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NEJVĚTŠÍ DAR
Začal Advent. Chce se mi napsat, že Ad-
vent z obrázků, na kterých je sníh, je mi-
nulostí. Vypadá to tak! Kdy naposled cho-
dil svatý Mikuláš po sněhu? Už si nepa-
matuji! Ale přesto, nepředbíhejme! Ještě 
se může stát, že třeba napadne.
Dnes se často hovoří o klimatických změ-
nách. Sice až na dalším místě po covidové 
pandemii, ale pořád je to aktuální téma. 
Ovšem není to zase tak překvapivé. Vyba-
vuji si v paměti jednu vzpomínku. Bylo to 
v roce 1966 a já jsem chodil do sedmé tří-
dy základní školy. Odebíral jsem časopis 
„Věda a technika mládeži“. Byl tam člá-
nek o očekávaných změnách klimatu, kte-
rý začínal notickou, jak jakýsi žák sed-
mé třídy někde na jihu Čech nebo Mora-
vy (to místo mi vypadlo z paměti) šel do 
školy a nedošel tam, protože ho cestou se-
žral lev. 
Byla to vize budoucnosti. Zdá se, že se 
začíná naplňovat, ale pořád před sebou 
máme ještě kus cesty, než se dostaneme 
u nás do stavu Adventu a Vánoc, jak je ve 
třicátých letech minulého století líčil ve 
svých románech brazilský spisovatel José 
Amado. (Měl jsem kdysi období romá-
nů José Amada). Obyvatelé brazilské pro-
vincie Bahia si stavěli betlémy v neskuteč-

se z ohledu na ostatní obyvatele necha-
li očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, 
že se očkováním dopouští nějakého hří-
chu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým 
svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu 
stát na svém názoru, prosím, aby z lásky 
k druhým dobrovolně obětovali část své 
svobody pro společné dobro. 
Děkuji všem, kteří se snaží o ohledupl-
nost k druhým nejen vlastním očkováním, 
ale i dodržováním hygienických předpi-
sů na veřejnosti i v kostele. Není třeba 
být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradič-
ní skutky lásky v době adventní zařaďme 
i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k dru-
hým. 
  
Všem přeji kousek radosti z dobrých skut-
ků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře 
prožitý Advent i svátky Narození Páně. 

+Jan Graubner, předseda ČBK

Přinášíme vám prohlášení olomoucké-
ho arcibiskupa Jana Graubnera, před-
sedy ČBK, ke zhoršující se situaci pan-
demie covid-19 v naší zemi.

Počty nakažených covidem-19 rychle 
stoupají. Není to výzva ke strachu či pani-
ce, ale k větší důvěře v Boží ochranu a po-
moc, na kterou ovšem můžeme spoléhat 
jen tehdy, pokud se snažíme vidět Boží-
ma očima a plnit Boží přání. Snad je nová 
vlna pandemie výzvou k vážnému zamyš-
lení a lepšímu nasměrování našich životů. 
Snad je to pozvání k větší ohleduplnos-
ti k druhým. 
Vím, že téma očkování rozděluje společ-
nosti a nechci přispět k ještě většímu roz-
kolu. Očkování není samospasitelné, ale 
jak je vidět z menšího procenta nemoc-
ných ve skupině očkovaných, je to ná-
stroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mo-
hou být očkovaní a zatím nejsou, aby 

Předseda ČBK Jan Graubner: 
Nechte se z ohledu na ostatní očkovat
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Vánoční pořad služeb Božích ve farnosti 
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm 2021

Pátek • Štědrý den 
24. 12. 2021  16.00 Pastýřská mše sv. ve farním kostele
  16.00 Dětská mše sv. ve Viganticích
  24.00 Půlnoční mše sv. ve farním kostele
 
Sobota • Slavnost Narození Páně
25. 12. 2021  7.00; 8.15; 10.00 Mše svaté    farní kostel
  10.30 Mše svatá ve Viganticích
 
Neděle • Svátek svaté Rodiny
26. 12. 2021  7.00, 8.15, 10.00 Mše svatá    farní kostel
  10.30 Mše svatá ve Viganticích 
 
Pondělí • Svátek svatého apoštola Jana
27. 12. 2021  16.00 Mše svatá        Muzeum sv. Anna

Úterý • Svátek svatých Mláďátek
28. 12. 2021  7.00 Mše svatá     farní kostel

Středa 29. 12. 2021  18.00 Mše svatá     farní kostel
 
Čtvrtek 30. 12. 2021 7.00 Mše svatá     farní kostel 
 
Pátek • svatého Silvestra 
31. 12. 2021  16.00 Mše svatá na poděkování za rok 2021  farní kostel
 
Nový rok • Matky Boží Panny Marie
1. 1. 2022  7.00, 8.15, 10.00 Mše svaté    farní kostel
  10.30 Mše svatá ve Viganticích
 

Během vánočních svátků je možnost prohlídky betléma. Individuální prohlídky pro mateřské a základní 
školy si můžete domluvit osobně ve farní kanceláři nebo telefonicky a e-mailem.

Kostel Všech svatých bude otevřený k prohlídce betléma každý den od 25. 12. do 2.1. od 14 do 17 hodin.
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Virus a hřích

Přiznávám, že jsem si v květnu a červnu 
myslel, že covidová epidemie už skonči-
la. Nebo přesněji řečeno doufal jsem, že už 
končí. Přitom jsem tušil, že to nemusí být 
pravda a že nás covid ještě potrápí. A sku-
tečně tečka za covidem stále není. Teď s ur-
čitým smutkem a obavami myslím na Vá-
noce. Další svátky s covidem? Tak už to 
bude každý rok?
Nikdo neví, co bude, ale je to jedna z od-
povědí, které slyšíme, že covid nezmizí 
a bude tu stále, jako řada jiných nemocí. 
Musíme se naučit s ním žít. Tak jako s těmi 
ostatními nemocemi, které bereme vážně, 
snažíme se jim vyhnout, různě nás trápí, 
ale přitom žijeme své životy normálně a dle 
svých sil naplno.
Je to ovšem těžká a nepříjemná věc vzdát 
se naděje, že se covidu zbavíme, a při-
jmout fakt, že nás bude trápit dál a dál. 
Má to ovšem jedno plus, je nám víc a víc 
jasné, že s životem nemůžeme čekat, až 
se covid ztratí, ale život žijeme teď a tady, 
jak to jde.
Je tu určitá podobnost s hříchem. První, co 
člověka napadne, když udělá hřích a dojde 

mu, jak je to špatné, je to, že se chce hří-
chu zbavit. Jde ke zpovědi, lituje a rozhod-
ne se polepšit a už nikdy nic tak špatného 
neudělat. S některými hříchy se nám to tak 
daří, ale u některých hříchů zjišťujeme, že 
nám to nejde, hříchy se nám opakují a opa-
kují. Je to bolestné a nepříjemné zjištění, 
že jsem hříšník a nedaří se mi to změnit. 
Ovšem i tak musím žít křesťanský život co 
nejvíc naplno, jak to jde.
Nemůžeme čekat, že budeme žít křesťan-
sky až jednou někdy v budoucnosti, až se 
nám podaří zbavit všech hříchů. Musíme žít 
křesťansky už teď, byť jako hříšníci, přitom 
jako ti, kdo chtějí naplnit svůj život dobrem. 
Samozřejmě se nemůžeme s hříchy smí-
řit a říct si, že už jiní nebudeme, to ne. Stá-
le platí, že se máme snažit všech hříchů zba-
vit. Ale vedle této nekončící snahy o očištění 
srdce je třeba na prvním místě mít před oči-
ma to pozitivní a důležitější: Chci žít správ-
ně, chci naplnit svůj čas života dobrem, 
chci žít v Boží blízkosti.
Ono totiž v duchovním životě je toto nakonec 
ta jediná cesta, jak se zbavit hříchů: Nechat 
Boha samotného, aby nás naplnil Sebou.

Pavel Hofírek

ném vedru a v těch betlémech nechy-
běl sníh. Byla to jakási vzpomínka vy-
plavená kdesi z podvědomí, do které-
ho ji uložili jejich předkové, migran-
ti z Evropy.
Mezi vzpomínkami na to, jak vypadal 
Advent a Vánoce v naší osobní minu-
losti, mezi tím, jak toto období, ve kte-
rém se lidská mysl odpoutává od stvo-
řených věcí a začíná se obracet za Věč-
nou Jsoucností Boží a mezi naší pří-
tomnou chvílí, je určitý stabilní prvek. 
Tím stabilním prvkem je liturgické ob-
dobí Adventu a Vánoc. Čas, ve kterém 
se máme možnost připravit na setká-
ní s Bohem, a čas, ve kterém se, dob-
ře připraveni, máme s Bohem setkat. 
Tento čas připomíná dlouhé období če-
kání lidstva na příchod Slova, které se 
stalo člověkem, a na první Vánoce, kte-
ré poprvé v Betlémě v Judsku slavili an-
dělé s Josefem a Marií, jemu zasnou-
benou Pannou, přesvatou Bohorodič-
kou a Ježíšem, pravým Bohem a pra-
vým člověkem.
V našich životech i v životech našich před-
ků se ty krásné svátky odehrály různě. Je 
pěkným zvykem, že si při nich dáváme 
dárky. Přitom si připomínáme, nebo měli 
bychom si připomenout, že samotné ob-
darování je víc než samotný dar. Tím se 
vyhneme jeho zhodnocení podle pořizo-
vací ceny. Že je Spasitel, Kristus Pán, tím 
největším darem pro člověka, tak o tom 
nelze pochybovat. Bůh nám všem v něm 
daroval sám sebe.
Říkal mi před několika málo dny je-
den lékař z pražské nemocnice v Moto-
le, jak museli vyvolat předčasný porod 
děťátka, protože jeho maminka leže-
la v nemocnici s těžkým průběhem co-
vidu na přístrojích. Děťátko se narodi-
lo živé. Jestli přežila jeho maminka, ne-
vím. Přinášíme tu ve Farním zpravo-
daji text výzvy předsedy České biskup-
ské konference Mons. Jana Graubne-
ra k očkování proti covidu. Před chvílí 
jsem se dočetl a viděl jsem na videu, že 
podobnou výzvu vydali biskupové Slo-
venska. Stejně jako náš otec arcibiskup 
Jan i oni vyzývají k odpovědnosti. Od-
povědnost za životy a zdraví bližních je 
křesťanská povinnost. Prosím, může-
te-li, darujte spoluobčanům odpověd-
nost! Děkuji!
Přeji vám, všem farníkům a čtenářům, 
pokojný Advent a radostné Vánoce!

jáhen Miroslav Frňka

dá advent „lékem antiobav“. Člověku, kte-
rý je sražen k zemi strachem, adresuje bib-
lické evangelium dvě typicky adventní slo-
va: „Vzpřimte se a zdvihněte hlavu“ (Lk 
21,28). Když strach sráží k zemi, Bůh na-
přimuje; když zápory nutí dívat se dolů, Je-
žíš umožňuje pozvedat hlavu k nebi, od-
kud přijde. Nejsme totiž dětmi strachu, ný-
brž Božími dětmi.

