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Rok se s rokem sešel a máme tu opět 
postní dobu a opět březen přísných ome-
zení z důvodu kovidové epidemie. Jsme 
na tom stejně jako před rokem, nebo 
vlastně ještě mnohem hůř. A když slyší-
me, že jsme mezi nejhoršími na celém 
světě, tak je nám jasné, že příčinou není 
jen zrádný virus, ten je všude stejný, ale 
hlavním viníkem je vláda a její vládnutí-
nevládnutí. Její špatná rozhodnutí, či roz-
hodnutí, která přišla pozdě, a skutek utek. 
Po roce jsme tam, kde jsme byli. Vinu vlá-
dě nikdo neodpáře. 
Rok se s rokem sešel a máme tu opět 
postní dobu. Jsme vyzýváni k pokání, ka-
jícnosti a zpytování svědomí. Podívej-
me se na svůj osobní život. Jsme lepší než 
před rokem? Stejní? Nebo je naše víra 
a křesťanský život ještě horší než loni? Už 
to za ty roky známe. Jsme pořád stejní, 
stále si dáváme ta stejná předsevzetí a ni-
kam to nevede. Neděláme, co máme dě-
lat. Děláme, co bychom neměli. Nedoká-
žeme vytrvat. Skutek utek. Jaký je náš ži-
vot, závisí na našich rozhodnutích a na 
našich činech. Vinu nám nikdo neodpáře.

všeobecného kněžství na pomoc specific-
ké službě biskupů, kněží a jáhnů. 
Papež František také připomíná, že v roce 
1972 svatý papež Pavel VI. dokumentem 
motu proprio upravil službu laiků, kte-
rá podle úctyhodné tradice předcházela 
kněžskému svěcení tak, že mohla být svě-
řována i jiným věřícím s požadovanými 
vlohami, ovšem výhradně mužského po-
hlaví. 
V životě církve se běžně setkáváme se 
službou mužů a žen, kteří čtou pravidel-
ně při liturgii z Písma. Nebo se setkává-
me s tím, že svaté přijímání podávají lai-
ci muži, méně častěji pak laici ženy. Tato 
jejich služba je však „mimořádná“, není 
to služba nesoucí známky trvalého cha-
rakteru. A ani do budoucna se tato běž-
ná praxe nebude měnit. Papežovým roz-
hodnutím uvedeném v listu je dána mož-
nost jednotlivým biskupským konferen-
cím, aby stanovily podmínky, za kterých 
budou moci laici, muži i ženy s požadova-
nými vlohami, být natrvalo pověřeni služ-
bou lektora a akolyty. Svatý otec přitom 
vycházel z doporučení několika biskup-
ských synod, která měla vliv na vývoj nau-
ky zdůrazňující, že základem určitých slu-
žeb v církvi je křest a z něho plynoucí vše-
obecné kněžství.

jáhen Miroslav Frňka

Možná jste o tom slyšeli, možná někde 
četli: Letos, 10. ledna, na Svátek Křtu 
Páně, vydal Svatý otec František Apoš-
tolský list daný motu proprio, který se 
týká úpravy kodexu kanonického práva 
o přístupu žen k pověření službou lekto-
rátu a akolytátu. Motu proprio znamená 
„z vlastního podnětu“.  
Je jistě žádoucí vysvětlit, o co se vlastně 
v uvedeném Apoštolském listě jedná. Pro 
lepší porozumění bude vhodné, abychom 
si připomněli, jak se liší všeobecné kněž-
ství od služebného kněžství. Všeobecné 
kněžství získává každý pokřtěný člověk. 
V křestním obřadu se praví: „Jako (Bůh) 
pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše 
Krista na kněze, proroka a krále, označuje 
posvátným olejem i tebe…“ Služebné kněž-
ství v sobě zahrnuje službu biskupů, kněží 
a jáhnů. Kandidát kněžství (nebo trvalého 
jáhenství) ještě před jáhenským svěcením 
přijímá natrvalo lektorát a akolytát. 
V úvodu Apoštolského listu píše Svatý 
otec, že Duch Pána Ježíše rozděluje mezi 
Boží lid dary, aby mohli přispívat k bu-
dování církve a k hlásání evangelia. Tato 
charismata se pak nazývají službou. V ně-
kterých případech, píše papež, má tato 
služba svůj původ v kněžském svěcení. 
Jiné úlohy byly v dějinách církve svěře-
ny jednotlivým věřícím, na základě jejich 

Zelený čtvrtek, 1. dubna 2021 18 hodin,
mše svatá na Památku Večeře Páně

Velký pátek, 2. dubna 2021 15.00, křížová cesta
18.00, velkopáteční obřady

Bílá sobota 3. dubna 2021 8.00–19.00,
adorace u Božího hrobu

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Sobota 20.00, Velikonoční vigilie

Neděle 4. dubna 2021 7.00; 8.15 a 10.00,
ve Viganticích 10.30, mše svaté

POZOR!
Předvelikonoční velká zpověď letos nebude. Využijte ke zpovídání nedělní odpoledne 
od 15 do 16 hodin.

„Muži akolyté a ženy akolytky“
O čem je  nov ý Apoštolský l ist  Svatého otce Františk a daný motu proprio

Plánované časy velikonočních bohoslužeb, 
na kterých bude pravděpodobně omezena účast
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První svaté přijímání

Současná doba plná dlouhodobých ome-
zení podstatně ovlivňuje také život naší 
farnosti. Normálním způsobem nefun-
guje ani výuka náboženství, ani účast na 
bohoslužbách, ani společná setkávání 
a akce. To má svůj dopad také na přípra-
vu dětí na první svaté přijímání. Už od 
loňského roku jsme na nejvyšším stupni 
omezení, a proto normální příprava ne-
mohla v adventu začít a nemůže začít ani 
teď. Stále jsme ale váhali, jestli, až se si-
tuace uvolní, přípravu dětí na první sva-
té přijímání ještě letos zvládneme a stih-
neme. Přitom čas utíká a je potřeba to 
rozhodnout, ať víme, na čem jsme. Když 
nad tím přemýšlím, tak jsem došel k zá-
věru, že v tomto školním roce příprava 
dětí na první svaté přijímání nebude. 
Chci to vysvětlit.
K rozhodnutí tento školní rok přípra-
vu nedělat mne vede naděje. Nadě-
je, že koronavirová krize skončí a že bu-
deme v příštím roce schopni udělat pří-
pravu tak, jak to nejlépe umíme. Ně-
kdo možná už propadá skepsi, že nebude 
lépe, a přemýšlí, že děti by se měly při-
pravit na první svaté přijímání aspoň ně-
jakým nouzovým způsobem. Je pravda, 
že v církvi máme zkušenost a praxi udě-
lování svátostí v nouzových situacích. 
Bylo by možné podle situace jednotli-
vých rodin individuálně děti přezkou-
šet a pak by mohly někdy přijít ke zpově-
di a při některé mši svaté se přidat do zá-
stupu přijímajících. Pokud by součas-
ná situace měla trvat ještě několik let, 
tak by nám nic jiného nezbývalo. Stejně 
jako jiné svátosti udělujeme individuál-
ně po domluvě s každým věřícím či rodi-
nou zvlášť, tak totéž bychom museli udě-
lat s prvním svatým přijímáním dětí. Já 
jsem ale optimista a věřím, že situace se 
zlepší a bude možné v příštím školním 
roce udělat přípravu společnou a lepší.
Když si uvědomíme, co vlastně přípra-
va na první svaté přijímání znamená a z 
čeho se skládá, tak také pochopíme, že 
za současné situace není možné udělat 
přípravu dobře. 

1/ Samozřejmým základem přípravy 
je každodenní křesťanský život v rodi-
ně. Společná modlitba, čtení Bible, roz-
hovory o víře, život podle desatera, křes-

ťanských tradic atd. Tato první součást 
přípravy na přijímání je zcela v rukou ro-
dičů a věřím, že někteří dokáží víru pře-
dávat dětem v této době stejně dobře 
jako v časech normálních, přestože pro 
jiné teď může být všechno mnohem ná-
ročnější. Během samotné přípravy na 
toto rodinné předávání víry navazuje-
me otázkami v adventu a v lednu, kdy se 
ještě děti neučí novým věcem, ale pou-
ze opakujeme to, co už dávno znají z ro-
diny: modlitby, biblické příběhy apod. 
Pro představu níže v příloze najdete tyto 
opakovací otázky ke stažení.

2/ Doplněním domácí křesťanské výcho-
vy je vyučování náboženství. V hodi-
nách náboženství děti od první třídy pro-
bírají biblické příběhy a základy křesťan-
ství. Důležité je, že stejné věci jako v ro-
dině slyší od někoho dalšího, katechet-
ky, a ve skupině vrstevníků. Tím se posi-
luje pochopení, že křesťanská víra není 
jen záležitostí individuální či rodinnou, 
ale věcí širšího společenství věřících. 
Že křesťanství není jen osobním názo-
rem rodičů, ale je také definováno uče-
ním a autoritou církve. Proto je tak důle-
žité, aby děti chodily do náboženství už 
od první třídy. 
K tomu se přidává většinou ve třetí třídě 
probírání témat samotné přípravy na sva-
tou zpověď a svaté přijímání. To je důle-
žitým doplněním přípravy v rodině a pří-
pravy s knězem. Bohužel letos se nábo-
ženství normálním způsobem neučí, a i 
kdyby se začalo v březnu, tak se ztráta 
už nedožene. Musíme si přiznat, že na-
šim dětem koronavirus od loňského břez-
na už sebral prakticky téměř celý škol-
ní rok. Vím, že se ve školách snaží o on-li-
ne výuku a velkou část úkolů na sebe vza-
li rodiče, ale plnohodnotná výuka to bo-
hužel není. Navíc v náboženství je ješ-
tě mnohem víc než v ostatních školních 
předmětech důležité to společenství spo-
lužáků a osobní kontakt s nimi i s kate-
chetkou. Náboženství totiž není jen teo-
rie, ale na prvním místě praxe života, je-
jíž podstatnou součástí je prožívání víry 
ve společenství věřících. Tuto část přípra-
vy koronavirus v tomto školním roce pod-
statně narušil a brání nám i teď. Proto 
bude lepší počkat na příští školní rok.

Nadávání na vládu ale virus nezažene 
a věci nespraví. Nadávat a zlobit se na 
sebe sama z nás lepší neudělá. Bohu-
žel nemám zaručený návod, jak pomo-
ci naší společnosti a jak zajistit, aby za 
rok bylo dobře. Ale vím, jaký návod na 
proměnu našich životů dává křesťan-
ská víra. Naplno to uslyšíme o Veliko-
nocích: Spojit svůj život s životem Je-
žíše Krista. Teď se přímo nabízí pro-
pojit naše současné těžkosti a trápe-
ní s Ježíšem nesoucím kříž. A držet se 
Ho jako klíště, pevně svírat jako stéblo 
naděje. Kéž o Velikonocích, když Kris-
tus vstane z mrtvých, také my budeme 
mít účast na radosti vítězství nad zlem. 
Naplněni nadějí, přestože slabí a hříš-
ní, naplněni nadějí na proměnu Pro-
měnění. Skrze víru a křest stát se dětmi 
Božími, bratry a sestrami Ježíšovými. 
Hříšníky zachráněnými Kristem.

P. Pavel Hofírek

Vzhledem k současné pandemické situa-
ci není možné dopředu přesně určit kte-
ré události z pastoračního kalendáře 
se budou nebo nebudou konat nebo bu-
dou-li se konat v nějakém pozměněném 
formátu. Prosíme farníky, aby průběž-
ně sledovali ohlášky farnosti, ve kterých 
informujeme o plánovaném dění ve far-
nosti s týdenním předstihem. Prosíme 
také za pochopení, pokud by i v takovém 
případě z naléhavých důvodů muselo 
dojít ke změně. Děkujeme za pochopení.

