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Výpomoc ze Zubří :)

Zaučování pod dohledem zkušených

Tři největší (nejvytrvalejší) sekáči: pan Svák, Rozsypal a Chovanec

SVATOANENSKÁ SLAVNOST

KOSENÍ FARNÍ ZAHRADY

Víla Anička

Velké díky všem za práci 
i povedenou akci!
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Milí farníci!

Úvodníky se obvykle začínají psát po-
pisem časového údobí: kde právě v tuto 
chvíli jsme, odkud jsme tady došli a kam 
zase půjdeme? Takže jsme na konci léta, 
na konci prázdnin. Udělali jsme si více 
volna. Měli jsme více času. Sami na sebe, 
na své rodiny, na své děti a vnoučata, na 
nová přátelství. Zdali jsme více toho času 
věnovali také Pánu Bohu, je otázka pro 
naše osobní rozjímání. Mohlo tomu být 
při poutích. Mohlo tomu třeba být na tá-
borech, které u nás proběhly a za jejichž 
průběh je třeba poděkovat jak týmům ve-
doucích, tak účastníkům. Mohlo tomu 
být na dovolené, při rozličných výletech, 
když jsme měli možnost v létě navštívit i 
jiné kostely a účastnit se tam mší svatých, 
stejně jako to udělali turisté v našem měs-
tě. Ostatně teď je u nás pořád ještě dost 
turistů, kteří k nám přicházejí pomodlit se 
v kostele a na křížové cestě ve farní zahra-
dě, přitom navštívit a prohlédnout si vý-
stavu v Kostnici. Také se, toho jste si ur-
čitě všimli, odhalily tváře lidí, když mohli 
(alespoň ve venkovních prostorách) sun-
dat roušky a respirátory. Ve tvářích lidí je 

Konkrétní oblasti života farnosti pak chci 
řešit přímo s těmi, kterých se týkají. Plá-
nuji občasné setkávání například liturgic-
ké skupiny (středa 15. září v 19:00), tedy 
duchovní, kostelník, vedoucí ministran-
tů, varhaníci, vedoucí schol a sboru apod. 
Nebo setkání vedoucích či zástupců všech 
společenství ve farnosti (čtvrtek 16. září 
v 18:00). Nebo skupina vedoucích dětí 
a mládeže (středa 29. září v 19:00), tedy 
katechetky, zástupci ministrantů, dětské 
scholy, mládeže, rodin. Pokud se objeví 
jako užitečné udělat schůzku jiné pracov-
ní skupiny nebo kvůli přípravě konkrétní 
farní akce, tak jsem tomu otevřený. 

Příprava na biřmování 
a  k atecheze pro dospělé
Od září bude pokračovat příprava na 
biřmování. Příprava mládeže probíha-
la osobně i přes internet a tato skupin-
ka bude pokračovat dál, jak jsme zvyklí, 
a informace jim zašlu e-mailem. Přípra-
va dospělých se nestihla pořádně rozběh-
nout, a proto od září začneme znovu. Se-
tkání budou bývat zhruba jednou za dva 
týdny ve čtvrtky v 17:00 v sále pastorační-
ho centra a první termíny jsou 9. září, 23. 
září a 7. říjen. Do této skupiny zvu opět ty, 
kteří chtěli začít loni, a také všechny nové 
zájemce o vyučování ve víře, včetně těch 
už biřmovaných; začneme probírat od za-
čátku. 
Druhá skupina dospělých bude mít se-
tkání také zhruba jednou za dva týdny ve 
středy v 19:00 v sále pastoračního centra. 
Tato skupina bude pokračovat tam, kde 
jsme přestali, a tak ji doporučuji zvláště 
těm, kdo už na katecheze chodili v minu-
lých letech, ale samozřejmě se mohou při-
dat i noví zájemci. První termíny budou 
8. září, 22. září a 6. říjen. Nabídka besed 
přes internet trvá a první on-line schůzku 
plánuji na čtvrtek 30. září v 19:00 v pro-
gramu Teams, podle zájmu by tato online 
setkání mohla pokračovat i dál například 
jednou za měsíc. Vše bude záležet na po-
čtu zájemců.

Pr vní  svaté při j ímání
Loni nebylo v naší farnosti první sva-
té přijímání, protože rodiny s dětmi ne-
chodily do kostela, až na čestné výjim-
ky. V tomto školním roce první svaté přijí-

Všechny Vás srdečně zdravím a těším se, 
že další pastorační rok už bude normální, 
jak jsme zvyklí. Možná budou ještě nějaká 
omezení, ale nepředpokládám, že by do-
šlo znovu k situaci, kdy z života farnosti 
zbude jen slavení mší svatých navíc s tak 
drastickým omezením počtu účastníků, 
jak jsme to zažili. Teď už naopak zvu a vy-
zývám věřící, aby přicházeli na mše sva-
té každou neděli, a pokud má někdo oba-
vy, že je na bohoslužbách v neděli příliš 
mnoho lidí (což bohužel pořád ještě ani 
zdaleka není), tak ať místo nedělí cho-
dí na mše svaté během týdne. Zároveň se 
od září začnou rozbíhat i další aktivity ve 
farnosti a k některým z nich ještě pár po-
známek:

Pastorační  rada
Volby pastorační rady měly proběhnout 
už dříve, ale vzhledem k tomu, že účast 
věřících na bohoslužbách byla omezená, 
tak jsem se rozhodl odložit volby až na 
září letošního roku. Teď už do kostela na 
nedělní bohoslužby mohou přijít všich-
ni, kdo chtějí. O nedělích 5. a 12. září bu-
deme účastníkům bohoslužeb rozdávat 
lístky s prosbou o zapsání až sedmi jmen 
těch farníků, které navrhují za členy pas-
torační rady. Vyplněné lístky bude možné 
odevzdat v kostele nebo na faře do nedě-
le 19. září. Podle toho pak sestavíme se-
znam kandidátů a z těch, u kterých bude-
me mít souhlas s kandidaturou, pak při-
pravíme volební lístky. V neděli 3. říj-
na 2021 pak na závěr mší svatých pro-
běhnou volby, kdy bude každý moci dát 
hlas až pěti kandidátům. První setká-
ní nové pastorační rady plánuji na středu 
13. října. 
U pastorační rady chci více zdůraznit 
úkol poradní, kdy mi má pomáhat s cel-
kovým vedením farnosti. Úkol realizo-
vat pastorační činnost chci více svěřit těm 
farníkům, kteří se na konkrétních akti-
vitách podílejí. Ve volbách tedy nepůjde 
o to, aby v pastorační radě byly zastoupe-
ny všechny různé skupiny věřících, jed-
notlivá společenství či farní služby. Cílem 
voleb bude zvolit ty, kdo nebudou prosa-
zovat zájmy své osobní, ani svých skupin 
či společenství, ale budou hledat spolu se 
mnou to, co bude k prospěchu všech a du-
chovnímu rozvoji celé farnosti.

Život farnosti od září 2021
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mání bude, ale pro jistotu s přípravou za-
čneme o něco dříve a první setkání s ro-
diči plánuji na čtvrtek 7. října v 19:00 
v sále pastoračního centra. Toto setkání 
bude informativní, abych rodičům vysvět-
lil, jak bude příprava konkrétně probíhat, 
a abych si ujasnil, které rodiny chtějí pří-
pravu absolvovat. 
Normálně nabízím přípravu na první sva-
té přijímání těm dětem, které chodí už ně-
kolik let pravidelně na nedělní mše sva-
té a chodí už třetím rokem do nábožen-
ství. Vzhledem ke covidovým omezením, 
kdy byla účast na bohoslužbách kompli-
kovaná a také výuka náboženství omeze-
ná, to letos vezmu obráceně. Nebudu se 
dívat zpátky, ale přípravu na první svaté 
přijímání nabízím těm dětem, které jsou 
ve třetí třídě (nebo vyšší) a jejichž rodi-
če se rozhodnou, že v tomto školním roce 
budou chodit pravidelně každou neděli na 
mši svatou, budou chodit do náboženství 
a budou se poctivě účastnit naší společ-
né přípravy. Vše podrobněji vysvětlím na 
tom prvním setkání.

