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ON-LINE POZVÁNÍ

Téměř jako návštěva z kosmuValašské městečko v záři slunce

Kostel Panny Marie, Pomocnice křesťanů na Gruni

Téměř jako návštěva z kosmu
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Během roku se slaví spousta různých 
svátků. Křesťanských slavností, státních 
svátků, mezinárodních dnů (dnes už snad 
úplně všeho) i soukromých oslav. Mezi tě-
mito všemi svátky jsou v naší společnosti 
jednoznačně největším svátkem Vánoce. 
Proč? Jsou to svátky rodiny, svátky dětí, 
rodičů, babiček a dědečků, rodiny v tom 
nejlepším slova smyslu. Naprostá většina 
lidí má tu důležitou a nosnou zkušenost 
svého dětství prožitého v rodině a napros-
tá většina z nás v rodinách žijeme. 
Proto jsou Vánoce svátkem, který je blíz-
ký největšímu počtu lidí. Ostatní svátky 
oslovují jen určité skupiny v naší společ-
nosti. Velikonoce jsou nejdůležitější pro 
křesťany, pro většinu ostatních je to jen 
super prodloužený víkend. Někdo slaví 
první máj jako svátek práce, jiní jako svá-
tek zamilovaných, ale pro řadu lidí je to 
den, kdy se sadí brambory. Někteří mož-
ná slaví 28. říjen, ale většina si jen po-
chvaluje, že je další den volna. Atd.
Vánoce jsou svátky rodiny. S tím jako 
křesťané souhlasíme a slavíme je v tom-
to smyslu také. Ale přece jen jsou pro nás 

ZAMYŠLENÍ

Ale nebuďme z toho smutní! Snažme se 
všechno vidět v pozitivním světle! Snažme 
se vůbec o nalezení Světla, které přišlo na 
svět. Snažme se o setkání s Ním, neboť to 
je podstata přípravy na Vánoce v adventu 
i samotných Vánoc. 
Tím Světlem je samozřejmě míněn Pán Ježíš 
Kristus. A setkávat se s ním můžeme osobně 
v modlitbách, rozjímání, při četbě Slova Bo-
žího a také při bohoslužbách. Jenom musíme 
sledovat, jaká budou případná omezení a ro-
zumně se jich držet, ať zbytečně neohrožuje-
me zdraví a životy své a našich bližních. V ad-
ventu budou mše svaté v pravidelných ča-
sech, jak jsme zvyklí. O Vánocích bude v kos-
tele samozřejmě vánoční výzdoba, bude tam 
stát i betlém. Protože v tuto chvíli, kdy se při-
pravuje náplň předvánočního čísla FZ, ne-
můžeme ještě pevně stanovit, tenkrát a ten-
krát se budou zdobit stromečky, prosíme, 
věnujte pozornost farním ohláškám, ve kte-
rých se dozvíte více. Případně bude na urči-
tou věkovou skupinu cílit i prosba k pomoci. 
A pořad služeb Božích o Vánocích bude vy-
padat následovně:

Vánoční pořad služeb Božích 

Milí čtenáři tohoto čísla Farního zpravoda-
je, jistě očekáváte základní informace, jak 
bude letos probíhat advent. Budou třeba 
adventní koncerty, jak tomu každý rok bý-
valo? A hlavně, jak to bude letos s Vánoce-
mi. Budou vůbec nějaké Vánoce? 
Tak, první zpráva, kterou vám rád tlumo-
čím, je, že advent a Vánoce se neruší. Ty 
církev slaví na celém světě a na jejich slavení 
nemá vliv žádná kalamita, žádná pandemie, 
žádné překážky. To je zpráva pro radost!
Co už tak veselé na první pohled není, je, že 
obojí si budeme muset připomínat jinak, 
než jsme na to byli vždycky zvyklí. Tak napří-
klad nebudou adventní koncerty. (Ani se le-
tos neprodávaly adventní věnce před pasto-
račním centrem). Nebude ani velká advent-
ní zpověď, aby se nesetkalo dohromady větší 
množství lidí. Každý si bude muset najít ces-
tu ke zpovědi individuálně. O Vánocích bu-
dou scházet doprovodné akce, jako bývá 
například zpívání koled. Mnozí z vás si v ad-
ventu nebo o Vánocích zašli do kostela sva-
té Anny v Muzeu: na roráty, na mši svatou ve 
vánočním oktávu. Ani to letos nebude.

RADUJTE SE, VESELTE SE, 
ať se děje cokoliv!
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Vánoční pořad služeb Božích ve farnosti 
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm 2020

Čtvrtek • Štědrý den 
24. 12. 2020  16.00 Pastýřská mše sv. ve farním kostele
  16.00 Dětská mše sv. ve Viganticích
  24.00 Půlnoční mše sv. ve farním kostele
 
Pátek • Slavnost Narození Páně
25. 12. 2020  7.00; 8.15; 10.00 Mše svatá ve farním kostele
  10.30 Mše svatá ve Viganticích
 
Sobota • Svátek svatého Štěpána
26. 12. 2020  7.00, 8.15, 10.00 Mše svatá    farní kostel
 
Neděle • Svátek Svaté Rodiny
27. 12. 2020  7.00; 8.15; 10.00 Mše svatá    farní kostel 
  10.30 Mše svatá ve Viganticích 

Pondělí • Svátek svatých Mláďátek
28. 12. 2020  18.00 Mše svatá     farní kostel

Úterý 29. 12. 2020   7.00 Mše svatá    farní kostel
 
Středa 30. 12. 2020  18.00 Mše svatá    farní kostel 
 
Čtvrtek • svatého Silvestra 
31. 12. 2020  16.00 Mše svatá na poděkování za rok 2020  farní kostel
 
Nový rok • Matky Boží Panny Marie
1. 1. 2021  7.00, 8.15, 10.00 Mše svatá    farní kostel
  10.30 Mše svatá ve Viganticích
 

Pokojný, klidný Advent a radost z narození Spasitele světa vám, milí farníci, 
přeje jáhen Miroslav Frňka. 
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ROŽNOVSKÝ BETLÉM

V roce 2013 mě o. Kamil Obr požádal, 
abych do Rožnovského kostela vytvo-
řila betlém. Otec Kamil měl vizi, která 
mě taky zaujala – a to, aby to bylo po-
jaté trochu odlišným způsobem. Aby 
tam byl důraz na autenticitu a skuteč-
né reálie Blízkého východu.  Takže ne 
sníh a postavičky v moravských kro-
jích, ale horkem a pískem ošlehané se-
mitské, ale i arabské a řecké tváře. 

Jako inspirace mi posloužila otcem Ka-
milem půjčená kniha o biblických mís-
tech se 70 let starými fotografiemi míst-
ních lidí. Zvláště nás oba zaujala jedna 
fotografie malého pasáčka držícího v ná-
ručí jehně, tato postava chlapce se stala 
i první figurkou betléma. 

