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Myslím, že se nám všem teď zlepšuje ná-
lada. Nejen že je příjemnější počasí, ale 
také doufáme, že epidemie už končí. Tuší-
me, že není všechno ještě za námi, ale tě-
šíme se, že začínáme žít jako dřív. Také 
ve farnosti očekáváme, jak se kostel bude 
postupně zaplňovat, obnovují se různá 
setkávání a máme naději, že od září bude 
farnost žít zase naplno.

Přitom si vlastně nejsme tak úplně jistí, 
co bude. Rok a půl bylo tolik věcí jinak, že 
možná někteří už zapomínají, jaký byl ten 
normální život před kovidem. Řada z nás 
přemýšlí, že se nedá vstoupit do téže řeky 
a nelze se jen jednoduše vrátit k tomu, co 
bylo. Vlastně to může být příležitost k no-
vému začátku. Měli jsme víc než rok času 
uvažovat nad životem, nebrat všechno 
jako samozřejmost a uvědomovat si hod-
notu věcí a vztahů v našich životech.

Epidemie nám mnoho vzala, některým 
i jejich nejbližší. Kéž bychom objevili, že 
nás ta těžká doba také obohatila a nebyla 
vůbec zbytečná. Kéž teď dokážeme žít více 

ZAMYŠLENÍ

jsem mít dobrý výhled na kazatelnu. Ne-
řeknu vám, o čem přesně bylo kázání. Ne-
vím ani, kdo kázal. Možná se najde něja-
ký pamětník, který si to ještě pamatuje. 
Ale soudil bych, že nepopiratelný význam 
svatého Cyrila a Metoděje, nejenom pro 
křesťanství, ale i pro českou státnost, byl 
natolik uznávaný, že kterémukoliv kaza-
teli (a tady v okolí jich byl dostatek a skvě-
lých) dával možnost třeba náznakem vy-
jádřit, co si většina přítomných myslela 
o aktuální situaci, ale už třeba o tom v té 
době nemohla nahlas mluvit. Já vím, že 
jsem poslouchal kázání a pozoroval jsem. 
Víte co? Naprosto přesně si pamatuji, že 
jsem pozoroval kostelní dlažbu.

Já ji mám stále před očima. Tu dlažbu, 
takovou starobylou dlažbu rožnovské-
ho kostela. To slovo „starobylá“ mě mys-
lím si, napadlo už tenkrát. To slovo „sta-
robylá“ mě znovu napadlo, když jsem uvi-
děl novou dlažbu na našem farním dvo-
ře. Ona starobylá samozřejmě není, ale 
ten charakter má. Mně se líbí, jak jsou 
tam různé barevné odstíny, různé velikos-
ti dlaždic a velice krásné to je, když je za-
leje slunce.

Po dlažbě se chodí. Projde po ní mnoho 
lidí. Jsou to lidé různé délky, šířky a výš-
ky. Také jejich povahy jsou různých odstí-
nů, jako ty dlaždice. Žijí a budou žít růz-
né životy. Budou se setkávat. Budou se 
loučit. Budou přicházet a odcházet. Bu-
dou ale chodit pořád po jednom místě, 
které je spojené ať tak či onak s nábožen-
ským životem v našem městě. My, farní-
ci, kteří věříme v Boha, jsme garanty toho 
náboženského života. Nakonec, tak jako 
se vyměnila stará dlažba v kostele za no-
vou, tak jako se vyměnila dlažba na dvo-
ře za novou, vymění se časem i ta, která je 
nyní nová, ale pořád bude stát na jednom 
místě. A také my, kteří věříme v Boha, 
ač jsme různých odstínů, pořád budeme 
spojeni s tím místem v kostele, u které-
ho se křtí, s tím druhým, u kterého se hlá-
sá Boží slovo, a s tím, kde se zpřítomňuje 
Tělo a Krev našeho Pána.

Přeji všem farníkům krásné a požehna-
né léto!

Jáhen Miroslav Frňka

Všimli jste si? Máme na farním dvoře 
novou dlažbu! Je taková stylová. Jednot-
livé kameny mají různé odstíny a různou 
velikost a mně to připomíná den, kdy 
jsem poprvé v životě vešel do rožnovské-
ho kostela.

Stalo se to někdy v létě roku 1969. Už sice 
vládl Husákův normalizační komunistic-
ký režim, ale ještě byla ve společnosti cí-
tit, sice už vytrácející se a blednoucí, at-
mosféra krátké svobody šedesátého os-
mého roku. Týkalo se to i církevního živo-
ta. Tak například se mohly ještě, myslím 
na dlouhou dobu naposled, konat průvo-
dy Božího Těla. A také se v létě toho roku 
stala významná událost. U příležitosti 
1 100 let od úmrtí svatého Cyrila se usku-
tečnilo putování jeho ostatků po různých 
místech v zemi. V naší blízkosti se to tý-
kalo Valašského Meziříčí, poutního místa 
v Zašové a Rožnova pod Radhoštěm.

V Zašové (narodil jsem se a žil jsem 
v Zašové) jsme si přebírali ostatky sva-
tého Cyrila u morového kříže u dolního 
mostu od farníků z Valašského Meziříčí. 
Průvodem jsme je přenášeli do poutního 
kostela. Nosítka neslo šest kluků, ved-
le nich šlo šest mladých slečen, družiček. 
Byl jsem jedním z těch nosičů. Byli jsme 
společensky oděni, holky měly krásné 
dlouhé bílé šaty. No, bylo to prostě krás-
ně načančané. Po slavnostní mši svaté, 
která byla zakončena svatováclavským 
chorálem a státní hymnou, bylo možné 
navštívit kostel a vzdát úctu ostatkům. 
V podvečer následujícího dne jsme zase 
my jeli s ostatky do Rožnova pod Rad-
hoštěm a tam jsme je předávali rožnov-
ským farníkům, kteří, jak je pro Rožnov 
typické, měli oblečené valašské kroje. 
Tak jsem poprvé v životě přišel do rož-
novského kostela.

Tenkrát mně vůbec nepřišlo na mysl, že by 
se kostel Všech svatých jednou mohl stát 
mým farním kostelem a dokonce působiš-
těm v duchovním povolání. A i to se usku-
tečnilo.

Stál jsem blízko křtitelnice, vmáčknutý 
v davu tak, že jsem klidně mohl být o ko-
hosi opřený (tolik tam bylo lidí) a mohl 
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 Besedy s farářem
naplno. Nemyslím tím, abychom se teď 
vrhli do spousty akcí a aktivit a snaži-
li si vynahradit vše, o co jsme byli ochu-
zeni. Situace a možnosti nás k tomu 
budou svádět, ale snad jsme poznali, že 
jsou věci mnohem důležitější.