Páteční  adorační  s lužby 
V období pandemie jsme zavedli mož-
nost eucharistické adorace každý pátek 
od 13:00 do večerní mše svaté (jednou 
za měsíc bylo místo adorace čtení z Bib-
le a na první pátek v měsíci je adorace ce-
lodenní už od 8:00). Děkuji všem, kdo 
se zapojili do těch adoračních služeb ve 
třech skupinkách, které se střídaly. Bu-
dou-li farníci také v tomto školním roce 
ochotní zajistit adorační služby, tak budu 
rád, když tyto páteční adorace budou po-
kračovat. Adorace končí společnou mod-
litbou vedenou naším jáhnem od 17:30 
do 18:00. Protože nevím, jestli bude do-
statek ochotných lidí, aby se podařilo ob-
sadit všechny služby vždy dvojicí farníků, 
tak nejdříve zkusíme obsadit jen čas od 
16:00 do 17:30. Když se to podaří, tak po-
suneme začátek na dřívější čas podle po-
čtu ochotných se zapojit do služeb. Odkaz 
na tabulku s pravidelnou adorační služ-
bou najdete na internetu a zapsat se mů-
žete také v zákristii.
Adorační služby na první pátky a na dal-
ší výjimečné příležitosti (jako je například 
adorační den naší farnosti 29. října) se za-
pisují do tabulky vzadu v kostele. Také tady 
ale prosím, aby se zapisovalo vždy více far-
níků na stejný čas. Nejde totiž jen o to, aby 
vždy v kostele aspoň jeden člověk byl, ale 
aby těch, kdo se modlí, bylo více. Děkuji.

L avice a  další
Na podzim plánuji s těmi farníky, kte-
ří se mi přihlásili, objet pár kostelů, kde 
mají nové lavice, abychom posbírali zku-
šenosti. Tím si ujasníme, jaké lavice si 
přejeme. Po schválení návrhu památká-
ři oslovíme firmy, aby nám daly cenovou 
nabídku. Pak vybranou firmu požádáme 
o výrobu prototypu, který si budou moci 
farníci prohlédnout a vyzkoušet. Když 
vše bude bez problémů, tak oznámíme, 
kolik budou lavice stát a kolik nám ješ-
tě chybí. Výběr lavic, tvorba grafického 
a technického návrhu, odsouhlasení pa-
mátkáři a výběr firmy, to vše bude něja-
kou dobu trvat. Jak dlouho, to nedokáži 
odhadnout.
Zároveň přemýšlím nad tím, jestli do 
nových lavic nepořídit také nové topení. 
Jistě jste si všimli, že nová malba v na-
šem kostele je už dost zašpiněná. Ne-
jsem si jistý, čím to je. Určitě je to způ-
sobeno topením v kostele, ale topilo se i 
před výmalbou, a lidé mi říkají, že před-
tím tak rychle kostel neztmavl. Máme 
podezření, že to může být také druhem 
malby, na kterou se prach více chytá. 
Těžko říct. Firma zkoušela očistit nejvíc 
černé plochy v presbytáři, ale ne zcela 
úspěšně. Je to lepší, ale nikoliv dobré. 
Zdá se, že čištění může být problema-
tické nebo i nemožné. Vypadá to, že se 
nevyhneme tomu vymalovat kostel zno-
vu, přinejmenším v presbytáři. Zatím to 
neplánuji, protože nejdřív potřebujeme 
přijít na důvod, proč se kostel tak rych-
le zašpinil, a odstranit příčinu. Aby-
chom zase po třech letech nebyli ve stej-
né situaci jako teď. Jedna z věcí, která 
by mohla pomoci, je zrušení akumulač-
ních kamen a jejich větráků a instalace 
topení do lavic, předpokládám pod se-
dáky. Vše je zatím pouze ve stádiu úvah 
a zjišťování, ale píšu o tom, abyste vě-
děli, že se snažíme problém řešit, ale je 
to složité.

D uchovní  obnova Velehrad
Všechny dospělé věřící zvu na víkendovou 
duchovní obnovu na Velehradě, kterou 
budu dávat na téma: David – Člověk mi-
lovaný Bohem. Obnova proběhne od pát-
ku 19. listopadu večer do neděle 
21. listopadu 2021. Další informace na-
jdete na plakátku a přihlašovat se můžete 
na Stojanově.

P. Pavel Hofírek

možné číst. Můžeme tam číst radost, 
smutek, uspokojení, obavy, ale i strach 
z budoucnosti.

Co bude dál? Přijde další vlna pande-
mie? Dnes můžeme pozorovat, jak se 
zase více křtí, jak zase snoubenci uza-
vírají manželství, ale pořád ještě při ne-
dělních bohoslužbách není v kostele to-
lik lidí, na kolik jsme byli zvyklí. Vrá-
tí se stav do doby před pandemií? Na to 
si neumíme odpovědět ani při nejlep-
ší vůli. Jaké důsledky bude mít součas-
né světové dění na naši zem a na nás 
osobně? A nenamlouvejme si, že nás se 
něco nebude týkat. Svět je propojený 
a všude je Bůh! I v tuto chvíli, kdy čte-
te úvodník, je Ježíš Kristus s vámi, kte-
ří jste ve křtu byli oblečeni v Krista. Ale 
On je stejně tak právě teď s afghánskou 
ženou, stejně jako je s člověkem pev-
né víry a s člověkem, který teprve Boha 
hledá.

Každý máme nějakou náplň života. 
V rovině osobní i v rovině sociální. To 
se týká i náboženství a života víry. Ten-
to přítomný čas je výzvou stanovit si 
v této věci konkrétní cíle. Pro něko-
ho bude dostačující, když se mu podaří 
uchovat si to, co má, nebo přesněji to, 
co měl, než začala všechna ta omeze-
ní. Někdo najde sílu k tomu ještě něco 
přidat. V té rovině farního společenství 
tady zase budeme mít možnost kate-
chezí, vyučování náboženství, rozvinutí 
náboženských témat ve společenstvích, 
adorace a jiné formy zbožnosti.

Vraťme se v co největším možném po-
čtu do svých lavic v kostele a udělej-
me z nich lavice nové. Dvěma způsoby: 
tím, že si na ně vybereme a zrealizuje-
me jejich pořízení, a potom zkusme za-
háčkovat někoho, kdo tam navíc bude 
sedět s námi anebo nás jednou nahradí.

Miroslav Frňka, jáhen
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OHLÉDNUTÍ

váková, jako hudeb-
ní doprovod vystoupi-
la Historia Viva z míst-
ní ZUŠ. 
Petr Štěpán vystudo-
val konzervatoř v Pra-
ze, obor varhany, ná-
sledně pokračoval ve 
studiu na Akademii vý-
tvarných umění. Čas-
tým tématem jeho děl 
je světlo a prostor utvá-
řený světlem, jeho prá-
ce jsou oslavou krá-
sy stvořeného světa.  
Autor se kromě mal-

by, kresby a grafiky věnuje také realiza-
cím převážně v sakrální architektuře. Žije 
a pracuje v Českém Brodě, kde je i varha-
níkem v kostele sv. Gotharda.
Realizaci výstavy zajišťuje T klub – kul-
turní agentura ve spolupráci s Římskoka-
tolickou farností a s Iskérkou, jejíž klienti 
budou po dobu trvání výstavy (do 31. čer-
vence) průvodci.

Marie Popelářová

Hlavně díky farníkům se 
Kostnice ve farní zahra-
dě pyšní novou střechou, 
opravenou fasádou i no-
vou výmalbou. A my 
jsme rádi, že můžeme le-
tos zahájit další výstavní 
sezonu. Jste zváni!