Než přejdu k jednotlivým postavám, 
ráda bych se zmínila o scenérii, do kte-
ré je betlém zasazen. Je to velmi drama-
tická krajina. Typicky středomořsky su-
chá. Tu a tam ji oživují keře a palmy. 
V přední části do prostoru vybíhá skal-
natý sráz. V dálce je panorama města na 
kopci. Chýše je postavená u pobořené-
ho kamenného oblouku, je to nenápad-
ná připomínka římské nadvlády (oblouk 
je charakteristický pro římskou architek-
turu). 

Proč svatá rodina takto?
Zastávám názor, že pokud se dá nalézt 
cesta k novému zobrazení zavedených 
,,okoukaných“ symbolů, pak je to ku 
prospěchu věci, protože donutí diváka 
tyto ustálené věci opětovně promýšlet.
Centrem kompozice je samozřejmě svatá 
rodina. Marie leží u Ježíška na slámě, na 
zemi. Tohle zobrazování je typické hlav-
ně pro ikony v pravoslavných církvích. 

V betlémě je téměř 20 postav kromě zví-

řat. Ke každé postavě jsem si pro sebe vy-
myslela nějaký příběh nebo alespoň nějaký 
drobný charakterový detail. Postava je tak 
více uvěřitelná, protože to ovlivní například 
modelaci obličeje – vznikne tam určitý vý-
raz. Např. Tři králové mají s sebou sluhy. To 
jsou ti černoušci stojící jim za zády. Jsou to 
dva chlapci a jedna dívka. To je ta se světlej-
ší pletí, pochází ze Somálska a prožila vel-
mi těžké dětství. Také jsem přizpůsobila je-
jich oblečení jejich kulturním zvyklostem, 
takže na je-
jich sukni-
cích jsou 
typické af-
rické vzory 
a barvy.

Humor v betlémě
Mezi tyhle minipříběhy jsem se snažila při-
dat osvěžující prvky – čili humor. Takže tam 
můžete najít vzpínajícího se jankovitého 
velblouda, psa, který se drbe za uchem, mls-
nou kozu aj. Při instalaci betlému se snaží-
me přizpůsobit prostředí, aby odpovídalo 
příběhu. Např. tmavomodrá látka v pozadí 
– pokud je to možné, přidají se tam papíro-
vé hvězdy, aby to působilo jako noční nebe.

Samotné vytváření betlému, krajiny a fi-
gurek bylo velmi náročné. Nejprve se vše 
vymodelovalo ze sochařské hlíny, pak 
se udělala lukoprenová forma a poté se 
již vytvořil konečný odlitek z konečného 
materiálu. Na závěr se krajina i postavy 
namalovaly olejovými barvami a zalako-
valy damarovým lakem.

Věřím, že výsledek prvotního nápadu otce 
Kamila Obra a mé práce přinesl a bude při-
nášet radost a sváteční atmosféru v rož-
novském kostele po mnoho dalších let.

Přeji klidné a požehnané svátky.
Kristina Vesková, akademická sochařka

Vánoce ještě něčím víc. Dokonce občas 
máme pocit, že nám Vánoce sekulár-
ní společnost ukradla. Že vzala pro nás 
posvátné, tedy příchod Boží do lidské-
ho světa v osobě Ježíše Krista, a udělala 
z toho oslavu veskrze bezbožnou. Sice 
něčeho tak nesmírně pozitivního jako 
je rodina, ale oslavu bez Boha. Slo-
va „Betlém, Bůh, Ježíš, Ježíšek, Maria, 
andělé“ sice vyslovují všichni, ale větši-
na zcela vyprázdněně bez vnitřního vý-
znamu pouze jako vánoční zaříkávad-
la, kterými se přivolává ta pravá vánoč-
ní nálada.
A pořád ještě to funguje. Koledami, 
zvonečky, dárky, vůní cukroví a vším, 
co k Vánocům patří, se daří přivolat tu 
vánoční náladu, která zahřeje, potě-
ší a pohladí. Jenže je to jen nálada, je to 
jen pocit. Skutečný pokoj a trvalou ra-
dost, tedy přítomnost Boha v našich 
rodinách, mohou přivolat pouze slova 
myšlená vážně, opravdově a vyslovo-
vaná jako modlitba. V prvním případě 
Vánoce končí s rozbalením posledního 
dárku nebo přinejlepším 26. prosince. 
V druhém případě si požehnání Vánoc 
můžeme nést do celého následujícího 
roku jako ten největší vánoční dar.
Je nás křesťanů příliš málo na to, aby-
chom dokázali ve společnosti vrátit Vá-
nocům jejich nejhlubší význam. 
A je nám to líto, protože tušíme, že bez 
toho skutečného duchovního obsahu 
postupně Vánoce přestávají být i těmi 
svátky rodiny a víc a víc se stávají svát-
ky komerce a konzumu. Co ale stojí za 
námahu, je snaha prožívat správně Vá-
noce aspoň v našich rodinách, zároveň 
jako svátky rodiny a zároveň jako svát-
ky našeho Spasitele a Pána Ježíše Kris-
ta. Uvědomit si a snad i částečně zažít, 
že šťastná je ta rodina, uprostřed které 
je Bůh. Tak jako v betlémě, všichni ob-
ráceni k Jedinému, Ježíši, právě naro-
zenému, Bohu přicházejícímu, přítom-
nému. 
Kéž pro nás jsou Vánoce svátky rodiny. 
Ale ne rodiny zahleděné sama do sebe, 
ale rodiny směřující stejným směrem, 
ruku v ruce, na cestě, za Světlem, které 
kéž nám září víc a víc.

P. Pavel Hofírek
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Ve farním kostele Všech svatých je nově 
nainstalována webkamera, díky které 
budou vysílány některé mše svaté. Plá-
nujeme neděle, slavnosti apod. V týden-
ním programu farnosti budou tyto bo-
hoslužby označeny hvězdičkou. Věřím, 
že zvláště v této době omezení účasti na 
bohoslužbách a s blížícími se vánoční-
mi svátky bude video přenos bohoslužeb 
z našeho kostela k povzbuzení víry našich 
farníků.

Teď bude kamera zapnuta častěji, aby se 
vše vyzkoušelo a doladilo.

Děkuji firmám HVFree.net a BVakustika 
za realizaci, kterou dali farnosti jako dar.

Ještě budeme hledat vhodnější model ka-
mery, který bude ale dražší, možná kolem 
20.000 Kč. Chcete-li zakoupení lepší ka-
mery sponzorovat, tak se mi ozvěte 
e-mailem, případně i s částkou, kterou 
jste ochotni věnovat. Pokud pořídíme lep-
ší kameru, tak bych se pak ozval s infor-
macemi, kolik stála, a poprosil o zaslání 
konkrétních darů na tento účel.

Všechny bohoslužby jsou zároveň stále 
přenášeny internetovým rádiem: 

AudioKostel
Děkuji všem, kdo se na zprovoznění web-
kamery podíleli. Pán Bůh zaplať. 