Kéž by to bylo tak, že si teď budeme 
více vážit samotného života. Žít není 
samozřejmost, je to dar. Víme, že smrt 
může přijít kdykoliv pro kohokoliv. Tak 
se čas života stává ještě vzácnější a cen-
nější. Většina z nás nemusí v životě nic 
měnit, často ani nemůžeme, ale měli 
bychom žít víc „vědomě“ neboli „při 
vědomí“. Vědomi si hodnoty všeho, co 
prožíváme, úžasné hodnoty obyčejné-
ho života a obyčejných věcí.

Čím více se nám to bude dařit, tím více 
budeme poznávat, že každá věc je dra-
hocenná a každý život je jedinečný. Tím 
častěji se v nás někde hluboko uvnitř 
bude ozývat: 
„Bože, děkuji. Moc děkuji.“

P. Pavel Hofírek 

Proměna nádvoří 
před farou

Milí farníci, nedávno byla dokonče-
na proměna nádvoří mezi farou a Pas-
toračním centrem. Skončilo tak obdo-
bí bláta a štěrku v tomto prostoru. Sta-
vební práce stály 179 000 Kč. 
Děkujeme všem dárcům, kteří přispí-
vají na zvelebení rožnovské farnosti! 

Jaromír Koryčanský, člen Ekonomické 
rady farnosti

Děkuji těm, kdo mne popostrčili k této 
nové aktivitě a těm, kdo se už besed zú-
častňují. Už víme, že to funguje. Dou-
fám, že je to pro účastníky užitečné 
a také i příjemné moci se vidět aspoň 
takto na dálku. Uvažuji dokonce nad 
tím, že pokud se tento způsob osvědčí, 
tak by online besedy mohly fungovat i do 
budoucna. Mohl by to být způsob setká-
vání s těmi, pro které z jakýchkoliv dů-
vodů nebude možné přicházet osobně na 
katecheze do našeho pastoračního cen-
tra.

Od května 2021 chci opět nabídnout 
možnost osobních setkání v sále naše-
ho pastoračního centra a přitom zacho-
vat také besedy přes internet, protože 
tak se mohou připojit lidé odkudkoliv. 
Zkusíme také zkombinovat obě možnos-
ti dohromady. Plánované termíny besed 
najdete v příloze. První beseda 6. květ-
na bude ještě stejně jako dosud v 18:00 
na internetu. Další besedy budou buď ve 
středu v 19:00 v pastoračním centru jed-
nou za čtrnáct dnů (pouze osobně), nebo 
ve čtvrtek v 18:00 na pastoračním centru 
a zároveň přes internet, nebo ve čtvrtek 
v 19:30 pouze na internetu.

Čtvrtek 3. června 18:00 mše svatá v kos-
tele: Slavnost Těla a Krve Páně.
Středa 9. června 19:00 v sále pastorač-
ního centra.
Čtvrtek 10. června v 19:30 na internetu.
Čtvrtek 17. června v 18:00 v sále pasto-
račního centra a zároveň na internetu.
Středa 23. června 19:00 v sále pastorač-
ního centra.
Čtvrtek 24. června 19:30 na internetu.

Přeji všem zdraví, Boží požehnání a na 
viděnou online či osobně, 

P. Pavel Hofírek,
www.pavelhofirek.cz

Nabízím besedy s farářem při setká-
ních online na internetu i osobně 
v pastoračním centru.

Když nebylo možné se scházet osobně, 
tak jsem se rozhodl vyzkoušet a nabíd-
nout možnost setkávání přes internet. 
Mnoho možností na internetu už existuje: 
přenosy a záznamy bohoslužeb, kázání, 
křesťanské přednášky, katecheze, články, 
videa atd. Jediné, co chybí a co mohu na-
bídnout, je osobnější komunikace a mož-
nost se kněze na cokoliv zeptat. Navazu-
ji tím na besedy a katecheze, které už roky 
pro farníky dělám. Při těchto setkáních 
probíráme katechismus, rozebíráme bib-
lické texty a také část času věnujeme prá-
vě otázkám a diskuzi o věcech, které lidi 
akutálně zajímají.

Při online besedách jsem se rozhodl vy-
pustit systematické probírání a věno-
vat čas pouze odpovědím na otázky. Stu-
dovat Bibli či katechismus může kaž-
dý sám, ale v této době nemusí být to-
lik příležitostí se druhých nebo kněze ze-
ptat na věci, které nás napadají. Onli-
ne schůzky děláme v programu Micro-
soft Teams, který mnozí znáte z distanč-
ní školní výuky. Besedy bývaly jednou za 
týden ve čtvrtek v 18:00 zhruba 45 až 60 
minut, ale od května to trochu upravíme, 
viz příloha. Otázky mi účastníci posílají 
předem e-mailem nebo napíší do progra-
mu Teams, případně se zeptají přímo bě-
hem online besedy. Po technické strán-
ce je potřeba mít připojení k internetu, 
počítač nebo notebook nebo tablet nebo 
chytrý telefon. Výhodou je také mikrofon 
a videokamera.

Chcete-li online besedy vyzkoušet a pří-
padně se přidat, tak mi pošlete e-mail na 
adresu pavelhofirek@hypernet.cz a já pak 
na Váš e-mail pošlu pozvání k připojení se 
do naší skupiny v Microsoft Teams. 
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Slavíme ROK RODINY

Papež František oznámil na svátek 
Svaté rodiny svůj záměr vyhlásit 
od 19. března 2021 Rok rodiny.

Rok rodiny má tyto cíle:

• Sdílet obsah apoštolské exhortace 
Amoris laetitia, aby „lidé prožívali evan-
gelium rodiny jako radost, která naplňu-
je srdce a celý život“ (AL 200). „Rodina, 
která objevuje a zažívá jak radost z daru, 
který má, tak z daru, kterým je pro Církev 
a společnost, se může stát světlem v tem-
notě světa“ (AL 66). A dnešní svět toto 
světlo rozhodně potřebuje!

• Ukazovat, že svátost manželství je dar, 
který v sobě nese sílu k proměně lidské 
lásky. Za tímto cílem musí kněží a rodi-
ny jít společně a uplatňovat smysl pro 
spoluodpovědnost a vzájemně se pasto-
račně doplňovat podle různých povolání 
v Církvi (srov. AL 203).

• Uschopnit rodiny k aktivnímu apošto-
látu. K tomu je zapotřebí, „aby evangeli-
zační a katechetické úsilí bylo zaměřeno 
do rodiny“ (AL 200). Po čase se rodina 
učedníků změní v rodinu misionářů.

