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Hledá pěstounskou
rodinu do domečku

R O D I N A  S V .  Z D I S L A V Y

Jste zprostředkovaní pěstouni a

máte v péči přijaté dítě? Nebo
se chcete stát pěstouny?

 

Rádi byste se pěstounství věnovali

a poskytli domov a lásku dalšímu

dítěti nebo sourozenecké
skupině?

Pokud jsou Vaší jedinou

překážkou bytové prostory,

nabízíme právě Vám pronájem

velkého rodinného domu v

Rožnově pod Radhoštěm.

V případě Vašeho zájmu nebo

dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:
Olga Michutová

724 127 500
olga.michutova@seznam.cz

www.rodina-zdislavy.cz
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Když píši tento úvodník, tak je nejdůleži-
tější událostí zuřící válka na Ukrajině. Ne-
dokáži ani odhadnout a ani tušit, jaká si-
tuace na Ukrajině je teď, když úvodník 
čtete. Proto nemá smysl komentovat ak-
tuální situaci, která už zítra bude jiná. 
Zkusím napsat něco všeobecnějšího.

Děkuji všem, kdo jste přispěli do sbír-
ky na pomoc Ukrajině. Vaše štědrost mne 
potěšila a inspirovala, abych se ani já ne-
nechal zahanbit. Vím, že mnoho lidí daro-
valo také materiální pomoc a někteří plá-
nují nabídnout místo pro uprchlíky k uby-
tování. Myslím, že v této první reakci na 
ukrajinskou tragédii jsme jako občané ob-
stáli. A mám také dobrý pocit z postojů 
a kroků naší vlády. Právě prožíváme jaké-
si vnitřní sjednocení, kdy v této věci vlá-
du podporuje i většina opozice a naprostá 
většina národa.

Důležité bude, jak se jako jednotliv-
ci i společnost zachováme dál. Určitě je 
to příležitost uvědomit si základní lid-
ské hodnoty a dát jim přednost před těmi 

ZAMYŠLENÍ

To slovo, kterým ho zavolal, Hospodin 
Bůh uslyšel a zastavil čas. Způsobil ostrým 
břitem svého paprsku, který byl tenčí než 
všechno tenké, co si člověk dokáže před-
stavit, stav bezčasí, neboť Hospodin je svr-
chovaným pánem nad časem*). 
Mladík na obrněném transportéru BTR-
60PB povolil sevření pravé ruky na kulo-
metu a oprostil se od strachu, protože i on 
se bál, a slezl na zem. Mladík u splavu se 
též přestal bát a přešel na most. Tam se po-
tkali. Na most za nimi přišel ještě třetí člo-
věk. Oba chlapce pozdravil, „Moje radosti, 
Kristus vstal z mrtvých!“ 
Ve stavu bezčasí je možné, že se mohou po-
tkávat a hovořit spolu lidé v přítomnos-
ti, bez ohledu na to, kde žijí nebo kdy žili. 
Poustevník, neboť šlo o poustevníka, byl Se-
rafim Sarovský**). Starec Serafim byl Du-
chem Svatým obdařen darem nahlížení do 
duše. Viděl, na co chlapec z Petrohradu (Se-
rafim neznal název Leningrad), myslí. Vi-
děl, jak myslí na to, že jde se svou krásnou 
dívkou Annou po Izakijevském náměstí ke 
katedrále svatého Izáka Dalmatského. Jak 
si ona vytahuje při chůzi šátek, aby si ho na-
sadila na hlavu, když se v katedrále bude 
za něho modlit. Jak se spolu opalují ve Fin-
ském zálivu a ona si prohlíží obyčejný mo-
sazný křížek, který mu dala jeho starostli-
vá maminka krátce před tím, než naruku-
je na vojnu. Viděl, jak mu čerstvost vzduchu 
a zvuk splavu ty chvíle připomíná.
Starec Serafim, který byl Duchem Svatým 
obdařen darem nahlížení do budoucnosti, 
viděl, jak ten druhý, ten mladý osadník, už 
není mladý a jak jde se svou rodinou o tři-
cet let později do kostela svatého Jakuba 
Staršího a svaté Anny ve Staré Vodě, který 
se pomalu probouzí k novému životu. Vi-
děl, jak si na zdevastovaných stěnách čtou 
vzkazy ruských vojáků, kteří tesknili po 
svých starostlivých maminkách a krásných 
dívkách, které milovali. A viděl také, jak si 
vzpomíná na kluka z obrněného transpor-
téru BTR-60PB, který na něj koncem srp-
na osmašedesátého roku měl namířený ku-
lomet, ale ukazováček své pravé ruky, kte-
rý měl na spoušti, po chvíli skryl. Přemýš-
lel, jestli se vrátil domů.
Svatý Serafim však věděl, že ne. Že už se 
domů nikdy nevrátil a už nikdy nešel se 
svou krásnou Annou po Izakijevském ná-
městí mezi řekami Něvou a Mojkou do ka-

Byl konec srpna roku osmašedesátého. 
U splavu stál kluk, ročník 1952, s česko-
slovenskou trikolorou připíchnutou uzaví-
racím špendlíkem na tmavě červeném sve-
tru s černými pruhy na místě, kde měl srd-
ce. Stál a díval se na vodu. Voda byla čis-
tá a chladivá. Během tří dnů se počasí ob-
rátilo a teplota vzduchu se stáhla ze třice-
ti na dvanáct stupňů. Kromě kluka s triko-
lorou a malého hejna pstruhů ve splavu už 
tam nebyl nikdo. Nikdo nemluvil, ani ptá-
ci. Mluvila jenom voda ve splavu.
Za chvíli se do řeči vody začal mísit hru-
bý kašel silného motoru. Ve chvíli, kdy se 
chlapec, ročník 52, zastavil u splavu, vjel 
do osady obrněný transportér BTR-60PB. 
V poklopu jeho korby stál kluk, ročník 
1950. Uvnitř korby byli další, stejně mladí 
kluci. Mladý voják, který byl nahoře, měl 
ukazováček pravé ruky na spoušti kulo-
metu ráže 7,62 mm. Celou dobu průjezdu 
osadou byl nervózní. Pocházel z Leningra-
du. Cvičení, na které jeho oddíl poslali, už 
trvalo dlouho. Doma měl dívku a také ma-
minku. Jako velkoměstské dítě byl pořád 
jejím mazánkem. 
Kluk u splavu se zahleděl na most přes po-
tok. Most byl nedávno opravený. Byl z be-
tonu, ještě čistý a voněl novotou. Chlapec 
si vzpomněl na román Boulle Pierra, Most 
přes řeku Kwai, který právě dočetl. Váhal, 
jestli se má ztotožnit s postavou britského 
plukovníka Nicholsona v japonském zajetí, 
který s dalšími britskými zajatci ten most 
postavil a byl na něj pyšný, anebo s posta-
vou mladého rozvědčíka britské Force 316, 
Joyce, který měl za úkol stavbu vyhodit do 
povětří. Než se stačil rozhodnout pro Joy-
ce, uslyšel motor.
Transportér BTR-60PB vjel na most. 
Opravený most zvládl průjezd těžkého os-
mikolového vozidla. Kluka s trikolorou 
na levé straně červeného svetru s černými 
pruhy napadlo, že ještě nedávno by ho ten 
most neunesl. Transportér se za mostem 
otočil a mladý Rus se díval na skoro stej-
ně mladého českého kluka, který tam stál 
v palebné čáře, která začínala při ukazo-
váčku jeho pravé ruky, který se potil a mír-
ně chvěl na spoušti kulometu ráže 7,62, 
a končila na československé trikoloře při-
píchnuté zapínacím špendlíkem tam, kde 
měl Čech, který právě polohlasně vyslovil 
slovo „Bože!“, srdce.