P. Pavel Hofírek,
http://www.farnostroznov.cz

 Webkamera v rožnovském kostele Pozvání k pátečním adoracím

Děkuji těm, kdo jste se zapojili do ado-
račních služeb ve čtvrtek 29. října 2020 
a na první pátek 6. listopadu 2020. Roz-
pis služeb se podařilo zaplnit, a tak se 
odvažuji navrhnout dělat tiché adora-
ce každý pátek. Zvláště teď, v době koro-
naviru, by bylo dobré mít kostel otevře-
ný k osobní individuální modlitbě. Při-
tom musí být samozřejmě zajištěny pra-
videlné služby farníků, aby nebyl kostel 
prázdný.

Při adoraci by mělo být přítomno vždy 
více lidí a přál bych si početnější ado-
rační služby, ale vzhledem k současným 
nařízením by se teď jednalo vždy o dva 
ochotné farníky. Aby to pro dobrovolní-
ky nebyla povinnost každý pátek, tak by-
chom vytvořili tři skupiny, které by se 
po třech týdnech střídaly. Můžete se za-
psat na půlhodinu či hodinu. Kdo chce 
přicházet každý týden, tak samozřejmě 
může, ale myslím, že i jen půlhodina jed-
nou za tři týdny bude dostatečnou po-
mocí a snad se nám podaří rozpis zapl-
nit. Jednalo by se o adoraci od 13:00 do 
večerní mše svaté v 18:00, tento čas se 
mi zdá vhodný, aby se k modlitbě mohli 
zastavit také lidé, kteří jdou z práce.

Až se zaplní celý rozpis, tak do poslední-
ho řádku rozepíšu termíny jednotlivých 
pátků do konce kalendářního roku. Zapi-
sujte se buď celým jménem a příjmením 
(až si ho poznačím, nahradím ho iniciá-
ly), nebo zkráceně a v tomto případně mi 
své jméno a příjmení pošlete na e-mail 
pavelhofirek@hypernet.cz, abych věděl, 
kdo má kterou službu. Děkuji.

Děkuji Vám všem, kdo se do těchto ado-
račních služeb zapojíte.

P. Pavel Hofírek,
www.pavelhofirek.cz/roznov

Příležitost  ke zpovědi 
je  k aždou neděli 
od 15:00 do 16:00.
a také ve č tvr tky
od 10:00 do 11:00. 

Narození, Giotto di Bondone
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výrazu obličeje, tónu hlasu a gesta rukou 
v Božím betlémě. 
Pomyslel na svou Matku – celou věčnost 
o ní snil. A protože se mu stýskalo po je-
jím pohlazení, začal na Mariiných před-
cích kreslit jakoby náčrty této květiny, 
která měla ve svůj čas vykvést. 
Stejně jako malíř, který se usilovně snaží 
o dokonalé tahy štětcem, namaloval Bůh 
tisíce úsměvů na tisících rtů. Na očích ji-
ných si nacvičil přečistý pohled, který 
měla mít jeho Matka. A pak se jednoho 
dne narodila Panna Maria, jeho milova-
ná dcera, jeho neposkvrněná snoubenka, 
jeho mistrovské dílo. Postavil ji do bet-
léma hned vedle jesliček s Ježíškem, kte-
rý – protože byl jenom její – byl jejím ži-
vým obrazem. 
I viděl Bůh vše, co stvořil. A bylo to vel-
mi dobré, ba co víc, bylo to úžasné. Lí-
bilo se mu to tak moc, že se rozhodl na-
rození svého Syna vysílat v přímém pře-
nosu každý prosinec v dějinách a v kaž-
dém srdci, ve kterém by bylo místo pro 
betlém. Tak vymyslel Vánoce. 

Vánoce, to není nějaké výročí, ani pa-
mátka. Také to nejsou jen city. Je to den, 
kdy Bůh staví v duších betlém. Prosí nás 
jen o to, abychom mu uvolnili nějaký 
koutek a umyli si uši, abychom mohli na-
slouchat štědrovečerním andělským ko-
ledám…

Začátek knížky Enrique Monasterio, 
Jak si Pán Bůh postavil betlém

Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, 
a tak stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit 
jesličky. 
Nejprve vymyslel čas a rozdělil ho na mě-
síce, týdny a dny. Dny vznikaly milióny 
let, které jsou pro Boha jako mžik. 
A pak se pustil do práce. 
Učinil oblohu a zaplnil ji hvězdami a ptá-
ky. 
Učinil světlo a potom slunce (tak to sto-
jí v Bibli, i když se to zdá divné) a v noci 
rozsvítil bílou lampu, to aby bylo Ježíš-
kovi dobře vidět do tváře a andělé se na 
Štědrý večer nespletli. 
Učinil hory, tak skutečné, že vypadaly 
jako z korku, a ověnčil je orly a sněhem. 
Učinil moře a oceány ze stříbrného papíru 
a velké pouště ze zlatavého písku pro vel-
bloudy Tří králů. 
Pak si zavolal tu nejmenší hvězdičku ze 
všech hvězd – měla sotva 6 miliónů hy-
permegawattů – a zavedl ji až na druhý 
konec vesmíru. Tam do ní zlehýnka a pře-
opatrně ťukl jedním prstem, právě tak 
akorát, aby za několik tisíc století zablika-
la na arabských plážích před zraky 
mudrců z východu. 
To všechno nebylo pro Hospodina 
nijak těžké. Pouhým pohledem na-
barvil veškeré druhy květin, které 
stvořil, a břehy řek vystlal mechem. 
Dal vyrůst stromům, které, když se 
napřímily, rozhýbaly vzduch a způ-
sobily jemný vánek a vichr. Dnes 
se sice říká, že to vítr hýbe stromy, 
a ne naopak, ale to by se muselo 
nejdříve dokázat. 
Z větru se zrodily písečné duny 
a první hudba polí. 
Potom si Bůh udělal přestávku 
a zamyslel se nad tím, kam posta-
ví svůj betlém. A rozhodl se pro městeč-
ko Betlém. Vymyslel si postavičky: býč-
ka, oslici, pradleny, pastýře… a jelikož ne-
měl nijak naspěch, založil jim rod: rodi-
če, prarodiče, praprarodiče. Stovky životů 
na vytvoření každého jednotlivého života; 
stovky lásek na dosažení toho správného 

