pistol. Jsem přesvědčen, 
že budeš dobrý šerif, jako jsem býval já 
sám.“ A tak pozici šerifa převzal náš pří-
tel Tom. 
Po celou dobu tábora mezi námi všemi 
panovala milá, přátelská, vřelá a spoko-
jená nálada. Myslím si, že jak vedoucí, 
tak i děti si to užili a že společně budeme 
moci na co vzpomínat. Mně už nezbývá 
nic jiného než poděkovat rodičům za je-
jich důvěru a modlitby. Všem dětem za je-
jich perfektní nasazení, odhodlání a přá-
telské pouto, které si mezi sebou vybu-
dovaly. Děkujeme také všem kuchařům 
a kuchařkám za skvělé a výborné jídlo, 
které připravovali pro naše hladová bříš-
ka. A na závěr všem vedoucím, kteří si na-
šli čas, aby vymysleli a naplánovali pest-
rý a zábavný program. Bez Vás všech by 
tento tábor nebyl táborem. „O náš Pane, 
Tobě dík vzdáváme, za ty dary, které od 
Tebe máme. Haleluja, Haleluja!“ Tak 
příští rok se na Vás všechny budeme těšit.

Terezka Bohuslavová s týmem vedoucích ☺



Síla modlitby funguje i u kostek

Odevzdanost po bitvě

Liturgický rok v zákristii

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

FARNÍ TÁBOR V TŘEMEŠNÉ
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Už  j s t e  s l y š e l i  o  n o v é m  d ě k a n á t n í m  w e b u ?

I n f o r m a c e  o  a k c í c h ,  a k t i v i t á c h ,  s e t k á n í c h ,  p o u t í c h 
a  d a l š í m  d ě n í  v  d ě k a n á t u  V a l a š s k é  M e z i ř í č í

 w w w. d e k a n a t v a l m e z . c z

Příměstský tábor s návštěvou svatých

První svaté přijímání 28. 6. 2020