-mifr-
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a samozřejmým dalším krokem k plněj-
šímu a opravdovějšímu prožívání mše 
svaté. Krokem, který navazuje na před-
chozí kroky, kterými je pravidelná a čas-
tá účast na bohoslužbách. Dítě má být 
v kostele a na mši svaté jako doma a za-
čít toužit po tom, aby stejně jako dospě-
lí mohlo i ono chodit ke svatému přijí-
mání. Na tuto dětskou touhu navazuje-
me přípravou, kdy vysvětlujeme otázky 
morálky, hříchu a zpovědi a také se jim 
snažíme co nejlépe objasnit posvátnost 
chvíle svatého přijímání. Uvést děti do 
tajemství Eucharistie do té míry, jak to 
ve svém věku dokáží pochopit. Ovšem 
bez předchozí dlouhodobé zkušenosti 
slavení mší svatých to nejde. 
Protože v posledních měsících děti tuto 
zkušenost nemají, tak je nelze ani vést 
k tomuto hlubšímu prožívání mše sva-
té. Bohužel dlouhodobá omezení způ-
sobily, že dětem chybí základ, na kterém 
bychom mohli stavět dál. Sledování mší 
svatých přes internet a televizi či rádio 
to nenahradí. Svaté přijímání je skuteč-
né, reálné, fyzické setkání s Bohem. Stej-
ně tak musí být skutečná a fy-
zická přítomnost na mši svaté. 
I kdyby teď byla omezení uvol-
něna a začalo by se znovu cho-
dit do kostela, tak onu dlouho-
dobou zkušenost reálného pro-
žívání mše svaté děti během 
pár měsíců nezískají. Proto je 
lepší rok počkat a doufat, že 
od června už budou moci děti 
chodit do kostela a příští škol-
ní rok už budeme mít na čem 
stavět.
Také chci ještě připomenout, 
že podstatou prvního svaté-
ho přijímání je skutečnost, že 
tím začíná další stupeň křes-
ťanského života, kdy věří-
cí už chodí ke svaté zpovědi 
a ke svatému přijímání pravi-
delně. První svaté přijímání 
není jednorázová slavnost, 
ale začátek toho podstatné-
ho: Častého setkávání s Bo-
hem v Eucharistii. Vím, že 
si to někdy lidé pletou, slav-
nost prvního svatého přijí-
mání je tak výjimečná a krás-
ná, že vedle toho pak obyčej-
né svaté přijímání při běžných 
mších se může zdát všední. 
Jenže ta krása toho prvního je 

právě v tom, že tím začíná něco zcela no-
vého v životě věřícího. Jak jsem to mys-
lím zmiňoval loni při kázání, že je to jako 
se svatbou, velká slavnost, na kterou se 
všichni soustředí a na které všem záleží. 
Jenže ve skutečnosti nesrovnatelně důle-
žitějších je dalších padesát let každoden-
ního všedního života v manželství. A ta 
síla svatebního slibu je právě v tom, když 
si člověk uvědomí, co všechno do bu-
doucna znamená. Bohužel v této koro-
navirové době nejen není na čem stavět, 
když chybí pravidelná účast na mších 
svatých, ale také je těžké někam směřo-
vat, když je budoucnost nejistá. A připra-
vovat děti na první svaté přijímání s tím, 
že bude na dlouho i posledním, nedává 
smysl. Proto bude lepší rok počkat a vše 
pak prožít lépe a tak, aby to bylo oprav-
dové a skutečné.
Jsem optimista a mám naději, že příští 
rok to bude mnohem lepší. Proto věřím, 
že se nám vyplatí rok počkat. V příštím 
školním roce vše zvládneme líp.

P. Pavel Hofírek, farář

3/ Samotná příprava v naší farnos-
ti probíhá při několika setkáních fará-
ře s rodiči a při středečních mších sva-
tých s dětmi. Normálně by tato setká-
ní a mše probíhaly už od adventu. Snad 
by šlo vše zvládnout, kdybychom zača-
li v lednu, únoru či březnu. Ale situace 
není dobrá a možnost účasti většího po-
čtu věřících na bohoslužbách je v nedo-
hlednu a stejně tak i možnost setkávání 
větších skupin lidí, což zabraňuje obojí-
mu. Něco by snad bylo možné nahradit 
on-line formou setkání, ale osobní kon-
takt je nenahraditelný. Mám zkušenost 
s on-line katechezí dospělých i mládeže, 
ale osobní setkání více vtáhne do probí-
raného tématu, dává větší prostor na do-
tazy a reakce účastníků a vytváří atmos-
téru skupiny, kterou spojuje stejný cíl. 
Díky tomu je osobní setkání větším po-
vzbuzením a motivací i oporou, což je 
při přípravě dětí na první svaté přijímání 
potřebné, když rodiče čeká náročný úkol 
doma vše dětem předat, vysvětlit a právě 
i pozitivně motivovat a vést k tomu, aby 
se děti těšily na přijetí svátostí. V tom 
mohou velmi pomoci právě setkání dětí, 
které přípravu společně prožívají, spo-
lečně zvládají a také se společně těší. Te-
oreticky by se vše dalo nějak nouzově 
zvládnout, kdyby se mohla příprava na-
plno rozjet v březnu, ale to se zdá už vel-
mi nepravděpodobné a navíc je zde ještě 
jeden nejdůležitější důvod.

4/ Příprava na první svaté přijímání má 
být krokem, který vede k prožívání mše 
svaté v plnosti. Svaté přijímání je totiž 
podstatnou součástí a z určitého pohle-
du vrcholem celé mše svaté. Je tedy logic-
ké, že svaté přijímání je pro ty, kdo chodí 
na mše svaté. A to je ten největší problém. 
Už dlouhodobě, víceméně celý rok, není 
možné chodit normálně na bohoslužby. 
A vidíme to v kostele, že chybí zvláště ro-
diny s dětmi. Za této výjimečné koronavi-
rové situace nemohu nikomu vyčítat, že 
nechodí na bohoslužby, vlastně je to teď 
i zakázané, ale realita se tím nemění: Vět-
šina věřících a většina dětí do kostela teď 
nechodí. Zjednodušeně řečeno tedy není 
na co připravovat.
Nejde jen o smutnou zkušenost minulé-
ho roku, kdy jsme ještě první svaté při-
jímání stihli, ale pak jsme už děti v kos-
tele prakticky neviděli. Jde o samotnou 
podstatu přípravy. Správně totiž je pří-
prava a první svaté přijímání přirozeným 

PŘÍJMY
Sbírky vyhlášené arcibiskupem 115 455
Ostatní sbírky 1 104 260
Přijaté dary 984 923
Tržby z nájmů, služeb, prodeje 40 306
Přijaté úroky a ostatní příjmy 116 442
Dotace a půjčky 66 000
Příjmy celkem 2 427 386

VÝDAJE
Spotřeba materiálu 197 225
Spotřeba energie 312 476
Opravy a udržování 681 736
Nákup služeb 126 128
Mzdové výdaje 194 263
Odeslané sbírky a odvody 270 457
Investice, vybavení a splátky 107 617
Výdaje celkem 1 889 902
Zůstatek celkem 1 728 487

Hospodaření farnosti v roce 2020
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Kurzy Alfa 2020 
– přerušení přetrvává

vodu nedokončeného, dosud v ŘKF Rož-
nov pod Radhoštěm posledního, ročníku 
Kurzů Alfa.
Nicméně historická zkušenost zdejší far-
nosti je až nadstandardně optimistická! 
V letech 2014 až 2015 jsme tradiční po-
řadatelství na dva a půl roku přerušili 
a věnovali se neméně důležitým prvkům 
života křesťanské Naděje, Víry a Lásky. 
Byl to čas, ve kterém se formovaly FEB 
– Farní evangelizační buňky, čas, kdy se 
tvořily modlitbou, čtením Božího slo-

Počátkem roku 2021 jsme vstoupili, 
mimo jiné, i do tradičního alfního obdo-
bí, tj. do měsíců leden až březen. K to-
muto troj-měsíci jsme loni v červnu s na-
dějí vzhlíželi s cílem dokončit přeruše-
ný ročník Kurzů Alfa 2020 nejen tradič-
ními přednáškami („Proč a jak číst Bib-
li?“ nebo „Co je to církev?“ či „Kdo je a co 
dělá Duch svatý“ atd.), ale i využít ten-
to nabízený čas k obohacení přednáška-
mi dalšími, které se standardně nekona-
jí, avšak obdobně jako jiné směle rozši-
řují oblast křesťanského poznání (např. 
„Co je to Láska?“ nebo „Proč milosrden-
ství a odpuštění“ či „Co je svátost a co 
svatost?“).
Ve svém loňském červnovém poselství 
nejen účastníkům přerušeného Kurzu 
Alfa 2020, ale i čtenářům Farního zpra-
vodaje byla předestřena týmová naděje, 
že v lednu (zřejmě 12. 1. 2021) zahájíme 
dokončení tohoto, dosud přerušeného, 
jedenáctého ročníku Kurzů Alfa rožnov-
ské farnosti. Ač jsme tušili, že virus CO-
VID 19 přijde i na podzim 2020 se svou 
druhou vlnou (a i proto bude vhodnější 
směrovat dokončení přerušeného roční-
ku až na následující rok), zmýlili jsme se 
v odhadu lednového obnovení KA 2020 
ale i celého troj-měsíčního období 2021. 
Jak se později ukázalo, šlo o planou na-
ději. Zároveň však míníme milou čtenář-
skou obec ☺ dále ujistit, že cílem pořa-
datelského týmu Kurzů Alfa 2020 je (a 
i nadále zůstává) rozběhnutý ročník do-
končit, jak jen to bude všestranně vhod-
né či možné. Dosud vylučujeme dokon-
čení v letních měsících červen až září 
(období cestování, prázdnin atd.), dále 
dokončení v rouškách krycích dýcha-
cí cesty (komfort a pohodu nejen při dis-
kuzi svým způsobem účinně omezují-
cí) ale též dokončení nekontaktní for-
mou tzv. ON-LINE (co všechno přizpů-
sobivý člověk již překlopil do virtuálního 
prostoru: svou práci, výchovu dětí, kon-
takt s příbuznými, účast na Mši svaté, 
Tříkrálovou sbírku atd. atd.). Předcho-
zí věta nám tímto zároveň neumožňu-
je rozběhnout Kurz Alfa nový, ať již for-
mou standardní, tj. vztahově kontaktní 
tak případně i kurz distanční, tj. ON-LI-
NE. V obou případech především z dů-

va, rozjímáním, zpěvem, adorací a svá-
tostnou výchovou nová farní společen-
ství. A když jsme v roce 2016 opět vstou-
pili do vod alfního pořadatelství, po-
čet účastníků se vůči letům předchozím 
vždy přinejmenším zdvojnásobil.
„Čas se naplnil a Boží království je vel-
mi blízko, čiňte pokání a věřte evange-
liu“ (Mk 1, 15)

Za pořadatelský tým Kurzů Alfa ŘKF 
Rožnov pod Radhoštěm průběžně 

informuje Milan Volf

Všichni účtujeme se životem »Jakou mí-
rou měříte, takovou se naměří vám« 
(Mk 4,24). 
My všichni účtujeme s životem, v pří-
tomnosti a zejména v budoucnosti, na 
konci svého života. A citovaná Ježíšova 
věta popisuje, jaký bude soud. 
Blahoslavenství a podobně i 25. kapito-
la Matoušova evangelia nám ukazují, co 
máme dělat, tedy konkrétní skutky. 
Zatímco úryvek z Markova evangelia 
(Mk 4,21-25) popisuje, jak si máme po-
čínat a jaký by měl být náš životní styl. 
Jakou mírou měřím druhým, takovou 
mírou budu souzen 
Jakou mírou měřím druhým? 
Jakou mírou měřím sobě? 
Je to míra velkodušná, plná Boží lásky, 
vysoká anebo přízemní? 
Takovou mírou budu souzen, žádnou ji-
nou, tou, kterou měřím já. 
Do jaké výše jsem nasadil svoji laťku? 
Na to je třeba myslet. 
A to je vidět nejenom na tom dobrém 
nebo zlém, co děláme, ale v souvislém ži-
votním stylu. 
Každý máme svůj způsob, jakým posu-
zuji sebe a jakým druhé. 
A Pán použije ten, kterým posuzujeme 
druhé. 
Kdo je sobec, nemá slitování, dere se na-
horu a šlape po druhých, bude souzen 
stejně, tedy bez slitování. 
Jsem schopen snést příkoří, kříž a poní-
žení? 
Jako křesťan si kladu otázku: co je prubíř-
ským kamenem poznání, zda jsem na křes-