Bůh stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky 

Když římský papež Urban II. (1088–
1099) vyzval k válečné výpravě do Pales-
tiny, dalo se na ni najmout i několik mlá-
denců z Florencie. Jeden z nich při od-
jezdu přísahal, že když výpravu přežije 
a vrátí se, donese do rodného města pla-
mínek ohně z věčného světla, které hoří 
v betlémské bazilice. Bylo to vlastně první 
a na dlouhá léta i poslední Betlémské světlo. 
Myšlenka dopravit Betlémské světlo do 
Evropy byla znovu vzkříšena v osmdesá-
tých letech 20. století v Rakousku jako 
poděkování těm, kteří ochotně a rádi při-
spějí nějakým způsobem postiženým dě-
tem. Za podpory cestovní kanceláře Reif-
feisen bylo zajištěno, že jedno dítě a malý 
televizní štáb pojedou do Betléma pro 
světlo zdarma. V té době však ještě v dů-
sledku politických situací bylo zapotře-
bí spousta povolení, navíc pro natáčení 
v zemi tak dbající na bezpečnostní opat-
ření, jako je právě Izrael. Díky ochotě 
všech zainteresovaných se ale podařilo 
vše zvládnout včas. A tak od roku 1986 se 
začala novodobá éra dovozu Betlémského 
světla. Za rok na to byli ke spolupráci při 
roznášení a rozdávání přizváni rakouští 
skauti, a protože se akce mocně rozrostla, 
přenesli její centrum do Vídně. A odtud 
se postupně začalo šířit do Evropy. Zde se 
také v polovině prosince sejdou skautské 
delegace z různých evropských států a při 
slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim 
Světlo předáno. 
Do naší republiky jej dováží skauti z br-
něnského střediska „Řehoře Mendla“. 
Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské 
světlo rozváženo za spolupráce Českých 
drah a dalších vlakových dopravců do celé 
republiky, aby pak bylo rozneseno do kos-
telů, domovů důchodců, nemocnic, hos-
piců a rozdáno sousedům, přátelům, ro-
dinám, osamělým lidem. A jedno důležité 
upozornění: v České republice není pře-
dávání Betlémského světla spojeno s žád-
nou sbírkou, ani charitativní. 

Z farnosti Frenštát p. R.

Historie Betlémského světla
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dovedu na ni stoprocentně odpovědět!! 
Všichni se těšíme na setkávání jak v chrá-
mu Páně, tak na něco, co z našich životů 
mizí. Je to tradiční ples a nikdo nevíme, jak 
vláda na tyto akce zareaguje. Přesto, po-
kud by bylo možné se radovat, setkat se, 
zatancovat a zazpívat si, tak bychom Farní 
ples uspořádali stejně jako v letošním roce 
2020, a to ve spolupráci se Zašovou. Ples 
by byl 6. února 2021 v Zašové v Kulturním 
centru. Informace, pokud to situace dovo-
lí, budeme podávat prostřednictvím far-
ních stránek i ohlášek v kostele.

Jsem rád, že Vás můžu tímto pozdravit. Po-
přát Vám hodně Božího požehnání, zdra-
ví, lásky, štěstí a porozumění v době advent-
ní a taky k vánočním svátkům. Jsem pře-
svědčen, že vše zlé pomine a zase se začne-
me potkávat! Snad si taky uvědomíme, jak 
je důležité si navzájem naslouchat, být si 
nablízku a společně uchovávat společenství 
věřících, nejen v kostele, ale také za brana-
mi tohoto pro nás požehnaného místa.

Požehnané svátky přeje 
Jaromír Koryčanský

Drazí farníci, je první neděle adventní, za-
palujeme první svíci a všichni cítíme, že 
pro nás přichází období ztišení! Dnešní 
neděle je pro nás po ranním probuzení ma-
lým kouzlem. Krajina kolem nás je pokry-
ta čistotou, sníh vše nečisté přikryl, tak jak 
by si náš Pán přál, abychom byli čistí i my, 
je to pro nás povzbuzením, abychom se 
ztišili a prožili čtyři týdny v poklidu. Přes-
to se snažíme udělat radost svým blízkým, 
jak dárky, dobrým slovem, tak i myšlen-
kou, zatancovat si, zazpívat, setkat se s ka-
marády, sousedy, poznat nové lidi. To vše 
je možné na tradičním Farním plese. Již 
třetí rok ho bohužel není kde v Rožnově 
pod Radhoštěm uspořádat. Důvody? Ho-
tely mají ubytované hosty a nechtějí, aby 
byli rušeni hudbou, Společenský dům není 
k dispozici, je mimo provoz, a jiný prostor 
není k mání. V letošním roce jsme tuto kri-
zovou situaci vyřešili ve spolupráci se sou-
sední obcí Zašová.

Jak to bude s tradičním Farním plesem 
léta Páně 2021? Upřímně v době epide-
mie koronaviru je tato otázka složitá a ne-

Farní ples 2021 FARNÍ YOUTUBE KANÁL

Víte, že farnost využívá i YOUTUBE 
KANÁL ((Římskokatolická) Far-
nost Rožnov pod Radhoštěm), kde 
se už pár let umisťují videozáznamy 
z nejrůznějších akcí (Půjdem spolu 
do betléma, koncerty, poutě, 1. svaté 
přijímání...)? Nejnověji zde mají i děti 
své audionahrávky od katechetky Alči 
(každé pondělí) a seriálovou postavu ve 
čtvrtky. Tady je pozvání:
Milé děti, až do Vánoc tu bude pro vás 
každý čtvrtek nachystané nové poví-
dání: biblická postava, kterou je VIP 
syn v pestrobarevném plášti. A nebyl to 
jedináček... Víte, děti, kdo to je? Bude tu 
pro vás každý čtvrtek až do Vánoc. 

-ech-
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Z WEBU FARNOSTI

Milí farníci,
prožíváme období omezení, ale také 
nových možností. Trávíme mnohem 
víc času doma se svými nejbližšími, vy-
užíváme home-office, studujeme on-
line, s přáteli streamujeme. Hledáme 
nové cesty a o to právě v naší výzvě jde. 

Jak jste prožili neděli? Co vás oslovi-
lo? Co vám toto období přineslo no-
vého? Podělte se s ostatními a napiš-
te, pošlete fotografii nebo můžete na-
točit krátké audio či video. Váš příspě-
vek zveřejníme. Podělte se o své proží-
vání víry a inspirujte ostatní. 

Adresa pro zasílání je: 
web@farnostroznov.cz 

• Doba, kdy máme všechny děti doma, 
nám přinesla kromě více hluku a času 
pro to, co nás těší, i více prostoru pro 
ranní čtení v posteli. Ráno je na to ješ-
tě energie a klid :) Při jarním „nouzo-
vém stavu“ to bylo třeba čtení NOVÉ-
HO ZÁKONA z komiksové Bible, kte-
rou jsme si právě před Velikonocemi 
rozkouskovali. 
Díky této „dětské“ komiksové verzi 
můžu konečně i já říci, že jsem zhru-
ba přečetla STARÝ ZÁKON :). Děti to 
opravdu zajímalo a myslím, že malý 
přehled jim to dalo. Já se rozhodně teď 
lépe orientuji. 

TIP: Děti to o to víc baví, když si 
v mapě Palestiny hned ukazují a vy-
barvují, kudy Ježíš šel, kde jaké zázra-
ky udělal ... Mapy jsme si vytiskli 
z http://biblickedilo.cz 
Stejně tak si tam pak značily cestu Abra-
hamovy rodiny, misijní cesty sv. Pavla aj.