• Učit mladé lidi tak, aby si uvědomili, že 
je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí 
sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.

• Rozšiřovat příležitosti pro apoštolát ro-
diny tak, aby zahrnoval manželské páry, 
děti, mladé lidi, starší osoby a situace, 
kde se projevuje křehkost rodiny.

Na webové stránce věnované Roku rodi-
ny je uvedeno dvanáct námětů k pasto-
rační péči s ohledem na exhortaci pape-
že Františka o lásce v rodině Amoris lae-
titia. Papež zve místní církve, aby rozví-
jely na svých úrovních aktivity v souladu 
s lokálními podmínkami a potřebami.

Výběr ze zprávy 
NÁRODNÍHO CENTRA PRO RODINU,

www.rodiny.cz

ANOTACE na Rodinný život 
2/2021

Bůh můj i tvůj 

Když jsem jako malá přemýšlela o Bohu, 
vysnila jsem si Ho jako bělovlasého star-
šího muže s dobrosrdečným výrazem ve 
tváři… takový prototyp pohádkového dě-
dečka. Postupem času jsem zjistila, že 
lidé mají o Bohu různé představy a při-
suzují mu rozmanité podoby, které jsou 
často odrazem toho, co je pro ně v živo-
tě důležité. Myslím, že právě to je na Něm 
úžasné – můžete si Ho ve své fantazii vy-
kreslit tak, aby vám byl skutečně blízký. 
Nemůžete se splést. Druhé letošní číslo 
Rodinného života přináší různé pohledy 
na náš vnitřní svět a připomíná, že Bůh je 
můj i tvůj, ale zároveň pokaždé NÁŠ.

O ČEM TO TENTOKRÁT BUDE?
- o rozmanitosti, to především… zaměří-
me se na odlišnosti, které nás ve výsled-
ku spojují
- zajímavé rozhovory na téma víry a jejího 
předávání v rodinách (V nebi bude velká 
párty, Bůh je i v nečekaném…)
- seznámení s novými posilami našeho re-
dakčního týmu
- rubrika Téma se zaměřuje na círk-
ve v české společnosti a ekumenismus 
(„Jsme si blíž?“, Festival UNITED)
- sekce Vztahy a výchova je opět plná vtip-
ných úvah, tentokrát na téma trávení svá-
tečních (nejen nedělních) odpolední. 
A ano, Ondra bude mít zase „Kecy“…
- nechybí ani Duchovní život s neotře-
lou a neokoukatelnou Babiččinou teolo-
gií a dalším dílem o svátostech. MUDr. 
Krausová představí životní příběh manže-
lů Boothových.
Na stránkách časopisu opět najdete chut-
ný recept, tipy na zajímavé knihy a odka-
zy k tématu a tentokrát i anketu o zajíma-
vé ceny. Svou činnost představí Centrum 
pro rodinu Jitřenka z Hranic.

Další nápady, inspirativní texty a podně-
ty pro váš rodinný život najdete na našich 
webových stránkách www.rodinnyzivot.
eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete 
nejjednodušeji objednat přes webový for-
mulář, poštou (Centrum pro rodinný ži-
vot, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), 
telefonicky (587 405 250) nebo e-mailem 
(rodinnyzivot@ado.cz).

Postní almužna 2021

Rok uběhl jako voda a znovu jsme prožívali 
Postní dobu a Velikonoční svátky s různými 
omezeními. Všechno kolem nás se neustá-
le měnilo, přibývala a ubývala nařízení, děti 
chodily a nechodily do škol a školek, zavíra-
ly a otvíraly se obchody. Mnoho lidí změnilo 
zaměstnání, živnosti se rušily nebo naopak 
rozšiřovaly do jiných oblastí, které byly po-
voleny. Lidé se rodili a více umírali.
Neočekávali jsme, že by myšlenka Postní 
almužny v tak těžké době mohla lidi oslo-
vit. Ale ukázalo se, že je tomu naopak. Že 
tím jediným pevným bodem v současném 
chaosu je Bůh. Bůh, který je láska. A jak 
se píše v Janově evangeliu: „Podle toho 
všichni poznají, že jste moji učedníci, když 
budete mít lásku jedni k druhým.“
Tyto verše mě napadaly, když jsem objíž-
děla farnosti našeho děkanátu a přebíra-
la pokladničky s naspořenými penězi, kte-
ré jste odkazovali pro ty nejpotřebnější. 
Pro lidi bez domova, rodiny v těžké eko-
nomické situaci, pro opuštěné děti, pro 
seniory i matky samoživitelky. Tento rok 
se sešlo neuvěřitelných 122 611 Kč, což je 
nejvíce za posledních několik let.
Moc děkujeme a slibujeme, že všechny pe-
níze poputují tam, kde budou pomáhat.

farnost částka
Branky 2 931 Kč
Dolní Bečva 3 680 Kč
Horní Bečva 7 030 Kč
Hutisko 7 430 Kč
Choryně 7 400 Kč
Kelč 9 469 Kč
Lešná 4 170 Kč
Loučka 5 032 Kč
Prostřední Bečva 8 595 Kč
Rožnov 16 269 Kč
Valašská Bystřice 4 000 Kč
Valašské Meziříčí 17 947 Kč
Veselá 2 474 Kč
Vidče 2 039 Kč
Vigantice 10 158 Kč
Zašová 2 314 Kč
Zubří 9 941 Kč
Charita VM 1 732 Kč
Celkem 122 611 Kč

Kateřina Kolajová,
pastorační asistentka Charity VM
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Ježíš řekl učedníkům: „Pokoj vám!“ Zdě-
sili se a ve strachu se domnívali, že vidí du-
cha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč 
vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Po-
dívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť 
jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědč-
te se: duch přece nemá maso a kosti, jak to 
vidíte na mně.“ A po těch slovech jim uká-
zal ruce a nohy.    Pro samou radost však 
tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se di-
vili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco 
k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal 
si a před nimi pojedl. 

Příběh o tom, jak se Ježíš po svém zmr-
tvýchvstání vrátí ke svým přátelům, má 
mnoho co říci i nám. Možná si říkáme, 
jak je možné, že učedníci nemohli uvěřit 
tomu, že se k nim Ježíš vrátil, že skutečně 
vstal z mrtvých. Vždyť jim přeci říkal, že 
to tak bude.        
My se ale často nacházíme v podobné si-
tuaci.
Kolikrát Ježíš vstoupil do našeho živo-
ta a my jsme ho nepoznali nebo si nechtě-
li přiznat, že je to skutečně on, kdo k nám 
přichází s nějakým poselstvím?
Kolikrát jsme čekali, než nás skutečně pře-
svědčí, že je i v této době stále s námi, různě 
jsme ho zkoušeli a prosili o znamení?
Je pro nás někdy tak těžké uvěřit, že je 
s námi i dnes a že mění naše životy.
Chceme důkazy, toužíme se o jeho pří-
tomnosti přesvědčit.     
Ježíš je trpělivý a odpovídá na naše otáz-
ky, dává nám důkazy své přítomnosti 
a lásky. 
Záleží jen na tom, zda je naše mysl ote-
vřená a dokáže je skutečně přijmout a ne-
odmítat je.