ťanské úrovni, na té, kterou si přeje Ježíš? 
Je to schopnost přijmout pokoření, 
schopnost snést ponížení. 
Křesťan, který není schopen snášet po-
koření, jež přináší život, něco postrádá. 
Je to křesťan zdánlivý nebo zainteresova-
ný, a stěžuje si: »Proč k tomu došlo?«. 
– Protože to tak praktikoval i Ježíš, který 
se zřekl sám sebe, jak říká Pavel. »Poní-
žil se a byl poslušný až k smrti. Nelpěl na 
tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se 
zřekl« (srv. Flp 2.8.6-7). 
Toto je vzor. 
Tomu ale odporuje světský životní styl, kte-
rý není schopen držet se Ježíšova vzoru. 
Svůj vlastní styl posuzování tedy po-
znám podle postoje, jaký zaujímám vůči 
příkoří a ponížení, jimž jsem vystaven.
 »Jakou mírou měříte, takovou se naměří 
vám«, toutéž mírou. 
Je-li to křesťanská míra, která se drží Ježí-
šovy cesty, budu stejnou mírou souzen já. 
S velkým slitováním, soucitem a milosr-
denstvím. 
Avšak je-li to míra světská, která křes-
ťanskou víru jenom využívá – chodím 
sice na mši, ale žiju světsky – bude mi 
naměřeno touto mírou. 
Prosme Pána, abychom neměli strach 
z kříže a pokoření. 
Prosme Pána o milost žít křesťansky 
a hlavně nemít strach z kříže a pokoření, 
protože to je cesta, kterou zvolil k naší 
spáse a která je zárukou křesťanské míry, 
totiž schopnost nést kříž, schopnost sná-
šet pokoření.

Zprávy

Jsem schopen snést příkoří, kříž a ponížení? 
Z homilie  Svatého O tce Františk a 
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Lidové pranostiky, které se týkaly počasí a venkovních prací, nejčastěji prací polních, 
byly převážně spojeny se svátky svatých, popřípadě se svátky nezasvěcenými konkrét-
nímu svatému, ale které církev slavila. Nepřeberné množství takových pranostik svědčí 
o rozšířené lidové zbožnosti v našich zemích v minulých dobách.  Jen několik, z veliké-
ho množství, uvádím v tomto článku.

V měsíci březnu to byly například tyto pranostiky:
5. březen – sv. Adriana: SVATÁ ADRIANA NEDÁ SPÁTI Z RÁNA (prodlužující se den…)
6. březen – sv. Bedřich: SVATÝ BEDŘICH TEPLE DÝCHÁ, 
                NEBO TAKÉ SNĚHY MÍCHÁ 
9. března – sv. Františka: PRŠÍ-LI NA SVATOU FRANTIŠKU, 
   NEURODÍ SE BRAMBORY
11. března – čtyřiceti mučedníků: MRZNE-LI NA ČTYŘICET MUČEDNÍKŮ, 
    BUDE ÚRODNÝ ROK
12. března – sv. Řehoř: NA SVATÉHO ŘEHOŘE ČÁP LETÍ PŘES MOŘE, 
              ŠELMA SEDLÁK, KTERÝ NEOŘE
19. března – sv. Josef: SVATÝ JOSEF S TVÁŘÍ MILOU ZAKONČUJE ZIMU PLNOU 
25. března – Zvěstování P. Marie: PANNY MARIE ZVĚSTOVÁNÍ 
    VŽDYCKY ZIMU VYHÁNÍ
30. března – sv. Qurin: O SVATÉM QURINU JE TEPLO I VE STÍNU

V měsíci dubnu to byly například takovéto pranostiky:
1. dubna – sv. Teodora: DÉŠŤ SVATÉ TEODORY ZNAČÍ MNOHO VODY V MÁJI
4. dubna – sv. Izidor: SVATÝ IZIDORE, JARO NASTUPUJE, 
           SEDLÁK TVÉ POMOCI POTŘEBUJE
14. dubna – sv. Tiburcius: SVATÝ TIBURCIUS SI OBLÉKÁ ZELENÝ KABÁT
17. dubna – sv. Rudolf: SVATÝ RUDOLF OTVÍRÁ DVEŘE I OKNA
21. duben – sv. Anselm: O SVATÉM ANSELMĚ SEMENO DO ZEMĚ
23. duben – sv. Vojtěch: NA SVATÉHO VOJTĚCHA KDYŽ PRŠÍ, TRNKY SE NEURODÍ
24. duben – sv. Jiří: NA SVATÉHO JIŘÍ RODÍ SE JARO, ale i SVATÝ JIŘÍ K LÉTU MÍŘÍ
25. duben – sv. Marek: SVATÝ MAREK – SAĎ OHAREK; 
              PO TEPLÉM MARKU SE ČASTO OCHLAZUJE; 
              BRAMBORY SE MAJÍ SÁZET V MARKOVĚ TÝDNU

Ladislav Kohout

V našem městě se za poslední dny výraz-
ně oteplilo a příroda se pomalu začala 
probouzet. K ránu už můžeme poslouchat 
ptačí zpěv, na jiná místa se pomalu vracejí 
čápi z dlouhé a daleké cesty Afrikou.
Mezi první posly jara patří z rostlin sněžen-
ka podsněžník a bledule jarní.
Sněženky se ale vyklubou daleko dříve než 
bledule a jejich první lístky připomínají zele-
navé ostny. Pak už v rychlém tempu rostou 
a jako první z jarních květů ucítí sluneční 
paprsky. Naše babičky jim na Valašsku říka-
ly „vyskočilky“. Už podle tohoto přirovná-
ní je všem jasné, proč je to tak. Zajímavostí 
je, že jejich název je také odvozen od řecké-
ho slova gala/mléko a anthos/květ, protože 
jsou jejich květy zářivě bělavé. Sněženky na-
jdeme téměř v každé zahradě. Jejich výskyt 
je ale roztroušený a patří stále mezi ohro-
žené druhy naší květeny. Neměli bychom je 
proto zbytečně trhat a ani kvůli jejich pod-
zemním cibulkám přesazovat. V každé vá-
zičce nám však na jaře udělá pár jejich kvě-
tů, které mají tři okvětní lístky, radost a to 
ničemu nevadí. Je třeba ale rovněž upozor-
nit na to, že je jedovatá, a tak může po požití 
způsobit nevolnost.
Bledule svou cestu za sluncem začína-
jí ihned po sněženkách a jejich nádherné 
koberce se zvonkovitými květy se žlutými 
skvrnami nelze přehlédnout. Má ráda vlhká 
a vodou nasátá místa. Její lidový název byl 
„blednička“ nebo také „bílá fialka“, protože 
na sebe vždy upozorní pronikavou vůní. Ta 
láká také včely a patří mezi jejich první ces-
ty na sběr pylu. Bledule patří v naší příro-
dě mezi zvláště chráněné druhy rostlin a je 
také jedovatá. Zajímavostí je, že látka gala-
thamin, kterou obsahuje, využívají farma-
ceutické firmy k výrobě léků k poruchám 
nervového systému člověka. Postupným ne-
přiměřeným zásahům do naší krajiny a po-
užíváním pesticidů bledule mizí, a proto by 
mělo naše počínání směřovat k její ochraně.
Na cestě jarní přírodou bychom si třeba měli 
uvědomit, co pro nás znamená slovo „vě-
řit“. Každý z nás v něco věří a v něco doufá. 
Na jaře také vše kvete a směřuje vzhůru.
Svatý Augustin řekl: „Strom nejprve smě-
řuje dolů, aby pak vyrazil vzhůru; upevňu-
je kořen v pokorném ponížení, aby koru-
nou směřoval k nebi.“

Michal Šulgan, 
pouhý pozorovatel přírody ☺

Lidové pranostiky V Rožnově zaklepalo jaro…
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židovského práva představovalo pevnou 
vazbu. Tento mladý zbožný pár měl všechny 
předpoklady pro šťastný život. Každý z nich 
měl své představy, které samozřejmě a s 
velkou láskou měnil, když poznal jiný 
Boží záměr. Maria, která počala z Ducha 
svatého, viděla, jaké problémy to bude 
Josefovi přinášet, a chtěla je kompenzovat 
svou láskou vůči němu, ale nepovažovala se 
za povolanou vysvětlovat Josefovi nepocho-
pitelné početí. 
Josef, vida znaky mateřství u své 
snoubenky, byl zraněný o to víc, že byli 
dohodnuti na mimořádném zachovávání 
svého panenství a panictví, pro které se 
rozhodli dříve, než byli povoláni stát se 
partnery. Mátl ho jen pokoj, který z jeho 
snoubenky vyzařoval. Postupujíc dle 
svého rozumu, chtěl ji snad uvolnit pro 
muže, který dle něj musel být otcem dítěte. 
Jeho láska byla daleka toho změnit se 
v nenávist, která by souhlasila s trestem pro 
Marii, kterou pokládal najednou za příčinu 
svého strašného zranění. Vždyť tuto jinak 
dokonalou bytost má tak jako tak ztratit. 
Bude muset zůstat se svým trápením sám. 
K situaci se postavil jako spravedlivý muž, 
který i nadále chtěl pro Marii největší dobro, 
a rozhodl se od ní tajně odejít. Teprve až se 
Josef osvědčil, Bůh poslal anděla, aby mu 
řekl, jak se věci mají. „Uklidnění“ Josefa 
se událo, když jeho zraněné smysly byly 
vyřazené spánkem. Nemohl by se uklid-
nit, kdyby nebyl dokonale odevzdán do 
Boží vůle. Josefovi se dostalo vysoké cti, 
důležitosti, zodpovědnosti a důvěry, přesto 
nikdy nepřestal být pokorným služebníkem 
Božím.
Z Josefových ctností mimořádně vyniká 
víra. U něj vidíme, že věřit znamená 
připustit všechno, co od Boha přichází, 
a někdy i všeho zanechat, všechno ne-
chat běžet a všechno opustit. Jen nikdy 
nepřipustit, že by Bůh opustil toho, kdo 
se na něj spolehne. Jan Pavel II. jeho víru 
přirovnal k víře Abrahamově, pro postoj 
naprosté odevzdanosti Boží prozřetelnosti. 
Josef vzal Marii k sobě, tím před zákonem 
uznal její dítě za své i s přijetím plné otcov-
ské odpovědnosti. K tomu ho pověřil Bůh, 
když mu ústy anděla řekl, aby dal dítěti 
jméno; to bylo podle zákona vyhrazeno otci. 
Tak Josefova role překračuje roli pěstouna.
Podle Jana Pavla II. Maria a Josef mohli 