Pozvedněme oči k nebi
Přijměme proto tuto adventní výzvu: po-
vstaňme z pohodlí, které působí lenost, 
povstaňme ze zahleděnosti jen do sebe, 
kterou chřadne nitro. Postavme se na 
nohy, pozvedněme oči k nebi. Zakusme 
i potřebu podat pomocnou ruku bližnímu. 
A pak útěcha, kterou dovedeme dát dru-
hým (srov. 2 Kor 1,3), zahojí náš strach.
Přeji nám všem, abychom advent prožili 
jako dobu radostného očekávání.
Protože i my jsme očekáváni! 

Z promluvy papeže Františka

Bože, kéž bys už protrhl nebe a sestoupil! 
(srov. Iz 63,16 – 64,1)
Nic nedokáže zcela nasytit naše touhy 
Pohlédneme-li do svého nitra, zjistíme, 
že nic nedokáže zcela nasytit naše touhy 
a očekávání. Narodili jsme se totiž proto, 
abychom byli s Bohem, který jedině může 
naše srdce naplnit. A právě Advent nám 
klade před oči radost očekávání. Očeká-
váme Boha, který nás nekonečně miluje 
a zároveň On očekává nás.
Z tohoto hlediska to znamená žít život 
v jakémsi zasnoubení. Nejsme ponecháni 
sami sobě a nejsme sami.

Život člověka je plný obav
Život člověka je plný obav a strachu: z ne-
moci, z politické situace, z nezaměstnanos-
ti, ze stavu životního prostředí, z lidí kolem 
sebe, z násilí, z toho, že něco nedokážeme, 
že nebudeme přijati, strach z toho, že naše 
úsilí vyjde naprázdno. Strach z toho, že se 
svět nezmění... Na tuto ponurost odpoví-

Advent: i my jsme očekáváni
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ku z žulových kostek před a kolem koste-
la, opravy kamenného soklu a nových la-
vic v kostele. 
Vizí budoucnosti je výstavba objektu mezi 
farou a charitou s možností pronájmu 
a ekonomického využití přilehlé ulice do 
centra města, bude-li mít vchod z ulice Pi-
vovarská. Farnost by si tím zajistila ne-
malý trvalý finanční příjem. Ve spoluprá-
ci s charitou využít terénní vlny za pasto-
račním centrem v místě kůlny až po oplo-
cení a vybudovat zde částečně zapuštěné 

garáže, nad nimi prostory sloužící farnos-
ti k vybudování velkého sálu pro setkává-
ní, oslavy či svatby. Vybudování 10 rodin-
ných domků k pronájmu na farním po-
zemku určeném k výstavbě s pomocí Ar-
cibiskupství Olomouckého. To vše je myš-
leno tak, aby budoucí kněží a farnost ne-
byli po odluce od státu v roce 2030 od-
kázáni na živoření a aby se farnost moh-
la rozvíjet a popřípadě pomáhat jiným 
kněžím v oblastech, kde mají málo věří-
cích. Nové ekonomické radě přeji, aby 
naše farnost vzkvétala, aby uměli maxi-
málně zúročit finanční prostředky získa-
né ze sbírek a darů farníků k užitku a pro-
speritě nás všech a aby uměli oslovit měs-
to a možné sponzory ke spolufinancová-
ní potřeb. Milí farníci, děkuji Vám za při-
pomínky a ochotu pomoci jak finančními 
dary, tak i vaší prací ve farnosti. Velice si 
vážím vaší ochoty podílet se ve svém vol-
ném čase na činnosti v oblasti pastorace 
i fyzickou pomocí, byť dříve běžné brigá-
dy nejsou již nyní organizovány. Bez vaší 
pomoci bychom neudělali to, co se zvlád-
lo za posledních 10 let. Přeji Vám Boží 
požehnání ve všem, co děláte.

Jaromír Koryčanský

Milí diváci TV NOE,

jsou tomu již čtyři roky, kdy jsem od 
manželů Poláškových převzal služ-
bu KANOE a vybírám dobrovolné pří-
spěvky, aby mohla TV NOE vysílat bez 
reklamy.
Peníze do Ostravy TV NOE vozím 
vždy v červnu a prosinci. Jezdíme tam 
s manželkou a je to vždy krásný výlet. 
Popovídáme si s ředitelem P. Leošem 
Ryškou, Ing. Petrem Kudelkou nebo 
půvabnou paní Tvartkovou, které pře-
dáme peníze. Zůstáváme na polední 
mši sv., kterou můžete doma sledovat 
na svých obrazovkách a kde potkává-
me skvělé kněze jako p. Vít Zatloukal, 
p. Petr Křibek nebo P. Martin Kubeš. 
Při cestě domů navštívíme ještě pří-
buzné a zastavíme se v Šenově na hřbi-
tově, kde jsou pochovaní strejda a teta.

A nyní několik čísel:
Za rok 2018 jsem předal rovných 
50 000 Kč.
V roce 2019 to bylo 50 800 Kč.
V roce 2020 už 55 000 Kč.
A v letošním roce, přestože několik 
štědrých dárců zemřelo, 
rekordních 70 000 Kč. Všem dárcům 
patří upřímné Pán Bůh zaplať. Jste 
opravdu skvělí!

Váš kostelník Jaromír

Milí farníci, jistě jste zaregistrovali, že 
v naší farnosti došlo k volbě nové pasto-
rační rady a jmenování nové ekonomic-
ké rady, kterou jmenoval náš duchov-
ní správce. Rád bych poděkoval bývalým 
členům těchto rad za léta práce vykonané 
pro celou naši farnost jak v oblasti pasto-
race, tak i v péči o provoz a bezproblémo-
vé fungování farnosti. Výsledky společné-
ho úsilí byly a jsou vidět v životě našeho 
farního společenství i ve zvelebení koste-
la Všech svatých, fary, pastoračního cen-
tra, zahrady. Mohu s klid-
ným svědomím říci, že jsme 
se snažili připravit jakékoliv 
opravy a rekonstrukce tak, 
aby vaše finanční prostředky 
byly využity s maximálním 
uvědoměním, že mnohdy dá-
váte z mála, co vám zůstane 
z platu či důchodu.
Za zmínku jistě stojí, co 
vlastně se podařilo za uply-
nulá léta vybudovat: opravy 
a nátěry fasád, výměna stře-
chy na kostnici, doplnění po-
třebného inventáře v kostele i pastorač-
ním centru, nová dlažba v garáži, vydláž-
dění farního dvorku, výměna oken a dveří 
v budově fary a pastoračního centra, poří-
zení nových kotlů pro kostel i faru a pas-
torační centrum, což napomáhá k úspo-
ře energií i finančních prostředků. Fi-
nančně náročná byla revitalizace zahrady 
a oprava její ohradní zdi a kapliček křížo-
vé cesty. Na tuto akci nám byla poskytnu-
ta bezúročná půjčka z arcibiskupství Olo-
mouc, která byla již v minulém roce spla-
cena. Mnozí mají jistě ještě v živé pamě-
ti výmalbu kostela a s ní související opra-
vy elektrorozvodů. Nové osvětlení kostela 
máme díky daru firmy ROBE. Náklady na 
nový hodinový stroj se podařilo zajistit po 
odmítnutí plného financování městem, 
jehož byl původní stroj majetkem, z vět-
ší části z darů zastupitelů města. Vstup-
ní schody do fary byly taky zdarma vybu-
dované městem Rožnov pod Radhoštěm, 
neboť jsou na pozemku města.
Nestihlo se ale vše, některé plány byly 
v posledních třech letech změněny či re-
dukovány. Snad se dočkáme pergoly na 
farním dvoře i altánku v zahradě za pas-
toračním centrem, dlážděného chodní-

Poděkování končící pastorační a ekonomické radě
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Výňatek z generální audience papeže 
Františka ze dne 17. 11. 2021

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
8. prosince 1870 prohlásil blahoslavený 
Pius IX. svatého Josefa za patrona všeobec-
né církve. 150 let po této události prožívá-
me zvláštní rok věnovaný svatému Josefovi 
a v apoštolském listě Patris corde jsem shro-
máždil několik úvah o jeho osobě. (…)

Důležitou roli pro pochopení postavy Jose-
fa hrají také hlavní geografické odkazy na 
Betlém a Nazaret. Betlém je v Bibli zmíněn 
několikrát, a to už v knize Genesis. Betlém 
je také spojen s příběhem Rút a Noemi, 
který je popsán v malé, ale nádherné knize 
Rút. Rút porodila syna jménem Obéd, kte-
rý zase zplodil Jesseho, otce krále Davida. 
Z Davidova rodu pocházel i Josef, Ježíšův 
zákonný otec. Tehdy prorok Micheáš před-
pověděl o Betlémě velké věci: „A ty, Betlé-
me efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi jud-
skými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude 
vládcem v Izraeli“ (Mi 5,1). Evangelis-
ta Matouš toto proroctví převezme a spo-
jí ho s Ježíšovým příběhem jako jeho zjev-
né naplnění.

Ve skutečnosti si Boží Syn nevybral za 
místo svého vtělení Jeruzalém, ale Betlém 
a Nazaret, dvě odlehlé vesnice, daleko od 
hluku historie a moci doby. Přesto byl Je-
ruzalém městem milovaným Hospodinem 
(srov. Iz 62,1-12), „svatým městem“ (Dn 
3,28), vyvoleným Bohem, aby v něm pře-
býval (srov. Zach 3,2; Ž 132,13). Zde to-
tiž sídlili učitelé Zákona, zákoníci a fa-
rizeové, velekněží a starší lidu (srov. Lk 
2,46; Mt 15,1; Mk 3,22; J 1,19; Mt 26,3).