Je s námi,
přichází, aby proměňoval naše životy
a tvořil věci nové a lepší.
Dovolme Mu, aby k nám mohl přicházet,
zůstávejme v jeho přítomnosti.
Je jen na nás,
jestli tomu věříme…

Podle www.vira.cz

Někdy je těžké uvěřit, 
že Ježíš je s námi i dnes

POZVÁNÍ

Kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-
opavská, děkanát Frýdek

POLOHA: 12 km JV od Frýdku-Místku, 
odtud přes Dobrou směrem na Morávku, 
ve Vyšních Lhotách odbočit vlevo 
kolem sochy sv. Antonína po silničce na 
Prašivou (4 km).

HISTORIE
Kostel sv. Antonína Paduánského pochází 
z r. 1640, o jeho založení existuje zají-
mavý příběh. Majitel frýdeckého panství 
hrabě Jiří z Oppersdorfu postřelil na 
lovu jelena, který ve smrtelném zápase 
vrazil parohy do ztrouchnivělého stromu, 
o který se hrabě opíral, takže zůstal mezi 
parohy. Z vděčnosti za své zachránění 
nechal postavit na Prašivé dřevěný 
kostel zasvěcený sv. Ignáci z Loyoly. 
Později, když jiný blízký kostel na Borové 
zasvětili stejnému světci, byl kostel na 
Prašivé zasvěcen sv. Antonínu. Příslušel 
původně farnosti frýdecké, od roku 1791 
farnosti v Dobré. Původně byl kostelík 
jednoduchý, sakristie přistavěna 1799. 
V 19. století pořízena věž se zvonem, nový 
oltář s obrazem sv. Antonína a varhany. 
Poté stal se poutním kostelem nejen pro 
Slezsko, ale i Moravu a Slovensko.
V letech 1939-1945 se už nacházel za 
hranicemi tzv. Protektorátu a českým 
poutníkům tak byl přístup znemožněn. 
(Krátce v roce 1938-39 byl kostel na 
Prašivé v polském záboru).
V průběhu staleté existence byl kostel 
(původně bez kruchty a sakristie) 
dostavován. Jeho konstrukce je z mo-
hutných trámů, loď téměř čtvercového 
půdorysu, presbytář trojboký, okna 
pětiboká s okenicemi. Nad vchodem 
je malá věž, která je stejně jako stěny 
kostela pokryta šindelem. Interiér je 
jednoduchý; stropy ploché, trium-
fální oblouk polygonální. Hlavní oltář 
s obrazem sv. Antonína od malíře 
Vankeho z Těšína. Součástí výzdoby 
kostela je i obraz P. Marie Pomocnice. 
V r. 1990 oslavil kostel na Prašivé 
350. výročí svého vzniku. Kromě 
tradičních poutí začíná nová poutní 
tradice u generace, do které klademe 
svoji naději. Dne 1. července se zde 
scházejí děti a mládež (kolem 1000 

Prašivá / poutní místo

mladých) se svým diecézním biskupem, 
aby se tu na idylickém poutním místě 
povznesli nad realitu všedních dnů a tuto 
štafetu předávali dalším generacím.

POUTĚ A MŠE SV. V ROCE 2021
Malá pouť je v sobotu 12.6. a mše sv. jsou 
v 10:30 a v 17:45. 
V neděli 13. 6. na svátek sv. Antonína 
Paduánského je hlavní pouť, mše sv. v 10:30.

Mše svaté: v červeneci a srpnu každou 
neděli v 10:30 a každou středu v 17:45.

Kostel byl vysvěcen 16. října 1640 
a výročí vysvěcení si připomínáme tzv. 
krmášem, který je třetí neděli v říjnu se 
mší svatou v 10:30. (Pozn. red.: „Krmáš“ 
je valašský název pro posvícení či hody.)
Na sv. Silvestra je mše sv. v 15:00.

Turistické informace pro poutníky 
(mapa 20 69B5 106c): z nejbližší žel. 
zastávky Dobratice pod Prašivou (trať 
322) – č – 6 km, od zastávky autobusů 
z Frýdku zastávka “Pod Prašivou” ve 
Vyšních Lhotách a odtud kolem sochy sv. 
Antonína po silnici na Prašivou – 4 km. 
Občerstvení: Horská chata Prašivá, Vyšní 
Lhoty 200, 739 51 Dobrá. 
GPS: 49°38’11.641”N 18°29’3.602”E

Převzato z webu 
Poutní místa na Moravě a ve Slezsku
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od PARKOVIŠTĚ
náročnější trasa: 1,6 km
po asfaltce: 4,5 km
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OKÉNKO PRO DĚTI
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www.deti.vira.cz

Duch svatý se nejčastěji zobrazuje jako holubice. 
Obtáhni obrázek podle teček a dokresli, co chybí.
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Centrum sociálně-materiální pomoci, 
které pomáhá lidem v tíživé životní 
situaci, se v této době potýká s nárůstem 
zájemců o pomoc. Mimo jiné je to také 
důsledek více jak rok trvající koronavirové 
krize, která připravila mnoho lidí o práci. 
S tím úzce souvisí nedostatek financí na 
pokrytí alespoň nejnutnějších životních 
potřeb. To se odrazilo růstem počtu 
zájemců o pomoc a také růstem objemu 
vydaných potravin a jiných věcí z Centra. 
V zajištění potřebného zboží, které se 
přerozděluje potřebným, úzce spolu-
pracujeme s Potravinovou bankou, která 
nejenže nám dodává potraviny, ale také 
zprostředkovává spolupráci s Minister-
stvem práce a sociálních věcí formou za-
pojení do různých aktivit. V současné době 
jsme zapojeni do projektu „Potravinová 
a materiální pomoc nejchudším osobám 
II“. V rámci něho nejsou do Centra dodány 
pouze potraviny a drogerie, ale také 
potřeby pro domácnost – hadry, smetáky, 
kýble, dále to jsou věci na vaření – hrnce, 
talíře apod. V poslední době to byly také 
látkové roušky. Nesmím opomenout 
textil – spodní prádlo, ponožky, čepice, 
a další a také ručníky a osušky. Novinkou 
jsou školní potřeby, o které byl v dnešní 
době velký zájem. Že bez spolupráce 
s potravinovou bankou by Centrum 
nemohlo fungovat, dokazují tato čísla:
V roce 2020 potravinová banka centru 
darovala 2218 kg potravin a drogerie 
v celkové hodnotě 107 533 korun.