První výstava ve znovuo-
tevřené galerii Kostnice 
představovala práce vý-
tvarníka Petra Štěpána 
(*1953). Soubor vysta-
vovaných velkoformá-
tových prací nesl název 
Credo. Inspiraci nachází autor v kanci-
onálu, liturgii, modlitbě i vnitřních pro-
žitcích. Zvláštní dojem vytváří použitá 
technika vrstvení a překrývání, prosvět-
lení a zatemnění. 

Vernisáž, která proběhla v pátek 11. červ-
na ve farské zahradě, zahájila společně 
s autorem kurátorka výstavy Gabriela No-

Cesta k zacelení a uzdravení 
vlastních ran

Toto praví Bůh Hospodin: „Lámej svůj 
chléb hladovému, 
popřej pohostinství bloudícím ubožákům; 
když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej po-
moc svému bližnímu. 
 
Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se 
brzy zacelí... 
Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, 
křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hla-
dového, ukojíš-li lačného, 
tehdy v temnotě vzejde tvé světlo.“ (Iz 
58,7-10)

Každý člověk občas v životě utrží nějakou 
ránu nebo prožívá temnější období. 
Jak na to reagujeme? Stěžujeme si, hle-
dáme viníka, obviňujeme lidi kolem sebe? 
Máme pocit, že si pomůžeme, když dru-
hé očerníme a srazíme pod sebe? Máme 
tendenci manipulovat druhými, využít je, 
urvat něco na jejich úkor? Tyto postoje ale 
vedou ještě k větší samotě a náš život spí-
še zatemňují. Naše vlastní zranění je tak 
možné zamaskovat, ale ne uzdravit. 
Bible nám nabízí jiný přístup. Můžeš 
přestat ukazovat na skutečné i domnělé 
chyby a prohřešky druhých, můžeš se zří-
ci snahy držet je v šachu a ovládat je. Za-
kusíš tak osvobození a prozáření toho, co 
bylo temné. Jsme zváni vydat se cestou 
vnímavosti k trápením a potřebám dru-
hých, cestou neodmítání pomoci bližním. 
To je cesta vedoucí k zacelení a uzdravení 
i našich ran. 

Pavel Semela, 
www.vira.cz

Credo v Kostnici
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Slíbím jí, že po koupání, které máme dnes 
v plánu, ji namažu speciální mastí pro-
ti bolesti. Pomalu se přesuneme do kou-
pelny a klientka si sedne na židli u vany. 
Já jsem si zatím připravila vše potřebné, 
od krémů, přes oblečení, čistou inkonti-
nenční pomůcku, ručníky a žínky. Pomo-
hu klientce se svlékáním, co zvládne, si 
svléká sama. Používá sedačku do vany, na 
kterou se přesune s mou pomocí. Seřídím 
vodu, aby byla příjemná teplota, a umývá-
me nejdříve vlasy. Potom paže, hrudník, 
nohy a nakonec intimní partie. Po řád-
ném umytí i opláchnutí klientku osuším. 
Snaží se zapojovat do všech úkonů, což 
náležitě a nahlas oceňuji. Natřu pokožku 
slíbeným krémem a společně oblékáme. 
U umyvadla si klientka vyčistí zuby a uče-
šu jí vlasy. Ptám se jí, jestli je spokojena 
s účesem. Říká, že ano. Uklidím všechny 
věci, které jsme použily, doprovodím kli-
entku do pokoje. Chvíli si povídáme a ona 
vzpomíná na svůj život. Poté se rozlou-
čím, popřeji pěkný den a odcházím.
Nasedám znovu do auta a přejíždím k dal-
šímu klientovi. Je jím pan V., který je po-

znamenán alkoholem 
po fyzické i psychic-
ké stránce. Pan V. ráno 
sedí v obýváku, žalu-
zie má zataženy, a tak je 
tu šero. Pozdravím a on 
mi odpovídá. Ptám se, 
jak se mu daří, odpoví-
dá jako většinou: ‚Na 
h....‘. Rozdělám žaluzie 
a otevírám okno, aby 
se vyvětralo. Přejdu do 
kuchyně a ptám se kli-
enta, co si dá k snída-
ni. Neodpoví, a tak mu 
nabídnu chléb se šun-
kou. Kývá hlavou, že to 
může být. Uvařím mu 
čaj, kávu a na stůl dám 
jídlo. Popřeji mu dob-
rou chuť a on mi po-
děkuje. Na otázku ‚jak 
Vám chutná?‘, odpo-
ví ‚musí‘. Dneska nemá 
náladu komunikovat, 
respektuji to. Dohlédnu 
na to, že si vzal léky. Do 
obýváku mu připravím 

sklenici s tekutinami a malou svačinu. 
Vše, co jsem použila, si po sobě uklidím. 
Zavřu okno, vypnu rychlovarnou konvici 
ze zásuvky, rozloučím se a odcházím.
Nyní vyrážím k paní D., která je vel-
mi špatně pohyblivá. Zastavuji u domu. 
Po zazvonění mi otevírá dcera klientky. 
Je před osmou ranní a ona už teď vypa-
dá nervózně a unaveně. Ještě ve dveřích 
mi říká, že paní D. vstávala už v pět a ne-
ustále si vyžaduje její pozornost. Když ve-
jdu do kuchyně, klientka sedí u stolu a na 
pozdrav mi odpovídá úsměvem. Její dce-
ra mi pomůže s přesunem do pokoje a kli-
entka se opírá o chodítko. Jde to velmi 
těžce a pomalu. Usadím ji na WC žid-
li, kde dnes bude probíhat hygiena. Při-
pravím si vodu a potřebné pomůcky. Řek-
nu paní D., že dnes budeme umývat i vla-
sy. Snaží se se mnou spolupracovat, před-
kloní hlavu a na klíně si přidržuje lavo-
rek, do kterého stéká voda z umytých vla-
sů. Po umytí jí hlavu osuším, učešu a po-
děkuji za spolupráci. Klientka si sama 
omývá žínkou hrudník, břicho a ruce. Já 
umyji záda, podpaží a nohy. Řádně ji osu-
ším, natřu krémem a společně oblékáme. 
Dcera paní D. mi po požádání pomůže 
se vstáváním klientky a přidrží ji, abych 
mohla dokončit intimní hygienu. Společ-
ně pak odcházíme zpět do kuchyně. Po 
rozloučení s klientkou mne její dcera do-
provází ke dveřím. Říká, že je pro ni péče 
o její maminku čím dál složitější a že se 
cítí vyčerpaně. Snažím se ji vyslechnout 
a povzbudit, chvíli si povídáme. Komuni-
kace s rodinami klientů je poměrně vel-
kou součástí naší práce. Říká mi, že je 
velmi vděčná za naši pomoc. Děkuji, roz-
loučím se  a odjíždím.
Znovu usedám do auta. Cestu nemám 
dlouhou. Dalšími mými dnešními klien-
ty jsou manželé B. Mají mezi sebou krásný, 
láskyplný vztah. Zazvoním na zvonek, už 
v chodbě zdravím. Vždy nejdříve umývám 
paní B. Je usměvavá, ale úplně imobilní, 
neslyší, jen odezírá a skoro nemluví. Což je 
v této době, kdy nosíme respirátory, oprav-
du velký problém. Klientka úžasně reagu-
je na pokyny rukou a tím se aktivně zapo-
juje do péče o svou osobu. Takto se dokáže 
nadzvednout a otáčet. Hygienu provádím 
u této klientky na WC židli. Paní se už moc 
nezapojuje do této činnosti, ale aspoň nad-
zvedává ruce a ty si i ráda namáčí do vody. 
Po celkové hygieně, natření a oblékání se 
přesune zpět do postele, kde ještě obléknu 
inkontinenční pomůcku. Vynesu a umyji 