Proto nám volba Betléma a Nazareta říká, 
že Bůh dává přednost periferii a okraji. Je-
žíš se nenarodil v Jeruzalémě a u dvora. 
Ne: narodil se na periferii a na této perife-
rii strávil svůj život až do svých 30 let, kdy 
pracoval jako tesař, podobně jako Josef. Je-
žíš dává přednost periferiím a okrajovým 
oblastem. Nebrat vážně tuto skutečnost 
se rovná nebrat vážně evangelium a Boží 
dílo, které se stále projevuje na geogra-
fických a existenciálních periferiích. Pán 
vždy působí skrytě na periferiích, dokon-
ce i v našich duších, na okrajích duše, v po-

citech, možná v pocitech, za které se stydí-
me, ale Pán je tam, aby nám pomohl jít ku-
předu. Pán se nadále projevuje na perife-
riích, a to jak geografických, tak existen-
ciálních. Ježíš zejména vyhledává hříšní-
ky, vstupuje do jejich domovů, promlouvá 
k nim a vyzývá je k obrácení. A to mu také 
vytýkají: „Ale podívejte se na tohoto Mis-
tra,“ říkají znalci Zákona, „podívejte se na 
tohoto Mistra: jí s hříšníky, znečišťuje se, 
chodí vyhledávat ty, kteří se zla nedopusti-
li, ale trpí jím: nemocné, hladové, chudé, ty 
nejmenší“. Ježíš jde vždy směrem k perife-
riím. A to by nám mělo dodat velkou důvě-
ru, protože Pán zná okrajové části našeho 
srdce, okrajové části naší duše, okrajové 
části naší společnosti, našeho města, naší 
rodiny, tedy tu poněkud skrytou část, kte-
rou neukazujeme, možná ze studu.

V tomto ohledu se tehdejší společnost od 
té naší příliš neliší. I dnes existuje cent-
rum a periferie. A církev ví, že je povolá-
na hlásat radostnou zvěst počínaje od pe-
riferií. Josef, tesař z Nazareta, který věří 
v Boží plán pro svou budoucí mladou ne-
věstu i pro sebe, připomíná církvi, aby 
upřela svůj pohled na to, co svět záměrně 
přehlíží. Dnes nás Josef učí toto: „Nedívej 
se tolik na věci, které svět chválí, dívej se 
do koutů, dívej se do stínů, dívej se na pe-
riferie, na to, co svět nechce“. Každému 
z nás připomíná, abychom přikládali dů-
ležitost tomu, co ostatní zavrhují. V tom-
to smyslu je skutečně mistrem podstatné-
ho: připomíná nám, že to, co je skutečně 
hodnotné, nepřitahuje naši pozornost, ale 
vyžaduje trpělivé rozlišování, aby to bylo 
objeveno a oceněno. Zjistěte, co je cen-
né. Prosme ho, aby se přimlouval za to, 
aby celá církev znovu získala tento vhled, 
schopnost rozlišovat a oceňovat to, co je 
podstatné. Začněme znovu od Betléma, 
začněme znovu od Nazareta.

Dnes bych chtěl poslat vzkaz všem mu-
žům a ženám, kteří žijí na nejzapome-
nutějších geografických periferiích svě-
ta nebo žijí v situacích existenční tísně. 
Kéž ve svatém Josefovi najdete svědka 
a ochránce, ke kterému můžete vzhlížet. 
Můžeme se k němu obrátit s touto modlit-
bou, která je sice „podomácku vyrobená“, 
ale vychází ze srdce:

Svatý Josefe, ty, který jsi vždy důvěřoval 
Bohu a rozhodoval jsi se veden jeho prozře-
telností, uč nás, abychom se tolik nespolé-
hali na své vlastní plány, ale na jeho plán 
lásky. Ty, který pocházíš z periferie, pomoz 
nám obrátit náš pohled a dávat přednost 
tomu, co svět zavrhuje a odsouvá na okraj. 
Utěšuj ty, kteří se cítí osamělí, a podporuj 
ty, kteří v tichosti pracují, aby bránili lidský 
život a důstojnost. Amen.

Přeložil Petr Vacík 
zdroj: Vatican News, česká sekce

Obraťme se k těm, kdo jsou na okraji

Svědectví z Tetína – 
síla Božího slova

Stál jsem na jednom z mnoha balíků slámy, 
které byly hned vedle hlavního prostranství 
a tribuny národní pouti ke sv. Ludmile na 
Tetíně. Zaostřil jsem fotoaparát a udělal dvě 
fotografie areálu s mnoha poutníky z celé 
naší země a hlavního podia. V tom začal já-
hen číst slova sv. evangelia podle Lukáše – 
podobenství o rozsévači. Podobenství, které 
jsem slyšel už několikrát, ale až nyní zasáhlo 
mé nitro a projelo doslova mým tělem. Stál 
jsem na balíku slámy, která ještě před pár 
dny nesla své klasy obilí, jež zrálo, rostlo, klí-
čilo a bylo zasazeno do země, která musela 
být obdělána, vyhnojena a zorána. Stejně tak 
milosti, že na Tetíně můžeme slavit toto vý-
ročí mučednické smrti sv. Ludmily, předchá-
zely pro církev dlouhé roky a staletí různých 
těžkostí, válek, pronásledování, poznávání, 
hledání a nalézání, doby ticha i osamělosti, 
čas smutku i radosti. A dostaneme se až k ži-
votu sv. Ludmily, která zde zakořenila doslo-
va něco, co přineslo více jak stonásobný uži-
tek. Tím „něčím“ je VÍRA. Dar, který jsme 
zdědili od svých předků, počínaje sv. Ludmi-
lou, dar, který máme i my dnes zasévat, aby 
i naše děti a další pokolení mohly sklízet zra-
lé plody a aby vůbec měly co sklidit! Dnes, 
po 1 100 letech, děkujeme sv. Ludmile za 
tento nezasloužený dar víry, který nám i za 
cenu vlastní smrti předala, aby nás povzbu-
dila, ale také zároveň napomenula, že víra je 
to nejcennější, co nám bylo po staletí předá-
váno, a že my, lidé 21. století, neseme odpo-
vědnost za budoucnost radostné zvěsti evan-
gelia, křesťanské lásky a morálních hod-
not naší země i národa. Sv. Ludmilo, zapal 
v nás oheň, který jsi rozžehla ve sv. Václavovi 
a který hoří v naší historii, a nedej nám, aby-
chom ho hasili svou pýchou, nenávistí, zlo-
bou, požitky, vášněmi a vším, s čím přichází 
ďábel do našich životů. 

Václav Kašík
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Možná se vám již stalo, že vás náhodný 
kolemjdoucí oslovil s prosbou o příspěvek 
na jídlo, na oblečení nebo nocleh. Člověk 
je pak rozpolcen. Obdarovat, nebo odbýt? 
Nikdy nevíte, jak onen prosebník s daro-
vaným naloží. Máme i takové, kteří pe-
níze smění za alkohol nebo je odevzdají 
tomu, kdo je do žebrání nutí. Proto přiná-
šíme tip, jak je ideální zareagovat.
Nejlepším přístupem je stát se parťákem 
profi Charity, která v Rožnově působí. 
To znamená znát alespoň částečně služ-
by Charity a nasměrovat člověka v nou-
zi na pomoc. Mnozí to odmítnou, někteří 
naopak uvítají, protože sami o charitních 
službách nevědí.
Ve Valmezu působí hned několik služeb 
Charity, které s lidmi v nouzi pracují. Jed-
nou z nich je Sociální rehabilitace ATTA. 
Jedná se o čtyři holky, které se pohybu-
jí po ubytovnách nebo ulicích Valme-
zu a Rožnova a spolupracují s lidmi, kte-
ří řeší dluhy, hledají práci nebo bydlení, 
prostě potřebují pomoc v nejrůznějších 
životních situacích. Jsou ochotné kdeko-
liv přijet, s člověkem probrat jeho situa-
ci, případně nabídnout řešení jeho nou-
ze. Stačí jen zavolat na telefonní číslo 605 
471 825.
Jestli tedy darujete peníze, jídlo nebo oša-
cení, je na vás, pamatujte ale, že v tom ne-
jste sami. Když budeme parťáky a vaše 
milosrdná pomoc bude doplněna od-
bornou pomocí Charity, má pak člověk 
v nouzi reálnější šanci svou situaci změnit 
k lepšímu. Pokud bude chtít.

Mgr. Tereza Olejníková

Buďme parťáky v pomociMalé historické ohlédnutí

Covidová epidemie nám v posledních mě-
sících opakovaně nemile vstupuje do ži-
vota. Mnozí již poznali, že respekt vůči 
této nemoci musí mít i člověk 21. století. 
A také že není dobré brát na lehkou váhu 
rady odborníků, jak se nákaze vyhnout či 
umenšit její dopady a tím i prospět naše-
mu okolí a zdravotnímu systému, který 
je pandemií zatěžován. Epidemie zde po-
chopitelně není poprvé, naši předkové za-
žívali opakované vlny morové a cholerové 
nákazy, dospělí i děti po desítkách a stov-
kách hynuli po nákaze úplavicí, španěl-
skou chřipkou i tyfem. Věru, co by naši 
předkové dali za to, kdyby životy jejich 
blízkých, jejichž těla ukládali do hromad-
ných hrobů a zasypávali vápnem, moh-
ly zachránit medicinské prostředky, jimiž 
disponujeme dnes a kterých si mnohdy 
ani nevážíme. 
Když se podíváme do minulosti, zjistíme, 
že v době jedné z posledních morových 
epidemií v 18. století si i na Rožnovsku 
získala nemalou oblibu Panna Maria Za-
šovská, k níž putovali poutníci s prosbou 
o ochranu zdraví a životů. V posledních 
letech se díky aktivitám P. Jiřího Poláška 
daří poutní tradici v Zašové obnovovat, 
nový život je pozvolna vdechován i ně-
kdejšímu klášteru bratří trinitářů. Jen stě-
ží si dnes dokážeme představit, jak vypa-
dal ruch tohoto poutního místa. Přicháze-
li sem nejen prostí venkované a měšťané, 
ale i představitelé šlechtických kruhů. Ně-
kteří dokonce natolik toužili být nablízku 
Panně Marii Zašovské, že nechali uložit 
své tělesné pozůstat-
ky vedle ostatků brat-
ří trinitářů do krypty 
pod kostelní dlažbou. 
Podobné pocty se do-
stalo také zašovské-
mu učiteli a velkému 
mariánskému ctiteli 
Janu Bartoloměji Vra-
nečkovi, který nám 
ve své kronice zane-
chal jedinečné svědec-
tví o zázracích spoje-
ných s Pannou Ma-
rií Zašovskou, mno-
haletém úsilí vybudo-
vat v Zašové důstojný 
svatostánek a klášter 

trinitářů, i celé řadě dalších událostí se-
verovýchodní Moravy v 18. století. Svou 
kroniku začal psát v roce 1725 a uvedl ji 
následujícími slovy: „Tuto se všeliké pa-
mátky zapisují skrzeva mne, níže pode-
psaného, které se kdykoliv přihodily ob-
vzláštně na panství a taky nejvíc obvzlášt-
ně straniva zázračného obrazu blahosla-
vené Panny Marie od starodávna v zašov-
ském kostelíčku chovaném, jak se kdykoliv 
s tým svatým obrazem přihodilo. Dle nej-
větší mé možnosti tuto jest zasej zazna-
menáno, ponevadž žádné památky se ne-
nacházely, jen co sem od starých lidí mohl 
ten čas vyzvědět.“
Zprávy, které nám ve svém rukopise Jan 
Bartoloměj i jeho následovníci zanechali, 
představují neocenitelný pramen pro po-
znání víry našich předků nebo neutucha-
jícího úsilí jedince jít za svým cílem. V ne-
poslední řadě slouží též jako nahlédnutí 
do běžných radostí a strastí doprovázející 
život na Valašsku před více než třemi sto-
letími. Celou Vranečkovu kroniku se po-
dařilo v minulém roce vydat, doplňuje ji 
navíc popis cesty jiného valašského učite-
le Františka Demla, který se vydal v roce 
1763 na pěší pouť do Říma.
Až budeme třeba za dlouhých zimních ve-
čerů číst poselství, které nám Vranečka 
a jeho následovníci zanechali, můžeme 
v poklidu rozmýšlet nad dobou naší i teh-
dejší, v čem byla a je lepší – nebo horší, 
o co nás moderní svět ochuzuje a co nám 
zase přináší jako dar. 