Další vzájemná spolupráce spočívá 
v organizování jarních a podzimních 
Sbírek potravin, jejichž výtěžek je pro 
zabezpečení Centra nezbytný. V roce 
2019 sbírka potravin vynesla 2 584 kg 
potravin a drogerie. O rok později to 
bylo 845 kg, ale to se z důvodu pandemie 
koronaviru konala sbírka jen na podzim. 
Letošní jarní sbírka vynesla 717 kg. Je 
vidět, že počet získaných potravin a drog-
erie ze sbírek klesá, počet výdajů z Centra 
má opačnou tendenci. V roce 2018 se 
pomohlo 433 zájemcům, o rok později 
to bylo 618 výdejů a v roce 2020 se jejich 
počet vyšplhal na 765.

Pro zajištění zásob do Centra sociálně- 
-materiální pomoci nevyužíváme pouze 
potravinovou banku. Velmi důležitá je 
také podpora místního hypermarketu 
Tesco, který nám dodává přebytky 
k dalšímu využití. Abychom mohli pokrýt 
potřeby zájemců, organizujeme sbírky ve 
farnostech děkanátu, v místních pod-
nicích a školách.

Je také vidět, že veřejnosti není lhostejný 
život jiných. Nejenže se lidé zapojují do 
potravinových sbírek, mnozí nosí potravi-
ny přímo do Centra nebo darují peníze 
na jejich zakoupení. Děkujeme, že nám 
pomáháte pomáhat!

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

O pomoc z Centra je velký zájem

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Nákup pro velkou věc

V sobotu 24. dubna se konala ve více 
než osmi stech prodejnách v celé re-
publice Sbírka potravin. V obchodním 
domě Kaufland ve Valašském Meziří-
čí se na podporu Charity Valašské Me-
ziříčí vysbíralo 693 kg potravin a 24 kg 
drogerie, které putovaly přímo do Cen-
tra sociálně-materiální pomoci a odtud 
k lidem v tíživé životní situaci.

S napětím jsme očekávali, jak jarní sbír-
ka potravin dopadne. Výsledek nás mile 
překvapil. Přesto, že současná situace má 
dopad na všechny, našla se spousta ná-
vštěvníků obchodního centra, kterým ži-
vot druhých není lhostejný a kteří pro-
střednictvím sbírky pomohli. Úžasné bylo 
vidět radost v očích darujících. Slzy doje-
tí pak měli na krajíčku dobrovolníci, a to 
když klient služeb pro lidi bez domova za 
svých posledních 20 korun koupil těsto-
viny a ty pak u pokladny vložil do košíku 
určeného pro sběr potravin. Našli se také 
takoví návštěvníci, kteří přišli v sobotu na 
nákup, a to „jen“ s cílem podpořit probí-
hající sbírku. Mezi nimi byli manželé, kte-
ří celý nákup v hodnotě 2 127 korun daro-
vali na pomoc potřebným.
Všem, kteří sbírku potravin, ať už v Kauflan-
du nebo kdekoliv v jiné prodejně, podpoři-
li, patří velké poděkování. Díky nim se na-
plnilo nejen Centrum sociálně-materiální 
pomoci, ale také potravinové banky, ze kte-
rých míří potraviny a drogerie zejména k ro-
dičům samoživitelům, seniorům, lidem bez 
domova a dalším, kteří se ocitli v tíživé ži-
votní situaci.
Děkujeme!

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Míša Zuzaňáková, vedoucí Domá-
cí zdravotní a paliativní péče, v minu-
lých dnech převzala čestné uznání v ka-
tegorii „Osobnost neziskového sektoru 
Zlínského kraje za rok 2020“ za dlou-
holetou a obětavou činnost v oblasti ne-
ziskového sektoru.

Ocenění vyhlásila Asociace nestátních ne-
ziskových organizací Zlínského kraje z.s.

Michaela Zuzaňáková nastoupila do Cha-
rity 1. ledna 2012 na pozici zdravotní se-
stra v Domově pokojného stáří ve Valaš-
ské Bystřici. V roce 2015 přešla do Do-
mácí zdravotní a paliativní péče a od 
1.1.2017 je vedoucí tohoto zařízení. Vede 
tým osmi pracovnic, které se starají o pa-
cienty s akutním i chronickým onemoc-
něním a o pacienty v pokročilých a ko-
nečných stádiích nevyléčitelných nemo-
cí z Rožnova a okolních obcí. Tato prá-
ce je sama o sobě velmi náročná, vyžadu-
je velkou odbornost, profesionalitu a lid-
skost. O to náročnější je její poskytová-
ní v období koronavirové epidemie, kdy je 
nutné respektovat všechna nová nařízení 
a pružně na ně reagovat, zajišťovat ve zvý-
šené míře potřebné ochranné pomůcky, 

pracovat se strachem klientů, jejich ro-
dinných příslušníků, ale i se svými obava-
mi a to vše tak, aby klienti dostali profesi-
onální péči, na kterou jsou zvyklí. Klien-
ti, kteří jsou vždy na prvním místě, se na 
Míšu těší. Při své „návštěvě“ je vyslechne, 
popovídá si s nimi, pohladí, pomůže od 
bolesti,… Při tom všem odvede vždy peč-
livě svoji práci.

Míša je ale také hnacím motorem celého 
zařízení. Ona je ta, na kterou se obrace-
jí pracovnice se svými pracovními i osob-
ními problémy. Ona naslouchá, motivu-
je, řeší situace za pochodu, aby všem vy-
šla maximálně vstříc a ulehčila jim ne-
lehkou situaci. Vždy se snaží „svým hol-
kám“ vytvořit co možná nejlepší zázemí 
pro společnou náročnou a vyčerpávající 
práci. Odměnou pak je plně funkční tým, 
který vždy poskytuje vysoce profesionál-
ní práci.

Toto ocenění není poděkováním jen Míši 
Zuzaňákové, ale také celému týmu Do-
mácí zdravotní a paliativní péče.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Krajské ocenění pro Michaelu ZuzaňákovouTři důvody, proč mají pečova-
telky stálý úsměv na tváři

Pracovnice Pečovatelské služby Rožnov 
pod Radhoštěm, které se starají o senio-
ry v jejich domácím prostředí, mají za se-
bou velmi těžký rok. Musely mimo jiné 
dodržovat přísné hygienické podmínky, 
celý rok pracovaly den co den v první li-
nii a také se musely vypořádat s častějším 
úmrtím některých klientů. Ale i přes veš-
keré překážky jste je mohli potkávat s ne-
utuchajícím úsměvem na rtech.