V prosinci roku 2020 do naší Pečovatelské 
služby nastoupila nová kolegyně Lenka. 
Nedávno popisovala, jak probíhá její den 
v této službě:
„Je brzy ráno a vcházím do rožnovského 
charitního domu, vystoupím až do pod-
kroví. Vládne tu čilý ruch. Všechny kole-
gyně si navzájem sdělují nejdůležitější in-
formace o klientech a předávají své zku-
šenosti. Navzájem si pomáhají a podpo-
rují se. V téhle atmosféře se velmi dob-
ře pracuje. Na tabuli máme všechny ro-
zepsané služby u klientů. Přečtu si nejno-
vější záznamy, nachystám si klíče od auta 
a od klientů, vezmu ochranné pomůcky 
a vyrážím.
Nejdříve přijíždím k paní Ch. Je to milá, 
komunikativní paní. Velmi ji trápí, že už 
se nedokáže o sebe postarat, a trpí velkou 
bolestí, hlavně kloubů a páteře. Po domě 
se pohybuje s pomocí chodítka. Než ve-
jdu, zazvoním a otevírá mi syn klient-
ky. Vzájemně se pozdravíme. Poté vchá-
zím do pokoje a zdravím se s paní Ch. Na 
otázku, jak se jí dnes daří, mi odpovídá, 
že ji vše velmi bolí a v noci špatně spala. 

Práce pečovatelky těší a naplňuje
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WC židli a uklidím vše, co jsem potřebova-
la. Nakonec dám klientce napít. Krásně se 
na mne usměje. Beru to jako poděkování, 
jsem za to moc ráda. Následně hlasitě její-
ho manžela požádám, aby si sedl na židli, 
že se dnes bude holit. Pan B. také hůř slyší, 
málo mluví a špatně chodí. Klient zrovna 
dochystal snídani pro svou manželku. Do-
nese jí jídlo k posteli a ona mu poděkuje. 
Poté sedá na židli v kuchyni a já ho holím. 
Přichází zdravotní sestra vyměnit a vyčis-
tit katetr, který má klient trvale. Jakmile je 
hotovo, doprovázím pana B. po schodech 
do patra, kde má koupelnu. Beru si s sebou 
potřebné věci, a protože jsou schody do 
patra točité a jen na užší straně je zábrad-
lí, kterého se klient drží, celou cestu klienta 
jistím a říkám mu, aby nespěchal. V kou-
pelně je sprchový kout, kde provádím cel-
kovou hygienu. Klient je aktivní a sám se 
svléká a obléká. Při umývání se přidržu-
je a nechává se umýt. Po důkladném natře-
ní celého těla a oblékání doprovodím kli-
enta zpět do kuchyně. Tady má postel, na 
kterou si lehne, a já vysuším, zkontroluji 
a namažu speciálním krémem jizvu. Roz-
loučím se s oběma klienty a s úsměvem na 
tváři odcházím.
Jedu zpět do svého zázemí. Nyní mu-
sím zapsat svou práci do papírových vý-
kazů a počítače. Také si informace sdílí-
me ústně. To je též důležité. Být pečova-
telkou je moc krásné a zároveň těžké po-
volání. Sdílíme s klienty a jejich rodinami 
nejen jejich radosti a malé pokroky, ale i 
smutky, bolesti, trápení a někdy i bezrad-
nost a odcházení. Mám radost z každého 
malého úspěchu. Ať u klientů, tak u sebe. 
Tato práce mne nesmírně těší a naplňu-
je. Jsem velmi ráda, že jsem se pro ni roz-
hodla. Poslední děkuji patří mým skvělým 
vedoucím a kolegyním, které mi velmi po-
máhají a přispívají dobrými radami i las-
kavým vedením k tomu, abych mohla od-
vádět kvalitní péči.“
Lenka Petřeková dokončila minulý mě-
síc kvalifikační kurz pro pracovníky v soci-
álních službách. Jsem velmi vděčná, že se 
stala trvalou součástí naší služby. Sociální 
služby totiž stojí na zaměstnancích a jsou 
to právě zaměstnanci, na kterém sto-
jí úspěchy naší služby, resp. celé naší orga-
nizace. Za to všechno Vám patří velký dík. 
Jste naším největším kapitálem.

Marieke Petřeková, 
vedoucí Pečovatelské služby Rožnov pod 
Radhoštěm, Charita Valašské Meziříčí

ROZVRH HODIN KATECHEZÍ A VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

PONDĚLÍ 13.30 – 14.15
1.–2. třída

PC, AČ

14.20 – 15.05 
4.třída
příprava na 
1. sv. přijímání

PC, AČ

15.20 – 16.05 
5.–6. třída

PC, AČ

16.15 – 17.00 
7. třída

PC, AČ

ÚTERÝ 14.00 – 14.45
3. třída

PC, AČ

15.00 – 15.45 
4. třída
příprava na 
1. sv. přijímání

PC, AČ

16.00 – 16.45 
8.–9. třída

PC, AČ

STŘEDA
ČTVRTEK 
PÁTEK

VYSVĚTLIVKY A KONTAKTY:

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

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 září to byly například tyto pranostiky:
1. září – sv. Jiljí: OD SVATÉHO JILJÍ, KAŽDÝ TEPLÝ DEN JE MILÝ
2. září – sv. Štěpán král: NA ŠTĚPÁNA KRÁLE, LÉTO JIŽ MÁ NAMÁLE
5. září – sv. Viktorin: O SVATÉM VIKTORINU, JEŠTĚ JE TEPLO I VE STÍNU
8. září – Narození P. Marie : NA NAROZENÍ P. MARIE SE MUSÍ SLUNCE 
POUSMÁT, I KDYBY MĚLO V NOCI VSTÁT
14. září – Povýšení sv. Kříže: PO SVATÉM KŘÍŽI, PODZIM SE BLÍŽÍ
15. září – P.Maria Sedmibolestná: OD PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ, 
TEPLO RYCHLE POKLESNE
16. září – sv. Ludmila: OD LUDMILY SVĚTICE, OBOUVEJ JIŽ STŘEVÍCE
21. září – sv. Matouš : O SVATÉM MATOUŠI, VLAŠTOVKA NÁS OPOUŠTÍ
28. září – sv. Václav: PŘED SV. VÁCLAVEM ČASU DOST, PO SV. VÁCLAVU POZDĚ
29. září – sv. Michal: MICHALOVO HŘÍMÁNÍ, VELKÉ VĚTRY PŘIHÁNÍ

V měsíci říjnu to byly například takovéto pranostiky:
4. října – sv. František: SVATÝ FR. – V POLEDNE KOŠILE, RÁNO KOŽÍŠEK
8. října – sv. Brigita: BRIGITA SVATÁ NA MLHY BOHATÁ
14. října – sv. Kalixtus: NA SVATÉHO KALISTA, UCPI VČELÍN DOČISTA
15. října – sv. Terezie: PO SVATÉ TEREZE, MRÁZ ZA NEHTY ZALEZE
15. října – sv. Hedvika: SVATÁ HEDVIKA, KABÁT SI NAVLÍKÁ
16. října – sv. Havel: JAKÝ ČAS SVATÝ H. UKAZUJE, TAKOVÁ SE ZIMA OBJEVUJE
18. října – sv. Lukáš: NA SVATÉHO LUKÁŠE, HOJNOST CHLEBA I KAŠE
21. října – sv. Voršila: SVATÁ VORŠILA, ZIMU POSÍLÁ
28. října – sv. Šimona a Judy: ŠIMONA A JUDY, KOŽICH SNESTE Z PŮDY
30. října – sv. Marcel: SVATÝ MARCEL TEPLÝ NENÍ, VODU V LED SNADNO MĚNÍ