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
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Vánoce jinak

Občas slýcháme věci tak známé, že je ani 
plně nevnímáme. Tak je to pro mě s vá-
nočním příběhem. Ale když si jej přečtu 
v jiné a přece tak výstižné podobě, musím 
žasnout a uvažovat. Proč všichni oslavu-
jeme, že se někdo narodil na matraci pod 
mostem? Jejda, vždyť to se do mé vánoční 
idylky vůbec nehodí. Já chci Ježíška ovi-
nutého v plenčičkách, kterému svatý Jo-
sef zpívá a pastýř přinese dvě kožičky, aby 
mu nebyla zima na nožičky. A vše je krás-
né, hřejivé a veselé. 
Nebo to tak být nemá? Mám si o Váno-
cích uvědomit něco víc? Třeba, že Pánu 
Bohu tak úplně nerozumím, když se roz-
hodl narodit mezi bezdomovci… 
Lukáš 2, 1-14
V těch dnech vyšla vyhláška ministerstva 
financí, aby v celé zemi proběhla registra-
ce daňových poplatníků. A protože úřed-
níci nezvládali propojit rejstříky a mat-
riky, každý se musel registrovat v mís-
tě svého narození – jinde to prostě nešlo. 
Všichni se tedy šli dát zapsat, každý na 
svůj úřad. Také Josef Tesař se tomu naří-
zení musel podrobit. Vedl skromnou živ-
nost v Nošovicích ve Slezku, ale pochá-
zel z Berouna kousek od Prahy – jeho 
rod tam sídlil už od dob krále Václava. 

Musel se tedy vláčet přes celou republi-
ku na finančák do rodného města. A na-
víc tam s ním ta lejstra musela jet pode-
psat i jeho nevěsta Marie – nikoho nezají-
malo, že je těhotná! Když se konečně do-
trmáceli do Berouna, na Marii to přišlo. 
Porodila své první dítě (byl to kluk!), za-
vinula ho do šály a uložila na matraci pod 
mostem, protože nemocnice je prý jenom 
pro místní, ubytovna byla plná a domů 
si ty přivandrovalce taky nikdo vzít ne-
chtěl, zvlášť na Vánoce. Celé město spalo, 
jen popeláři se před ranní směnou schá-
zeli u svých aut. Náhle se parkoviště zalilo 
oslnivým světlem. Než stačili spustit po-
plach, objevil se před nimi muž celý v bí-
lém s tváří anděla. „Žádný strach,“ řekl 
jim. „Nesu vám skvělé zprávy pro všech-
ny lidi. Dnes v noci se v Berouně začal 
hroutit starý režim! Narodil se vám nový 
prezident – žádný populista ani despo-
ta, ale osvoboditel, na kterého všichni če-
káte. A tohle bude jeho zvláštní znamení: 
najdete ho jako miminko zavinuté do šály, 
jak leží pod mostem na matraci.“ A vtom 
se za tím mužem v bílém ze tmy vyno-
řil ohromný pěvecký sbor a z plných plic 
spustil starý spirituál: „Haleluja Bohu na 
nebi a lidem na zemi Love and Peace!“

Úryvek z knihy Parabible,
 autor Alexandr Flek

Tereza Olejníková, pastorační asistentka 
Charity

tokrát manželů Ulisse a Lelii. P. Martin 
Sklenář upozorní na důležitost kvalitní 
přípravy na manželství
Na stránkách časopisu nechybí chutné 
recepty, tipy na knihy k tématu. Těšte 
se i na tipy na celou řadu plánovaných 
akcí. Další nápady, inspirativní texty 
a podněty pro Váš rodinný život najdete 
na našich webových stránkách 
www.rodinnyzivot.eu. 
Ukázkové číslo i předplatné si můžete 
objednat e-mailem (rodinnyzivot@ado.
cz), telefonicky (587 405 250) nebo 
poštou (Centrum pro rodinný život, 
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc).

T ip na vánoční  dárek: 
Předplatné č asopisu 
Rodinný život

Blíží se Vánoce a mnozí budou přemýšlet, 
čím své blízké či přátele obdarovat. 
Nabízíme dárek, který potěší hned 4x 
ročně. Předplatné na rok 2022 stojí 300 
Kč. Předplaťte manželce, manželovi, 
dospělým dětem, rodičům, mladým rodi-
nám, osamělým či dalším náš časopis. 
Věříme, že časopis potěší, povzbudí, 
informuje, vzdělává, a budeme rádi, když 
se bude moci dostat k dalším rodinám.

Když jsem byla malá, těšila jsem se, až 
vyrostu. Měla jsem neodbytný pocit, 
že dospělí to mají ve všech ohledech 
jednodušší. Teď se nad svými úvahami 
jen potutelně usmívám. Pravda je, že 
dospělost dá občas jednomu pěkně 
zabrat. Je to výzva. Někdy taková, že 
si skoro říkám, jaké by to bylo být zase 
dítětem. Určitě nejsem jediná, koho to 
čas od času napadne. V poslední době 
přitom kolem sebe stále častěji můžeme 
potkat mladé dospělé, kterým jako by 
se moje přání částečně splnilo… Věkem 
a vzrůstem dospělí, v srdci a mysli stále 
dětmi. Jaké to asi je být DOSPĚLÝM 
DÍTĚTEM?
Co nás v aktuálním čísle čeká? 
– pohledem Církve – respektive optikou 

Rodinný život 4/2021
DOSPĚLÉ DĚTI

P. Petra Bulvase – nahlédneme do zákoutí 
a objížděk procesu Na cestě k dospělosti
– tradičně bohatá rubrika Ro-
zhovory nabídne problematiku růstu 
a osamostatnění se z různých úhlů – 
povídat si budeme s matkou dvou synů, 
rodinným terapeutem a rozjedeme 
mezigenerační dámskou jízdu.
– v sekci Téma se PhDr. Alena Poláčková 
zaměří na fenomén sendvičové generace
– vtip a nadhled opět najdete v rubrice 
Vztahy a výchova – Luboš Nágl znovu 
prožije Nezapomenutelné Vánoce, 
M. Strejčková se proletí Na křídlech 
dospívání  
– v Duchovním životě nás, mimo jiné, 
MUDr. Jitka Krausová seznámí s dalším 
inspirativním životním příběhem, ten-
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Pátek 10. 9. 2021
Stovka poutníků z České republiky se 
s poutním centrem Biskupství králové-
hradeckého a cestovní kanceláři Avetour 
vydala v pátek 10. 9. 2021 na Mezinárod-
ní eucharistický kongres v Budapešti. Po 
příjezdu do Budapešti následovala česká 
mše svatá v kostele sv. Alžběty Uherské. 
Mši svaté předsedal královéhradecký bis-
kup a delegát pro eucharistické kongresy 
Mons. Jan Vokál. Poutníky také přivítal J. 
Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibis-
kup pražský a primas český. 

Sobota 11. 9. 2021
V sobotu se poutníci z České republi-
ky v rámci víkendového programu vyda-
li v Budapešti na setkání rodin na Mar-
garet Island a na historickou prohlídku 
města včetně baziliky sv. Štěpána. V od-
poledních hodinách následovala mše sva-
tá před budovou parlamentu, kterou vedl 
maďarský kardinál Péter Erdő. Po slav-
nostní mši svaté bylo zahájeno eucharis-
tické procesí se svícemi. Na vozidle ozdo-
beném květinami byla usazena monstran-
ce s Eucharistií a za ní následoval eucha-
ristický průvod s kněžími, biskupy, kar-
dinály, dalšími osobami zasvěceného ži-
vota, zastupiteli politického dění, vojáky, 
skauty a Božím lidem. Celé eucharistické 
procesí procházelo Budapeští až na Ná-
městí hrdinů, kde proběhlo slavnostní po-
žehnání a zakončení a kde také následují-
cí den byla sloužena papežská mše svatá. 