Co za tím stojí? Je to jejich motto: 
„S úsměvem jde všechno líp.“

Je to zdánlivě jednoduché heslo, ale skrý-
vá v sobě několik velmi hlubokých myš-
lenek.
Tady je „návod“, jak pečovatelský tým na-
plňuje své motto:

1) Soustředit se na pozitivní věci ko-
lem sebe. Ukládat v mysli krásné myšlen-
ky. Mysl totiž není sklad, má v ní být svět-
lo a čisto.

2) Milovat humor, i ten černý. Vždy se na-
jde v týmu někdo, kdo prohodí něco tak 
vtipného, že všechny zúčastněné vyprsk-
nou smíchy.

3) Brát práci v pečovatelské službě jako 
svoje životní poslání. A nikoliv jen jako 
pouhé povolání.

A v neposlední řadě se těší ze života, 
který žijí.
Těší se z toho, že ráno vstanou 
a postaví se na vlastní nohy.
Těší se z toho, že dokážou dýchat 
bez přístrojů.
Těší se z toho, že jsou ve správném okamži-
ku na správném místě a že mohou lidem 
pomáhat.
Tím také naplňují motto celé Charity, kte-
ré zní „Dáváme lidem naději, vracíme lás-
ku světu“.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Marieke Petřeková, vedoucí 

Pečovatelské služby Rožnov pod Radhoštěm

Michaela Zuzaňáková vpravo dole
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SVATÍ MĚSÍCE

POVOLANÁ KE ZDROJI 
NEPOMÍJEJÍCÍ RADOSTI
Narodila se r. 1182 v Belgii v měšťanské 
rodině. Její otec měl na mysli jen pozem-
ské štěstí a matka zase duchovní hodno-
ty. Otec podporoval dceřiny rozmary, pře-
hlížel chyby a vychovával v ní sebejistou 
bytost. Později měla velký výběr nápad-
níků a otec jí sliboval výhodného ženicha 
a bezstarostný život. 
Obchodník ale přišel na mizinu, o chudou 
nevěstu poklesl zájem a Lutgarda přesta-
la se zábavami a začala dbát matčiných 
rad. Přemýšlela nad svým životem, v srdci 
cítila lítost a pro nesprávnost dosavadní-
ho života plakala. Pak se jí jednou dosta-
lo prvního mystického zážitku. Zjevil se 
jí Ježíš a ukázal na ránu ve svém boku se 
slovy: „Vzdej se touhy po marné pozem-
ské lásce. Hle, znamení pravé a svaté lás-
ky, hle zdroj nepomíjející radosti a bla-
ženosti!“ Tehdy se v jejím životě dovršilo 
obrácení. V myšlenkách stále viděla krvá-
cející ránu v Ježíšově boku a začala horli-
vý duchovní život.
Rázně se zřekla světa, ale svět na ni ne-
přestal doléhat. Obtížně odmítala mla-
dého vojína, který se nemínil vzdát 
a chtěl ji násilně unést. Využil příležitos-
ti, kdy na koni vyjela s jedním sluhou, 
a napadl je. Lutgardě se podařilo uté-
ci a skrýt se v lese. Poté se rozhodla vše-
ho vzdát a se souhlasem matky vstoupi-
la do benediktinského kláštera u sv. Ka-
teřiny v St. Trondu. Tam přijala řeholní 
hábit a začala žít horlivě duchovně. Spo-
lusestry čekaly, že ji nadšení přejde, ale 

SV. LUTGARDA / 16.6./

ona neochladla a zůstala v lásce vytrva-
lou. V 18 letech složila slavné řeholní sli-
by a poté žila v mimořádně důvěrném 
spojení s Ježíšem. Prožívala vytržení mys-
li, mívala Ježíše před očima a rozmlouva-
la s ním. V rozhovoru s Ním se rozplýva-
la vděčností a láskou. S dětskou prosto-
tou, když musela za zaměstnáním, obra-
cela se na Ježíše, nazývaje ho miláčkem 
své duše, aby chvíli počkal, že brzy zase 
bude u něj. Svého Spasitele vídala Lut-
garda jako oslaveného i jako trpícího v kr-
vavém potu.
Při hlubokém mystickém životě zvládala 
všechny povinnosti a různé práce v klášte-
ře. Úslužně a laskavě pečovala i o nemoc-
né řeholnice. Ve 23 letech ji sestry zvoli-
ly za převorku. Brzy však hodnost složi-
la a s církevním souhlasem změnila kláš-
ter v St. Trondu za cisterciácký v Aviersu 
u Bruselu. Často rozjímala o utrpení Ježí-
šově a zůstávala s ním v mystickém spo-
jení, přejíc si z lásky k němu co nejvíce tr-
pět. Žila asketicky a třikrát konala sedmi-
letý půst o chlebě, zelenině a vodě. Prv-
ní obětovala za obrácení Albigenců z je-
jich bludu; druhý za obrácení osob žijí-
cích ve smrtelných hříších a třetí za za-
stavení pronásledování ohrožujícího ka-
tolickou církev. Dělajíce mimořádné ka-
jící skutky, dostávala mimořádné milos-
ti. Např. dar uzdravování nemocných, na-
zírání do budoucnosti i do lidských srd-
cí. Mnohým duším vyprosila vysvoboze-
ní z očistce. V době mongolského vpádu 
do Evropy předpověděla, že nevniknou do 
německých zemí.
Lutgarda r. 1235 oslepla. Ve svém nit-
ru se setkávala se svým Spasitelem a on 
jí byl útěchou ve všem trápení. Po 11 le-
tech pak po prudké zimnici skonala. Od 
r. 1827 jsou její ostatky uloženy ve farním 
chrámu v Bas-Ittre v Brabantsku.
Jedno vidění Lutgardy je podle Brandlo-
va nákresu vytvořeno Matějem Braunem 
na Karlově mostě v Praze. Sochař vytvo-
řil Lutgardu u kříže před branou do chrá-
mu v Aywieres, jak objímá nohy ukřižova-
ného Krista, který odpojil pravou ruku od 
kříže, aby jí přitiskl ústa k ráně ve svém 
boku.

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

ČERVEN
2. Za krásu manželství
Modleme se za mladé lidi, kteří se s pod-
porou celého křesťanského společenství 
připravují na manželství: ať rostou ve 
velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
3. Děkujeme za rodiče, dobré učite-
le, katechety a kněze a prosíme, aby 
s nadšením a s radostí připravovali děti 
na přijetí svátostí.