Ladislav Kohout
  

Lidové pranostiky
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OKÉNKO PRO DĚTI
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V denní praxi odlehčovací služby, kde 
pracuji, se často stává, že se ozve rodin-
ný příslušník, který řeší náhlé zhorše-
ní stavu blízké osoby. V případě, o kte-
rém budu psát, se jednalo o 96letou ma-
minku, kterou měla dcera již několik let 
u sebe doma. Tento případ byl mimořád-
ný z toho pohledu, že jsem při první ná-
vštěvě s kolegyní – sociální pracovni-
cí – zjistila, že paní stojí pravděpodobně 
v terminálním stádiu umírání, nedaleko 
vlastního konce.
Paní ležela ve velmi zanedbaném stavu 
v lůžku. Dcera říkala, že takto lehla před 
několika dny a že péči o ni sama nezvládá. 
Do té doby byla paní prý ještě chodící, a i 
když potřebovala pomoci se vším, situace 
se dala zvládnout. Paní nejevila známky 
nemoci, pouze přestala chodit, odmítala 
jíst a postupně více spala, než byla vzhů-
ru. Dcera vůbec netušila, v jaké situaci se 
nachází, měla pocit, že maminka je pouze 
přechodně nemocná. 
Pozorovala jsem velmi pozorně projevy 
staré paní. Nebyla při vědomí a v mrákot-
ném polobdění vyžadovala co chvíli po-
dání vody. Pravidelně otáčela hlavou ze 
strany na stranu, rysy tváře byly stažené 
a tělo měla zkroucené v nepřirozené polo-
ze, chvílemi hlasitě naříkala. Dcera oče-
kávala pomoc s hygienou, protože té se 
maminka v polovědomí bránila nevybíra-
vým valašským klením, a také radu, jak 
zlepšit stav maminky. V tuto chvíli jsem 
volila variantu nejdříve jemně dceři sdě-
lit svůj náhled a vysvětlit jí, že by měla za-
volat na návštěvu lékaře, aby jí potvrdil 
nebo vyvrátil můj odhad a doporučil mož-
nosti postupu. Zabývaly jsme se i varian-
tou zavolání RZP a dcera ji odmítla proto, 
že si chtěla maminku nechat doma a tuši-
la, že by se z nemocnice již nemusela vrá-
tit. Dcera zároveň nechtěla volat praktic-
kého lékaře, protože s ním neměla dob-
ré vztahy a maminka byla prý celý život 
zdravá. V rodině se vždy umíralo rychle 
a lékaři nebyli zapotřebí. 
Nabídla jsem tedy dceři, že jí pomůžeme 
uvést maminku do lepšího fyzického sta-
vu a počkáme pár dní, jak se bude situa-
ce vyvíjet. Dcera se držela varianty, že se 
stav sám od sebe zlepší, tak, jak to již ně-
kolikrát předtím zažila.
V tuto chvíli jsem věděla, že nejlepší bude 

udržet s rodinou kontakt pomocí péče 
o maminku a dceru postupně, tak jak 
bude situace plynout, doprovázet tím, co 
přijde. Začala jsem tedy umýváním staré 
paní a s ním spojenými masážemi a mír-
nou mobilizací těla tak, aby se postupně 
svaly ztuhlé ležením bez pohybu uvolni-
ly. Dceru jsem naučila vyměňovat inkon-
tinenční pomůcky tak, aby manipulace 
nebyla bolestivá a paní zůstávala v čisto-
tě. Podařilo se také upravit lůžko. Paní se 
s každou návštěvou více uvolňovala, tvář 
se rozjasňovala. Jemné doteky a proná-
šená laskavá slova pomalu tlumily příva-
ly nadávek a situace byla klidnější. Záro-
veň ubývaly i ostatní slovní projevy k dce-
ři a paní jedla a pila stále méně, až přesta-
la jíst úplně, a také již neotevírala oči. 
Návštěvy spojené s úkony hygieny jsem 
využívala k rozhovorům s dcerou. Její dů-
věra rostla asi tím, že péči byla přítom-
ná, pomáhala mi s ní a měla možnost vi-
dět, jak s její maminkou zacházím. Mys-
lím, že vnímala úctu, kterou jsem do péče 
vkládala. 
Dcera se postupně začala v situaci lépe 
orientovat a také hovořit o maminčině ne-
lehkém životě v horské vesničce v zapad-
lém koutě státu. Paní se narodila se v roce 
1925 a pocházela z 10 sourozenců. Jak ří-
kala dcera, na Valašsku byla děvčata dob-
rá „iba na robotu“, takže maminka byla 
od mala zvyklá dřít v hospodářství a sta-
rat se o mladší sourozence. Sňatek jí do-
mluvili rodiče s mužem, se kterým se sko-
ro neznala, manželství bylo však vydaře-
né a šťastné. Záhy po smrti rodičů začala 
hospodařit na zděděném statku spolu se 
svým manželem. Byli kulaci a museli pro-
to odvádět ze statku obilí, maso a vajíčka. 
Samotným jim toho mnoho nezbývalo. 
Vnímala jsem, že dcera mluví o mamin-
ce s hrdostí a láskou. Podporovala jsem 
ji ve vzpomínání a své otázky zaměřova-
la na to, z čeho její rodiče, a hlavně ma-
minka čerpali podporu v těžkých chvílích. 
Dcera se rozhovořila o tom, že paní byla 
zbožná. Chodila pravidelně každou nedě-
li do kostela. Byl to pro ni důležitý rituál, 
příležitost k modlitbě, ke zpěvu a setkání 
s ostatními věřícími sousedy. Lidé v oko-
lí si jí vážili pro její pracovitost, odolnost 
a ochotu pomáhat, a proto měla v kruhu 
věřících pevné postavení. 

Odcházení na Valašsku

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Dcera si postupně vzpomněla na různé 
drobné detaily ze života své matky, a tím, 
jak o ní mluvila a životní příběh postupně 
nabíral plasticitu a úplnost, tak sama od 
sebe začala mluvit o tom, že ví, že její ma-
minka odchází. Trávila u ní celé poslední 
dny, držela ji za ruku a promlouvala k ní. 
Maminka jí občas odpovídala, nebo ji 
pouze něžně oslovila „Mařenko.“
Protože jsem viděla, že situace po určitém 
prvotním impulzu plyne přirozeně vlastní 
cestou a naše rozhovory na sebe plynule 
navazují, pokládala jsem ve vhodných si-
tuacích otázky, které pomáhaly dceři na-
lézat v situaci orientaci, smysl a řád. Je-
likož jsem z rozhovorů již znala religióz-
ní založení maminky, ptala jsem se dcery 
na její vlastní vztah ke spiritualitě a tran-
scendentním hodnotám, které by jí moh-
ly pomoci tuto situaci zvládnout. Dcera se 
mnou otevřeně sdílela své myšlenky a po-
city a tím, že o nich hovořila, nakonec na-
šla sílu poradit si i v praktických věcech.
Oslovila vzdáleného příbuzného, kně-
ze žijícího v komunitě v Praze, aby se za 
maminku, kterou byl naposledy navští-
vit krátce před jejími narozeninami 2. 2. 
2021, modlil. Těsně před smrtí mamin-
ky se na její výzvu sjela celá žijící rodina 
a okamžik smrti staré paní nastal v kruhu 
rodiny. Mne nakonec poprosila, abych jí 
pomohla maminku naposledy umýt a ob-
léci do svátečního. Když jsme se potom 
loučily, řekla mi krátkou větu: „Víte, já 
jsem konečně pochopila, že smrt je sou-
částí života, že k životu patří.“ V tu chví-
li jsem si uvědomila, že jsme za ten krát-
ký čas spolu ušly kus cesty a že jsme obě 
o něco více dozrály.
Během celého krátkého příběhu jsem si 
byla vědomá, že vlastně pečuji o dvě oso-
by. O maminku, se kterou jsem již mluvit 
nemohla, ale mohla jsem jí způsobem, ja-
kým jsem o ni pečovala, dát pocit potřeb-
ného klidu a bezpečí. A dále o dceru, kte-
rou jsem doprovázela celým procesem 
a rozmlouváním s ní a později spíše na-
sloucháním a občasnou položenou otáz-
kou jsem jí umožňovala celým procesem 
projít, aniž by se cítila osamělá a ztrace-
ná. Dcera měla možnost uzavřít životní 
příběh své matky tak, jak si jej přála pa-
matovat, a připravit se na pocit ztráty pří-
tomnosti člověka, který pro ni mnoho 
znamenal.