Neděle 12. 9. 2021
V neděli 12. 9. 2021 celá Budapešť očeká-
vala přílet Svatého otce Františka. Ten se 
po příletu a přivítání s prezidentem země 
Jánosem Áderem a předsedou vlády Vik-
torem Orbánem odebral na Náměstí hr-
dinů, kde se setkal s poutníky a kde ná-
sledně byla sloužena papežská bohosluž-
ba – Statio Orbis, tedy mše svatá, která 
symbolicky shromažďuje a sjednocuje ce-
lou Kristovu církev a vyjadřuje naši jedno-
tu. Tímto významem také převyšuje např. 
papežskou mši svatou slavenou při pas-
toračních návštěvách různých zemí. Tato 
mše svatá byla vrcholem 52. mezinárod-
ního eucharistického kongresu, kterému 
předcházelo teologické sympózium. Hlav-

ním mottem eucharistického kongre-
su byl poslední verš žalmu 87: „Všechna 
zřídla mé spásy jsou v tobě.“ 

Osobní  svědec tví

Mým osobním a nejsilnějším zážitkem 
v Budapešti byl eucharistický průvod na zá-
věr sobotní mše svaté. Monstrance s Eucha-
ristií byla přenesena na předem připravený 
a nádherně vyzdobený vůz, který se vydal na 
cestu městem. Za doprovodu policie, armá-
dy, vládních představitelů, kardinálů, bisku-
pů, kněží, zasvěcených osob a Božího lidu 
z celého světa se eucharistické procesí vyda-
lo od maďarského parlamentu centrem Bu-
dapešti a hlavní Andrášiho třídou až na Ná-
městí hrdinů, kde proběhlo slavnostní po-
žehnání a zakončení celé velkolepé a doko-
nale připravené adorace našeho Pána Ježí-
še Krista. Eucharistického procesí se účast-
nily všechny společenské třídy a vrstvy, od 
malých dětí v kočárku až po seniory na in-
validních vozících, od lidí bez domova až 
po vládní představitele. Přihlížející rodiny 
i staří lidé poklekali a žehnali se znamením 
kříže. I centrem nákupních zón a obchod-
ních značek se najednou stal kousek neo-
byčejně obyčejného chleba – živý Ježíš pří-
tomný v Eucharistii, který jediný může pro-
měnit životy nás všech a který se nám da-
roval v Eucharistii až do konce dějin – bez-
branný a zároveň všemohoucí, ukrytý a zá-
roveň všudypřítomný, začátek a zároveň ko-
nec, první a zároveň poslední, zde v kousku 
chleba i všude na světe, přítel i učitel, milost 
i spravedlnost, pohrdaný světem a zároveň 
zachránce lidstva, můj i nás všech – JEŽÍŠ 
V EUCHARIS-
TII. Ten, kte-
rý nás vedl a za 
kterým jsme šli 
centrem Buda-
pešti a nemuse-
li se starat, ja-
kou jinou ces-
tou se dát, a zá-
roveň ten, kte-
rý nás posílá 
do celého svě-
ta hlásat ra-
dostnou zvěst 
Evangelia, pro-
tože proto při-

šel, aby vydal svědectví, že existuje něco víc 
než jen smrt. 
Druhým silným zážitkem byla nedělní 
mše svatá s papežem Františkem na ná-
městí Hrdinů. Již při páteční přednášce 
kardinál Dominik Duka na eucharistic-
kém kongresu pronesl: „Rozměr působení 
Eucharistie, jak můžeme pozorovat, je širší 
než náš svět, než naše planeta. Proto také 
Mezinárodnímu eucharistickému kongre-
su patří nezastupitelná priorita před vše-
mi ostatními slavnostmi, protože můžeme 
s plným právem vyslovit větu: Ježíš Kristus, 
Syn Boží, pravý Bůh a člověk, je univerzál-
ním Spasitelem. Je záchranou univerza.“ 
Tato papežská mše svatá – Statio orbis 
tedy symbolicky shromáždila a sjedno-
tila celou Kristovu církev a vyjádřila tím 
naši jednotu a byla tedy velkým povzbu-
zením pro náš křesťanský i každodenní ži-
vot a uvědoměním si, že ačkoliv můžeme 
vykonávat jakékoli, ať už sebevětší dobro-
činné, humanitární, sociální či jakékoliv 
jiné aktivity, vždy musí být v centru naše-
ho života Ježíš Kristus tak, jako byl v cen-
tru Budapešti, protože z Něho vychází 
všechna zřídla spásy, což bylo také mot-
tem tohoto 52. mezinárodního eucha-
ristického kongresu. Velkým příkladem 
nám v tom mohou být svatí, jako např. 
sv. František Marto, který jako malý chla-
pec trávil hodiny před Skrytým Ježíšem, 
či blahoslavený Carlo Acutis, pro které-
ho byla Eucharistie autostrádou – dálni-
cí do nebe, a nebo přímo Panna Maria, 
která byla první živou Monstrancí naše-
ho Pána Ježíše Krista. A čím je Eucharis-
tie pro Tebe? 

Václav Kašík

Mezinárodní eucharistický kongres 2021 – 
setkání s Ježíšem v Budapešti
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OKÉNKO PRO DĚTI

Čtěte Nezbedu a Cvrčka

Nabízíme dětem i jejich rodičům dva 
křesťanské časopisy, které mohou 
být jejich tištěnými průvodci v obje-
vování duchovních hodnot i formo-
vání jejich postojů k lidem i světu.

NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku 
od 7 do 12 let a vychází již třicet let. 
Jeho obsah tvoří například rozhovo-
ry se zajímavými a inspirativními lid-
mi, příběhy, články o lidech, kteří nám 
mohou být příkladem vytrvalosti, po-
ctivosti a víry, komiksová zpracování 
životopisů světců, rubriky pro šikovné 
ruce a bystré hlavy, zajímavosti z příro-
dy i techniky a oblíbená stránka humo-
ru. Svým obsahem také reaguje na ak-
tuální liturgickou dobu, ve které je ča-
sopis vydáván.
Nezbeda vychází 11x ročně, prázdni-
nové dvojčíslo je rozšířeno.

CVRČEK je volitelnou přílohou Ne-
zbedy a je zaměřen na předškolní děti. 
Každé číslo je tematicky zaměřeno na 
rozvoj některé vlastnosti nebo doved-
nosti. Spolu se svými rodiči tak může 
malý čtenář pomocí kreativních článků 
i aktivit formovat svůj vztah k Bohu, li-
dem i ke světu.

Další informace i ukázky: www.caso-
pisnezbeda.cz
Na vyžádání zdarma zasíláme ukázko-
vé výtisky.

Leoš Hrdlička 
šéfredaktor Nezbedy
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Terénní odlehčovací služba zahájila svoji 
činnost v roce 2019 na základě pilotního 
projektu Zlínského kraje. Bohužel finanční 
podpora byla od počátku nastavena 
nedostatečně, což v letošním roce vyústilo 
v nedostatek peněz na pokrytí provozu 
služby na zbývající měsíce letošního roku. 
Charita Valašské Meziříčí provozuje 19 
sociálních a zdravotních služeb. Jednou 
z nich je terénní odlehčovací služba, 
která se stará o své klienty v Rožnově pod 
Radhoštěm a v okolních obcích. Důvodem 
zapojení Charity do projektu byla zvyšující 
se poptávka o tento druh služby. Pro novou 
terénní službu jsme během necelých 
dvou měsíců zajistili personál, zázemí 
i provozní vybavení včetně automobilů. To 
vše za situace, kdy nebylo jasné, jaká výše 
financí, a jestli vůbec, nám bude z projektu 
přidělena. Hned od počátku byl projekt 
podfinancovaný, jelikož při stanovení výše 
prostředků se vycházelo z let 2016 a 2017. 
Tedy z dat, která nezahrnovala nárůst 
mezd včetně minimální mzdy. Podfinan-
cování odlehčovací služby jsme ustáli jen 
díky velkému nasazení personálu, což 
se promítlo do výše úhrad od uživatelů. 
Velký podíl na finančním pokrytí služby 
mají města a obce v naší působnosti, které 
patří mezi naše zcela zásadní a příkladné 
podporovatele sociálních služeb. V nepos-
lední řadě jsou to firemní dárci a dary od 
fyzických osob, kterým osud služby nebyl 
lhostejný. Ukončení jejího provozu by bylo 
to nejjednodušší řešení, ale k tomu jsme 
vhledem k velkému zájmu o tento typ služby 
ze strany veřejnosti nechtěli přistoupit.
Hledali jsme možnosti řešení krizové 
situace. Probíhala jednání s představiteli 
Zlínského kraje, která sice přinesla příslib 
nápravy, ale skutečnost byla bohužel jiná. 
Zlínský kraj si u nás 
objednal poskytování 
služby, na kterou nám dal 
pouze 45% z celkových 
nákladů. Povinnosti vy-
plývající ze smlouvy však 
musíme plnit na 100%. 
Za takových podmínek 
se kvalitně poskytovat so-
ciální službu nedá. Přesto 
všechno odlehčovací 
službu máme nastavenou 
správně, plníme zadání 

definované krajem a kapacitu máme plnou. 
K těmto závěrům dospěla také kontrola 
Zlínského kraje. Nepodařilo se získat ani 
žádanou zvýšenou finanční podporu přes 
Sdružení mikroregionu Rožnovsko, které 
tvoří 8 obcí z oblasti naší působnosti.
Tak jak vyřešit tuto krizovou situaci? Proč 
se na dofinancování služby nenajdou 
další peníze, když nebyla plně vyčerpána 
alokace programu? Ostatní sociální služby 
byly v letošním roce finančně podpořeny 
z různých programů podpory pro so-
ciální služby. Jelikož odlehčovací služba je 
součástí pilotního projektu Zlínského kraje, 
dofinancování se jí netýkalo. Tím došlo 
k ještě většímu prohloubení rozdílu finanční 
podpory služeb v síti a služeb v tomto pilot-
ním programu. Toto vnímáme jako velmi 
diskriminační. 
Terénní odlehčovací službu chceme zacho-
vat, protože o její poskytování jeví veřejnost 
velký zájem. Skvěle doplňuje pečovatelkou 
službu a společně pokrývají poptávku 
veřejnosti. To je jeden z důvodů, proč 
děláme všechno pro zachování služby.
Druhým jsou naši pracovníci, které mimo 
pracovních povinností zaměstnávají také 
obavy o budoucnost služby, o dopad situace 
na ně a jejich rodiny.
Charita Valašské Meziříčí nečeká pouze 
na pomoc Zlínského kraje. Nadále oslo-
vujeme s prosbou o pomoc se zajištěním 
financí firemní a fyzické dárce, podáváme 
projekty na nadace, založili jsme sbírkový 
účet. V současné době připravujeme on-line 
kampaň. To vše podnikáme za účelem 
získání 500 tisíc korun na finanční pokrytí 
základního provozu terénní odlehčovací 
služby do konce tohoto kalendářního roku. 
Za Charitu Valašské Meziříčí

Martina Došková

Odlehčovací služba se potýká s finančními problémy

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Společnost, radost, teplo, pohlazení, 
úsměv... to vše a mnohem více může 
vystihovat canisterapii – tedy podpůrnou 
terapii pomocí psů, která se využívá pro 
zlepšení psychického i fyzického stavu 
člověka.
V Domě pokojného stáří ve Valašské 
Bystřici probíhá v letošním roce canis-
terapie díky podpoře Fondu Zlínského 
kraje. Z programu na podporu sociálně 
zdravotních aktivit SOC01-21 jsme na 
realizaci projektu obdrželi částku ve výši 
15 000,– Kč.
Slovo canisterapie je odvozeno z latin-
ských slov canis – pes a terapie – léčení 
a je nazývána také jako léčba psí láskou. 
Canisterapii vnímáme jako příležitost, jak 
mohou pejsci potěšit, pomoci, uklidnit 
nebo učit lidi, kteří to potřebují. Canis-
terapeutický tým tvoří psovod a pes, kteří 
prošli canisterapeutickými zkouškami. 
V našem případě je to pan Libor Skýpala 
a pes Josh.
Canisterapii využíváme v indi-
viduální i skupinové formě. Obecně se 
zaměřujeme na využití volného času 
klientů, na podporu hrubé a jemné mo-
toriky, verbální i neverbální komunikaci, 
orientace v místě a čase. Využíváme ji ke 
cvičení koncentrace a paměti, působí také 
v rovině rozvoje motoriky s atributem 
rehabilitační práce, v polohování a v 
relaxaci.
 Děkujeme Zlínskému kraji za poskytnutí 
dotace na realizaci projektu.