POVÍDKA O SETKÁNÍ V BEZČASÍ NA MOSTĚ
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Naše farnost nabídla možnost 
přechodného ubytování pro rodiny 
prchající z válečné Ukrajiny. Rodiny 
budou podle potřeby ubytovávány 
v pastoračním centru.

Vyučování náboženství, setkávání 
společenství, zkoušky scholy a jiné aktiv-
ity se proto v případě obsazeného PC 
přesouvají na faru či do domácností. O 
obsazenosti Pastoračního centra budete 
vždy informováni v ohláškách a infor-
mace bude viset také na dveřích Centra.

Aktivita naší farnosti probíhá v sou-
činnosti s Charitou a městem Rožnov pod 
Radhoštěm, které rodinám pomůže zajistit 
trvalé bydlení, školu, lékařskou péči atd.
Lidé ubytovaní v PC nebudou však 

potřebovat jen střechu nad hlavou, ale 
také povzbuzení úsměvem, prohození 
dobrého slova, pozvání na kávu, hraní 
s dětmi... Mysleme, prosím, všichni i 
na tyto láskyplné drobnosti, které jim 
můžeme darovat.

Aktuálně náklady spojené s ubytováním 
ukrajinských občanů financuje farnost. 
V případě nutnosti dalších financí nebo 
materiální pomoci bude vyhlášena sbírka.

Případné dotazy můžete směřovat na 
Štěpána Krhuta ml. / 737 166 895

Děkujeme za pochopení a všechnu vaši 
pomoc!

Za pastorační a ekonomickou radu 
farnosti, Štěpán Krhut ml.

Prostory v pastoračním centru
pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny

MODLITBA ZA UKRAJINU

méně důležitými a přestat se utápět 
v těch zcela nepodstatných. Je to příle-
žitost stát se moudřejšími, obětavější-
mi, lidštějšími.

Bohužel máme zkušenost s pandemií. 
Na začátku bylo také velké sjednocení 
a vzepětí solidarity, když tolik lidí obě-
tavě šilo roušky a rozdávalo je blízkým 
i cizím. Měli jsme ohled jeden na dru-
hého a pomáhali si. Ale dlouho nám to 
nevydrželo. Vícekrát jsem měl dojem, 
že místo s virem bojujeme spíš mezi se-
bou navzájem.

Nedokáži říct, jestli jsme jako společ-
nost po dvou letech covidu lepší nebo 
horší. V něčem určitě lepší, někteří ur-
čitě lepší, ale mnohé je také horší. Roz-
dělení ve společnosti se mi zdá hlubší 
a nesmiřitelnější. Důvěra ve stát a au-
tority zásadně oslabená. Jako by mnozí 
rezignovali na hledání skutečné prav-
dy a rozhodli se držet těch názorů, kte-
ré jim vyhovují. Jako by na pravdě ne-
záleželo.

Válka na Ukrajině nás ale nutí uvidět 
svět takový, jaký skutečně je, pravdivě. 
A není to pěkný pohled. Krvelačnost to-
talitní moci na východě, slabost a bez-
radnost na západě. Situace hrozící ja-
dernou katastrofou a chybějící vize pro 
Evropu nejen jak dál, ale hlavně kam. 
Hroutí se představa, že stačí udržet mír 
a ekonomický růst, a pak vše bude dob-
ré. Nemáme mír a máme ekonomické 
problémy. Válka na Ukrajině nás i celou 
Evropu probouzí. Kéž by to bylo k no-
vému životu.

Buď vše pomalu či rychleji dopad-
ne špatně, nebo skutečně nastane po-
zitivní obrat. Ale ten určitě nebude ze 
dne na den a nespadne nám do klína. 
Máme šanci jako jednotlivci i jako spo-
lečnost být lepší, ale záleží na našem 
rozhodnutí a na našem vytrvalém úsilí.

Teď vidím vlnu solidarity, štědrosti 
a jednoty. Kéž bychom v tom dokáza-
li vytrvat. Vím, že nejen věřící, ale i vět-
šina obyvatel naší vlasti dokážou být 
štědří a plní dobré vůle. V těžkých chví-
lích to vidíme opakovaně. Jen je třeba, 
aby to dobré nebylo výjimkou, ale pra-
vidlem.

P. Pavel Hofírek, farář

tedrály svatého Izáka Dalmatského v Pe-
trohradě, aby se tam spolu modlili, a také 
už se spolu nikdy neopalovali a nedýchali 
čistý vzduch ve Finském zálivu.
Starec Serafim je všechny pozdravil, tak 
jako zdravil každého člověka, se kterým se 
potkal: „Moje radosti, Kristus vstal z mrt-
vých!“ A stalo se, že to všichni, o kterých 
jsem vám tu vykládal, slyšeli a odpovědě-
li mu stejně: Moje radosti, Kristus vstal 
z mrtvých! 

*) Viz Joz 10, 12-14.
**) Serafim Sarovský, *1759–1833, pous-
tevník, starec, mystik, prorok, světec východ-
ní církve, papežem svatým Janem Pavlem II. 
prohlášený za rovného západním mystikům.
„Starčestvo“ je instituce tvořená v ruských 
klášterech „starci“. Jsou to jacísi specifičtí 
duchovní otcové. „Starec“ má zvláštní dar, 
vidí každou bytost tak, jak ji vidí Bůh a sna-
ží se jí pomoci.