Anna Žačko, 
Vedoucí Odlehčovací služby,

Charita Valašské Meziříčí
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Přiblížilo se datum 25. července. Den, 
kdy slavíme svátek sv. Jakuba, patrona 
všech poutníků. A tak jako každý rok, 
jsme se i letos vydali na naši svatoja-
kubskou pouť, kterou jsme obětovali za 
všechny nemocné a zemřelé pracovníky 
i klienty Charity Valašské Meziříčí.

Startovním místem byl kostel Nanebevze-
tí Panny Marie ve Valašském Meziříčí, kde 
jsme se zúčastnili ranní mše svaté, při které 
nám otec Slavomír Ordoš udělil požehnání 
na cestu. Nic nám nebránilo vyrazit. Počasí 
přálo a kilometry ubíhaly jedna radost. S ně-
kolika zastávkami, po 22 km, jsme kolem 
čtvrté hodiny odpolední dorazili na Troják, 
kde jsme měli zajištěný nocleh. Zbytek dne 
vyplnil každý, jak chtěl. Někteří si povídali, 
odpočívali, někteří si zahráli minigolf. Spát 
se šlo docela brzy, protože další den nás če-
kala konečná fáze naší pouti. 
Ráno jsme vyrazili v sedm hodin, aby-
chom pohodlně došli k cíli na mši na sv. 
Hostýnu, která začínala v 11:15. Spo-
lu s námi dorazili také ostatní pracovní-
ci a klienti Charity, kteří zvolili jinou va-
riantu putování. Velkou skupinu poutní-
ků tvořily klientky a pracovnice Denního 
stacionáře Radost, které se k naší výpra-
vě přidaly u baziliky na Hostýně. Všich-
ni jsme pak společně prožili mši svatou. 
Tady, na sv. Hostýně, na konci našeho pu-
tování, jsme všichni mohli odevzdat své 
díky, touhy, prosby, bolesti i radosti. 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili, stejně tak 
i panu řediteli za jeho podporu.

Kateřina Kolajová
Pastorační asistentka

Charita Valašské Meziříčí

 

Svatojakubské putování 
pracovníků Charity Valašské Meziříčí
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PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 
Výběr plánovaných akcí

Z ÁŘÍ
2. září / čtvrtek
Zápis dětí do náboženství / 14:30–16:30

5. září / neděle
Žehnání školních tašek / 10:00 

12. září / neděle 
Den modliteb poděkování za úrodu 
7:00; 8:15; 10:00

13. září / pondělí 
Setkání lektorů 
v pastoračním centru /19:00

17.–19. září 
Víkend pro rodiny v Rajnochovicích 

24.–26. září
Modlitební triduum / 19:00

26. září / neděle
Hážovická pouť / 8:15

28. září / úterý
Mše svatá ze slavnosti sv. Václava 
bude v 8:15
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SVATÝ MĚSÍCE

ZTOTOŽNĚN 
S UKŘIŽOVANÝM KRISTEM
Narodil se r. 1887 v Itálii do chudé rodiny. 
Vynikal tichostí, poslušností a zbožností 
a po zasvěceném životě toužil již v pěti le-
tech. Při pastvě ovcí se modlíval. Byl mi-
nistrantem, který byl rád u Nejsv. svátos-
ti a setrvával dlouho v adoraci. Ve 12 le-
tech přijal 1. sv. přijímání i svátost biřmo-
vání. Ve 13 letech mu Bůh ukázal všechny 
duše, které k němu jednou přijdou, a bě-
hem života se pak za ně cítil odpovědný.
V 15 letech vstoupil do františkánské-
ho řádu kapucínů, po roce složil sliby do-
časné a později i věčné. Studoval teolo-
gii, přijal subjáhenské a později i kněžské 
svěcení. Brzy začal vnímat bolesti v rukou 
a nohou a r. 1911 přijal neviditelná stig-
mata. Přiznal i prožívání dalšího Kristo-
va utrpení. 
V klášteře Piovo zdraví vykazovalo výky-
vy, často se polovinu noci modlil a odří-
kavým životem nabýval vnitřní síly. Chtěl 
být Ježíšovým učedníkem natolik, že si 
dobrovolně nakládal i břemena dalších 
lidí. Jednou, když ze svatostánku vnímal 
příslib utrpení, kterým prošel Ježíš, do-
stal horečku a teploměr při měření teploty 
praskl. Ukázalo se, že pacient má teplotu 
48,5 stupně Celsia. Tyto teploty se u něj 
často opakovaly a z vědeckého hlediska 
zůstaly nevysvětlitelné.
Kvůli zdravotnímu stavu se ho otec roz-
hodl vzít domů. Ve studiu pokračoval 
v soukromí a k trvalému životu v klášteře 

SV. PIUS Z PIETRELCINA 
(PÁTER PIO) / 23. 9./

se vrátil v září 1916. Bylo pro něj vybráno 
horské podnebí na poloostrově s klášte-
rem při malé obci v provincii Apulia.
Viditelná stigmata P. Pio obdržel r. 1918. 
Svému duchovnímu vůdci napsal, že při 
modlitbě po slavení mše svaté byl v zasko-
čen nepopsatelným ztišením všech smys-
lů, najednou stál před „tajemnou Osob-
ností.“ Po jejím odchodu měl viditelně 
ruce, nohy i bok probodnuty a řinula se 
z nich krev. 
V letech 1922-23 došlo k církevnímu 
zkoumání stigmat, a protože se pochybo-
valo o jejich nadpřirozenosti, dostal P. Pio 
zákaz sloužit veřejně mši sv. a odpovídat 
na dopisy, poté i zákaz kněžské služby. Po 
2 letech mohl veřejně sloužit mše sv. a od 
dalšího roku dostal pověření ke zpovídá-
ní. V té službě zůstal aktivní až do konce 
života. P. Pio ve zpovědnici proseděl den-
ně kolem 15 hodin a vyzpovídal stovky 
lidí. Zvládal také odpovídat na neuvěřitel-
né množství dopisů.
K jeho mimořádným charismatům patři-
lo nahlížení do srdce těch, kteří přistupo-
vali ke zpovědi. Nahlížel do minulosti i do 
budoucnosti. Předpověděl mnoho událos-
tí, mj. i knězi Karlu Wojtylovi, že se sta-
ne papežem a bude na něj spáchán aten-
tát. K dalším darům patřila i schopnost 
bilokace – ve stejné době býval přítomen 
i viditelně na dvou místech. Vyzařoval li-
bou vůni. Žil s Kristem a v Kristu, spojen 
s ním po 50 let nepřetržitě prožívaným 
utrpením Jeho výkupné oběti i celou svou 
kněžskou činností obsahující nadpřiroze-
né poznání. Konal mnoho zázraků a bral 
na sebe utrpení druhých. Mimořádným 
způsobem prožíval mši svatou, kterou 
účastníci popisovali jako úchvatné vtaže-
ní do dramatu liturgického děje. 
Stigmata otce Pia krvácela a způsobova-
la velké bolesti plných 50 let. Tyto rány na 
rukou měly průměr asi dva centimetry, ni-
kdy se nezanítily, nehnisaly ani nehojily. 
Přivřít ruku bylo velmi obtížné a bolesti-
vé. Prelát Don Sabino Sťregola prostrčil 
skrz rány prsty a uvedl, že by se skrze ně 
daly číst i noviny. Rány na nohou upro-
střed nártu vycházely na chodidle. Rána 
v boku na levé straně hrudníku měla po-
dobu kříže, jedním směrem šla do dél-
ky 7 cm a druhým 4 cm. V obou směrech 
byla asi 1 cm široká a šla do hloubky asi 
7 cm. Denně z ní vytékal asi šálek normál-
ní lidské krve. Rány nejvíce krvácely v pá-
tek. 
Známým velkým dílem otce Pia je „Dům 

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Přiná-
ším ti v něm své modlitby, práce, rados-
ti i utrpení ve spojení 
s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté 
neustále zpřítomňuje oběť sebe samého 
za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prů vod cem a vyzbrojí mě silou pro svě-
dectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou 
oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou na-
šeho Pána a Matkou Církve, zvláště na 
úmysly, které nám předkládá Svatý otec 
a naši biskupové pro tento měsíc, aby... 