Bc. Martina Cahlíková,

CANISTERAPIE 
v Domě pokojného stáří
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Podzim v TRIUMF klubu

Start nového školního roku je pro 
všechny náročný. Končí bezstarostný čas 
prázdnin a nastávají každodenní povin-
nosti. Proto jsme se v TRIUMF klubu 
snažili našim klientům tento čas co ne-
jvíce zpříjemnit. Také jsme chtěli pozvat 
k návštěvě ty, kteří o nás zatím neslyšeli, 
a ukázat jim, že je v klubu možné volný 
čas trávit aktivně.
Školní rok je v plném proudu. Hned 
v jeho úvodu se do našeho TRIUMF klu-
bu přišli podívat žáci druhého stupně zák-
ladních škol z Rožnova pod Radhoštěm. 
Pro ně jsme měli připravenou prezentaci 
o naší službě a během exkurze si mohli 
vyzkoušet několik aktivit, které v klubu 
realizujeme, nebo si popovídat s našimi 
pracovnicemi a tím se dozvědět něco 
více o naší práci. Někteří z nich do 
klubu znovu jen nakoukli a některým se 
v klubu zalíbilo natolik, že se rozhodli 
navštěvovat klub pravidelně. 
Podzimní program pro klienty byl pestrý. 
Hned ze startu jsme se společně vydali 
do parku na dětský den, který pořádalo 
rožnovské středisko volného času. Klienti 
byli aktivní. Velmi je zaujalo skákání 
parkouru, vyzkoušeli si street dance 
a taky si zastříleli z paintballových zbraní 
a zdolali vysoké lanové překážky. 
V dalším týdnu nás čekaly podzimní 
práce na naší zahradě a úklid chodníku, 
který se nám přes prázdniny trochu 
zazelenal. Návštěvníci klubu to pojali 
jako bojovku a předháněli se, kdo vytrhá 
víc plevele. Nakonec ještě zbytky plevele 

a hlíny hezky zametli a vyhodili na nově 
vybudovaný kompost.
Ve stejném týdnu se také pořádal Jarmark 
sociálních služeb na náměstí v Rožnově p. 
R., kde jsme Nízkoprah představili široké 
veřejnosti. 
V kyberprostředí číhá spousta nebezpečí. 
Abychom minimalizovali toto riziko, 
uspořádali jsme přednášku na téma 
kyberbezpečí. Klienti tak mohli zjistit 
něco více o dané problematice a společně 
s námi diskutovat na toto téma. 
Přednáška byla pro mnohé z nich velmi 
obohacující a věříme, že si cenné infor-
mace vezmou k srdci. 
V TRIUMFu jsme přivítali vzácnou 
návštěvu. Naše pozvání přijala Erika 
Rutar Černá, lektorka a skvělá tanečnice. 
Díky ní se klubem nesla rapovaná hudba. 
Holky si s ní vyzkoušely základní kroky 
hiphopu a taky se dozvěděly něco z histo-
rie tohoto stylu tance.
A po fyzické námaze jsme všichni museli 
doplnit vypocenou energii. Na to skvěle 
zafungoval domácí karamel, který jsme 
si společně připravili a na kterém jsme si 
výborně pochutnali. 
Protože i v polovině září krásně svítilo 
slunce, rozhodli jsme se využít teplého 
počasí a zašli jsme do parku natáhnout 
oblíbenou slackline. Bojovali jsme s gravi-
tací jako draci, a to nejen ti papíroví, které 
jsme v klubu vyráběli. 
„To je gól….“ ozývalo se klubem v druhé 
polovině měsíce. Tah na branku měli 
mladí hráči i ve stolním fotbálku 

a vítězové byli odměněni diplomem 
a malým dárkem. Abychom si užili krás-
ného podzimního počasí, vyrazili jsme 
ne procházku. Po cestě jsme si povídali, 
vyvenčili pejska Baffyho a pozorovali 
barevnou podzimní přírodu.
Stojí mi to za to se o sebe (ne)starat? 
Začátek nového měsíce patřil holkám 
a tímto odpolednem jsme zahájily nové 
preventivní téma, které se týká péče o své 
tělo, zdravotní stav i psychickou pohodu. 
Všechny holky si odpoledne pro sebe 
užily, pochutnaly si na čokoládových 
muffinech a navíc nachystaly skvělou 
narozeninovou oslavu pro svou kamarád-
ku. Barevný podzim se odrazil i v šatníku 
našich návštěvníků, kteří se mohli 
zúčastnit netradičního swapu, na kterém 
si mohli vyměnit kousky oblečení, které 
už nenosí, za něco ještě neokoukaného. 
Před zkušební kabinkou se stály fronty 
a hlavně holky s nadšením vybíraly zají-
mavé kousky. 
V klubu se staráme nejen o sebe, ale taky 
o své okolí, proto jsme vyráběli věnečky 
a dekorace z plodů podzimní přírody, 
které nám nyní zdobí nejen vstupní dveře 
klubu. 
Podzimní prázdniny jsme zasvětili pečení 
a kuchtění. Upekli jsme si jablečný závin, 
uvařili jsme si teplý čaj a společně jsme si 
užívali tepla téměř rodinného kruhu tady 
v klubu. 
A více o hřejivé atmosféře si dočtete zase 
příště, tentokrát už v zimních měsících. 

Bc. Petra Jančová
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Cenu Charity získala Iveta Minářová

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

V úterý 19. října se v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha konalo slavnostní udílení Ceny Charity za 
roky 2020 a 2021. Cena Charity Česká republika je 
poděkováním a uznáním za obětavou práci vynika-
jících pracovníků, dobrovolníků či podporovatelů 
charitního díla. Za olomouckou diecézi získala 
ocenění dlouholetá pracovnice Charity Valašské 
Meziříčí Iveta Minářová, která je vedoucí a sociální 
pracovnicí Pečovatelské služby Kelč.
Iveta nastoupila do Charity 1. srpna 2004 na pozici 
zdravotní sestry v Pečovatelské službě. Od roku 2007 je 
její vedoucí. Po dokončení potřebného vzdělání se o rok 
později stává také sociální pracovnicí. Vede čtyřčlenný 
tým, který se stará o seniory a lidi s tělesným, mentál-
ním nebo kombinovaným postižením se sníženou 
soběstačností v Kelči a okolních obcích. Tato práce je 
sama o sobě velmi náročná, vyžaduje velkou odbor-
nost, profesionalitu a především lidskost. Mnohdy jsou 
naše pracovnice jediné, jež klienty během dne navštíví. 
Bez velké míry empatie a porozumění pro potřeby 
člověka by se tato práce vykonávat nedala. Chce to 
vnímat člověka v kontextu celého jeho života, trpělivě 
podporovat a pomáhat. Nejen těmito vlastnostmi, ale 
i dalšími, jako je spolehlivost, upřímnost a v neposlední 
řadě umění naslouchat, Iveta disponuje. Ke klientům 
přistupuje vždy individuálně, dle jejich aktuálních 
potřeb. Dokáže velmi rychle vyhodnotit a následně 
i vyřešit jakoukoliv situaci. Klienti se na ni těší. Při své 
„návštěvě“ je vyslechne, popovídá si s nimi, pohladí… 
Při tom všem odvede vždy pečlivě svoji práci, která je 
sama o sobě velmi náročná. 
O to náročnější bylo její poskytování v období korona-
virové epidemie. Pečovatelská služba po celou dobu 
fungovala bez omezení. Bylo však nutné respekto-
vat všechna nová nařízení a pružně na ně reagovat, 
zajišťovat ve zvýšené míře potřebné ochranné pomůcky, 
ale především pracovat se strachem klientů, jejich rodin-
ných příslušníků, ale i se svými obavami o své blízké 
i o sebe. S tím vším se musely pracovnice pečovatelské 
služby srovnat tak, aby klienti dostali profesionální péči, 
na kterou jsou zvyklí. Nebylo možné službu omezit nebo 
zavřít. Klienti čekali. Tlak na Ivetu byl v tomto období 
enormní. Vše s rozvahou zvládla. 
Iveta je v pracovním kolektivu velmi oblíbená a je jeho 
hnacím motorem. Nikdy nemyslí jen na sebe. Je pro ni 
prioritou vytvořit „svým holkám“ co možná nejlepší 
zázemí pro společnou náročnou a vyčerpávající práci. 
Ona je ta, na kterou se obracejí se svými pracovními 
i osobními problémy. Ona naslouchá, motivuje, řeší 
situace za pochodu, aby všem vyšla pokud možno 
maximálně vstříc a ulehčila jim nelehkou situaci. 
Odměnou jí pak je plně funkční tým, který poskytuje 
vysoce profesionální práci.
K získání ocenění Ivetě gratulujeme. Jsme rádi, že je 
součástí naší Charity.

Martina Došková
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„Jsme svědky deformace svědomí, která 
zjevně pronikla hluboko mezi skupiny ka-
tolíků,“ píše emeritní papež Benedikt 
XVI. ve své knize s názvem „Skutečná 
Evropa: Identita a mise“. 
Kniha zahrnuje texty Benedikta XVI. na-
psané jak před, tak během jeho pontifi-
kátu, který trval od roku 2005 do roku 
2013. Autorem předmluvy ke knize je pa-
pež František.1

Z těchto slov emeritního papeže Bene-
dikta XVI. vidíme velkou starost o naši 
Církev. Možná se sami můžeme zamys-
let nad slovy „deformace svědomí“. Co si 
pod tím představit? Člověk s deformova-
ným svědomím už nezná hranice, soud-
nost, ohleduplnost, nechce nést zodpo-
vědnost za své činy a myslí si, že jen ten 
jeho názor je správný. Dalo by se říci, že 
člověk s deformovaným svědomím už ne-
hřeší, nepotřebuje svátost smíření, pro-
tože on je bez hříchu. Hranice dobra a zla 
jsou navždy vymazány z jeho srdce. Ber-
me v tomto významu srdce jako místo, 
kde se soustřeďuje rozum, vůle, tempera-
ment a cit, tak jak jej právě charakterizo-
val emeritní papež Benedikt XVI.
K deformaci svědomí může docházet samo-
zřejmě v různých rovinách a oblastech, a to 
i postupnými a nenápadnými změnami. Po-
kud však člověk úplně ze svého života vy-
pustí Boha, nezná hranic ani mezí. Napří-
klad slogan: „To není dané shůry, pravidla 
vytvářejí lidé“ mluví za vše. Jako křesťané 
bychom se však měli vždy držet učení Círk-
ve, svátostí, desatera a dvou stěžejních slou-
pů Církve: Eucharistie a Panny Marie.