spolu prožívat charisma panenství i dar 
manželství jako zcela výjimečnou životní 
cestu, ale přesto skutečné manželství. 
A Ježíš tak měl vyrůstat v rodině, která 
zajišťuje normální rozvoj osobnosti dítěte.
Jejich vzájemná láska byla okrášlena úctou 
k Bohu, který se nacházel uprostřed nich. 
Všichni členové rodiny vynikali mimořádnou 
pokorou, která byla projevem úcty 
odůvodněné tím, že zároveň patřila Bohu, 
jehož přítomnost byla jejich tajemstvím. Z 
dalších Josefových vlastností bývají uváděny 
spravedlnost, poslušnost a ochota k službě. 
Svatý Josef žil ve službě své snoubence 
a Božímu Synu. Stal se tak pro věřící vým-
luvným svědectvím, že „kralovat“ znamená 
„sloužit“.  Čteme-li evangelium, pak z dalších 
Josefových vlastností vyniká mlčenlivost, 
vyjadřující souhlas s Boží vůlí, uschopňující 
naslouchat, a jejím ovocem je pokoj.
Jeho život byl ustavičnou modlitbou, rostl 
v usebranosti a v jednotě s Bohem Spa-
sitelem. Zabýval se vnějšími věcmi v míře 
nezbytné pro život Svaté rodiny. Podle 
Bernardina Sienského byl především 
mužem kontemplace. Jeho vnitřní mlčení 
bylo netečné vůči dění tohoto světa. Duše 
ponořená v Boha poznává dokonale sklony 
lidského ducha a nepohoršuje se tím, ale 
dívá se na ně s klidným odstupem, který 
pramení z lásky. Všechno zahaluje milos-
rdenstvím. Lidé žijící s Bohem mají hluboký 
a bolestný soucit s tímto světem, s hříchy 
lidí a se zlem kolem sebe, ale tato bolest 
se pro ně nestává důvodem ke zlořečení 
ani k bědování, ale pouze soucitem. Proto 
Josefa můžeme mít tak dobře nejen za 
vzor, ale i za důvěrníka, s jehož pomocí 
budeme schopni stávat se lepšími.
Josef byl tichý, zůstával v pozadí, ale bylo-li 
však třeba, dovedl bez průtahů vykonat, 
co od něj Bůh žádal. Nebývaly to snadné 
věci. A způsob pokynů ve snu my lidé 
vnímáme jako poněkud zvláštní. Boží vůle, 
kterou byla cesta do Betléma, jako by zase 
pocházela od lidí.
Po úvaze o Josefových vlastnostech se 
vraťme k tomu, jak nám evangelium jeho 
život dále vykresluje.
Když byl první velký problém vyřešen, situa-
ci zkomplikovalo římské nařízení o sčítání 
lidu. K tomu se přiblížil čas Mariina 
porodu. Co vše tato zpráva představovala 
pro Josefa, který si zřejmě dělal iluze o svém 
rodišti! Obyvatelé Betléma zpočátku 
neposkytli ani to nejskromnější pohostin-
ství. V nouzi využil znalost okolí a jeskyn-
ního útulku pro zvířata, který dle svých 

ROK SVATÉHO JOSEFA

V den 150. výročí titulu Ochránce 
všeobecné církve papež František vyhlásil 
Rok svatého Josefa, který potrvá do 8. 12. 
2021. V tomto roce platí mimořádné stano-
vení podmínek pro získání odpustků.  
Sv. Josef pocházel z královského rodu 
Davidova a v evangeliu je nazván mužem 
spravedlivým. Bohem byl vyvolen za 
snoubence Panny Marie. V jejich ctnos-
tném manželství jim byla pojítkem Boží 
láska, která je obdařila zázračně počatým 
plodem, jenž se stal naší spásou. Jejich 
život nebyl snadný, ale naopak, protože ke 
spáse nevede cesta pohodlím. Přesto je plná 
radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky 
a života ve spojení s Bohem. 
Byl vyvolenou hlavou Svaté rodiny. Máme 
v něm nebeského patrona, jehož přímluva 
a důstojnost má váhu a je i vzorem pro 
nás všechny. Stojí po boku své snoubenky 
Panny Marie a hned po ní mu náleží čest 
a úcta.  Panna Maria, ač je svrchovanou 
Královnou, zůstává pokornou Boží 
služebnicí a Josef, vzor spravedlivého muže, 
zůstává v pozadí, aby více vynikli ti, kterým 
to více přísluší. Současná doba však stále 
více potřebuje oslovovat i být oslovována 
celou Svatou Rodinou. A dnes tedy jdeme 
k svatému Josefovi.
Narodil se v Betlémě. V evangeliu vystupuje 
jako potomek krále Davida, ženich Panny 
Marie a zákonný pěstoun Pána Ježíše se 
všemi právy a povinnostmi otce rodiny 
z Nazareta. Byl dřevozpracujícím dělníkem. 
Zasnoubení Josefa s Marií podle 

SVATÝ JOSEF   
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možností s největší láskou upravil pro 
narození největšího Davidova potomka 
a Spasitele světa – Syna Božího.
Pozdější útěk před Herodesem mu způsobil 
mnoho starostí. Skromný, zdánlivě málo 
podnikavý muž dokázal být velmi rozhodný, 
když šlo o vážné věci a plnění Boží vůle. 
Takový odchod do ciziny běžně vyžadoval 
čas na přípravu. Josef neztrácel ani chvíli 
a pustil se na cestu bez turistické mapy 
a orientačních tabulí. Obvykle prostí lidé 
cestovali s karavanou nebo ve větší skupině 
s vůdcem. Směrem do Sinajské pouště jich 
nechodilo mnoho a Svatá rodina utíkala 
před mocným pronásledovatelem, takže 
se nemohla ani mnoho vyptávat. Byla 
odkázána na svou moudrost, odvahu a ze-
jména na Boží prozřetelnost, která si žádala 
velké oběti od svých vyvolených.
V Egyptě bylo více židovských kolonií, které 
mohly utečencům poskytnout pohostinství. 
Podle staré křesťanské tradice i podle vidění 
blah. Kateřiny Emmerichové svatá rodina 
přes Heliopole, kde se zdržela možná rok, 
došla do osady Matariyeh či Matareje, 
severovýchodně od Káhiry, a tam se usadila. 
Josef živil rodinu svým řemeslem, přičemž 
se asi rekvalifikoval i na stavbu proutěných 
obydlí.
Poslední zpráva o Josefovi je v Lukášově 
evangeliu v souvislosti s poutí dvanác-
tiletého Ježíše, kterého po třech dnech 
hledání našli v chrámě.
Z Markova evangelia vyplývá, že se Ježíš 
vyučil v Josefově řemesle a v době jeho 
veřejného vystoupení již Josef nežil. Dá se 
usuzovat, že Josef zemřel v období Ježíšovy 

dospělosti. Mnohé spisy a legendy ukazují 
smrt Josefa v růžových barvách. I bez nich 
je jisté, že měl čest umírat v Ježíšově blíz-
kosti, snad přímo v objetí Spasitele světa. 
Na druhou stranu se dá říci, že se s ním 
dočasně loučil a to lehké nebylo. Ježíš mu 
však jistě v té chvíli oplácel lásku, takže se 
Josef loučil se světem v ovzduší Boží lásky 
a milosti. To byl důvod, pro který je uctíván 
jako patron dobré smrti. Jeho jedinečná 
úloha mu zajistila i významné místo v úctě 
Církve.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Budu dnes usilovat o některou konkrétní 
ctnost sv. Josefa.
Svatý Josefe, uč nás Boha milovat a hříchu 
se vždy varovat, ať žĳeme zde na světě jako 
Ježíš a Maria s tebou v Nazaretě.   Ježíši, 
Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše!
Všemohoucí Bože, Tys povolal svatého 
Josefa, aby už od počátku chránil dílo 
našeho vykoupení; dej, ať Tvá církev 
s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při 
uskutečňování díla spásy. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen.
   Sv. Josef je patronem karmelitánů, 
manželů a křesťanských rodin, dětí, 
mládeže, sirotků; těch kdo žijí v panenství; 
dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, 
dřevorubců, kolářů, inženýrů, hrobníků, 
vychovatelů; cestujících; vyhnanců, umíra-
jících. Je vzýván při očních onemocněních; 
při pokušeních; v zoufalých situacích i při 
bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré 
smrti.

www.catholica.cz

V těchto dnech se zakládá v našem 
děkanátu společenství Růžencové 
bratrstvo, se sídlem na Prostřední Bečvě 
u sv. Zdislavy. 
Není to totéž, co Živý růženec. Je to 
společenství věřících, kteří se modlí sv. 
růženec intenzivněji, anebo se chtějí začít 
modlit tuto modlitbu intenzivněji. Pod-
mínkou členství je závazek pomodlit se 
tři celé růžence (patnáct desátků) týdně, 
libovolně rozvržených.

Růžencová bratrstva mají dlouhou a krás-
nou historii v naší zemi, pod patronátem 
dominikánského řádu, který je tradičně 
zaštiťuje.

Na podzim loňského roku byla tato tradice 
v našem řádu obnovena a sepsány stanovy 
pro dnešní dobu.
Stát se členy bratrstva mohou lidé z různých 
míst ČR, není to vázáno na bydliště či 
farnost.

VÝŇATKY ZE STANOV:
Účel: Růžencová bratrstva tvoří společnost 
věřících duchovně sjednocených k vzájem-
nému duchovnímu prospěchu skrze úctu 
a modlitbu k Boží Rodičce uskutečňovanou 
zvláště v modlitbě posvátného růžence. 
Vyprošují potřebná dobra nejen pro sebe, 
ale také pro církev a svět. Cílem je tedy 
duchovní prospěch a spása členů bratrstva, 

Růžencové bratrstvo

jakož i ostatních bratří a sester skrze 
růžencovou úctu a modlitbu. 
Zřízení: Bratrstvo se zřizuje v místech, 
kde existuje skupina zájemců, která je 
ochotna a schopna se pravidelně scházet 
a modlit se růženec. Ustavit bratrstvo může 
pouze promotor pro růženec se souhlasem 
provinciála. Úkon ustavení záleží v jeho 
prohlášení před kandidáty, že on jménem 
provinciála zřizuje a za zřízené prohlašuje 
dané bratrstvo v určitém místě se všemi 
milostmi, výsadami a odpustky. Bez tohoto 
úkonu by nebylo zřízení platné. Tam, kde 
se členové scházejí, se naléhavě doporučuje 
umístit obraz či sochu Panny Marie. 
Přijetí členů: Přijetí se děje zápisem jména 
nového člena do knihy bratrstva (jméno 
a den zápisu), způsobem buď slavnostním 
(při mariánském svátku a za určitých modl-
iteb), nebo soukromým (bez vnějších oká-
zalostí). Zanesení do seznamu je viditelné 
vyjádření a příslib duchovního sjednocení 
se spolubratry a spolusestrami. Přijat může 
být každý katolík seznámený s pravidly 
bratrstva. Jsou-li k tomu vážné důvody 
(např. zdravotní stav), nemusí být ani 
osobně přítomen, stačí oznámení dopisem 
(či jinou formou) nebo v zastoupení jiné 
osoby dostavit se před ředitele s úmyslem 
vstoupit do bratrstva. Na dobrech bratrstva 
se nový člen podílí od chvíle zapsání do 
knihy. 
Výsady členů: Jsou vnitřní a vnější. 
Vnitřními jsou odpustky. Ke vnějším patří: 
1. Účast v životě, při smrti a po smrti ve 
všech prosbách a dobrých skutcích členů 
bratrstva. Když se člen bratrstva modlí nebo 
koná dobrý skutek, stává se to společným 
dobrem celého bratrstva.
2. Účast na všech dobrech, jež se dějí v do-
minikánském řádu. Za živé i zemřelé členy 
bratrstev je sloužena promotorem posvát-
ného růžence každý měsíc mše svatá. 
Povinnosti členů: Bratrstvo žádá na 
členech věci, které nejsou při dobré vůli 
těžké a které vyžadují především vytrvalost. 
Každý člen Růžencového bratrstva má za 
povinnost pomodlit se za týden alespoň 15 
desátků růžence, tedy tři ze čtyř sad tajem-
ství (radostná, světla, bolestná a slavná), jež 
si může v týdnu libovolně rozdělit na jednot-
livé dny. Růženec má být obětován vždy za 
ostatní členy bratrstva, i když tento úmysl 
není nutno stále obnovovat, a stačí, když 
jej má člen jednou provždy. Doporučuje se 
také přidat další dobré úmysly (za církev, 
svět, konkrétní osoby), jež jsou v takovém 
případě k základnímu úmyslu přidávány. 
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OKÉNKO PRO DĚTI
Kdo opomine vykonat svou povinnost, 
ztrácí pro daný týden právo účastnit se 
zásluh dobra bratrstva, jehož je členem. 
Členům se neukládá nic, co by působilo 
hřích z opomenutí, což na druhou stranu 
nevylučuje možnost vzniku hříchu pro 
nedbalost a pohrdání duchovními dobry, jež 
nám mají pomáhat ke spáse.
Ředitel bratrstva: Může být kněz, jáhen 
nebo laik pověřený promotorem pro 
růženec se souhlasem provinciála. Má 
právo přijímat nové členy, v souladu 
s předpisy liturgických knih žehnat růžence, 
medailky apod., připomíná odpustky spo-
jené s růžencovými bratrstvy a koná další 
kroky k užitku a prospěchu bratrstva. 
Pravidelná shromáždění: Členům se 
doporučuje účastnit se pravidelných 
shromáždění bratrstva. Konají se zpravidla 
jednou měsíčně. Četnost i termín určuje 
po dohodě ředitel či jím pověřený člen. Ke 
shromáždění náleží společná modlitba 
růžence. Ostatní body závisí na místních 
podmínkách a rozsahu společného času. 
Závěrečné ustanovení: Tyto stanovy 
platí ad experimentum pro nově zřízená 
bratrstva od října 2020 do příští provinční 
kapituly České dominikánské provincie, 
která bude slavena v lednu roku 2022. 
Tyto stanovy chválila provinční rada dne 
22. prosince 2020. 