Miroslav Frňka
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Píše se rok 1890 a původně dřevěné 
městečko Rožnov se mění na kamenné, 
lázeňství se těší velkému rozmachu, 
rozvíjí se řemesla. Město prospe-
ruje a občané myslí i na svůj duchovní 
stánek. Původní 130 let staré lavice jsou 
nahrazené modřínovými, které lépe 
odpovídají nové době. 
Přesuňme se nyní v čase o dalších 130 
let, do roku 2017. Na podzim se ekonom-
ická rada začíná zabývat otázkou obnovy 
nebo náhrady stávajících lavic. Oslovený 
odborník odhadl orientační cenu nových 
lavic a konstatoval, že oprava by byla 
rentabilní pouze za předpokladu, že by se 
neodstraňoval původní nátěr. V říjnu roku 
2020 proběhl průzkum mezi farníky, kdy 
60 % bylo pro pořízení nových lavic, 30 % 
bylo pro opravu a 10 % se nevyjádřilo. Na 
základě tohoto průzkumu ustanovil farář 
komisi, která začala objíždět farnosti, které 
mají nové lavice. Komise měla za úkol 
posoudit design a hlavně rozměry lavic, aby 
se v nich dobře sedělo, klečelo, byl dostatek 
místa na průchod, bylo kam položit kan-
cionál, uložit kabelku. Například klekátko 
se ukázalo jako velmi problematický prvek. 
Někdo chce klečet vzpřímeně, jiný zase 
poloklečí a opírá se přitom o sedátko. Navíc 
klekátko nesmí bránit v průchodu. Výsled-
kem těchto cest je rozsáhlá fotodokumenta-
ce a zápisy jednak subjektivních dojmů, jak 
lavice na členy komise působí a jak se jim 
v nich sedí, a dále také přesné rozměry. Na 
základě těchto vstupů komise navrhla opti-
mální rozměry, které odpovídají moderním 
ergonomickým požadavkům. Náčrtek 
rozměrů je možné vidět na přiloženém 
obrázku. 

V aktivitách spojených s novými lavicemi 
pokračuje nově jmenovaná ekonomická 
rada. Jako další krok oslovuje architekty 
a designéry ohledně vzhledu nových lavic. 
Je vhodné, aby design lavic respektoval 
historický ráz kostela, souzněl s char-
akterem Valašska a zároveň odpovídal 
21. století. Navržené a vybrané designy 
bude nutné nechat schválit na Památko-
vém úřadě a Arcibiskupství olomouckém. 
Na základě vybraného designu a komisí 
navržených rozměrů bude zpracována 
projektová dokumentace. Tato bude 
použita pro vysoutěžení zhotovitele lavic. 
Jako vhodné se jeví nejprve nechat vyro-
bit prototyp lavice, která bude po určitou 
dobu přístupná v kostele pro veřejnost. 
Na základě zpětné vazby farníků bude 
možné ještě doladit rozměry lavic.
S projektem nových lavic je spojená 
i otázka vytápění kostela. Současný 
stav, kdy loď kostela je vytápěna 
akumulačními kamny a presbytář pomocí 
radiátorů umístěných pod ministrant-
skými lavicemi, nevyhovuje z hlediska 
finančního, což je v dnešní době extrém-
ního zdražování energií o to důležitější, 
a dále i z hlediska prašnosti a špinění 
stěn. Současný trend, potvrzený i od-
borníky, je instalace topných těles do 
míst, kde lidé sedí, tedy do lavic. Jako 
nejvýhodnější se jeví instalace topení 
pod sedák lavic. Při tomto umístění se 
teplo šíří sáláním, efekt tepelného kom-
fortu se dostavuje okamžitě a nedochází 
k nežádoucímu víření prachu.
Ekonomická rada si uvědomuje důležitost 
rozhodnutí ohledně nových lavic. 
Koneckonců, lavice budujeme na dalších 

alespoň 130 let :). Proto 
bude Ekonomická rada 
veškeré důležité kroky 
pravidelně zveřejňovat 
a informovat farnost. 
Důležitá rozhodnutí 
budou také konzultová-
na s celou farností. 
V neposlední řadě by-
chom chtěli poděkovat 
všem farníkům za pod-
poru tohoto díla a jejich 
velkorysou štědrost. 
V současné době je na 
transparentním účtu 

na nové lavice vybraná částka celých 
1 107 014,70 Kč! Upřímné Pán Bůh 
zaplať! S pomocí Boží ať se dílo podaří!

Ekonomická rada farnosti 
Rožnov pod Radhoštěm

Bilance farního Agapé 
v roce 2021

Milí čtenáři, začínáme malým ohléd-
nutím do historie farního Agapé.
V roce 2003 jsme z řad dobrovolníků zahájili 
dárcovskou činnost Agapé. Dodnes zůstává 
aktuální nadčasová myšlenka, a to přátelské 
posezení lidí po nedělních bohoslužbách 
spojené s finančním příspěvkem na pomoc 
v těžkých životních situacích, např.: osiřelým 
dětem, rodinám, farnostem, ve studiu, na 
živobytí, ošacení. Dary směřují k potřebným 
lidem ve světě i v Česku.
Covid nám v roce 2021 částečně omezil 
počet setkání, ale i přesto činila darovaná 
částka celkem 40 710 Kč.

Přehled vydání čerpaných z darů 
při Agapé v minulém roce:

Misijní koláč 2 000 Kč
P. Krenický na Ukrajinu 3 000 Kč
Dítě z Ugandy 8 000 Kč
Indie – na studium 20 000 Kč
Tříkrálová sbírka  2 000 Kč
Celková částka výdajů činila: 35 000 Kč

Zůstatek pro rok 2022 činí: 5 710 Kč
Děkujeme všem farníkům, kteří 
pohoštění připravili ve vlastní režii. 
Děkujeme samozřejmě i těm z vás, kteří 
jste v průběhu roku při Agapé darovali 
svůj finanční příspěvek. Děkujeme také 
rodině Fojtíkových za dar domácího 
mléka, které nám obohatí kávu i čaj!
Srdečně vás zveme k dalším setkáváním. 
A všem, kdo váháte s návštěvou: „Nebo-
jte se!“ Máme vyzkoušený model: Jedni 
připraví sladké, druzí slané pro 25–30 osob.
Poznámka: při vstupu do kostela za 
mřížkou je vpravo na skříňce umístěný 
předtištěný list s daty nedělí, do kterého se 
mohou zájemci o přípravu pohoštění v jim 
vyhovujících termínech zapisovat.
Zveme vás a těšíme se na vás každou 
neděli!

Marie Pavlicová a kolektiv dobrovolníků

Nové lavice a další plány Ekonomické rady
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Rozhovor s knězem Pavlem Hödlem  – zkušenost kněze 
s psychicky nemocnými lidmi

pické pro Týdny duševního zdra-
ví: ukázat, že mají dvě nohy a ruce, 
srdce na pravém místě a že jsou 
platnou součástí této společnosti.