Václav Kašík
1 https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/
210917benedikt-xvi-uzakoneni-stejnopo-
hlavniho-manzelstvi-je-undefineddeforma-
ci-svedomiundefined

Dochází k deformaci svědomíHLEDÁ

Pečovatelku do Domu pokojného stáří Valašská Bystřice
pro poskytování kvalitní péče v domově pro 29 klientů

Naši klienti potřebují pomoc při osobní hygieně, oblékání, polohování, 
podání stravy a  s dalšími činnostmi souvisejícími s péčí o ně.

Mzdové zařazení 22.100,– Kč až 23.750,– Kč při plném úvazku.

Pečovatelku pro Pečovatelskou službu Rožnov p. R.
pro péči o naše klienty v jejich domácnostech

Klienti potřebující péči, ocení vaši pomoc při osobní hygieně, oblékání, po-
lohování, pohybu, přípravě a podání stravy a dalších nezbytných úkonech, 
které mu jinak poskytují jeho blízcí.
   
Mzdové zařazení 16.575,– Kč až 17.800,– Kč – při zkráceném úvazku 30 hodin týdně. 

Pracovníka v sociálních službách
do Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí

pro práci s klientkami v našem zařízení

Naše klientky budete podporovat při hledání řešení jejich nepříznivé situa-
ce, především 
při zvládání výchovy dětí, péče o domácnost, hospodaření s financemi, me-
zilidských vztahů, hledání bydlení a práce.

   Mzdové zařazení 23.200,– Kč až 25.000,– Kč při plném úvazku.

Sociálního pracovníka
 do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež TRIUMF klub 

Rožnov pod Radhoštěm
pro práci s mladými klienty v novém klubu

Budete pracovat v novém nízkoprahovém klubu s dětmi a mládeží, budete 
je podporovat při řešení jejich nepříznivé životní situace.
Zapojíte se do přípravy volnočasových aktivit a preventivních programů pro 
naše mladé klienty.

Mzdové zařazení 17.850,– Kč až 19.180,– Kč při zkráceném úvazku 28 hodin týdně.

Bližší informace k inzerátům: www.valmez.charita.cz/volne-pozice

Očekáváme patřičný vztah k práci s lidmi, laskavé chování ke klientům 
a spolupracovníkům, sociální cítění a empatii, samostatnost, spolehlivost, 
časovou flexibilitu a zodpovědnost.

Písemné nabídky s motivačním dopisem a  životopisem zasílejte personalist-
ce p. Romaně Kladivové, email: romana.kladivova@valmez.charita.cz, 
tel. 735 700 980, případně na adresu: Charita Valašské Meziříčí, 
Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí. Ocenění I. Minářové / foto z archivu I. Minářové
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SVATÍ MĚSÍCE

NEPŘÁTELSTVÍ A ZLO 
PŘEKONÁVAL DOBROTOU
Narodil se r. 1565 ve Francii. Studoval 
na katolické univerzitě a toužil po vzdě-
lanosti a svatosti. Učení mu šlo snadno 
a sám se rozhodl pro sebekázeň a poká-
ní, uskrovňoval se s jediným postním jíd-
lem denně. 
R. 1585 vstoupil k řeholním kanovníkům 
sv. Augustina, kde po roce složil do rukou 
opata sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.
Snažil se žít podle prvotní přísnosti re-
gule tak, že ho opat dával ostatním řehol-
níkům za vzor. Dávali proto Petrovi naje-
vo svou nelibost různými nepříjemnost-
mi, až téměř šikanou. 
R. 1586 Petr dosáhl titulu magistra umě-
ní a r. 1589 přijal kněžské svěcení. R. 
1595 dosáhl doktorátu práv (světského 
i církevního) a doktorátu z teologie. 
Petr r. 1597 nastoupil do duchovní správy 
a zvolil si farnost v Mattaincourt, označe-
nou za nejhorší po všech stránkách včet-
ně chudoby. Obyvatelé Mattaincourt no-
vého faráře Petra Fouriera přijali s nedů-
věrou, lhostejností i s odporem. Nábo-
ženské pravdy a základní zásady morál-
ky byly mezi nimi neznámé pojmy. Farář 
Petr hodně překvapil už první promluvou, 
při níž prohlásil, že se dává bez výhra-
dy do jejich služeb a že chce spasit jejich 
duše i za cenu své krve. 
Jak se do toho pustil? 
Hodně se modlil, žil v přísné chudobě, za-
čal s opravou zchátralého kostela a s po-
řádáním farních misií. Podílel se na sta-

SV. PETR FOURIER / 9.12. /

rostech farníků a věnoval se kromě péče 
o kostel i službě chudým. Ve své farnosti 
prosazoval spravedlnost a právo, vytvořil 
peněžní fond na podporu maloobchodní-
ků ve finančních potížích a mezi bohatý-
mi zaséval vědomí sociální odpovědnos-
ti. Sepsal seznam farníků žijících v bídě 
a organizoval pravidelné rozdělování po-
travin. Oltář Panny Marie zvolil za mís-
to, kam věřící donášeli pro chudé maso, 
chléb, víno. 
Do obce povolával nejschopnější misio-
náře, sám také horlivě kázal a snažil se na 
farníky působit i skrze děti chodící do ná-
boženství. V kázání vyložil předmět víry 
probíraný už s dětmi v náboženství a zde 
jim kladl otázky, aby vysvětlené bylo do-
spělým zopakováno a děti o probíraném 
ještě mluvily doma. Během tří let se far-
nost stala vzorem bohabojnosti i křesťan-
ské kázně.
Farář Petr Fourier v nedostatku vzdělání 
viděl hlavní kořen sociální bídy, proto usi-
loval o založení škol umožňujících bez-
platné vzdělání. S Alexií Marií Le Clerc 
a dalšími čtyřmi dívkami se mu podařilo 
vytvořit Mariánskou družinu „Blahosla-
vené naší Paní“ za účelem vyučování dal-
ších dívek a mladých žen. Mezi nezvyk-
lé prvky patřil zákaz zahanbovat děti jiné-
ho vyznání i výuka pro chudé zdarma. Pro 
družinu budoucích učitelek napsal řehol-
ní pravidla, ale římská kurie tehdy vyža-
dovala pro řeholní život přísnou klauzu-
ru. Pravidla družiny, z níž později vznik-
la kongregace augustiniánek s názvem 
Školské sestry de Notre Dame, potvrdil 
papež Pavel V. r. 1616. Papež Urban VIII. 
jim r. 1628 při schvalování řehole dal ná-
zev Kanonisky sv. Augustina řehole No-
tre Dame.
Velkou zásluhou Petra Fouriera bylo 
jeho úsilí v době ohrožení samostatnos-
ti Lotrinska r. 1636. Rodné Lotrinsko vi-
děl jako důležité pro rovnováhu katolicis-
mu a s tím souvisely i jeho rady vévodovi 
za třicetileté války. Hněv francouzského 
kancléře pak byl důvodem Petrova odcho-
du do vyhnanství. Odešel do města Gray 
v Burgundsku a zde strávil poslední čty-
ři roky života. Učil, navštěvoval chatrče 
chudých i věznice. Připravoval i definitiv-
ní stanovy nové řehole a trápilo ho vše, co 
v té době řeholní společenství vážně ohro-
žovalo. Zemřel ve věku 75 let. Za blaho-
slaveného ho r. 1730 prohlásil papež Be-
nedikt XIII. a r. 1897 ho papež Lev XIII. 
svatořečil.

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

PROSINEC
1. Katecheté
Modleme se za katechety, kteří jsou po-
voláni zvěstovat slovo Boží, aby ho do-
svědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle 
Ducha Svatého.
3. Děkujeme za advent a Vánoce a pro-
síme za srdce otevřená pro velký Boží 
dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš 
je blízko každému člověku.

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
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Lidové pranostiky

V měsíci listopadu to byly například tyto pranostiky:
1. listopad – sv. Všech svatých: LÉTO VŠECH SVATÝCH TRVÁ 3 HODINY, 
 NEBO 3 DNY, NEBO 3 TÝDNY
2. listopad – sv. Dušiček: NA DUŠIČKY DUŠE ZEMŘELÝCH    
 OPLAKÁVAJÍ SVÉ HŘÍCHY (proto často prší)
9. listopad – sv. Theodor: SVATÝ TEODOR – MRAZY LEZOU Z HOR
11. listopad – sv. Martin: OD SVATÉHO MARTINA ZAHŘEJE JEN PEŘINA
19. listopad – sv. Alžběta: POČASÍ O SV. ALŽBĚTĚ VYPOVÍ VŠE O PŘÍŠTÍM LÉTĚ
21. listopad – Obětování P. Marie: JAKÝ DEN NA OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE, 
 TAKOVÁ PAK ZIMA JE
25. listopad – sv. Kateřina: ZELÍ NALOŽENÉ NA SV. KATEŘINU PLATÍ ZA NEJLEPŠÍ
30. listopad – sv. Ondřej: MÁ-LI SVATÝ ONDŘEJ NA STROMECH KAPKY, 
 BUDE HOJNOST OVOCE

V měsíci prosinci to byly například takovéto pranostiky:
3. prosince – sv. František Xaver: O SVATÉM FRANTIŠKU XAVERU LEDOVÝ VÍTR  
 FUČÍ OD SEVERU
4. prosince – sv. Barbora: JE-LI DEN SV. BARBORY JINOVATKA, 
 URODÍ SE HOJNĚ JABLKA
6. prosince – sv. Mikuláš: SVATÝ MIKULÁŠ SPLACHUJE STŘECHY A NAŠE HŘÍCHY
13. prosince – sv. Lucie: SVATÁ LUCIE JE KRÁLOVNOU ZIMY. 
 SVATÁ LUCIE DEN SKORO VYPIJE.
17. prosince – sv. Lazar: O SVATÉM LAZARU UTĚSNI STODOLU
21. prosince – sv. Tomáš: NA SVATÉHO TOMÁŠE NEJDELŠÍ JE NOC NAŠE
23. prosince – sv. Viktorie: SVATÁ VIKTORIE OBRÁZKY NA OKNA RYJE
24. prosince – Štědrý den: ŠTĚDRÝ DEN JE PERLOU VÁNOC
25. prosinec – Narození Páně: MOKRÝ BOŽÍ HOD ROLNÍKU NENÍ VHOD
26. prosince – sv. Štěpán: SVÍTÍ-LI NA ŠTĚPÁNA SLUNCE, BUDE DRAHÉ OVOCE
27. prosince – sv. Jana: OD SVATÉHO JANA EVANGELISTY OBRACÍ SE SLUNCE  
 K LÉTU A ZIMA K MRAZŮM
28. prosince – Mláďátek: O MLÁĎÁTKÁCH DEN SE OMLAZUJE 
 (prodlužuje se o 2-3 minuty)
31. prosince – sv. Silvestr: O SILVESTRU PAPEŽI SNĚHY SI JIŽ POLEŽÍ