Více informací na tel. 737369836,
M. Luzarová.

Biblická pátrání I, II 
( T V seriál)  2009,  2013 

Dva cykly České televize Biblické pátrá-
ní přibližují dětským divákům zajíma-
vou a zábavnou formou klíčové biblic-
ké příběhy.
V obou řadách dostávají dvě děti nějaký 
úkol. Záhadný profesor Fridrich dětem 
nabídne svou pomoc a zároveň jim uloží 
první úkol. Tím se rozběhne celá série pá-
tracích výletů, kdy děti hledají stopy da-
ného biblického příběhu a současně i od-
pověď na otázku, zadanou profesorem 
Fridrichem. Pátrání děti zavede na nej-
různější místa v České republice, ale také 
v Izraeli, kde se největší část biblických 
příběhů odehrála. Informace o různých 
detailech biblických příběhů získávají děti 
i od řady renomovaných odborníků, od 
teologů, přes vědce až po lékaře.

Pořad je svým formátem určen především 
dětem od 8 do 12 let, může být však vel-
mi přínosný i pro jejich rodiče a učitele. 
Je výbornou pomůckou pro základní se-
známení s Knihou knih, kterou lze využít 
doma, v církvi, ale i v běžné školní výuce.

PŘÍBĚHY: Bible – kniha knih, Stvoření 
světa, Adam a Eva, Babylonská věž, Bláz-
nivý Noe, Abraham – otec národů, Ab-
raham a Izák, Josef a jeho bratři, Mojžíš, 
Vysvobození z Egypta, Desatero, David 
a Goliáš, Královna Ester, Vánoční příběh, 
Pokušení na poušti, Svatba v Káně, Uti-
šení bouře, Milosrdný Samaritán, Dobrý 
pastýř, Velikonoce a Letnice aj.
Každý díl trvá 17 minut. Režisérem cyklu 
je Martin Benc, scénáristkou Ráchel Bí-
cová, dramaturgem Petr Raus, výtvarnou 
podobu vyprávěných biblických příběhů 
vytvořil Jaromír F. Palme.

(oficiální text distributora)

Ojedinělý projekt ČT Biblická pátrání zda-
řile plní svůj cíl, poutavě, promyšleně a pro-
pracovaně pomáhá dětským divákům 
k prvnímu seznámení s biblickými příběhy 
a reáliemi.
Dan Pikálek, vedoucí Katechetického stře-

diska, Arcibiskupství pražské

Největší příběhy všech dob

Jeden z největších myslitelů, spisovate-
lů, pedagogů Jan Amos Komenský napsal: 
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk 
viděl před sebou jasnou cestu života, po ní 
opatrně vykračoval, pamatoval na minu-
lost, znal přítomnost a předvídal budouc-
nost.“ Za nejvýznamnější zdroj moudrosti 
tento „učitel národů“ považoval Bibli.

Dnešní člověk mnohdy zapomíná na ten-
to významný a stále aktuální zdroj, ve kte-
rém může najít podstatné a stále aktuál-
ní pravdy tykající se Boha, světa a člově-
ka. Vytvořená skupina pěti her s názvem 
„Největší příběhy všech dob“ si klade za 
cíl ukázat Bibli právě jako zdroj moudros-
ti a poznání. Bez nadsázky můžeme pro-
hlásit, že životní příběhy vybraných bib-
lických osob ovlivnily dějiny lidstva.

Tyto biblické osobnosti přibližujeme dneš-
nímu člověku v nové zajímavé formě. Jed-

notlivé příběhy jsou předkládané v podo-
bě interaktivních elektronických her, kte-
ré lze spustit pomocí webového prohlíže-
če nebo mobilní aplikace GEOFUN, kde 
hry po stažení do mobilní aplikace fungu-
jí off-line.

A jaké příběhy jsou aktuálně k dispozici?
„Může jeden člověk zachránit celý ná-
rod?“ je název hry, kterou provází královna 
Persie Ester. Být královnou není snadná věc 
zejména, když musí řešit úkol, jak zachránit 
národ, ze kterého sama pochází.
Ve druhé hře „Co zaseješ, to také skli-
díš“ společně s Jákobem lze prožít je-
den z velkých příběhů izraelského národa 
a pomoci při řešení životních situaci, kte-
ré ho potkávaly na jeho životní pouti.  
Víra je důvěra v to, co člověk doufá, a jis-
tota v to, co nevidí. Víra prochází zkouš-
kou, když člověk podléhá třeba pochyb-
nostem či strachu. Jak na to, aby víra byla 
opět pevná? To prozradí průvodce Petr, 
původně Šimon, v pořadí již třetí hře „Pe-
trův zdar“. 
Život přináší různé situace, někdy také 
kotrmelce a zvraty. Je důležité, aby z těch-
to situací člověk vyšel posilněn. Ve hře 
„Jak jsem oslepl a uzřel“ lze zjistit, co 
přinesl světu život Saula neboli Pavla 
z Tarsu. 
Není na světě známější příběh, než ten, 
který vypráví Marie, žena tesaře Jose-
fa, v další hře „Můj syn Ježíš“. Je o jejím 
synu – Ježíši, který je bez pochyby nejzná-
mější osobou na světě.

Kniha Přísloví říká: „Vždyť moudrost je 
lepší nežli drahokamy, nic z toho, po čem 
toužíš, se jí nevyrovná“ (Př 8:11). Věříme, 
že i vytvořené hry pomohou přinést bib-
lickou moudrost a poznaní (nejen) mla-
dým lidem dnešní doby.

Vznik her financovala ČBK. Obsah her 
primárně vychází z Bible. Všechny vytvo-
řené hry jsou volně dostupné bez nutnos-
ti registrace.

www.cirkev.cz
www.schoolfun.cz
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Pro malou scholu 
– legenda o svaté Cecílii 

Milá scholičko, 
Dlouho jsme se neviděli a už nám chybíte. 
Sice nemůžeme společně zpívat a scházet 
se, ale i tak bychom se s vámi chtěli spo-
jit, alespoň přes farní zpravodaj. 

Společně si povíme něco o svaté Ce-
cílii, patronce hudby. 
V druhém století po Kristu žila v řím-
ském císařství milá a krásná dívka Ce-
cílie. Cecílie se stala křesťankou i pře-
sto, že v té době byli křesťané proná-
sledováni. Nepotrpěla si na přepych, 
ale učila se hudbě a zpěvu, aby mohla 
chválit Boha. Zavázala se slibem čisto-
ty a Bůh jí za to dal možnost vidět své-
ho strážného anděla. Její rodiče ji dali 
jako manželku Valeriánovi. Po jejich 
svatbě se Valerián a jeho bratr Tibur-
cius zatoužili stát křesťany jako Cecí-
lie a nechali se pokřtít v katakombách 
(podzemí, kde se lidé kdysi pohřbíva-
li), kde se křesťané tajně scházeli. Ně-
kdo ale Valeriána a jeho bratra udal 
a byli pro svou víru popraveni. Cecí-
lii si také zavolali, protože ji podezříva-
li, že je křesťankou. Když vyznala svo-
ji víru, zavřeli ji do místnosti s horkou 
párou, aby ji usmrtili. Cecílie ale chvá-
lila Pána Boha a pára jí ani trochu neu-
blížila. Nařídili ji stít hlavu mečem. Po 
třech úderech si mysleli, že je mrtvá, 
ale Cecílie žila ještě další tři dny a po-
tom zemřela jako mučednice.  
Její dům posvětil papež a po sto letech 
na jeho místě postavili chrám. 
Svatá Cecílie je patronkou hudby, 
a tedy i nás, zpěváčků 
a jejích milovníků. ☺ 

Líbil se ti život svaté Cecílie? Jak byla 
odvážná? Tak to pro tebe máme malý 
úkol. Nakresli obrázek sv. Cecílie 
a pošli nám ho naskenovaný nebo vy-
focený na e-mail: schola202@cent-
rum.cz do 9. května 2021. Obrázky 
pak zveřejníme v letním čísle farního 
zpravodaje. 

Maruška + Terezka + Pavel

Modlitba papeže Františka ke svatému Josefovi
Slavný patriarcho svatý Josefe,
jehož moc dokáže udělat možnými věci nemožné,
přijď mi na pomoc v těchto chvílích úzkosti a těžkosti.
Vezmi pod svou ochranu situace tak těžké a náročné,
které Ti svěřuji,
aby měly šťastné řešení.
Můj milovaný Otče,
všechnu svou důvěru vkládám do Tebe.
Ať se neříká, že jsem Tě vzýval marně,
a protože Ty všechno můžeš u Ježíše a Marie,
ukaž mi, že Tvoje dobrota je stejně velká jako Tvoje moc.
Amen.         Zdroj: TV LUX
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Pavlínku znám od jejího útlého dětství. 
Naše rodiny bydlí ve stejné části města, 
dokonce nedaleko od sebe, jak se říká – 
skoro „za rohem“. Vlastně jsme vyrůstaly 
prakticky v sousedství, i když to bylo 
v jiné „partě“, kde malé skupinky tvořily 
většinou jen děti ze stejné ulice.
Její maminka Věrka pracovala jako zdra-
votní sestra, později jako vedoucí Státní 
pečovatelské služby v Rožnově p. R.
S tatínkem Josefem, který před lety pra-
coval jako ředitel domova pro zdravotně 
postižené ÚSP Zašová, založili v Rožnově 
novodobou a do té doby nevídanou so-
ciální službu pro mladé lidi se zdravotním 
postižením s názvem Domov Kamarád.
Pavlínka se narodila jako druhé ze tří dětí 
a na svět si přinesla dosti závažné tělesné 
postižení, které jí téměř znemožnilo se 
samostatně pohybovat. Nicméně byla 
bystré, inteligentní a citově založené děvče.
Pamatuju si ji ještě jako malé děvčátko 
předškolního věku, jak urputně zápasí 
se svým osudem… Kolem jejich domu 
jsem chodívala na návštěvu k babičce 
a dědečkovi. A nesčetněkrát jsem viděla 
malou Pavlínku (tehdy jsem o ní ještě 
nic moc nevěděla) zavěšenou za madla 
kočárku, kterému se tehdy říkalo lidově 
„golfáče“, jak měla na stupačkách 
položený veliký a těžký kus klády, aby se 
kočárek nepřevážil, a zarputile chodila po 
ulici sem a tam, aby přinutila svoje nožky 
pracovat…
Pak Pavlínka vyrostla, absolvovala 
základní školu, pak i střední – odma-
turovala v Rožnově, tehdy na Rodinné 
škole, zřízené při rožnovské „zemědělce“, 
spolu s ostatními studenty, a když rodiče 
přemýšleli, co s chytrou dcerkou bude 
dál, založili Domov Kamarád, na který 
tatínek sehnal nema-
lou finanční částku 
a našel i budovu, ve 
které se mohla služba 
rozběhnout. 
Tam Pavla dál poznáva-
la svět, a co jí rodiče 
nestačili předat doma, 
postupně získávala 
tam. Přestala se bát žít 
normálním životem, 
chodit na koncerty, do 
divadla, milovat knihy 

a taky se pokoušet psát poezii… Díky tomu 
se takzvaně katapultovala do běžného 
okolí a do běžného života. Tam jsem se s ní 
během své praxe také potkala a konečně 
jsme se poznaly i osobně.
Když už jí byl po čase i Kamarád těsný, 
rozhlédla se kolem a přišla do Charity, 
kam se přihlásila jako dobrovolník. A tak 
jsme získali bezva kamarádku, prima 
kolegyni a velkou pomocnici, která 
nás inspiruje svým postojem k životu. 
Přirozeným způsobem si našla cestu 
k našim klientům, se kterými si povídá, 
hraje společenské hry, zpívá nebo jen tak 
s nimi je… A naši klienti zase s obdivem 
pozorují, jak se staví k životu a jak dokáže 
překonávat překážky. 
Taky nám občas pomáhá s drobnými 
rutinními administrativními věcmi, které 
nás tím pádem tak moc nezatěžují a neu-
bírají nám tolik potřebný a vzácný čas. 
Neomezila se jen na denní stacionář, ale 
podle možností vypomáhala i v ostatních 
rožnovských službách.
Zanedlouho pak napevno zakotvila v naší 
Radosti. A když už delší dobu nemůže 
kvůli covidové situaci jezdit do stacionáře 
za námi, přišly spolu s paní Naďou z Adry 
s úžasnou myšlenkou… V rámci „dobro-
volnictví na dálku“ je s námi v kontaktu 
kromě využívání moderních prostředků 
také pravidelným psaním krásných 
dopisů, takříkajíc „od srdce“, posíláním 
kreativních koláží, rébusů, hádanek 
a kvízů, kterými se potěšíme, luštěním 
se potrápíme, nad její kreativitou se 
obdivem netajíme, a troufám si říct, že je 
tak naše vzájemné „soužití“ všestranně 
prospěšné a obohacující.