V letošním roce jste měl před-
nášku v rámci Týdnů pro dušev-
ní zdraví. Jakého tématu se týka-
la a proč právě tohoto tématu?
Přesný název této přednášky si už nevy-
bavuji.
Snažil jsem se posluchačům předestřít 
možnosti, které jako kněz můžu lidem 
s duševním postižením nabídnout. Mluvil 
jsem co nejkonkrétněji. Poukazoval jsem 
na základě svých zkušeností, jak blaho-
dárně na tyto jedince působí pravidelná 
modlitba, jak je užitečné pro jejich dušev-
ní prožívání účastnit se mše svaté, zpo-
vídat se a také vnímat plynutí církevní-
ho roku.
Věci, které se zdají být na první poslech 
málo účinné, jsou velmi užitečné. Přiná-
šejí do životů lidí s duševním postižením 
řád. Když se někdy tyto osoby obracejí na 
kněze, čekají jednoduché řešení. Vyhlíže-
jí zázraky. Myslím si, že v tom je katolická 
církev velmi uměřená a nehandluje s na-
dějemi. Přijde-li za mnou člověk, který je 
psychiatricky léčený, neslibuji mu zázrač-
né uzdravení. To by nebylo z mé stránky 
spravedlivé a možná by to uráželo i Pána 
Boha.
Naopak se je snažím přesvědčit, že mo-
hou žít plnohodnotně, své diagnóze na-
vzdory. Nesením kříže se mohou přidru-
žit ke Kristovu dílu. Vedu je k tomu, aby 
prožívali všední den ve spojení s Kristem. 
Když se řekne víra, kostel, kněží, tak nás 
to svádí k tomu, zdůrazňovat věci mimo-
řádné, ale je to přesně obráceně: Pán Ježíš 
žil třicet let obyčejným životem, ve skry-
tosti vykonával běžnou práci, poslouchal 
svou matku a to je pro nás obrovský vzor. 
Prostě prožívat obyčejné věci s neobyčej-
nou láskou. Tak by se to dalo říct jedno-
duše.
Máme tady na Valašskomeziříčsku růz-
ná nekatolická církevní společenství, kte-
rá se hlásí k jakési letniční duchovnosti, 
a ty nemívají skrupule lidem slibovat divy 
na počkání, aniž by jim docházelo, jakou 
pohromu v jejich duších mohou způso-

bit. Člověk prahnoucí po zdraví může být 
nakonec ještě více rozčarovaný a dříve či 
později sekne s vírou úplně.
Kněz pomáhá lidem prožívat obyčejný ži-
vot, aby se těšili z drobných radostí, kte-
ré naděluje; aby se nehroutili ze stras-
tí, jež nemohou nepřijít. Vždycky budeme 
v prostředí, které nás bude zneklidňovat. 
To je úplně běžné a přirozené. Když za 
mnou přijde osoba, která se bojí lidí a je 
úzkostná, tak ji budu muset trošku osmě-
lovat, aby dělala malinké krůčky, aby stá-
le nepřešlapovala na jednom místě. Tu-
díž mezi člověkem s duševním postižením 
a zdravým je velmi křehká hranice. Každý 
z nás nakonec bude muset prožívat smut-
né i veselé chvíle. U lidí s duševním one-
mocněním je to možná bolestnější a dra-
matičtější, ale tyto stavy známe vlastně 
všichni. Život je vždycky složitý a spletitý.
Mám velkou radost, když zpětně sledu-
ji lidi, kteří za mnou přicházejí, že se po-
souvají, že jsou spokojenější, že si více 
důvěřují. To jsou hmatatelné důkazy Bo-
žího působení. Katolická mravouka je ve-
lice vyvážená, jako celé katolické uče-
ní, a zdůrazňuje součinnost Boží milosti 
a lidské vůle. Když se tyto dvě věci propo-
jí, může člověk růst a prohlubovat se.

V čem by se medializace duševně ne-
mocných mohla změnit?
Já budu mluvit o církvi, o našem církev-
ním prostředí, protože to je mně vlast-
ní. Víte, v čem vidím chybu? Naše katolic-
ká církev je stále lidovou, má významný 
společenský vliv a v tom je slabina. Máme 
potřebu pracovat ani ne tak s jednotlivý-
mi lidmi, ale s typy a určitým profilem. 
Máme zafixováno, kterak vypadá typic-
ký mládežník. Ten se musí usmívat. Po-
kud je to kluk, bude hrát fotbal. Pokud je 
to holka, musí zpívat ve schole. Jsme v za-
jetí různých vzorců, které jsme si vytvo-
řili. Přitom víme, že společnost je mno-

Kdy jste se při své praxi v kněžské služ-
bě poprvé setkal s člověkem duševně 
nemocným a kolik jich bylo?
Mám za to, že s lidmi, kteří trpí dušev-
ním onemocněním, jsem se setkal už vel-
mi záhy, během svého působení v Zá-
břehu. Tam jsem byl ustanoven jako já-
hen ve školním roce 2005/2006. Vzpomí-
nám si, že už tehdy mě zaujalo, že v kos-
tele byli výrazně zastoupeni duševně ne-
mocní. Vždycky jsem si kladl otázku, čím 
to je. I v pozdějších letech jsem se opako-
vaně setkával s těmito lidmi. Zdá se mi, že 
vůči mně cítí důvěru.

Jak s těmito lidmi spolupracujete?
Snažím se především zachovávat hranice 
své odbornosti. Nepokládám se za psycho-
terapeuta a už vůbec ne za psychiatra. Po-
kud se setkávám s lidmi, co mají tyto obtí-
že, obyčejně je vedu k důvěře vůči ošetřu-
jícím lékařům. To, co pokládám za důleži-
té, je, aby při styku se mnou zakusili, že se 
setkali s knězem. Prakticky to znamená, že 
hodně času naslouchám a snažím se poro-
zumět. Také se spolu modlíme, čteme Pís-
mo svaté a vedu je ke svátostnému životu. 
Myslím si, že lidé, kteří se zapojují do živo-
ta církve, mají velkou výhodu: jsou méně 
osamocení, protože církevní společen-
ství je schopno do jisté míry unést i jejich 
zvláštnost. Nejsi sám, rozumíme ti a také 
můžeš být pro druhé užitečným.

Kdy a odkud jste se dozvěděl o celore-
publikové akci Týdny pro duševní zdra-
ví (TDZ)?
O Týdnech pro duševní zdraví jsem se do-
zvěděl od naší farnice. Pozvala mě na 
přednášku doktora Cyrila Höschla, která 
se uskutečnila v Rožnově pod Radhoštěm 
v roce 2016. Je skvělé, že takové počiny 
přispívají ke kácení předsudků vůči du-
ševně oslabeným nebo postiženým. Přišla 
tam řada psychiatrických pacientů a mně 
bylo mezi nimi příjemně.
S lidmi sužovanými nějakým duševním 
postižením jednám úplně stejně jako 
s ostatními návštěvníky, což jim dodává 
sebejistotu. Vždyť často propadají dojmu, 
že jsou pro svou chorobu nápadní. Ne-
soustředím se tedy při setkání s nimi na 
jejich odlišnosti. Možná i toto je dost ty-
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me si Ježíšovy přednostní lásky k dětem, 
což bylo v jeho době neslýchané. Na ji-
ném místě říká Ježíš: „Kdo chce být mezi 
vámi největší, buď vaším služebníkem 
a otrokem všech.“ Myslím si, že toto je 
přesně ono: k lidem je potřeba přistupo-
vat jednotlivě a to je podle mě budoucnost 
Církve. Lidé už nejsou dnes takoví, že jim 
nařídíte a oni se podrobí. Bez toho osob-
ního přístupu je neudržíme v našem spo-
lečenství. Církev musí vysílat jednoznač-
né poselství: „Jsou u nás vítáni všichni.“
Když čteme evangelium, uchvátí nás oso-
ba Pána Ježíše. „Do jeho blízkosti přichá-
zeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.“ 
Tohle je jeden z těch slavných úvodů, kte-
rý najdeme u Lukáše. Co si o tom máme 
myslet? Pán Ježíš neřekl: „Nejdříve se, 
hoši, dejte do cajku, a až budete v pohodě, 
tož přijďte.“ Já mám pocit, že to v Církvi 
někdy děláme. Přijď, až budeš normální. 
Já říkám: „Přijď takový, jaký jsi.“