Eliška Chovancová

• Co mi přinesla druhá vlna pandemie? 
Tak například modlitbu breviáře. Dříve 
jsme se se sestrou doma občas modlily 
nešpory. A teď, když jsme večer doma, 
tak jsme na to navázaly. Už máme sice 
každá svou rodinu, ale dnešní techno-
logie nám dovolí se propojit i na dálku. 

B. S. 

První ucelené české vydání snad nejpopu-
lárnější verze Bible v komiksovém zpra-
cování na světě. Od roku 1978 vychází ve 
stále nových vydáních a jazykových mu-
tacích. Zahrnuje 233 biblických příběhů, 
zjednodušených, ale krásně vystihujících 
podstatu biblické zvěsti. Kniha je určena 
všem, již od nejmenších čtenářů. 

Karmelitánské nakladatelství

Nikdy jsem nevyhledávala komiksy, ale 
když jsem se na Farní víkendovce seznámi-
la s  tímto zpracováním biblických příběhů, 
hned jsme si je pořídili do rodinné knihov-
ny, kde dlouho nezůstaly ležet a všechny 
děti si rády hledají nedělní příběhy nebo 
aktuální (třeba vánoční) scény. Všem dopo-
ručujeme jako hodnotný dárek nejen k Vá-
nocům!     -ech-

TIP NA KNIHU

Komiksová BIBLE / Iva Hothová, Andre Le Blanc
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Zlínský kraj ocenil titulem „Pracov-
ník roku v sociálních službách pro 
rok 2020“ ty, kteří se příkladně starají 
o osoby s různým hendikepem. Mezi vy-
branými byla také dlouholetá pracovni-
ce naší Charity Helena Tvrdoňová. 
Sociální oblast si zaslouží mnohem vět-
ší společenskou prestiž, než jaká je jí nyní 
přisuzována. Proto je velmi potřebné oce-
ňovat lidi pracující v sociálních službách 
a ukázat tak, že jde o profesi fyzicky i psy-
chicky velmi náročnou, kde nestačí jen po-
žadované vzdělání a odborné předpoklady. 
Bez čeho se pracovník v této oblasti neobe-
jde je – velké srdce, lidskost a vysoká míra 
empatie. Toto všechno Hela má.
Helena byla přítomna založení pečovatel-
ské služby Kelč v roce 2004 pod tehdej-
ším názvem Charitní pečovatelská služ-
ba Kelč.  V Charitě Valašské Meziříčí tedy 
s přestávkou na mateřské dovolené pracu-
je již 15 let. Dá se říct, že je to v současné 
době rarita, takto pracovat na jedné pozi-
ci a v jedné organizaci, která poskytuje so-
ciální a zdravotní služby. Ty jsou stále pře-
hlíženou Popelkou, zároveň má mnoho lidí 
pocit, že to není žádná věda a může ji dělat 
doslova každý. Opak je však pravdou. Prá-
ce je to velmi náročná, chce velkou míru 
empatie, porozumění pro potřeby člověka. 
Její výsledky pro běžného člověka nejsou 

na první pohled viditelné, chce to vnímat 
člověka v kontextu celého jeho života, trpě-
livě podporovat a pomáhat.
K dalším potřebným vlastnostem pat-
ří spolehlivost, upřímnost a v neposled-
ní řadě umění naslouchat. Tím vším Hele-
na disponuje. Ke klientům přistupuje vždy 
individuálně, dle jejich aktuálních potřeb. 
Dokáže velmi rychle vyhodnotit a násled-
ně i vyřešit jakoukoliv situaci. Klienti se na 
ni těší. Při své „návštěvě“ je vyslechne, po-
povídá si s nimi, pohladí, pomůže. Při tom 
všem odvede vždy pečlivě svoji práci. S ra-
dostí se zapojuje také do dalších akcí pořá-
daných ve spolupráci s městem Kelč, kte-
ré jsou nad rámec jejích pracovních povin-
ností, jako je Tříkrálová sbírka, posezení 
pro seniory a další.

Také v pracovním kolektivu je velmi ob-
líbená. Nikdy nemyslí jen na sebe a ne-
odradí ji překážky na cestě ke splnění je-
jích pracovních povinností. Problémy řeší 
konstruktivně. Ani při těžkostech neztrá-
cí svůj úsměv, který ve velkém rozdává při 
své práci. 
K získání ocenění Heleně moc gratulu-
jeme a jsme rádi, že je součástí naší Cha-
rity.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Helena Tvrdoňová získala ocenění 
„Pracovník roku v sociálních službách pro rok 2020“

Tento rok je plný změn a nečekaných 
zvratů. S nastalou situací se každý z nás 
vyrovnává po svém…
Velmi nám proto záleží na tom, aby 
i v příštím roce se do všech domácností 
dostalo tříkrálové požehnání.
Charita opět po roce vyšle do všech měst 
a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem 
přinesou radostnou zprávu o narození Je-
žíše Krista a požehnání do všech dní no-
vého roku 2021. 
Zároveň s tím poběží virtuální kasička, 
do které můžete přispět v případě, že se 
rozhodnete sbírku podpořit jinak než ob-
vyklým způsobem, nebo v případě, že se 
k vám tříkráloví koledníci nedostanou.
V obou případech je možné přispět do ka-
sičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v ob-
tížné životní situaci, nebo na provoz sociál-
ních služeb Charity Valašské Meziříčí, kte-
ré těmto lidem nabízejí pomoc a podporu.

Tříkrálová sbírka 
2021 bude, ale jinak!

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
TY
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Kresťanský film / nebojtesa.tv

H L E D Á M E  n a d š e n c e  z   ř a d  m l á d e ž e , 
k t e r ý  b y  s e  u j a l 

r u b r i k y  H U D B A 

n e b o  p ř i s p í v a l  i   s  j i n ý m i  t é m a t y, 
k t e r á  h ý b o u  m l a d o u  d u š í  ☺

N E B O J T E  S E  s t á t  s e  z n á m ý m  z p r a v o d a j e m !

Mal by vyzdvihovať to čo je pozitívne 
a krásne vrátane všetkých čností ako sú 
obetavosť, láskavosť, nápomocnosť, ver-
nosť, poctivosť, odvaha, pokora, skrom-
nosť, vzájomná úcta, úcta k životu, k člo-
veku, k Bohu. Súčasne by sa mal stavať 
odmietavo k akémukoľvek zlu, ktoré sa 
stane témou, toho ktorého filmu.
Aj rozprávky pre deti sú dnes pod silným 
vplyvom rôznych ideologických a záujmo-
vých skupín. Deťom sa dnes v rozpráv-
kach oveľa menej predstavujú kamarátske 
vzťahy a do popredia idú a sú dominant-
né partnerské vzťahy, respektíve vzťa-
hy zaľúbenosti. Dievčatá sú tak napríklad 
od malička formované k tomu, aby boli 
pre chlapcov a mužov oveľa prístupnejšie, 
zvodnejšie, a aby sa zaoberali romantic-
kými vzťahmi čím skôr.