ČERVENEC
1. Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech 
sociálního, ekonomického a politického 
napětí nabyli odvahu a odhodlání vést 
dialog a nabízet přátelství.
3. Děkujeme Bohu za mladé lidi a pro-
síme, aby obdařil jejich srdce novou mi-
lostí a aby dobře rozlišovali podstat-
né kroky ve svém životě. Modleme se 
také za organizátory, hosty a samotné 
účastníky Celostátního setkání mládeže 
v Hradci Králové.
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SRPEN
2. Církev 
Modleme se za církev, aby přijímala 
z Ducha Svatého milost a sílu obnovo-
vat se ve světle evangelia.
3. Děkujeme za prázdniny a dovole-
né a prosíme za všechny, kdo potřebují 
oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježí-
šovu nabídku: „Pojďte ke mně, všichni, 
kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím.“ (Mt 11,28)

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

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. Data svátků svatých se v různých obdobích měni-
la, takže v některých případech se oproti současnému církevnímu kalendáři liší. Někte-
ré jsou v současné době téměř zapomenuté.

V měsíci červnu to byly například takovéto pranostiky:
1. června – sv. Fortunát: O SVATÉM FORTUNÁTU 
               KAPKA DEŠTĚ MÁ CENU DUKÁTU
5. června – sv. Bonifác: KOLEM SVATÉHO BONIFÁCE, VČELA SBÍRÁ MEDOVICE
8. června – sv. Medard: KDYŽ NA SV. MEDARDA PRŠÍ, ZTĚŽKA SE SENA SUŠÍ
11. června – sv. Barnabáš: O SVATÉM BARNABÁŠI, BOUŘKY ČASTO STRAŠÍ
13. června – sv. Antonín: SVATÁ TONIČKA MÍVÁ UPLAKANÁ OČIČKA
15. června – sv. Vít: SVATÝ VÍT, DÁVÁ POLÍM PÍT 
(ale také: SVATÝ VÍT BERE PTÁKŮM PÍŠŤALKY)
21. června – sv. Alois: NA SVATÉHO ALOISE, POSEČ LOUKU, NEBOJ SE.
24. června – sv. Jan: NA SVATÉHO JÁNA, OTVÍRÁ SE LÉTU BRÁNA 
(ale také: SVATÝ JAN, DEŠTĚM JE ZNÁM)
29. června – sv. Petra a Pavla: JASNÝ DEN NA PETRA A PAVLA 
PŘINÁŠÍ ÚRODNÝ ROK
k Božímu tělu – KDYŽ O BOŽÍM TĚLE ZMOKNOU NA OLTÁŘI VĚNEČKY, 
ZMOKNOU NA LUKÁCH I DĚVEČKY

V měsíci červenci to byly například tyto pranostiky:
2. července – navštívení P. Marie: PRŠÍ-LI NA NAVŠTÍVENÍ P. MARIE, 
                  TAK MNOHO DEŠŤŮ POTOM JEŠTĚ JE
4. července – sv. Prokop: SVATÝ PROKOP VYSÉVÁ HOUBY 
                 (nebo také: SVATÝ PROKOP – ZELÍ OKOP)
13. července – sv. Markéta: SVATÁ MARKÉTA SVOLÁVÁ ŽENCE
18. července – sv. Kamil: O SVATÉM KAMILU SLUNCE MÁ TU NEJVĚTŠÍ SÍLU
20. července – sv. Eliáš: SVATÝ ELIÁŠ ODŘEZÁVÁ PRVÝ PLÁST 
              (odběr „včelího díla“)
22. července – sv. Máří Magdaléna: MAŘÍ MAGDALÉNA SVÉ HŘÍCHY OPLAKÁVÁ, 
    PROTO RÁDO PRŠÍ
25. července – sv. Jakub: SVATÝ JAKUB POSEČE, SVATÁ ANNA UPEČE 
                 (nebo také: PARNO O JAKUBU,  MRÁZ   O VÁNOCÍCH)
26. července – sv. Anna: SVATÁ ANNA SLUNCEM POŽEHNÁVÁ 
               (nebo také: PO SVATÉ ANNĚ LÉTO NEUSTANE)
31. července – sv. Ignác: OKOLO SVATÉHO IGNÁCI STRNISKA SE OBRACÍ

V měsíci srpnu to byly například takovéto pranostiky:
1. srpna – sv. Petr v okovech: PETRŮV DÉŠŤ – ORÁČŮV PŘÍTEL
10. srpna – sv. Vavřinec: DO VAVŘINCE UŽIJ SLUNCE 
14. srpna – sv. Smil: PO SVATÉM SMILU SLUNCE JIŽ ZTRÁCÍ SVOU SÍLU
15. srpna – Nanebevzetí P. Marie: NA PANNY MARIE NANEBEVZETÍ LÉTO ODLETÍ
16. srpna – sv. Roch: O SVATÉM ROCHU BRAMBOR JIŽ TROCHU
24. srpna – sv. Bartoloměj: BARTOLOMĚJ SVATÝ LÉTO NENAVRÁTÍ 
25. srpen – sv. Ludvík: OD LUDVÍKA KRÁLE BOUŘEK JE NAMÁLE
28. srpna – sv. Augustin: SVATÝ AUGUSTIN RÁD DĚLÁ Z TEPLA STÍN
29. srpna – Stětí sv. Jana: OD STĚTÍ SVATÉHO JANA PŘESTÁVAJÍ PARNA

Ladislav Kohout

Lidové pranostiky



/ 14 /

„NEZNÁMÁ“ SVATÁ ZEMĚ

Ve dnech 8.–15. 11. 2019 jsem spolu 
s P. Andrzejem Bystrzyckým, jeho 
farníky ze Štítné nad Vláří i dalšími 
zájemci z okolí, prostřednictvím jedné 
známé slovenské křesťanské cestovní 
kanceláře, navštívil Svatou zemi. 
Tímto pojednáním o Jerichu a lokalitě 
Qasr al-Yahud začínám několikadílný 
cyklus o méně známých poutních 
místech ve Svaté zemi.