Ladislav Kohout

PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 
advent + Vánoce 2021

PROSINEC
28. 11. / neděle 
ADVENTNÍ KONCERT / 16.30 

3. 12. / pátek
Celodenní adorace
Rorátní mše svatá pro děti / 18:00

4. 12. / sobota
Roráty v kostele sv. Anny v Muzeu / 7:00

5. 12. / neděle
Návštěva svatého Mikuláše v kostele 
Adventní koncert / 16:30

10. 12. / pátek
Rorátní mše svatá pro děti / 18:00

12. 12. / neděle
Adventní koncert / 16:30

Pondělí 13. 12. 
Schůzka lektorů / 19:00

19. 12. / neděle
14:00 Adventní koncert 
15:00–17:00 Adventní zpověď 

24. 12. Štědrý den / pátek 
16:00 Dětská vánoční mše svatá 
16:00 Mše svatá ve Viganticích 
24:00 Půlnoční mše svatá

Sobota 25. 12. / Hod Boží vánoční
14:00–15:30 Dechovka na náměstí
15:30 Dechovka u kostela

Pondělí 27. 12. 
16:00 Mše svatá v Muzeu 
s žehnáním vína
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Tímto pojednáním o Galileji dále 
pokračujeme v cyklu o „méně známých“ 
poutních místech ve Svaté zemi. Jelikož 
je v Galileji více známých poutních 
míst, dovolte, když u některých míst 
budu stručný. O jiných, podle mě 
„neznámých“ či „méně známých“ 
místech, se rozepíši více.

Kána Galilejská je město ležící přibližně 
7 km severovýchodně od Nazaretu. Je 
několikrát zmiňovaná v Janově evangeliu, 
nejznámější pasáž je svatba v Káně (Jan 
2, 1-11). Ježíš zde vykonal svůj první 
zázrak – proměnu velkého množství vody 
ve víno při svatební hostině, když víno 
zajištěné ženichem došlo. Další zmínka 
o Káně v Janově evangeliu se vztahuje 
k Ježíšově návštěvě tohoto města, kde 
ho vyhledal královský úředník z blíz-
kého města Kafarnaum, jehož syn byl 
těžce nemocen a umíral. Dále je v témže 
evangeliu uvedeno, že apoštol Natanael 
pocházel z Kány. Kána Galilejská není 
zmiňována v žádné jiné knize Bible ani 
v jiném zdroji z té doby. Manželé si zde 
také obnovují své manželské sliby. 
Hora Tábor se nachází 17 km západně od 
Genezaretského jezera a dosahuje výšky 
575 metrů nad mořem. Hora Tábor je po-
prvé zmíněna v knize Jozue (19,22) jako 
hranice mezi třemi kmeny – Zebulun, 
Issachar a Naftali. Dále je hora zmíněna 
v knize Soudců (4,6) ve vyprávění, jak 
prorokyně Debóra přikázala izraelskému 
vůdci Bárakovi a Bárak pak z této hory 
drtivě porazil kenaanské vojsko. Událo 
se zde Proměnění Páně (Mt 17, 1-13). 
V průběhu proměny promlouval Ježíš 
k Mojžíšovi a Eliášovi, který předpověděl 
jeho smrt. Na paměť události byla na 
vrcholu hory na troskách někdejších 
svatostánků ze 6. a 12. století vybudována 
v letech 1921-1924 bazilika Proměnění 
Páně podle návrhu italského architekta 
Antonia Barluzziho. 
Nazaret se nachází v nadmořské výšce 
300 m, ve vzdálenosti 25 km od Geneza-
retského jezera a 9 km od hory Tábor, ve 
zvlněné krajině pohoří Nazaretské hory. 
Došlo zde ke Zvěstování Panny Marie (Lk 
1, 26-38). Nazaret byl domovem Josefa 
s Marií a místem, kde Ježíš prožil dětství 

„NEZNÁMÁ“ SVATÁ ZEMĚ
GALILEA

sv. Petra. Dvě desítky základů dalších 
obytných staveb včetně zbytků vybavení 
(lis na olivy, mlýnské kolo, kamenný 
hmoždíř, zásobnice na vodu, chladicí 
sklepy). Františkánský klášter, který spra-
vuje náboženský a turistický prohlídkový 
areál.
Tabgha 1 (“dolní“/“jižní“) – je oblast 
ležící na severozápadním břehu Geneza-
retského jezera. Název Tabgha je arab-
ského původu vzniklý z řeckého heptap-
egon, tedy “sedm pramenů“. Tabgha 
patří k nejvýznamnějším křesťanským 
lokalitám v Galileji. Nalezneme zde 
“kostel Rozmnožení chlebů a ryb” z 80. 
let 20. století. Kostel stojí na místě bývalé 
byzantské baziliky z 5. století. Nacházejí 
se zde fragmenty mozaik. Původní kostel 
byl postaven na místě, kde Hospodin 
nasytil pět tisíc lidí pěti bochníky chleba 
a dvěma rybami (Jan 6, 1-15).
Tabgha 2 (“horní“/“severní“) – nach-
ází se zde kostel Primátu sv. Petra, 
který připomíná tuto událost (Mt 16, 
16-19) a který stojí na břehu jezera. 
Františkánská svatyně z roku 1933 
z tmavého čediče připomíná místo, kde 
se po vzkříšení Ježíš zjevil apoštolům. 
Na břehu jezera před kostelem leží ka-
meny ve tvaru srdce, na kterých údajně 
apoštolové seděli. Součástí tohoto ko-
stela je stůl Páně neboli Mensa Christi, 
u kterého měl Ježíš podat učedníkům 
ryby k snídani. Nedaleko kostela je 
umístěna socha od františkána A. Mar-
tiniho zobrazující Ježíše, který předává 
Petrovi úkol pást beránky a ovce (Jan 
21, 15-19). Udál se zde zázračný rybo-
lov (Lk 5, 1-11).
Genezaretské jezero je největší izrael-
ské sladkovodní jezero nacházející se 
v Severním distriktu u Golanských 
výšin. V obvodu má asi 53 km a je 21 km 
dlouhé a 13 km široké. Jeho rozloha je 
166 km2 a maximální hloubka 43 m. 
Leží 212 metrů pod úrovní světového 
oceánu a je tak nejníže položeným 
sladkovodním jezerem na světě a druhým 
nejníže položeným jezerem (po Mrtvém 
moři). Je hlavním zdrojem pitné vody 
pro Izrael a pokrývá přibližně třetinu 
jeho spotřeby. Je historickou rybářskou 
lokalitou – již více než dva tisíce let je 
využíváno pro rybářství – a je pokládáno 
za místo Ježíšových zázraků. Událo se zde 
zastavení bouře (Mk 4, 35-41) a Ježíšovo 
kráčení po hladině (Mt 14, 22-32).

Tomáš Surý

a mládí. Nachází se zde množství pout-
ních míst, mj.: Bazilika Zvěstování stojící 
na místě, kde archanděl Gabriel sdělil 
Marii, že porodí Ježíše; dále místo, kde 
měl svatý Josef svou dílnu, a jeskyně Svaté 
rodiny v kostele Sv. Josefa.
Hora Blahoslavenství je skalnatý pa-
horek nedaleko Genezaretského jezera, 
na kterém podle evangelia Ježíš Kristus 
při svém kázání oznámil zástupu lidu 
blahoslavenství (Mt 5, 1-12). Jako místo 
tohoto kázání je hora uctívána více než 
1600 let. Ve 4. století našeho letopočtu 
byl na hoře postaven první byzantský ko-
stel, který byl užíván do 7. století. V roce 
1938 byl na témže místě hory postaven 
centrální kostel s kupolí, který projektoval 
architekt Antonio Barluzzi. Palmový háj 
a park na návrší s mnoha květinami jsou 
upraveny k rozjímání, na kamenech podél 
hlavní přístupové cesty jsou vytesána 
slova modliteb. Uprostřed stojí kostel 
s kupolí a arkádovým ochozem. Od 
zřízení kostela byl správou hory pověřen 
řád františkánů. Uvnitř kostela je po-
zoruhodná prosklená skříň s krucifixem 
ve stylu art deco.
Kafarnaum je významná archeologická 
lokalita na břehu Genezaretského jezera. 
Původně zde byla starověká rybářská ves-
nice, později židovské a dosud křesťanské 
poutní centrum. Jeho existence je známa 
z evangelií, mj. jako působiště Ježíše Kris-
ta a sv. Petra. Kafarnaum bylo osídleno 
od 2. století př. n. l. a opuštěno někdy 
před křížovými výpravami. Kafarnaum 
je opakovaně zmiňováno v evangeliích. 
Ježíš v sousední Betsaidě získal apoštoly 
– místní rybáře a z Kafarnaum učinil své 
působiště. Kázal zde v synagoze, učinil 
zde mnoho zázračných uzdravení a povo-
lal celníka Matouše. Památky: synagoga 
se sloupovým nádvořím, dostavená ve 
4. – 5. století n. l. na základech starší 
synagogy (ve které kázal Ježíš), jedna 
z nejvýznamnějších antických architek-
tonických památek této doby v Izraeli; 
podle bohaté architektonické výzdoby 
stavěná pravděpodobně za podpory 
římského císaře Juliána. Byzantský chrám 
z 6. století – základy na osmibokém 
půdorysu. Moderní poutní kostel sv. Petra, 
postavený roku 1980 nad základy obydlí 

Kána Galilejská / 1
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Kafarnaum – kostel sv. Petra / 5

Hora Blahoslavenství / 4

Hora Tábor / 2
Kána Galilejská / 1

Tabgha 1 – kostel Rozmnožení chlebů a ryb – hlavní oltář

Nazaret / 3

Tabgha 2 – kostel 
Primátu sv.Petra
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