Ak filmy sledujete ako celá rodina, všetky 
recenzie obsahujú „Mínusy, ochrana detí 
a mládeže“. 

nebojtesa.tv

Pre záujemcov hľadajúcich tipy na hod-
notné kresťanské filmy prináša stránka 
nebojtesa.tv. 

Z webu portálu: Kvalitný film, tak ako iné 
umenie má napomáhať človeku k určité-
mu pokroku a nie k úpadku. Kvalitný film 
by mal byť pravdivý. Nemal by teda zamie-
ňať dobro so zlom a naopak. Má to veľký vý-
znam, pretože film ako jedno z vplyvných 
médií tiež formuje alebo deformuje ľud-
skú osobnosť i spoločnosť. Kvalitný film by 
sa mal vyhýbať vulgarizmom, nemal by vy-
kresľovať páchanie násilia ako konanie nie-
čoho hrdinského alebo ako istého druhu to-
lerovanej zábavy. Tiež by v ňom malo byť 
minimum nahoty, v tom lepšom prípade ži-
adna – je spravidla bezúčelná a ľahko môže 
podmieňovať falošné vnímanie sexuality.
Je tragédiou dnešnej doby, že režiséri, ktorí 
natáčajú inak hodnotné filmy sa nevedia vy-
hnúť tomuto primitivizmu v kinematografii, 
kedy sa pornografické prvky vo filme stáva-
jú štandardom a akoby nutným prvkom.

Biskupství brněnské připravilo prostřed-
nictvím svého Diecézního katechetické-
ho centra projekt Náš společný domov. 
Projekt byl zahájen 24. října 2020 a skončí 
24. května 2021. Jeho cílem je proměnit 
náš vztah k Bohu a k jeho stvoření, jak 
k tomu vyzývá papež František ve své en-
cyklice Laudato si´.

Do projektu se může 
zapojit kdokoliv – ro-
diny, společenství nebo 
jednotlivci. Jak?
1) Účastníci si vytisk-
nou plán projektu a se-

znam úkolů. Obojí je na 
www.biskupstvi.cz/nas-spolecny-domov/. 
Pak už se mohou pustit do plnění úkolů 
a kreativně se jich zhostit.
2) Ve dvou termínech (24. 1. 2021 a 24. 5. 
2021) mohou poslat organizátorům pro-
střednictvím určeného formuláře vždy jed-
nu fotografii dokumentující jejich snahu.
3) Všichni, kdo pošlou fotografii, budou za-

řazeni do slosování 
o drobné věcné odměny.
4) Z některých foto-
grafií bude uskutečně-
na výstava v brněnské 
katedrále.

Bližší informace, po-
drobné pokyny, pod-
mínky a podklady na 
Facebookových strán-
kách: 
Náš společný domov

(viz plakát na 2. straně)

Náš společný domov

Modlitba k Pražskému Jezulátku 
a Panně Marii na Sloupu

Neposkvrněná Panno Maria,
Panno Maria Rynecká,
společně k nebi vzhlížíme,
krásné dítě nebeské, Pražské Jezulátko,
o vyslyšení svých proseb žádáme:
Ode všeho zlého zachraň nás,
v hodinu poslední, ujmi se nás.
Náš národ opatruj,
svým požehnáním nás zahrnuj.
O to vroucně žádáme,
na kolenou se modlíme.
Přijď již, Pane Ježíši, přijď zakrátko,
přijímáme tě s Pannou Marii, 
jako malé děťátko.
Na cestu se s tebou vydáváme,
v Neposkvrněném Srdci Panny Marie 
se ukrýváme.
Ona nás k Tobě ze sloupu svolává,
na nás však odpověď zůstává.
Nedej nám zahynout,
ale v poslední hodinu, 
dej milost si vzpomenout.
Vzpomenout na lásku Matky všech,
Matky, jež shlíží znovu na děti své.

Amen.
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DŮVĚŘOVAL 
V BOŽÍ PROZŘETELNOST

Narodil se r. 1873 ve Veroně v Itálii do 
velmi chudé rodiny jako sedmé dítě. Mat-
ka chodila pracovat jako služka. Jan mu-
sel po úmrtí otce, který živil rodinu jako 
švec, z důvodu nouze dvakrát přerušit zá-
kladní školu a jít přivydělávat na živoby-
tí. Volný čas trávil ve farním kostele a za-
pojoval se do charitativních i dalších akcí 
v duchu apoštolátu. Rektor od sv. Vavřin-
ce, Petr Scapini, který Jana poznal, jej po 
tři roky připravoval na vstup do lycea při 
semináři ve Veroně. Janovo studium pak 
na čas přerušila vojenská služba. Po ní 
se vrátil do Verony a začal se studiem te-
ologie. Založil také společenství, které 
se věnovalo péči o nemocné a opuštěné. 
Kněžské svěcení Jan přijal r. 1901 a po-
tom jako kaplan 7 let působil ve veron-
ské farnosti sv. Štěpána. Odtud byl poslán 
na opačnou stranu řeky do sousední far-
nosti sv. Benedikta, v níž žilo více bezdo-
movců a dětí trpících nouzí. Pro ty vytvo-
řil domov s názvem „Casa Buoni Fanciul-
li“ (Dům dobrých dětí) a podílel se tak na 
založení dvou nových řeholních komunit 
s péčí o zanedbanou a opuštěnou mládež 
i o postižené a nesvéprávné osoby. Sou-
časně bylo iniciativou otce Jana zajistit 
materiální prostředky pro vhodné kandi-
dáty do semináře z řad nejchudších, aby 
mohli začít studium. Založil proto kon-
gregaci chudých zaměstnanců Božské 
Prozřetelnosti. Janem založená společen-
ství brzy překročila hranice Itálie a po-

SV. JAN CALABRIA / 4. 12. /

stupně vznikala v Uruguayi, Brazílii, Ar-
gentině, Kolumbii i Angole.
Jan Calabria se věnoval s velkou horli-
vostí také kněžím a řeholníkům trpícím 
osobní krizí, váháním a jinými nesnáze-
mi. Psal a tiskl pro ně knížky, byl také au-
torem mnoha článků i dopisů kléru a svě-
tu. V nich vyzýval k obnově života, k roz-
hodnému návratu „k apoštolské formě 
života“. Dále se zabýval problematikou 
ekumenismu a v tomto duchu se modlil 
a udržoval přátelské kontakty se členy ji-
ných církví. Navrhoval dokonce zřízení 
opatství Maguzzano v sídle italské sekce 
Catholica Unio.
Posledních šest let života prožil Jan Cala-
bria omezen nemocí a zemřel v 81 letech.
Při blahořečení r. 1988 ho papež Jan Pa-
vel II. představil jako svědka lásky k bíd-
ným, pastorační horlivosti a hluboké lás-
ky k Bohu a řekl o něm: „Protože sám 
v době studií poznal pomoc bližních, mi-
loval především chudou mládež, sirot-
ky a opuštěné. Zkušenosti ho obdarova-
ly zvláštním taktem a schopností praco-
vat s mládeží, která byla vzdálena od víry, 
bez pomoci a potřebovala především rodin-
né teplo. Vlastní i obecná zkušenost s bídou 
v něm probudila bezmeznou důvěru v Boží 
Prozřetelnost. Své iniciativy a díla ustavič-
ně nazýval díly Pána.“
R. 1999 Jana Calabria tento papež svato-
řečil.