1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, 
oroduj za nás! 

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

ÚMYSLY APOŠTOL ÁTU 
MODLITBY

ZÁŘÍ
1. Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni 
odvážili zvolit si skromný životní styl še-
trný k přírodě a radovali se při pohledu 
na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usi-
lují.
3. Děkujeme za církevní školství a pro-
síme za stále kvalitnější prostředí v cír-
kevních školách, kde se tisíce dětí mo-
hou poprvé setkat s živou vírou v Krista.

ŘÍJEN
2. Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění za-
pojili do díla evangelizace a svědectvím 
života, z kterého vane evangelium, se 
nabídli k misijnímu poslání.
3. Děkujeme za Papežská misijní díla 
a prosíme za všechny křesťany, aby při-
jali výzvu k misijnímu poslání doma i 
ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na 
misie.
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LISTOPAD
1. Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí deprese-
mi a syndromem vyhoření, našli u všech 
podporu, jež jim svítí na cestu do života.
3. Děkujeme za vyzdobené hřbito-
vy a prosíme za všechny, kteří v těchto 
dnech myslí na své blízké zemřelé, aby 
je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který 
přemohl smrt.

Chybějící urgentní úmysl, který je vypra-
cován z podnětu papeže a reaguje na ak-
tuální události, naleznete na stránkách 
www.cirkev.cz/apostolat-modlitby.

úlevy v utrpení“. K jeho budování se roz-
hodl pro množství tragédií postihujících 
chudé a zakládající listina Domu úlevy 
byla podepsána r. 1940. Nesouhlasil s ná-
zvem nemocnice, protože to jsou mís-
ta utrpení, ale postaven má být dům úle-
vy pro trpící. Neboť víra a lékařská pra-
xe představují zdvojenou terapii, která 
léčí celou osobu. A P. Pio připomínal také 
spolupráci na Kristově vykupitelském díle 
prostřednictvím lidské bolesti a utrpení. 
Dům úlevy byl požehnán r. 1956 papežem 
Piem XII. K dílu P. Pia patří také modli-
tební skupiny a Sekulární institut Servi 
della Sofferenza (Služebníci utrpení).
Z mariánské úcty otce Pia zde patří vzpo-
menout především jeho závěť: „Milujte 
Pannu Marii a vzbuzujte lásku k ní u dru-
hých.“ A že růženec je nástrojem pro spá-
su hříšníků a zbraní v boji proti hříchu. 
Z jeho rozjímání pochází „kontempla-
ce o Neposkvrněné,“ v níž popisuje Pan-
nu Marii jako „nepřekonatelné dílo, kte-
ré vyšlo z rukou Stvořitele“. K ní, přítom-
né na Kalvárii, lnul vroucí láskou. Dožil 
se 81 let a v den jeho smrti zmizela z jeho 
těla i stigmata.
Na pohřeb přišlo sto tisíc lidí. Papežem 
Janem Pavlem II. byl blahořečen r. 1999 
a kanonizován r. 2002.
Na svatořečení P. Pia v Římě se dostavi-
lo přes 300 000 lidí. Mezi nimi byli i Con-
silia de Martino a Matteo Colella, zázrač-
ně uzdravení na přímluvu otce Pia. Con-
silia byla uzdravena z praskliny 
lymfatické cévy, která by přiro-
zeně končila úmrtím, a desetiletý 
Matteo se před dvěma roky pro-
bral z nevratného kómatu, které 
způsobil náhlý záchvat meningi-
tidy. Rodina Colellova se modlila 
u hrobu P. Pia, a chlapec se náhle 
zcela uzdravil. 

Příměstský tábor

Jako každý rok i v letošním roce 
proběhl příměstský tábor naší far-
nosti. Tento rok jsme si s dětmi prošli 
čtyři základní ctnosti, kterými jsou 
Moudrost, Mírnost, Spravedlnost 
a Statečnost.
Každý den byl zaměřen na jednu ze 
čtyř ctností a děti je s pomocí spousty 
zábavných her pomalu přijímaly za své. 
Například se děti pokusily sestavit de-
satero nebo projít jámou lvovou, aby je lvi 
nezpozorovali. Tyto hry také navazovaly 
na příběhy biblických postav, se kterými 
jsme se v průběhu týdne seznámili a u 
kterých dominovala jedna ze ctností. 
Navštívil nás také pan Jiří Lehký, jenž 
nás seznámil s CHKO Beskydy a předvedl 
nám různé způsoby rozdělávání ohně, 
jež si děti mohly vyzkoušet. Taktéž jsme 
jednu noc přespali pod širým nebem 
s večeří na ohni. Celý tábor jsme zakončili 
mší, pesachem a slavnostním táborákem 
s rodiči.
Za celý týden jsme zažili mnoho za-
jímavých her, něco jsme se naučili 
i vytvořili. Ale hlavně jsme celý týden 
prožili s úsměvem na tváři. 

Eliška Rozsypalová, Karolína Chýlková 
a celý Tým vedoucích ☺

PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 
Výběr plánovaných akcí

ŘÍJEN
3. října  
Hubertská pouť
• zahájení u kaple sv. Huberta / 9:30
• mše svatá / 10:00

24. října / neděle
Misijní neděle

29. října / pátek
Adorační den farnosti: 
Celodenní eucharistická adorace 
od 8 hod. do večerní mše svaté

31. října / neděle
Tři dušičkové pobožnosti na hřbi-
tovech v 15:00 (Na Láni, na starém 
hřbitově a v Tylovicích) 
a dušičková pobožnost ve Viganticích 
dopoledne po mši svaté

31. října / neděle
Dušičková zpověď od 16:00 do 17:00

LISTOPAD
2. listopadu / úterý 
Vzpomínka na všechny věrné zemře-
lé, mše svaté ráno v 7:00 a večer v 
16:00 v kostele sv. Anny v Muzeu. 

28. listopadu / neděle
Žehnání adv. věnců za začátku mší sv.

PROSINEC
13. prosince / pondělí
Setkání lektorů
v pastoračním centru / 19:00

OHLÉDNUTÍ
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OHLÉDNUTÍ

Tímto pojednáním o Jeruzalémě již po-
třetí pokračujeme v cyklu o „méně zná-
mých“ poutních místech ve Svaté zemi. 
Jelikož je v Jeruzalémě více známých 
poutních míst, dovolte, když u někte-
rých míst budu velice stručný. O jiných 
podle mě „neznámých“ či „méně zná-
mých“ místech se rozepíši více.