Charita Valašské Meziříčí
Zlatka Lušovská

Naše Pavlínka (očima Zlatky)

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

ROZHOVOR

Proč jsem se stala dobrovolníkem? Na 
otázky odpovídá Pavlína Valová, dlou-
holetá dobrovolnice Denního stacioná-
ře Radost.
 
1. Co vás přivedlo k dobrovolnické čin-
nosti?
Oba mí rodiče pracovali většinu svého ži-
vota v sociální oblasti. Otec byl několik 
let vedoucím vychovatelem v ÚSP Zašová 
a matka zastávala funkci vedoucí místní 
pečovatelské služby. V roce 1995 založi-
li spolu s dalšími rodiči tělesně a mentál-
ně znevýhodněných dětí Sdružení Kama-
rád (dnes Kamarád Rožnov o.p.s.). Zde 
jsem 14 let pracovala jako administrativ-
ní pracovnice.  

V životě nastává čas od času období, kdy 
člověk bilancuje a uvědomuje si potřebu 
změny. Práce z domova má své výhody, 
ale o kontakt s lidmi jste ochuzení. Měla 
jsem a stále mám potřebu být prospěšná 
v činnostech, které mi můj tělesný handi-
cap dovoluje zvládat. I proto jsem oslovi-
la paní Zlatuši Lušovskou, zda bych moh-
la třikrát do týdne docházet do Stacioná-
ře Radost.
Původním záměrem byla případná výpo-
moc s administrativou. Ale ukázalo se, že 
tato práce je plně pokryta šikovnými za-
městnanci, kteří v ní již mají svůj zaběh-
lý systém.
Tak se stalo, že jsem napevno zakotvi-
la v kolektivu uživatelů a pracovníků 
Denního stacionáře Radost. Mimo jiné 
jsou cílovou skupinou také lidé s  Alz-
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Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo 
a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje 
i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha 
a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či 
myšlence, proto konkrétní odepření si ně-
jakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí 
pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má 
smysl, když prospěje druhému, který po-
moc potřebuje. Postní almužna pomáhá 
tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vlád-
nout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým 
pomáhá, je projevem lásky.

+ Jan Graubner, 
arcibiskup olomoucký 

a metropolita moravský

Charita Valašské Meziříčí nabízí možnost 
zapojit se do akce Postní almužna. V koste-
le jsou k vyzvednutí pokladničky, do kterých 
můžete po celou postní dobu odkládat pe-
níze. Pokud peníze chcete věnovat někomu 
konkrétnímu, vložte do kasičky lísteček se 
jménem a kontaktem toho, komu chcete va-
ším darem pomoci. Adresát může být oso-
ba, rodina nebo společenství, ale také určitá 
skupina, např. senioři, matky s dětmi nebo 
opuštěné děti. Kasičky se sesbírají opět 

v kostele, a to na Květnou neděli.
Se všemi lístečky opravdu pracujeme. 
U konkrétních osob a rodin provedeme 
sociální šetření, ze kterého vyplyne i výše 
finanční podpory. Sociální šetření prová-
díme z důvodu vyhodnocení skutečné po-
třebnosti a případně nabídky jiné formy 
pomoci.

V minulém roce byl výtěžek určen na do-
pady jarní vlny pandemie Covid-19 – tedy 
převážně na nákup ochranných pomůcek 
pro pracovníky našich služeb. V poklad-
ničkách se však objevilo i pár lístečků, 
a tak peníze z Postní almužny putovaly 
také na Papežské misijní klubko do dvou 
farností a k jedné osobě s vážným dlouho-
dobým onemocněním. 

Jsme si vědomi toho, že dnešní situace 
není jednoduchá a čím dál více lidí a rodin 
postihují dopady vládních ochranných 
nařízení. Možná je někdo takový i ve va-
šem okolí a díky Postní almužně mu mů-
žete zprostředkovat pomoc.  

Děkujeme všem, kteří se zapojí. 

heimerovou chorobou, s níž mám bohu-
žel osobní zkušenost, neboť postihla na-
šeho souseda a blízkého přítele rodiny 
v jedné osobě. 

2. Co mi přináší dobrovolnicví?
V dobrovolnictví spatřuji smysluplnost. 
Uvědomění si, že slovo „pomoc“ v sobě 
zahrnuje řadu různých forem. Na sa-
mém začátku byl jeden člověk po mrtvič-
ce, kterému jsem chodila půjčovat kni-
hy do knihovny, nebo jsem sledovala tele-
vizní noviny, a další den referovala, co no-
vého se událo doma i ve světě. Pomáhala 
jsem rozluštit roztřesené písmo, aby z něj 
mohl vzniknout nákupní seznam pro hol-
ky z pečovatelské služby. Velmi ráda se 
zaposlouchám do vyprávění, jak skrom-
ně a pospolitě naše babičky a dědečci dří-
ve žili. Svět nebyl zahlcen technický-
mi vymoženostmi a lidé se nikam nehna-
li. Dobrovolnictví je o trpělivosti, když už 
lidská paměť a myšlení neslouží, jak má. 
Hraní společenských her, to je zaručená 
zábava, která nezná věkovou hranici. Člo-
věk by se měl každý den zasmát, zazpívat 
si. Těšit se na známé tváře.
Dobrovolnictví je pro mě svým způso-
bem i o výzvách, kterých jsem za ony čty-
ři roky v Radosti absolvovala nemno-
ho, ale věřte, že nepatří k oblíbeným, po-
kud je provází stres a jsou spojeny s vy-
stupováním na veřejnosti. Dobrovolnic-
tví je také o smutku, provází ztrátu kaž-
dého jednoho, s nímž jste v Radosti pro-
žili svůj čas.
 
3. Proč právě Charita?
Volba byla jednoznačná. Věděla jsem, že 
nejdu do zcela neznámého prostředí. I 
když z dob před sloučením pečovatelské 
služby s Charitou už tam téměř nikdo ne-
pracuje.  S ohledem na svůj tělesný han-
dicap si rovněž uvědomuji, že nastane 
doba, kdy i já budu služby Charity sama 
využívat, a v určitém smyslu je to výhoda, 
když získáte přehled o fungování jednotli-
vých služeb. 
Během čtyř let jsem se s kolektivem za-
městnanců Denního stacionáře Radost 
doslova sžila. U srdce mě hřeje vědomí, 
že vaše případná nepřítomnost se tole-
ruje, ale nesmí být příliš dlouhá, pro-
tože vám pak všichni dají milým způ-
sobem znát, že jim chybíte. Jak se říká: 
„Ocitla jsem se ve správný čas na správ-
ném místě!“
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Už podruhé jsme měli příležitost užít si 
spolu s našimi klienty předvánoční atmo-
sféru a s nástupem nového roku také začít 
psát další kapitolu společného fungování 
v klubu. A jak to všechno probíhalo? 
Hned zkraje prosince nás velmi příjem-
ně překvapil jeden z klientů – přišel totiž 
s návrhem vyrábět vánoční přáníčka pro 
rožnovský Domov seniorů. Moc se nám 
návrh líbil, a proto jsme ho hned zařadily 
do měsíčního programu. Vznikla tak vel-
ká spousta překrásných dílek, která rož-
novské seniory určitě potěšila a zpříjem-
nila jim adventní čas. Přání však moh-
li klienti vyrábět i svým nejbližším, čehož 
řada z nich využila. 
Abychom se na nadcházející svátky 
správně naladili, nesmělo chybět ani ko-
lektivní pečení cukroví. Letos jsme se 
však místo perníčků rozhodli pro vanilko-
vé rohlíčky. A povedly se na jedničku! Do 

TRIUMF klub je sociální službou Chari-
ty Valašského Meziříčí, která je určena pro 
děti a mládež od 10 do 21 let a v Rožno-
vě pod Radhoštěm působí od konce roku 
2019. V našem nízkoprahovém zařízení 
pomáháme klientům s řešením jejich pro-
blémů, nabízíme jim bezpečné místo, kde 
si mohou odpočinout, svěřit se, popovídat 
si s pracovníky a svůj volný čas trávit v ko-
lektivu svých vrstevníků. 
Ke konci minulého roku jsme od společ-
nosti ON Semiconductor dostali finanč-

Přelom roku v TRIUMF klubu

Poděkování

aktivity se zapojily nejen mladé slečny, ale 
i zástupci „silnějšího“ pohlaví, a potvrdili 
tak, že ačkoli kuchyně není jejich revírem, 
rozhodně se v ní neztratí. 
Společně s klienty jsme také ozdobili vá-
noční stromeček, nabídly jim možnost za-
balit si v klubu dárky a vyzkoušeli jsme 
i pár tradičních zvyků, jako krájení jablí-
ček, házení bačkorou či pouštění skořáp-
kových lodiček. Celý prosinec pak završi-
lo příjemné povánoční posezení s cukro-
vím, kde jsme vzájemně sdíleli své dojmy 
a pocity z letošních svátků. Proběhl rovněž 
již „zaběhlý“ debaťák, na kterém jsme pro-
brali nejen události uplynulého měsíce, ale 
také to, co nás čeká v tom následujícím. 
Nový rok v klubu jsme odstartovali zve-
sela. Na klienty totiž pod stromečkem če-
kalo nemalé překvapení v podobě mnoha 
dárků. Aktuálně se tedy mohou těšit na-
příklad z deskových her, nových a kvalit-

nějších pálek na ping pong a dalších vol-
nočasových aktivit. Velké nadšení způso-
bila hlavně velká zrcadla, díky kterým se 
podstatná část návštěvníků klubu opět 
roztančila.☺
Leden jsme ale také věnovali novému pre-
ventivnímu tématu – SEBEPOZNÁ(VÁ)
NÍ. Kromě možnosti udělat si osobnostní 
testy mají klienti k dispozici i neobvyklé 
preventivní „testíky“, díky kterým o sobě 
mohou zjistit mnoho nového a získat od-
povědi na některé své otázky.
Tou nejveselejší zprávou však je, že se 
k nám klienti rádi vracejí a i nadále zá-
jem o náš klub roste. Jsme rády, že v této 
složité době můžeme poskytnout alespoň 
částečnou podporu všem těm, kdo jsou 
aktuálně bez školy, kroužků či kamará-
dů. I v nadcházejících časech budeme dě-
lat maximum pro to, aby se škola zvlád-
la, aby nebyla nuda a aby byl čas na popo-
vídání. ☺ 

Charita Valašské Meziříčí
Petra Šmajstrlová

vedoucí TRIUMF klubu

ní dar jak na do-
vybavení našich 
prostor po tech-
nické stránce, tak 
i na doplnění zá-
zemí pro smyslu-
plné trávení vol-
ného času našich 
klientů. Nejenže 
jsme pořídili des-
kové hry a playstation s virtuální realitou, 
ale také jsme klub vybavili tanečním zrca-

dlem, které poslouží při volnočasových ak-
tivitách s klienty.  Nové projekční plátno 
zase využijeme zejména při pořádání dis-
kuzí na převážně preventivní a osvětová té-
mata nebo při promítání filmů. 
Za Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež TRIUMF klub bychom chtěli poděko-
vat společnosti ON Semiconductor Czech 
republic s.r.o. za podporu a poskytnutí fi-
nančního daru, bez kterého by pořízení 
nových věcí nebylo možné. Nové vybavení 
vykouzlilo mnoho úsměvů na tvářích na-
šich klientů, od kterých předáváme rovněž 
velké poděkování. 