SVATÍ MĚSÍCE

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

PROSINEC
2. Život modlitby
Modleme se, aby náš osobní vztah s Je-
žíšem Kristem byl živen slovem Božím 
a životem modlitby.
3. Za nenarozené, nechtěné a zneuží-
vané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily 
každého přijímáme s vděčností a úctou 
k Bohu za dar života.

LEDEN
Lidské bratrství
2. Modleme se, ať je nám dána Pánem 
milost žít v plném bratrství s bratry 
a sestrami jiných náboženství, abychom 
zakusili vzájemnost modlitby a překo-
návali uzavřenost. 
3. Děkujeme za sdělovací prostřed-
ky a prosíme za odpovědné pracovníky, 
aby přinášeli pravdivé informace včetně 
dobrých zpráv.

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

s papežem

Život v modlitbě – Světová síť mod-
litby s papežem zveřejnila modliteb-
ní úmysl na měsíc prosinec, který vy-
bízí k životu v modlitbě. 
„Srdcem poslání církve je modlitba. 
Modlitba je klíčem, abychom mohli 
vstoupit do dialogu s Otcem. Pokaždé, 
když čteme malý úryvek z evangelia, na-
sloucháme Ježíši, který k nám promlou-
vá. Mluvíme s Ježíšem. Nasloucháme 
Ježíši a odpovídáme. A toto je modlitba. 
Modlitbou proměňujeme skutečnost. 
A proměňujeme svá srdce. Naše srd-
ce se proměňuje, když se modlí. Může-
me dělat mnoho věcí, avšak bez modlit-
by to nefunguje. Modleme se, aby se náš 
vztah k Ježíši Kristu sytil Božím slovem 
a životem modlitby. V tichosti se všichni 
a každý zvlášť modleme ve svém srdci.“

www.cirkev.cz

Adventní duchovní obnova 
pro ženy on-l ine

 z  koleje Nepomucenum v Římě

Papežská kolej Nepomucenum a Mi-
losrdné sestry sv. Karla Boromejské-
ho zvou ženy ke ztišení při duchov-
ní obnově na začátku adventu. Ob-
nova se uskutečnila on-line v termí-
nu 28.–29. 11. 2020 a ke zhlédnutí je 
k dispozici na www.cirkev.cz

INZERCE

Farní zpravodaj nabízí prostor pro 
bezplatnou nekomerční řádkovou 
inzerci. Ta by měla umožnit snadnější 
sdílení hmotných i nehmotných 
prostředků mezi farníky. Můžete 
nabízet nebo hledat ubytování, vybavení 
domácnosti, přebytky ze zahrádky, 
potřeby pro děti, sportovní vybavení 
apod., ale také přátelství nebo modliteb-
ní společenství. Text by měl být co 
nejkratší a musí obsahovat váš telefonní 
nebo e-mailový kontakt. Inzeráty zasíle-
jte na e-mailovou adresu zpravodaje: 

zpravodaj@farnostroznov.cz 
Redakce si vyhrazuje právo odmítnout 
inzerát z důvodu nevhodného obsahu.

Milí bratři a sestry, vážení přátelé, 
prosíme o Vaši finanční podporu naší 
Římskokatolické farnosti Rožnov pod 
Radhoštěm. Momentálně je to obzvlášť 
důležité, protože s omezením počtu 
účastníků bohoslužeb jsou podstatně niž-
ší také nedělní sbírky, což je prakticky je-
diný zdroj příjmů farnosti. Spoléháme na 
Vaši štědrost a na Vaše dary.

Na prvním místě potřebujeme dary na 
běžný provoz, obvyklé výdaje a na men-
ší opravy. Tedy na účely, na které přispí-
váte v běžných nedělních sbírkách.

Své dary můžete dát v kostele do poklad-
niček, nebo v hotovosti faráři, kaplanovi, 
jáhnovi či kostelníkovi. Pokud chcete po-
tvrzení o přijetí daru (viz níže), tak si to 
domluvte hned při předání a svůj dar pře-
dejte v obálce s lístkem, kde napíšete po-
třebné údaje: jméno a příjmení, adresu, 
výši daru a datum. Ideální v tomto přípa-
dě je předání ve farní kanceláři, kde Vám 
můžeme vystavit potvrzení ihned, jinak je 
třeba se ještě domluvit na předání doda-
tečně vystaveného potvrzení. Pokud po-
tvrzení o daru nepotřebujete nebo chce-

Je velmi poučné, mnohdy příjemné, na-
slouchat zajímavým slovům, příběhům, 
které vyprávějí lidé. Nad mnohými až ne-
uvěřitelnostmi se naslouchající pozasta-
vuje a žasne, co se může v životě přihodit, 
co vše musí lidi zvládnout a vydržet.
Boží slovo o tolik, co převyšují nebesa 
zemi, převyšuje slovo lidské.
Boží slovo je pravda. Ježíš řekl, když se 
modlil k Otci: „… tvoje slovo je pravda“ 
(Jan 17, 17). Skutečná pravda. Na níž se 
můžeš spolehnout, která se nikdy nes-
cvrkne, nezkysne, neobrátí se proti tobě 
ani tě nepomýlí. Taková je Bible. Posky-
tuje nám neustálou a potřebnou podporu, 
sílu a stabilitu každý den.

te dát dar anonymně, tak můžete předat 
svůj dar jakýmkoliv způsobem.

Druhá možnost je poslat dar bankovním 
převodem na běžný účet farnosti. Čís-
lo našeho účtu: 1763911309/0800 (dary 
na všechny účely kromě lavic). Do po-
známky můžete napsat vzkaz, podle kte-
rého Vaši platbu identifikujeme, ale není 
to nutné, většinou je jméno dárce názvem 
Vašeho účtu nebo Váš dar poznáme podle 
datumu a částky, kterou nám sdělíte, když 
budete potřebovat potvrzení. 

Budete-li potřebovat potvrzení o daru, 
tak nám dejte vědět, rádi je vystavíme. 
Nejlépe je poslat e-mail na farní adre-
su faroznovpr@ado.cz s potřebnými úda-
ji: jméno a příjmení, adresa bydliště, výše 
daru, datum převodu a informace, jestli 
chcete zaslat potvrzení poštou, e-mailem 
nebo si je vyzvednete zákristii či kancelá-
ři. Požádat o potvrzení můžete buď hned 
po odeslání daru nebo ještě lépe v lednu 
se seznamem všech darů za celý minu-
lý rok, které pak napíšeme dohromady na 
jedno potvrzení. 