Město Jericho, které má 20 000 oby-
vatel a leží 30 km SV od Jeruzaléma, se 
nachází v oáze ve Wadi Qelt v údolí řeky 
Jordán na Palestinském území-Západ-
ním břehu Jordánu. Jericho je lokali-
zováno 258 metrů pod úrovní hladiny 
moře, což z něj činí nejníže položené 
město na světě. Jedná se zároveň také 
o nejstarší město na světě s kontinuál-
ním osídlením. Najdeme zde několik 
významných křesťanských poutních 
míst, a to horu Pokušení a Zacheův 
strom. S Jerichem je také spojen staro-
zákonní Elíša (učeň proroka Eliáše), 
který zde uzdravil zdejší pramen. Ježíš 
Kristus při svých cestách z Galileje do Je-
ruzaléma opakovaně procházel Jerichem 
a zde také Ježíš uzdravil slepce Bartimea 
(Lk 18, 35-43).
Na hoře Pokušení, která je vysoká 350 m 
a vypíná se nad městem a Judskou 
pouští, Ježíš odolával pokušení od ďábla, 
když se před tím čtyřicet dní a nocí postil 
(Mt 4, 1-11). Na úpatí této hory vyvěrá 
tzv. Elíšův pramen. Tento pramen 
produkuje 3,8 metrů kubických vody za 
minutu a zavlažuje více než 10 kilometrů 
čtverečních několika kanály a přivádí 
vodu také do 10 km vzdálené řeky Jor-
dán. Elíša obyvatelům Jericha uzdravil 
špatnou vodu z tohoto městského 
pramene a proměnil ji ve vodu pitnou 
(2 Kr 2,19-22). 
Nedaleko centra Jericha se pak nach-
ází tzv. Zacheův strom. Zacheus byl 
vrchním celníkem v Jerichu. Vzhledem 
k tomu, že byl malého vzrůstu, při 
návštěvě Ježíše v Jerichu vylezl na strom, 
aby ho spatřil. Když Ježíš přišel k tomuto 
stromu, na kterém byl Zacheus, řekl mu: 
“Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes 
musím zůstat u tebe doma. Po tomto 
setkání Zacheus rozdal polovinu svého 

činnosti apoštolů svatého Petra a Pavla 
– jedná se o tzv. město církevních otců 
prvních století. Právě zde v Cézareji totiž 
apoštol Petr pokřtil římského setníka 
Kornelia (Sk 10,24-48) a apoštol Pavel 
zde zakončil svou druhou misijní cestu 
(Sk 18,22). Cézarea je také významným 
archeologickým nalezištěm – jednou 
z nejzajímavějších památek je vápen-
cový kámen, na kterém je uvedený 
nápis v latině: „Obyvatelům Cézareje 
Pilát Pontský, prefekt Judska“. Tento 
archeologický nález byl objeven v roce 
1961 a jedná se o jediný dochovaný 
přímý důkaz o přítomnosti Piláta 
Pontského na území Judeje. Podle 
Bible je to muž, tehdejší místodržitel 
v Judsku, který odsoudil Ježíše na smrt. 
Teď však na jeho jméno vzpomíná lid 
ve vyznání víry v Ježíše, který „trpěl pod 
Ponciem Pilátem“ a „byl za dnů Poncia 
Piláta umučen a pohřben“. Na sever od 
Cézareje se nachází zbytky akvaduktu, 
který je dvojitý a vedl vodu z pramenů na 
úpatí hory Karmel u Haify až k pobřeží 
Středozemního moře. Jeho délka 
dosahovala 20 kilometrů a stavební 
preciznost tohoto díla později využívaly 
i křižácké výpravy.
Haifa – je největší severoizraelské město 
a 3. největší město v Izraeli, které má 
přes 280 tis. obyvatel. Město leží na 
izraelské pobřežní planině, při Haif-
ském zálivu Středozemního moře, 
a nachází se 90 kilometrů severně od Tel 
Avivu. Haifa je zároveň také hlavním 
a největším izraelským přístavem. Nad 
městem se vypíná hora Karmel, na které 
se nachází karmelitánský klášter Stella 
Maris (Hvězda Mariina). Francouzští 
karmelitáni v letech 1823-1836 vy-
budovali nejprve impozantní kostel 
s kupolí a do roku 1846 také budovy 
nového kláštera. Po roce 1948 se klášter 
stal celosvětovým centrem karmelitán-
ské spirituality. Dominantou komplexu 
staveb kláštera je chrám Panny Marie 
Karmelské. Tato papežská bazilika 
minor je řešena jako patrová stavba 
na terasách. Má horní kostel s menší 
jeskyní Panny Marie s dominantním 
oltářem se sochou Panny Marie Karmel-
ské, která podává škapulíř sv. Šimonu 
Štokovi, a spodní kostel propojený 
s legendární Eliášovou jeskyní (ve které 
měl bydlet prorok Eliáš). Kolem kláštera 
jsou situovány zahrady.

Tomáš Surý

 JERICHO, QASR AL-YAHUD 
– 1. část –

majetku chudým a čtyřnásobně vrátil 
těm, které ošidil” (Lk 19, 1-10). 
Lokalita Qasr al-Yahud (historický název: 
Bethabara) se nachází jihovýchodně od 
Jericha u řeky Jordán na hranici s Jor-
dánskem, kde podle tradice Jan Křtitel 
pokřtil Ježíše Krista (Mt 3, 13-17). 
Název lokality pochází od nedalekého 
pravoslavného kláštera, který byl na 
tomto místě postaven ve 4. století 
a později byl několikrát zničen a znovu 
vybudován. Oblast byla od šestidenní 
války v roce 1967 uzavřena. V 80. letech 
20. století zpřístupnila izraelská armáda 
úzký koridor, kterým mohli místo 
navštěvovat předem objednané skupiny 
věřících. Po odminování okolního 
území bylo místo v létě 2011 zcela 
zpřístupněno veřejnosti. Toto poutní 
území je součástí světového dědictví 
UNESCO a zdejší místo je významné 
jak pro křesťany, tak pro židy. Poté co 
40 let tzv. děti Izraele putovaly pouští, 
překročily právě zde řeku Jordán 
a vkročily do Svaté země. 

CÉZAREA PŘÍMOŘSKÁ, HAIFA
– 2. část –

Tímto pojednáním o Cézareji Přímořské 
a o Haifě-hoře Karmel pokračujeme 
v několika-dílném cyklu o méně 
známých poutních místech ve Svaté 
zemi.
Cézarea Přímořská, která se nachází 
jižně od Haify na pobřežní planině 
u Středozemního moře, bylo důležité 
starověké město v Palestině. Město 
založil v letech 22 až 10 př. n. l. Herodes 
Veliký. V období Ježíše Krista byl 
v Cézareji nejznámější palestinský 
přístav. Po zničení Jeruzaléma v roce 
70 se Cézarea stala hlavním městem 
provincie Judea a sídlem jejich římských 
správců. Později se stává místem 

Qasr al-Yahud
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Elíšův pramen v Jerichu

Haifa - klášter Stella Maris na hoře Karmel

Cézarea Přímořská

Qasr al-Yahud

Haifa - obelisk 
se sochou Panny Marie Karmelské

Zacheův strom v Jerichu 
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