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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Arménie, světem zapomenutá zem, zosob-
ňuje první křesťany, nejstarší jazyk a hrdý 
národ, který již po staletí bojuje o svoji zemi, 
své náboženství, tradice a čest. V ranních 
hodinách 27. září 2020 zahájil Ázerbájdžán, 
za podpory Turecka, masivní plošnou vojen-
skou agresi po celé kontaktní linii autonom-
ního Náhorního Karabachu. Nastala válka 
krutá, nevyvážená a bez dodržování válečné-
ho kodexu. Vojska dobrovolníků z Arménie 
a vojska Náhorního Karabachu bránila úze-
mí svého národa 44 dní. Vzhledem k obrov-
ské přesile nepřítele přicházel Náhorní Ka-
rabach o území. Civilní objekty, celé vesni-
ce a města byly neustále bombardovány. 9. 
listopadu podepsal premiér Arménie (Ni-
kol Pašinjan) za přítomnosti Putina a Alieva 
(prezident Azerbajdžánu) de facto kapitula-
ci. Podepsal to bez projednání v parlamen-
tu a navzdory obrovskému úsilí a odhodlání 
arménského národa bojovat do posledního 
může, poslední kapky krve… Národ to zlo-
milo a na sociálních sítích se objevovaly věty 
znění: „Nikol nás prodal“… Ruská federa-
ce vyslala vojska (mírotvůrce) do oblasti Ná-
horního Karabachu, která budou dohlížet 
na klid v této oblasti. Na základě podepsa-
ných dohod připadlo Azerbajdžánu rozsáhlé 
území a zůstává izolovaná enkláva Náhorní-
ho Karabachu. Náhorní Karabach je zkrát-
ka obklíčen nepřítelem a vydán na pospas. 
Ztrátou tohoto území nepřichází Arménie 
„jen“ o území. Desítky, možná i stovky tisíc 
lidí jsou na útěku a dochází k pokračování 
genocidy. Dochází k masivnímu porušová-

ní lidských práv. Azerbajdžánští muslimové 
likvidují kulturní památky a vymazávají ja-
kékoliv informace o tom, že toto území patří 
a patřilo Arménii (řada těchto památek má 
nedozírnou historickou a kulturní hodnotu). 
I po podepsání dohody Ázerbajdžánské jed-
notky dále zabírají území a snaží se postupo-
vat a testovat ruské jednotky. Hrozí pokra-
čující útok na Arménii. Na vojenské přehlíd-
ce v Baku (hl. město Ázerbajdžánu) byl pří-
tomen turecký prezident Erdogan a ázerbaj-
džánský prezident Aliev a prohlásili, že válka 
nekončí. EU a OSN nereagovaly. 
Jelikož jezdím do těchto zemí už od roku 
2007, zamiloval jsem se do nich a stala se 
z toho moje srdeční záležitost. Za tu dobu 
jsem se tam seznámil a poznal mnoho sr-
dečných lidí, ke kterým se vždy rád na-
vracím. Vzniklo mezi námi veliké přátel-
ství. Ze všech mých přátel se stali uprchlí-
ci a nyní žijí v provizorních příbytcích. Tato 
situace mi není vůbec lhostejná a rozhodl 
jsem se konat. Chci jim pomoci. Záleží mi 
na tom, aby peníze, které bych chtěl daro-
vat postiženým, se dostaly tam, kam mají. 
Do těch správných rukou. Snažil jsem se 
vytvořit nějaký fond nebo nadaci, ale z dů-
vodu, že jde o mezinárodní pomoc, je to ve-
lice složité a komplikované. Podařilo se mi 
seznámit se dvěma děvčaty Soňou Varta-
nyan a Tinou Palu. Jsou to dvě Arménky, 
které dlouhodobě žijí v ČR a mají zde ro-
diny. Velmi silně prožívají, co se stalo a co 
hrozí jejich národu. V listopadu Soňa vyces-
tovala do Arménie, kde mimo jiné navští-

vila Vojenskou nemocnici v Jerevanu a vi-
děla, kolik mladých kluků potřebuje po-
moc. Dvacetiletí kluci, kteří skončili bez no-
hou a rukou. V současné době je v Armé-
nii cca 1500 mladých lidí, kteří potřebu-
jí protézy v souvislosti s proběhlou válkou. 
Dle zákona mají nárok na státní pomoc, ale 
v praxi to znamená, že dostanou maximál-
ně vozíček a jsou propuštěni do domácího 
ošetřování. Do války šli jako mladí a zdra-
ví, měli rodiny a ženy. A vrátili se jako „mr-
záci.“ Soňa ve spolupráci s primářem vyti-
povala prvních 5 pacientů a spontánně roz-
jela sbírku pro zajištění protéz. V součas-
ně době jedná s výrobcem protéz v České re-
publice a v Německu.  Zároveň je ve spojení 
s ortopedy zde v České republice a nemocni-
cí v Jerevaně. Soňa zakládá neziskovou or-
ganizaci, která by měla její spontánní akci 
zformalizovat.  Obě jednají s velkým nasa-
zením s tím, že jejich činnost pomůže mla-
dým lidem, kterým válka zničila život. Vím, 
že v téhle nejisté době, kdy virus obrátil svět 
vzhůru nohama, je žádat o pomoc mož-
ná troufalé, ale možná taky ne. Tak to zkou-
ším. Zkouším, jestli existují lidé dobré vůle. 
Na zajištění protéz pro 5 osob jsou potře-
ba cca 2 miliony korun. 5 ale není konečné 
číslo těch, kteří pomoc potřebují. Jsou i dal-
ší, kteří čekají na zázrak. Mimo tuto pomoc 
je zde spousta rodin, které přišly o všechno 
a též potřebují podporu. Situace je oprav-
du zlá a každá pomoc se počítá. A kdy jindy 
než teď ukázat lidem, že zázraky se opravdu 
dějí. Sbírka se nazývá „DEJ MI NADĚJI“ 
Číslo účtu: 2107325349/2700 
Děkujeme!                

Josef Bosák
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DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

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 APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

BŘEZEN
2. Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali svátost 
smíření s obnovenou vroucností a moh-
li zakoušet nekonečné Boží milosrden-
ství.
3. Děkujeme za dar postní doby a pro-
síme o požehnané využití darovaného 
času, abychom poznali, co všechno ke 
svému štěstí nepotřebujeme a v čem je 
pravá radost.

DUBEN
1. Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život 
v boji za základní lidská práva v dikta-
turách, autoritářských režimech a ne-
zřídka i v demokraciích, které prochá-
zí krizí.
3. Děkujeme za velikonoční radost a na-
ději v životě nás křesťanů a prosíme, 
abychom byli světlem světa a solí země, 
jak to od nás svět právem očekává.

FILM Ve jménu Krista 
Akční / Dobrodružný / Drama
USA / 103 minut / 2016 (původní název: 
Risen)
Hrají: Tom Felton, Joseph Fiennes a další
Režie: Kevin Reynolds

Velkolepý biblický příběh o zmrtvých-
vstání vyprávěný z pohledu nevěřícího.  
Clavius, vlivný římský vojevůdce, a jeho 
pomocník Lucidus jsou pověřeni Pilátem 
Pontským, aby objasnili zvěsti o zmrt-
výchvstání židovského Mesiáše a našli ne-
zvěstné tělo Ježíše Nazaretského. Cílem 
Claviovy mise je potlačit povstání hrozí-
cí v Jeruzalémě během čtyřiceti dnů ná-
sledujících poté, co Kristus povstal z hro-
bu… (Text distributora)
Po setkání s Ježíšovými učedníky a nako-
nec i se samým Ježíšem se Clavius roz-
hodne následovat nové učení a snaží se 
pochopit, jak je možné, že tento poprave-
ný Hebrej žije!
Pokud máte rádi filmy typu Quo Vadis, 
případně Ben Hura, potom přijdete na 
chuť i tomuto historickému filmu se za-
komponovanou fiktivní postavou.
DVD je možné zakoupit např. u Paulínek.

Podle nebojtesa.tv zpracovala 
Eliška Chovancová

Pro nadcházející období Velikonoc vy-
bírám k doporučení knihu a film s po-
dobným zaměřením. Stačí si jen vybrat, 
jakému médiu dáte přednost.

KNIHA Jeho království
Mika Waltari 
Nakladatel: Český Klub 2005
Anotace: 
Historický román Jeho království pojed-
nává o jednom z nejdramatičtějších úseků 
lidských dějin – o ukřižování Ježíše Kris-
ta. Vypravěčem románu je Říman Marcus 
Manilius Mezentianus, otec hrdiny romá-
nu Nepřátelé lidstva, který před nešťast-
nou láskou k Tulii utíká do vřavy Jeruzalé-
ma a stává se zde účastníkem dějů, jež tr-
vale ovlivnily jeho život. Stává se přímým 
svědkem Ježíšovy smrti, je zasažen hloub-
kou jeho poselství a s detektivní posedlos-
tí pátrá po smyslu jeho slov a činů, setká-
vá se s jeho učedníky, matkou, Lazarem, 
uzdravenými a ostatními svědky zázrač-
ného Ježíšova vlivu na své současníky. 
Poté, kdy je Petrem jako Říman vyloučen 
z řad vyvolených, nachází sám sebe v po-
koře a dobrotě srdce. Waltari i v tomto 
díle mistrovsky přibližuje dávné děje a je-
jich kulturní a ideologické kořeny. (Text 
distributora)

TIP na knihu a film
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SVATÍ MĚSÍCE

HLAVA   RODINY,  KAJÍCNÍK   A   OB-
NOVITEL   MÍRU
Narodil se r. 1417 ve Švýcarsku. V mládí 
pásal ovce a při hrách umravňoval kama-
rády. Jinak byl tichý a uzavřený se sklo-
nem ke zbožnosti. V 16 letech měl mimo-
řádný zážitek ve skalním úvalu, končícím 
návrším se štíhlou věží, která ukazovala 
k nebi. Při rozjímání už tehdy byl uchvá-
cen touhou po životě v samotě. Další vliv 
na něj mělo hnutí zvané Přátelé Boží.
V 19 letech byl povolán k vojsku a účast-
nil se války mezi Švýcarskem a Tureckem. 
Býval svědkem vojenských zvyků, které 
odporovaly lidskosti, a snažil se proti nim 
zasahovat. Po návratu z první války šel ve 
stopách svého otce a byl aktivní v míst-
ních veřejných záležitostech.
Ve 27 letech se oženil a v manželství žil 
příkladně. Znovu musel k vojsku, když 
Švýcaři válčili s Rakušany. Při dobývá-
ní obce Kathariental s klášterem sv. Do-
minika zachránil klášter před zničením. 
Spolubojovníky napomínal, že se nepa-
tří chlubit vítězstvím, kterého by doby-
li ukrutností.
Po návratu do civilu pokračoval v země-
dělském hospodaření i ve veřejné prá-
ci, byl zvolen radním a sudím. S manžel-
kou měl 10 dětí, nejstarší syn se stal fa-
rářem. Po 23letém manželství a dohodě 
s manželkou dospěl k přesvědčení, že ho 
Bůh volá k životu poustevníka. Manželka 
věřila v povolání od Boha, jeho příbuzné 
a sousedy to však rozhořčilo.
Když se Mikuláš rozloučil s rodinou, vy-