P. Pavel Hofírek,
http://www.farnostroznov.cz

Jak číst Boží slovo a jak mu naslou-
chat?
S úctou, očekáváním, napětím a rados-
tí. Ozbrojme se touto Boží výzbrojí a vždy 
přistupujme k Božímu slovu s velkou tou-
hou po Něm, po Bohu.

Kdy a kde se to uskutečnilo?
Boží slovo se četlo a nepřetržitě zně-
lo v kostele Všech svatých v Rožnově pod 
Radhoštěm v pátek 11. prosince 2020 
v době od 13 hod. do 17:30 hod. 
Každý z nás se mohl přidat k poslechu 
nebo ke čtení Božího slova. 

Anežka

Prosíme o finanční podporu naší farnosti

Ať Boží slovo zní do dnešních dní
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Tímto příběhem o Zjevení sv. Michaela 
Archanděla v San Miguel del Milagro 
pokračujeme několikadílný cyklus 
o významných poutních místech ve 
Spojených státech mexických.

Městečko San Miguel del Milagro, 
jehož dominantou je kostel sv. Michaela 
Archanděla, se nachází ve státě Tlax-
cala v centrálním Mexiku. Tlaxcala je 
nejmenší z 31 států, které tvoří Mexi-
ckou republiku.
Dne 25. dubna roku 1631 se Diegu 
Lázarovi, jednomu z prvních konvertitů 
ke křesťanství, když se zrovna zde 
účastnil procesí, zjevil svatý Michael 
Archanděl, který s ním hovořil a žádal 
ho, aby sdělil místním obyvatelům, že 

Tímto příběhem o Zjevení Panny 
Marie v Guadalupe již počtvrté 
pokračujeme v cyklu o významných 
poutních místech v Mexické republice 
– tentokrát místem nejvýznamnějším 
a nejnavštěvovanějším. 

12. prosince 1531 šel sedmapadesátiletý 
indián Juan Diego Cuauhtlatoatzin ze 
své vesnice Tulpetlac do města Mexika 
na mši a k výuce katechismu. Počínalo 
se teprve jitro, když došel k úpatí kopce 
Tepeyac. Z vrcholu kopce uslyšel zpěv, 
který zněl, jako by to zpívalo množství 
ptáků. Zastavil se a upřel zrak k vr-
cholku kopce, ve směru, kde se obje-
vuje vycházející slunce. A když zpěv 
ustal a vše zmlklo, uslyšel, že ho někdo 
z vrcholku volá. Vyšel tedy na kopec 
a na vrcholku spatřil stát vznešenou 
Paní, která jej zvala, aby přistoupil blíže. 
Dívka indiánského vzezření a tmavé pleti 
se představila jako Svatá Marie vždy 
Panna, Matka Boží, jediné Pravdy, skrze 
niž žijeme, Stvořitele lidí, Pána nebe 
a země (mezi Mexičany se vypráví, že 
se mu představila především jako „jeho 
matka“ a podle toho s ním i jednala) 

POUTNICKÉ MEXIKO

je vůle Boží, aby byl na tomto místě na 
jeho počest vystavěn chrám. Požehnal 
tomuto suchému místu, kde vytryskl 
pramen údajně zázračné vody. Později se 
ukázalo, že voda byla opravdu zázračná, 
protože vyléčila nemocné.
Tento kostel má červenou fasádu, to 
ho činí jedním z nejkrásnějších ve státě 
Tlaxcala. Před kostelem se nachází studna, 
která byla podle tradice požehnána svatým 
Michaelem Archandělem. Voda ze studny 
je věřícími považována za zázračnou 
a za léčivou od různých nemocí. Původní 
kostel, postavený po zjevení, byl v roce 
1643 zbořen, aby byl postaven větší, který 
se zachoval po menších či větších rekon-
strukcích až do současnosti. 

Tomáš Surý

a požádala ho, aby vyřídil biskupovi, že 
jí má na tomto místě postavit kostel, aby 
zde mohla ukázat svůj soucit, dobrotu 
a pomoc. Biskup ovšem jeho historce 
neuvěřil. Panna Maria poslala Juana Di-
ega k biskupovi ještě jednou, a tu biskup 
řekl, že aby uvěřil, potřebuje nějaké 
viditelné znamení. V dalším zjevení na 
úpatí kopce poslala Panna Maria Juana 
Diega na vrcholek, na místo, kde se mu 
poprvé zjevila, natrhat růže. Ačkoliv byl 
prosinec a mrzlo a na zmíněném kopci 
rostly jen kaktusy, našel Juan Diego 
zmíněné místo porostlé kvetoucími 
růžemi, a tak jich natrhal tolik, kolik se 
mu vešlo do jeho pláště-tilmy. A když je 
pak před biskupem vysypal na podlahu, 
vytvořil se na vnitřní straně tilmy před 
užaslými svědky obraz Panny Marie 
Guadalupské. Biskup byl okamžitě 
přesvědčen a na místě zjevení na kopci 
Tepeyac dal postavit kostel. 
Místo bylo nazváno Guadalupe (na 
žádost Panny Marie), pravděpodobně 
odvozené z aztéckého slova „Coatlax-
opeuh“, které znamená „rozšlápla jsem 
hada“. Již v roce 1539, 8 let po zjevení, 
přijímá 8 miliónů Aztéků katolickou víru.

ZJEVENÍ SV. MICHAELA ARCHANDĚLA 
V SAN MIGUEL DEL MILAGRO

ZJEVENÍ PANNY MARIE V GUADALUPE 
PANNA MARIA GUADALUPSKÁ

Tato zjevení se řadí k nejstarším marián-
ským zjevením, která katolická církev 
označila za neodporující víře. V roce 
1945 byla Panna Maria Guadalupská 
prohlášena svatým stolcem patronkou 
a ochránkyní Ameriky. 

Tomáš Surý



San Miguel del Milagro

C h y b ě l y  v   n a š e m / v a š e m  Fa r n í m  z p r a v o d a j i
f o t a  n e b o  o h l é d n u t í  z a  u s k u t e č n ě n o u  a k c í ?

Pošlete je zrovna Vy! 

To t o  j e  V á š  č a s o p i s  a   b u d e  z d e  p r á v ě  t o, 
c o  d o d á t e  ☺ z p r a v o d a j @ f a r n o s t r o z n o v. c z

Sbírka potravin ve farnostech byla úspěšná.

Ty budou dále předány lidem, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci.

Vybralo se 882,4 kg potravin 
a hygienických potřeb.

DĚKUJEME!
www.valmez.charita.cz

Guadalupe 
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Koleda se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční  
v pátek 8. a v sobotu 9. ledna 2021

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

V roce 2021 chceme z vašich darů nakoupit auta pro terénní služby, zakoupit profesionální kory-
tovou žehličku pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici, zajistit provoz Centra sociálně ma-
teriální pomoci a získat finanční prostředky pro přímou pomoc lidem, kteří se ocitli ve složité ži-
votní situaci.

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

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PODPORU.

www.valmez.charita.cz
Koledování proběhne za dodržení všech aktuálních vládních opatření.
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