Jak může lidem se zkušeností s dušev-
ním onemocněním pomoci víra?
To je hodně obecná otázka. Já bych vyšel 
ze základní definice: víra je spolehnutí se 
na Pána Boha.
Věřící člověk má určitě jednu výhodu. 
Může si říci: „Bůh to se mnou myslí dob-
ře. Moje nemoc je součástí jeho spásného 
záměru a prozřetelnosti.“ Ovšem, pokud 
na něho dolehne těžká zkouška, může se 
dostávat do duchovního zápasu. „Pane 
Bože, proč mi to děláš? Proč zrovna já?“ 
To není výraz pochybovačnosti. Takto na-
říkali před Hospodinem mnohé postavy 
Starého zákona. Na prvním místě spra-
vedlivý Jób, jehož stihly všechny předsta-
vitelné hrůzy. Jeho nářek nabývá podo-
by výčitek.
Rád bych zopakoval ještě jednou, že vě-
řící by neměli očekávat zázraky na po-
čkání. Vybavuje se mi jeden poučný pří-
běh z doby, kdy jsem působil jako farář 
v Dlouhé Loučce. Jednoho dne za mnou 
přišel jeden mladý muž. Byl o něco mlad-
ší než já. Mohl mít necelých třicet let. Už 
od pohledu trpěl depresemi, ale toužil po 
víře. Chtěl být pokřtěn, a tak jsem se mu 
skoro celý rok věnoval. Když už se blíži-
la příprava ke konci, začal velice žadonit, 
aby se křest uspíšil. Jako mladý, nezkuše-
ný duchovní jsem si řekl: „Možná, že by 
mu ten křest pomohl k nabytí duševního 
klidu. Třeba i ty deprese bude snášet po-
kojněji.“ S dovolením svého arcibisku-
pa jsem mu tedy vyhověl. Zdálo se, že ten 

den po udělení svátosti byl úplně šťastný. 
Do týdne spáchal sebevraždu. Najednou 
jsem si začal vybavovat souvislosti, které 
mi prve unikaly. On si ve své mysli vytvo-
řil takový jízdní řád, křest měl být bezpro-
střední přípravou k vytoužené sebevraž-
dě. Nejdříve rozprodával majetek. Najed-
nou už nejezdil v krásném autě, ale v ně-
jaké rozhrkané herce. Vykládal jsem si 
to jako výraz jeho skromnosti, že se zří-
kal pozemských statků. Čím víc se blížil 
křest, byl spokojenější, už věděl, že se blí-
ží konec. Pro mě to byla veliká kněžská 
lekce. Když se s podobnými případy se-
tkávám nyní, žadatele spíše brzdím. Oni 
někdy očekávají od křtu věci, které jim 
dát nemůže...

Co byste vzkázal lidem s duševním one-
mocněním? 
Já jsem rád, že žiji v době, kdy lidé s du-
ševním onemocněním už nejsou tolik vy-
tlačovaní z lidské pospolitosti. Společnost 
je už v tomto pohledu o něco chápavěj-
ší. Proto bych postiženým lidem doporu-
čil, aby se nebáli ve vhodných okamžicích 
hovořit o svém onemocnění na pracovišti, 
mezi svými blízkými. Mohou být pro dru-
hé povzbuzením. Každý má nějaké ome-
zení. To, co se někdy může zdát handi-
capem, nás může vystřelit do závratných 
výšin. Lidé, kteří mají duševní postiže-
ní, mohou porozumět jiným trpícím. Vaše 
postižení může být i dar, dar od Boha.

Jsou mezi duševně nemocnými i kněží 
nebo řádové sestry?
Otázka je určitě na místě. Ano, potkal 
jsem se s řeholními sestrami i kněžími, 
kteří se léčili z důvodu psychiatrického 
onemocnění.
Není pochyby, že někteří příslušníci du-
chovenstva trpí duševními poruchami. 
Nedovedu to statisticky popsat. Když 
se konají přijímací zkoušky do kněžské-
ho semináře, jejich nezbytnou součás-
tí je hloubkový psychologický test, z ně-
hož by ty zásadní psychiatrické diagnó-
zy měly být patrné. Předpokládám, že du-
chovních s nějakým psychickým postiže-
ním není mnoho.
Předběžné psychologické vyšetření doká-
že řadu těchto uchazečů odfiltrovat. Tady 
nejde o to, že by je chtěl někdo diskri-
minovat, ale spíš o to, aby se později ne-
zhroutili, protože výkon kněžského povo-
lání je psychicky velmi náročný.
Navzdory tomu, že každý bohoslovec je 

hem pestřejší. Bohužel pořád jsme to jako 
katoličtí křesťané v naší zemi nedokáza-
li zpracovat.
Já jsem přišel k víře praktikované až ně-
kdy okolo třináctého roku života. Od sa-
mých začátků jsem vnímal církev jako pro-
stor, kde má každý slovo; kde jsi přijímaný 
takový, jaký jsi. To je ohromný potenciál. 
Ovšem, čím jsem starší, tím více zjišťuji, že 
jsme ho ještě nedokázali využít.