Sv.  Mikuláš de Flüe 
 /21. 3./

šel z domova bosý, v kabátě z hrubé lát-
ky a s růžencem v ruce. Došel do Lichstall 
v kantonu Basel. Když se ptal po vhod-
ném místu, obdržel radu, aby se vrátil ke 
svému rodišti. V noci měl mystický záži-
tek, který ho rovněž směroval k domovu. 
Vracel se tedy zpět.
Začal poustevničit v blízkosti domo-
va, kde byl objeven, a začali za ním cho-
dit lidé. Přemístil se tedy do míst, kde měl 
dříve mimořádný zážitek. Také tam za 
ním lidé začali chodit a z větví a kůry mu 
zhotovili chýši. Pověst o jeho postu pro-
věřovali, magistrát i biskup poslali vy-
šetřující komise. Ty potvrdily, že skuteč-
ně nepřijímá potravu. Návštěvníků přibý-
valo a zároveň mu k poustevně přistavě-
li kapli. Do poustevny si pod hlavu done-
sl kámen a spával jen 2 až 3 hodiny den-
ně. Ostatní čas trávil v rozjímání. O nedě-
lích a svátcích chodil do farního kostela, 
aby se účastnil mše svaté, před ní přijímal 
svátost smíření a pak přijímal svátost ol-
tářní, jejíž přijímání bylo tehdy praktiko-
váno jen 4x do roka.
Návštěvníky přijímal laskavě, s podáním 
ruky, vždy svěží a přívětivý, ač značně vy-
hublý. Přijímal prosby o modlitby, ra-
dil, a to i vlastní rodině. Zaváděl do spo-
rů pokoj, dovedl obnovit rozbitá manžel-
ství, naslouchal těžkostem lidu a ukazo-
val mu správnou cestu. Měl nadpřirozené 
dary a předvídal i schizma a he-
reze. Zůstával velmi pokorným. 
Mezi jeho denní modlitby pat-
řil růženec i modlitba z dřívějš-
ka: „Můj Bože, vezmi ode mne 
vše, co mi překáží přijít k Tobě; 
dej mi vše, co mne k Tobě vede; 
odejmi mé já a dej mne sobě!“ 
Miloval dál pobožnosti k Nej-
světější Trojici a k eucharistii. 
Ta mu byla po 20 let jediným 
pokrmem, které jeho tělo při-
jímalo.
V posledním měsíci jeho živo-
ta ho našli zcela vyčerpaného 
životem v pokání a zmožené-
ho utrpením. Poustevnu však 
odmítl opustit. Byli se za ním rozloučit 
i manželka a synové a tím, o co nejvíce 
stál, bylo přijetí svátosti oltářní, s níž do-
končil pozemskou pouť.
U jeho hrobu docházelo k uzdravením 
a jeho ostatky byly po 15 letech od jeho 
smrti uloženy v kostele. Blahořečen byl 
r. 1649 a slavnostně kanonizován r. 1947 
Piem XII.

Prosba / INZERCE

Rodina s dvěma dětmi hledá ke koupi 
dům se zahradou nebo také pozemek, 
nejlépe v Rožnově nebo v jeho blízkém 
okolí. Tel: 605 546 226

KVĚTEN
1. Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpo-
vědnost za finance, spolu s vládami 
usměrňovali finanční oblast a chráni-
li občany před nástrahami s nimi spo-
jenými.
3. Děkujeme za mariánská poutní místa 
a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu 
Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.

Každý měsíc je vypracován jen jeden 
úmysl pro univerzální církev. Druhý 
úmysl bude vypracován římským ústře-
dím Apoštolátu modlitby z podnětu pa-
peže Františka s ohledem na aktuální 
události, které rok přinese. Tyto úmys-
ly budou zveřejňovány v průběhu roku 
v daný měsíc.

Tiskové středisko České biskupské kon-
ference vytvořilo centrální místo pro ak-
tuální informace o apoštolátu modlitby.

Naleznete ho na adrese: 
www.cirkev.cz/apostolat-modlitby
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Předchozí 4 pojednání byly o význam-
ných poutních místech, na kterých 
došlo ke zjevení Panny Marie, příp. ke 
zjevení sv. Michaela Archanděla. Nyní 
se zaměříme na další významné kate-
drály a kostely v hlavním městě Ciudad 
de México/Mexico City a v nedalekém 
městě Puebla a jeho blízkém okolí.
Metropolitní katedrála Nanebevzetí 
Nejsvětější Panny Marie je barokní kate-
drála nacházející se na hlavním náměstí 
Plaza de la Constitución/El Zócalo. Jde 
o největší katedrálu v Americe a největší 
barokní katedrálu na světě. Její výstavba 
probíhala v letech 1573-1813 a jejím 
architektem je Claudio de Arciniega. 
Katedrála je 59 m široká, 128 m dlouhá 
a 67 m vysoká, má 2 věže s 25 zvony, 3 
hlavní portály, 5 chrámových lodí, 16 
kaplí, 51 kleneb, 74 oblouků, 40 sloupů 
a 150 oken.
Mezi další významné kostely na území 
hlavního města patří např. kostel sv. 
Jakuba z roku 1610 na náměstí Plaza de 
las Tres Culturas v městské části Tlate-
lolco, kostel sv. Jana Křtitele v městské 
části Coyoacán, kostel Panny Marie 
Karmelské a kostel sv. Františka. 
Ve 110 km vzdáleném městě Puebla, 
které má 1,5 milionu obyvatel a je 4. 
největším městem Mexika, se nach-
ází další významná katedrála a další 
významné kostely.
Katedrála v Pueble byla vystavěna 
roku 1649. Je 2. největší katedrálou ve 
Spojených státech mexických. V její 
architektuře se prolíná renesance se 
zdobným barokem. Sloupy obklopující 
rozlehlé nádvoří nesou sochy andělů, 
které se staly symbolem města. Uvnitř 
katedrály se ukrývá 5 lodí a 14 bočních 
kaplí. Katedrálu zdobí dvě věže vysoké 
69 metrů.
Barokní kostel Santo Domingo v Pueble 
ukrývá snad nejokázaleji dekorovanou 
kapli v celém Mexiku. Capilla del Rosa-
rio/kaple Panny Marie Růžencové z 2. 
poloviny 17. století oplývá zlacenými 
reliéfy a sochami. Honosný je také strop 
kupole ozdobený světci, cheruby, tančícími 
anděly a nebeským chórem. Kostel upoutá 
také krásnou onyxovou kazatelnou. 

Mezi další významné kostely v Pueble 
patří např. kostel sv. Františka a kostel 
Zadostiučinění.
Nedaleko Puebly leží město Cholula a na 
jeho předměstí San Andrés se nachází 
kostel Tonantzintla.
Kostel Tonantzintla/Neposkvrněného 
početí Panny Marie je ceněn pro svou 
výzdobu v tzv. lidovém nebo do-
morodém/indiánském baroku. Kostel 
byl původně postaven v 16. století 
a vyvíjel se ve čtyřech fázích až do 19. 
století. Uvnitř nalezneme detaily – 
výzdobu s předhispánskými prvky, jako 
jsou andělé tmavé pleti, další s blond 
vlasy a modrýma očima, vyobrazení dětí 
s indiánskými čelenkami z per barevných 
ptáků a dekorace z kukuřičných klasů, 
lusků kakaa a exotického ovoce. Tato 
oblast byla posvátná Tonantzintle – 
bohyni matičky Země, protože původně 
se právě zde uctíval její kult, a Španělé ji 
nahradili obrazem Panny Marie.

Předchozí pojednání bylo o význam-
ných katedrálách a chrámech v hlavním 
městě Ciudad de México/Mexico City 
a v nedalekém městě Puebla a jeho 
blízkém okolí. Naše šestidílné pu-
tování Mexikem zakončíme ve městech 
Cholula, Taxco a Acapulco v tamních 
významných kostelech.
Nedaleko města Puebla s 1,5 mil. obyv.  
se nachází město Cholula, kde žije 
necelých 200 tis. obyvatel.
Františkánský klášter sv. Gabriela ve 
městě Cholula byl založen v roce 1529. 
Současný komplex byl postaven ve 40. 
letech 16. století. Stavba hlavního kos-
tela začala v roce 1549. Klášter je jedním 
z největších františkánských klášterů 
v Mexiku. 
Kostel Panny Marie Pomocné ve 
městě Cholula na jeho předměstí San 
Pedro byl vybudován mezi květnem 
1574 a srpnem 1575 a vysvěcen 25. 
března 1629. Je postaven z kamene 
a vyzdoben 24karátovými zlacenými 
panely. Má oltář v neoklasicistním 
stylu. Je postavený na vrcholu pyra-
midy Tlachihualtepetl a základna, na 
které je postaven, je jedna z největších 

pyramid ve starověkém světě, vysoká 54 
metrů, pokrývá necelých 22 hektarů a je 
tvarována několika na sebe navršenými 
strukturami v průběhu šesti století. 
Vyřezávaný a zlacený obraz Panny Marie 
Pomocné, který “chrání“ kostel, je vyso-
ký 270 cm. 
Taxco se nachází 170 km jihovýchodně 
od hlavního města Ciudad de Méx-
ico a žije zde přes 50 tisíc obyvatel. 
Nadmořská výška města, jež se nachází 
v pohoří Sierra Madre, je v nejnižším 
místě 1800 m.
Kostel sv. Priscilly ve městě Taxco byl 
postaven v letech 1751-1758 ve slohu 
nového španělského baroka. Stavbu 
kostela nařídil José de la Borda, jeden 
z nejbohatších majitelů stříbrných dolů 
v oblasti Taxco v 18. století. Od roku 1758 
do roku 1806 byl kostel nejvyšší budovou 
v Mexiku. Kostel je užší než většina jiných 
kvůli nedostatku rovinného pozemku, na 
kterém se v této oblasti staví. Je postaven 
z růžového kamene lemovaného dvěma 
věžemi, které jsou v horních částech 
vysoce zdobené. Kopule je pokryta 
barevnými dlaždicemi. Uvnitř je devět 
oltářů, všechny pokryté zlatem. Hlavní 
oltář je věnován dvěma svatým patronům 
kostela, sv. Priscille a sv. Sebastiánovi. 
V kaplích kostela jsou dva další důležité 
oltáře, jeden zasvěcený Panně Marii 
Guadalupské a druhý Panně Marii 
Růžencové. 
Acapulco je vzdáleno 380 km jižně 
od hlavního města Mexico City a je 
hlavním přístavem ve státě Guerrero na 
tichomořském pobřeží Mexika. Žije zde 
bezmála 700 000 obyvatel. Acapulco 
je lokalizováno v hluboké, půlkruhové 
zátoce a je známým dovolenkovým 
a lázeňským střediskem. 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
ve městě Acapulco – jeho výstavba byla 
započata roku 1953. Kostel je vybudován 
z betonu, má skleněné výplně a v interi-
éru převažuje dřevo.  Interiér kostela je 
proto prostý, bez větší výzdoby, naprosto 
dostačující místnímu subtropickému 
podnebí. Kostel je velmi vzdušný, 
“polootevřený“ a je vystavěn v “ameri-
ckém subtropickém stylu“ s ventilátory na 
stropě, v kněžišti i jinde. Úplně se vymyká 
všem ostatním kostelům ve Spojených 
státech mexických, které jsem navštívil, 
jelikož neoplývá bohatou výzdobou, tj. 
např. zlatem nebo jinými drahými kovy. 

Tomáš Surý

POUTNICKÉ MEXIKO

5. DÍL / VÝZNAMNÉ KATEDRÁLY 
A KOSTELY V MEXICO CITY 

A V PUEBLE

6. DÍL / VÝZNAMNÉ KOSTELY 
VE MĚSTECH CHOLULA, TAXCO 

A ACAPULCO



/ 19 /

Katedrála v Mexico City Katedrála v Pueble

Kostel Tonantzintla v Cholule

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v AcapulcuKostel sv. Priscilly v Taxcu

Kostel Panny Marie Pomocné v Cholule

Františkánský klášter 
sv.Gabriela v Cholule
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