Kostel Pater Noster se nachází na 
vrcholu Olivové hory a byl postavený 
na místě, kde mělo dojít k Ježíšově 
nanebevstoupení. Chodbu za vchodem 
zdobí panely s texty nejstarší křesťanské 
modlitby Otčenáš psané ve 36 jazycích. 
Ježíš ji právě tady měl učit své učedníky 
(Lk 11,1-4), což dnes symbolicky 
připomíná i samotný název kostela.
Kostel Dominus Flevit, což znamená 
Pán zaplakal, stojí na svazích Olivové 
hory. Jeho název odkazuje na 19. 
kapitolu Lukášova evangelia, v níž se 
píše, že když Ježíš kráčel do Jeruzaléma, 
byl ohromen krásou Druhého chrámu 
a zaplakal nad jeho budoucí zkázou 
a diasporou židovského národa. Kostel 
ve tvaru slzy byl postaven v letech 1953-
1955 františkány na základech byzant-
ského kláštera z 5. stol. 
Getsemanská zahrada se nachází na 
úpatí Olivové hory. Podle Bible zde Ježíš 
se svými apoštoly bděl a modlil se tu 
noc, kdy byl zatčen a později ukřižován. 
Podle Lukášova evangelia Ježíšova muka 
v zahradě Getsemanské byla tak strašná, 
že „jeho potem byly velké krůpěje krve 
padající na zem“.
Bazilika Všech národů, zvaná též 
Bazilika Agónie, podle místa, kde 
se Ježíš údajně potil krví, dominuje 
Getsemanské zahradě. Před hlavním 
oltářem je obnažený kousek skály, 
ohrazený ocelovým plotem v podobě 
trnové koruny, kde se měl Ježíš modlit 
před svým zatčením. Moderní trojosá 
stavba byla postavena na místě byzant-
ského kostela, přestavěného křižáky na 
baziliku a pobořeného muslimy. Tato 
novostavba byla financovaná křesťany 
mnoha národů. Projekt z let 1919-1924 
navrhl A. Barluzzi.
Kostel Hrobu Panny Marie – tato 
skalní hrobka se nachází na úpatí 

Olivové hory v údolí Cedron. Byzantský 
kostel z 5. století zničili Peršané, později 
byl několikrát znovu vystavěn i zbořen, 
hrobka však zůstala nedotčená. Z 
chrámu z roku 1130 zůstalo tzv. křižácké 
schodiště o 47 schodech a vstupní 
portál. V chrámu jsou kaple sv. Jáchyma 
a Anny, sv. Josefa a Melisendy, královny 
jeruzalémské.
Via Dolorosa je ulice v jeruzalémském 
Starém Městě, kudy dle tradice Ježíš nesl 
svůj kříž při cestě k ukřižování. Její trasa 
se ustálila v 18. století. Má 9 zastavení 
a dalších 5 je uvnitř baziliky Božího 
hrobu. Některá zastavení připomínají 
jen pamětní desky umístěné na zdech 
domů. Občas je poutníci mají problém 
i najít, protože bývají zakryty stánky 
s náboženskými suvenýry. Jindy jsou 
zase ukryté uvnitř budov. Via Dolorosa 
začíná u Kaple bičování. Nedaleko 
odtud se údajně v minulosti nalézala 
římská pevnost, kde proběhl Ježíšův 
soud. 
Zeď nářků/Západní zeď je pozůstatkem 
západní části vnější hradby, která ke 
konci období druhého jeruzalémského 
Chrámu obklopovala Chrámovou horu. 
Dnes je to nejposvátnější místo židů, 
zároveň je však Zeď nářků také místem 
smutku nad zničením Chrámu. Ke Zdi 
přichází mnoho (nejen židovských) 
poutníků z celého světa, aby zde 
vyslovili své modlitby. To bývá mno-
hdy provázeno zvykem, při kterém je 
modlitba napsaná na papírovém lístku 
vsunuta mezi kameny, z nichž je Zeď 
vybudována.
Chrám Božího hrobu se nachází uvnitř 
hradeb Starého města. Chrám leží na 
místě, které většina křesťanů uctívá jako 
Golgotu neboli horu Kalvárii, kde byl 
ukřižován Ježíš Kristus. Tento chrám 
je důležitým poutním místem již od 
4. století. Původně se místo Ježíšova 
ukřižování nacházelo za hradbami 
města Jeruzaléma. Když byly hradby 
krátce poté rozšířeny Herodem Agrip-
pou v letech 41-44, obehnaly i prostor 
nynějšího chrámu Božího hrobu. Podle 
legendy byl Ježíšův hrob a jeho kříž 
objeveny v roce 325 sv. Helenou. Římský 
císař Constantinus I. dal v letech 326 

až 335 postavit kostel Božího hrobu na 
místě Ježíšova hrobu poblíž Golgoty.
Sión – Benediktinské opatství Zesnutí 
Panny Marie – první kostel vznikl na 
tomto místě již v 5. století, ale zanikl 
již v roce 614. Ve 12. století zde vznikl 
klášter, zničený ve 13. století. Na jeho 
zbytcích v 16. století vzniklo sídlo 
jezuitské komunity. Pozemek zakoupil 
německý císař Vilém II. v roce 1898 
a věnoval jej katolickému německému 
spolku Svaté země, který sem již v r. 
1906 povolal benediktiny. Nachází 
se zde symbolický hrob Panny Marie 
(skutečná skalní hrobka je na úpatí 
Olivové hory).
Sión – Večeřadlo – je místnost, kde 
se konala Poslední večeře Páně, při 
které Ježíš Kristus pojedl s apoštoly 
velikonočního beránka před svým 
ukřižováním. Při této večeři jim 
rozděloval chléb a víno jako “své tělo 
a svou krev“ a přikázal jim, aby to 
opakovali na jeho památku. Tak vznikla 
svátost eucharistie. Průběh Pos-
lední večeře zhruba odpovídá židovské 
večeři pesach na památku vyvedení 
Izraele z Egypta. Evangelia uvádějí její 
přípravu, rozdělování chleba a vína jako 
Ježíšova “těla a krve“ a zradu Jidáše 
Iškariotského, jednoho z učedníků. Po-
dle Janova evangelia začala tím, že Ježíš 
všem učedníkům umyl nohy, a po večeři 
navazuje Ježíšova závěrečná promluva, 
modlitba a rozloučení.
Ein Karem – je starobylá osada, nyní 
městská čtvrť cca 7 km západně od 
Jeruzaléma. Populace je židovská, 
ale bylo zde usazeno i několik rodin 
křesťanských Arabů. Jde o rodné místo 
Jana Křtitele (Lk 1, 57-80). Panna Maria 
zde navštívila Alžbětu (Lk 1, 39-56). 
Kostel Navštívení postavil v letech 1939 
– 1955 architekt Antonio Barluzzi. Jed-
nolodní patrový chrám s mozaikou na 
západním průčelí a hranolovou věží stojí 
na základech byzantského a křižáckého 
kostela na skalnatém kopci, sevřený 
vzrostlými cypřiši. Někdy se nazývá po-
dle Mariiny odpovědi Alžbětě též Kostel 
Chvalozpěvu. Ve spodním podlaží v kle-
nutém prostoru krypty stojí kamenná 
studna, místo jejich setkání, kde vytryskl 
zázračný pramen. Fresky na stěnách 
ilustrují tuto událost. V horním podlaží 
je prostor pro bohoslužby s freskami 
z roku 1955 ve výklenku apsidy. Terasa 
před kostelem je ohrazena ohradní zdí, 
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na které jsou keramické desky s textem 
chvalozpěvu ve více než 50 světových 
jazycích. Kostel svatého Jana Křtitele 
z roku 1885, rovněž patrový, na troskách 
byzantského kostela. Nachází se zde 
krypta s jeskyní Požehnání a v jejím in-
teriéru je v podlaze pod oltářem hvězda 
vykládaná z mramoru s nápisem Hic pre-
cursor Domini natus est (Zde se narodil 
předchůdce Pána). Nad jeskyní v místě 
údajného domku Zacharjáše a Alžběty 
byl vystavěn první kostel sv. Jana 
Křtitele, rozšířený během křižáckých 
výprav a vzápětí Araby využívaný 
například jako stáje.

Tomáš Surý

Chrám Božího hrobu – Golgota

Sión – Večeřadlo

Getsemanská zahrada

Kaple bičování

Sión – opatství

Ein Karem – kostel Navštívení

Zeď nářků
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