A teď už přicházím k Vaší otázce. Samo-
zřejmě, do našich kostelů přicházejí lidé 
s duševním postižením. Třeba ti, které 
mučí deprese. Jsou mezi námi. My musí-
me těmto lidem věnovat pozornost. Když 
jsem vstupoval do duchovenské služby, 
očekával jsem, že budu provozovat tzv. jo-
sefínskou duchovní správu, tj. budu od-
dávat, křtít, zaopatřovat, zpovídat, učit 
a všichni mi budou trhat ruce. Ale doba 
se velice změnila. Za těch patnáct let mojí 
kněžské služby si všímám, že pastorace 
začíná být čím dál více individuální. Už 
nepracujeme s velkými skupinami např. 
po třiceti lidech, ale často přicházejí jed-
notlivci, se kterými je třeba navázat jedi-
nečný vztah a věnovat se jim osobně. Vy-
žaduje to mnoho času. Nemůže to zvlád-
nout jediný kněz. Do budoucna bude za-
potřebí vytvořit ve farnostech jakési své-
pomocné týmy, které by se na to soustře-
ďovaly, a to podle mě není nic nemožné-
ho. Vždycky se najde někdo, kdo je scho-
pen se vcítit do druhého a může potom 
pomáhat v práci s lidmi, kteří jsou sužo-
váni, třeba konkrétně depresemi. Tedy 
podle mě je toto cesta pro církev. Čím dál 
více opouštět to velikášské myšlení: „Nás 
je mnoho“. Všímat si jedinečných, neopa-
kovatelných životních příběhů. Nedávno 
mě oslovila myšlenka Václava Havla, na-
šeho někdejšího prezidenta. Řekl zhru-
ba toto: „Jakost demokracie se pozná podle 
toho, že věnuje pozornost menšinám.“ Čili 
demokrat, to není člověk, který vahou své 
přesily zválcuje ostatní, ale správný de-
mokrat budující občanskou společnost je 
ten, kdo si všímá menšin a nepřipravuje 
je o jejich hlas. Kde jinde bychom to měli 
zakusit než v církvi?
Všechny ty menšiny, které mají svoje 
zvláštní potřeby, by měly přijít ke slovu 
a měly by být slyšeny. Ony jsou platnou 
součástí našeho společenství. Mohli by-
chom číst v evangeliu to, co říká Kristus: 
„Jestliže nepřijmete Boží království jako 
děti, vůbec do něho nevejdete.“ Všimně-
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kněží, kteří měli očividně duševní one-
mocnění. Často se poukazuje na svatého 
Faráře arského. Když je nějaký kněz sti-
žen duševní poruchou, neznamená, že ne-
může být svatý. A to je i u každého běž-
ného věřícího. Pokud někdo trpí schizo-
frenií, to neznamená, že nemůže být sva-
tý. Většinou zdůrazňujeme jako katolič-
tí křesťané zásadu, že milost předpoklá-
dá přirozenost. Čili, když je člověk na při-
rozené rovině v pořádku, tak na tom mno-
hem snáze může stavět Boží milost. To 
člověk nemůže popřít. Samozřejmě, když 
máte zdravou rodinu, ve které vás vy-
chovají milující rodiče, a pokud dostane-
te dobrou školu, máte dobré životní ná-
vyky, potom se na tom mnohem snáz bu-
duje, ale není to nezbytná podmínka. Ně-
kdo holt se narodí s duševním postiže-
ním. Je po přirozené stránce rozkolísa-
ný, ale navzdory tomu může z něho Bůh 
udělat úžasného světce. Bůh není vázán 
ničím. On nečeká, až budeme normál-
ní. On chce, abychom za ním přišli tako-
ví, jací zrovna jsme. On pak dělá zázraky. 
Žádné čáry máry fuk: „Přijmi Pána Je-
žíše jako osobního Spasitele, a pak bude 
všechno růžové.“ To katolík neřekne. Je-
likož katolík moc dobře ví, že lidský život 
bude vždycky složitý a že budeme vždyc-
ky nést kříž.

Zmínil jsem svatého Faráře arského. Za 
přečtení stojí kniha od význačného fran-
couzského romanopisce Georgese Ber-
nanose Deník venkovského faráře. Slo-
žitá četba. Není vhodná ke kávě ani k zá-
kusku; popisuje životní příběh kněze, kte-
rý byl skutečný „blázen“. Tento „blázen“, 
řekněme to slovo ještě jednou, miluje 
Krista a koná zázraky. Přicházejí za ním 
zástupy ke zpovědi. Krásný příběh. Uka-
zuje se tam i role představených, kteří to-
hoto klerika bedlivě sledují. Vědí, že je du-
ševně nemocný. To je ono. Pokud máme 
nějakého kněze s těmito těžkostmi, to ne-
znamená, že ho hned označíme za ne-
schopného výkonu služby. Ale jde spí-
še o to přistupovat k němu s jemnocitem 
a větší pozorností. Tady není rozdílu mezi 
knězem a neknězem. Takže děkujme za 
lidi, kteří trpí nějakým duševním onemoc-
něním, protože oni nás učí jednat s lidmi 
jakožto s lidmi. To nejsou kusy ve stádu, 
to nejsou ovce. To se mi zdá být stěžejní.
Dokážu si představit kněze, za kterým 
přijde muž nebo žena trpící schizofrenií 
nebo něčím jiným, a ten kněz řekne: „Ro-

formován přinejmenším pět let v semi-
náři a doprovázen v prvních krůčcích du-
chovenské služby, tu a tam se projeví ně-
jaká psychiatrická nemoc. Někdy je kněz 
postaven i mimo službu. Některé choro-
by mohly být latentně přítomny v tom člo-
věku už dávno, než se stal knězem, a pro-
jevily se až v pozdější době, pod vlivem 
vnějších činitelů.
Opravdu, není nic vzácného, že se mezi 
řeholníky a kněžími vyskytnou lidé s du-
ševním onemocněním. To ale neznamená, 
že nejsou dobrými kněžími a řeholníky. 
Stále zůstávají svobodnými a mohou mi-
lovat Boha nade vše a bližního jako sebe. 
Zažil jsem jednoho starého, ctnostné-
ho kněze, který trpěl bludy. Měl utkvělou 
představu, že mu někdo dělá schválnosti. 
Měl pocit, že mu kradou jeho osobní věci 
nebo mu mění klíče ode dveří nebo vložky 
v zámcích. Tento kněz se však za domně-
lé pachatele nepřestal modlit. A to mi při-
šlo krásné. On sice nebyl schopen posou-
dit skutečnost, která se okolo něho děla, 
choval se podezřívavě, ale pořád v něm 
zůstal nádherný, obětavý, kněžský duch. 
Lidi okolo miloval, i když byl přesvědčen 
o jejich úkladech. Velice krásný přístup. 
Mohl na ně svolávat hromy blesky, kdyby 
býval chtěl.
Snad ještě jednu věc bych podotknul. 
V každé církevní službě i společenství 
hraje klíčovou úlohu poslušnost. Zkuše-
ný a soudný představený si všimne, že ně-
který spolubratr či spolusestra vykazu-
je známky duševního postižení. Konkrét-
ně to může být sklon k velikášským činům 
jako zakládání nových klášterů. Vahou 
své autority může takovým lidem velice 
pomoci. Může jim říci: „Mám tě ráda, ale 
tohle ti zakazuji, protože by ti to ublíži-
lo.“ Pokud dotčená duše pokládá předsta-
venou za osobu, která to s ní myslí dobře, 
nakonec poslechne. Tak to chodí v řehol-
ních společenstvích. Platí to i na diecéz-
ní kněze: poslušnost vůči sídelnímu bis-
kupovi je velmi osvobozující. Někdo z kle-
riků může pod vlivem psychiatrické cho-
roby usilovat o opravdu nerozumné věci. 
Přijde představený a rázně řekne: „NE. Já 
to zakazuji.“ V těchto okamžicích uplat-
ňuje svou moc ku prospěchu oslabeného 
člověka.
Když se vrátím k samotné otázce – jis-
tě, i mezi duchovními a řeholníky najde-
me lidi s duševním postižením. Předpo-
kládám, že je jich mnohem méně než v ji-
ných životních povoláních. Zároveň si 

myslím, že to nijak neškodí nebo nesni-
žuje jejich důstojnost ani hodnotu jejich 
služby. Kněz nebo řeholník trpící tím-
to způsobem může být velikým požehná-
ním.
Představený by měl zavčasu rozpoznat, 
že někdo z jeho podřízených má těžkosti, 
a měl by mu věnovat zvláštní pozornost. 
Nevím, jestli to dělají důsledně. Možná, 
že v těch větších diecézích, kde má pod 
sebou biskup okolo pěti set lidí, si ještě 
nezvykli na práci s personálními zdroji. 
Může se docela dobře stát, že se kněz pod 
vypětím zhroutí. Nebo u něho propuknou 
úzkostné stavy, začne se chovat jako ma-
niak. Myslím si, že nám chybějí spolehli-
vé kontrolní mechanismy, díky nimž by se 
biskup dozvěděl o tom, že některý děkan, 
farář či kaplan se chová „divně“ a potře-
buje pomoc.
V nedávné době se papež František obra-
cel na biskupy s velice prozíravými pod-
něty: Nebraňte svým kněžím, aby se s vámi 
spojili. Když vám kněz volá, tak zvedně-
te telefon hned. Pokud nemáte zrovna čas, 
tak mu zavolejte co nejdříve. Choďte na ná-
vštěvy ke kněžím. To jsou skutečně prak-
tické rady. Představený musí mít osobní 
vztah se svými duchovními. S ohledem na 
celibát nemají své rodiny a před vlastní-
mi farníky se stydí. Pokud nemocný kněz 
vidí, že biskupovi na něm záleží, pak je 
všechno na dobré cestě.
Proč by i dobří kněží nemohli brát anti-
depresiva? Tím, že obdrželi kněžské svě-
cení, se nestali supermany. Je třeba opus-
tit úzce klerikální obraz církve, kde všech-
no závisí na kněžích. Kněží jsou jen lidmi, 
které Bůh obdařil mimořádnou milostí. 
Tvrdíme, že kněz je připodobněn Kristu 
Veleknězi. Kdo vidí kněze, vidí Krista. To 
je věc víry. Pořád je ovšem z masa a kos-
tí a i on se může sesypat. Možná, že si to 
naši představení ještě neuvědomili. Tolik 
let si svoje bohoslovce pěstujeme v kněž-
ském semináři, potom na ně biskup vlo-
ží ruce a pošle je na kaplanské místo. Po 
složení farářských zkoušek už působí sa-
mostatně a zájem o ně výrazně poklesne. 
Toto je každopádně špatně. Všímavost je 
velice naléhavá, i deset, patnáct, dvacet 
let po svátostné ordinaci.
Neříkám, že by bylo mezi kněžími nad-
měrné množství duševně postižených. 
Ale čeho si každý věřící zaručeně všimne? 
Co kněz, to svéráz! Kolik podivínů mezi 
námi je!
V dějinách církve najdeme řadu svatých 
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zumím Vám. Důvěrně to znám.“
Abychom mohli druhým lidem pomáhat, 
nemusíme být dokonalí, zdraví, bez vrá-
sek. Já spíše budu důvěřovat knězi, který 
bude mít ty vrásky, který bude mít laskavý 
pohled, nebude mě okřikovat, nechá mě 
vyjádřit se, a to přece umějí duševně ne-
mocní lidé znamenitě.

Jaké přání nebo vizi máte do budoucna?
Moje vize do budoucna vychází z ono-
ho základního prožitku, který jsem uči-
nil v nějakých třinácti letech, kdy jsem po-
prvé vkročil do chrámu v Nezdenicích, do 
svého farního kostela, a bylo mi tam dob-
ře. Vzpomínám na mnoho kněží, s nimiž 
jsem se v době dospívání setkával, a každý 
mi dával najevo upřímný zájem. Vnímal 
jsem Církev jako prostor přijetí.
Když se řekne katolicismus, tak si ho 
vždycky spojuji s otevřenou náručí. Po-
hleďme na sloupořadí na Svatopetrském 
náměstí, sochař Bernini je záměrně navrhl 
jako dlaně otevřené městu a světu. Toto byl 
tedy můj základní prožitek, prožitek přije-
tí, které, myslím, každý dospívající potře-
buje: Máme tě rádi, jsi vítaný a chtěný.

Pořád se k této myšlence vracím. V letoš-
ním roce zahajuje římskokatolická církev 
synodu. Je to cesta, která má vést k obro-
dě. Bude probíhat odspodu, tj. od obyčej-
ných věřících v našich farnostech. Ti bu-
dou diskutovat nad otázkami, které je za-
jímají, zneklidňují nebo rozčilují. Budou 
třeba i navrhovat dobré nápady vedou-
cí ke změně. Výsledkem synodálního pro-
cesu potom má být, že si v církvi budeme 
připadat jako ve svém domově. Bude nám 
tam prostě útulno.
Pořád v naší církvi najdeme mnoho sku-
pin, které jsou frustrované, že si jich ni-
kdo nevšímá nebo že se dělá, jako by ne-
byly. Zvlášť dramaticky vnímám přístup 
církve k homosexuálům. To je otázka, kte-
rou nemůžeme promlčet. Jsou to kon-
krétní osudy, konkrétní lidské tváře. Jako 
kněz se setkávám s mladými lidmi, u kte-
rých se projevuje odlišná sexuální orien-
tace od té heterosexuální; bývají zmatení 
a nešťastní. Pohybují se v prostředí, kde 
mají strach promluvit. Přitom jsou to ve-
lice krásní, obdarovaní lidé, kteří by měli 
dostat slovo.
Není žádoucí očekávat od lidí, aby se nej-

prve dali do pořádku a teprve potom při-
šli. Do církve nepotřebujeme žádné očko-
vací průkazy. Do církve může přijít každý, 
tak jako za Kristem mohl přijít každý.

Dost stěžejní pro mě bylo, když jsem se 
před několika lety dozvěděl o sebevraž-
dě sedmnáctiletého hocha Filipa. Vyros-
tl v katolické rodině. Kluk zapojený do ži-
vota farnosti. Měl ve své blízkosti i tetu, 
která byla otevřenou lesbou. Pohyboval 
se v blízkosti kněží, kteří měli také pocho-
pení. A přesto tento mladičký gay měl po-
cit, jako by se dusil, a sáhl si na život. To 
pro mě bylo varovné memento. Hořké 
probuzení. Pozor! My si myslíme, že jsme 
přijímajícím společenstvím, ale jsou tu 
i lidé, kteří to vnímají úplně jinak. Připa-
dají si odstrčení, umlčení, zastrašení. Ko-
lik mohl mít ještě roků před sebou? V tom 
nejkrásnějším věku udělat tak hroznou 
a nezvratnou věc! Je tohle zapotřebí?

Probuďme se a konečně si všímejme těch, 
kteří nejsou podle našich představ.

Dana Mičolová

Milí rodiče a děti,
dovolte nám, abychom se Vám krátce 
představily. Jsme kamarádky Terezka 
a Maruška a od malička jsme vyrůstaly 
tady v rožnovské farnosti. Každou 
neděli jsme navštěvovaly malou scholu 
ještě pod vedením Bětušky Hlavicové 
a o velkých prázdninách jsme jezdívaly 
na farní tábory. Jak plynul čas, postupně 
jsme začaly chodit i do místního 
společenství mladých a staly se z nás 
jedny z vedoucích táborů. Obě jsme si 
prošly dvouletým animátorským kurzem 
v Rajnochovicích, který nás velmi obo-
hatil. Před dvěma lety jsme měly tu čest 
převzít spolu s Pavlem Špatným vedení 
malé scholičky, která zpívá v neděli na 
třetí mši svaté. V letošním roce jsme 
také dostaly možnost stát se hlavními 
vedoucími příměstského tábora. 

Terezka Bohuslavová / Pocházím 
z Rožnova pod Radhoštěm, je mi 19 let 
a nyní studuji poslední rok na Střední 
pedagogické škole v Kroměříži. Ve svém 

volném čase ráda trávím čas s rodinou 
a přáteli, chodím do přírody a na výlety po 
horách, ráda cestuji a objevuji nové země 
a nová místa. Mými koníčky je hra na klavír 
a varhany, ale ráda si vyzkouším i jiné 
hudební nástroje. Také ráda fotím a čtu 
knihy libovolného žánru. Především se ráda 
věnuji dětem a mladým lidem. V naší far-
nosti působím jako varhanice a vedoucí na 
farních táborech. Na příměstském táboře 
budu mít na starost 
kromě organizace 
také focení společných 
zážitků.

Maruška Rozsyp-
alová / Jsem taktéž 
z Rožnova pod 
Radhoštěm, je mi 19 
let a studuji pos-
lední rok na Gym-
náziu Rožnov pod 
Radhoštěm. Už nějaký 
ten rok hraji na housle 
a moc ráda tancuji 

a maluji. Také mám ráda fantasy, sci-fi, 
detektivky a občas i nějakou tu romantiku. 
:) Moc mě baví příprava táborů, práce 
s dětmi a mladými lidmi. Zajímám se také 
o zdravotnické obory, a proto si během to-
hoto školního roku budu dělat zdravotnický 
kurz, díky kterému budu moct zastávat 
funkci zdravotníka na příměstském táboře. 

Budeme se těšit na společně strávené 
chvíle a zážitky. Rády vás uvidíme u nás 
ve schole či na příměstském táboře. Na 
všechny z Vás se moc těšíme.

MaTe

Nové hlavní vedoucí příměstského tábora 
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OKÉNKO PRO DĚTI
Materiál vytvořilo © Katechetické středisko AP 2021 

Jak se projevila Boží láska? 
 

Jak moc nás má Bůh rád, si často můžeme připomenout i v postní době. Víte, čím se 
Boží láska k nám projevila nejvíc? Zkuste vyluštit citát z evangelia podle Jana! 

Seřaďte správně sloupce mřížky s písmeny! 
 

 

   T H A Ů B    
   L I O M K    
   S L V A V    

V , Ě A D L E Ž É S T 
Z J H O N R D E E O O 
A H N N Y A S O B , É 
O Á Y , Ý K N D V D Ž 
N H N Ř É Í V O E , Ě 
   Y H N A Z    
   A , L L U    
   L Ě Ž M E    
   T O V V I    
   Ý N . Č Ě    

 
 
 
ŘEŠENÍ: 
 
 
 

 
 

Zkus najít přesné místo, kde v evangeliu tuto větu najdeš! 
 

Jan ___,_____ 

NAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ SOUTĚŽ

Tuto soutěž si už nenecháme nikdy ujít 
a moc ji doporučujeme vaší pozornosti. 
Pokud jste si totiž nevšimli, má skvěle 
motivující odměnu! A můžeme potvrdit, 

že je dost možné, že ji letos pro svou 
rodinu získáte právě vy! Naše děti nám 

už POBY T NA SV. HOSTÝNĚ dvakrát 
vyhrály:) –ech–
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PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 
hlavních naplánovaných akcí 

pro nejbližší období

BŘEZEN
21.–23. 3. 
P.P. Hofírek, Duch. obnova na Velehradě

28. 3. / pondělí
Schůzka lektorů

30. 3. / středa od 19 hodin
Pastorační rada

2. 4. / sobota
CPR, příprava snoubenců

10. 4. / Květná neděle
9:30, Svěcení ratolestí v Muzeu 

u svaté Anny, průvod do kostela
14:00, Křížová cesta
15:00, Velikonoční zpovídání

13. 4. / středa
Zkouška scholy na Velikonoce

14. 4. / Zelený čtvrtek, 
začíná Velikonoční triduum
18:00, Mše sv. na památku Večeře Páně

15. 4. / Velký pátek, den přísného postu
9:00, ministrantská zkouška
14:00, Křížová cesta
18:00, Velkopáteční obřady

16. 4. / Bílá sobota
9:00, ministrantská zkouška
20:00, Velikonoční vigilie

17. 4. / SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše sv. jako v neděli, žehnání pokrmů

23. 4. / sobota
8:00, setkání dominikánů

24. 4. / Neděle Božího milosrdenství
14:30, zpovídání
15:00, pobožnost k Bož. milosrdenství

1. 5. / neděle
18:00, koncert TKA

6. 5. / pátek
18:00, mše svatá na závěr 
lektorského kurzu, biskup o. A. Basler

8. 5. / neděle
8:15, mše sv. za padlé občany města RpR

17. 5. / úterý
19:00, koncert TKA

21. 5. / sobota
8:00, setkání dominikánů

28. 5. / sobota
9:00, nác vik prvního sv. přijímání, 
zpovídání

29. 5. / neděle
10:00, první svaté přijímání

Materiál vytvořilo © Katechetické středisko AP 2021 

Jak se projevila Boží láska? 
 

Jak moc nás má Bůh rád, si často můžeme připomenout i v postní době. Víte, čím se 
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A H N N Y A S O B , É 
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Zkus najít přesné místo, kde v evangeliu tuto větu najdeš! 
 

Jan ___,_____ 

Materiál vytvořilo © Katechetické středisko AP 2021

V postní době bude křížová cesta
  každý pátek v 17:15 
 a každou neděli v 15:00
 
Zkoušky scholy na Velikonoce 
budou každou sobotu v 16:30

Plánované nedělní sbírky
13. března, na pastoraci mládeže
20. března, na lavice
16. dubna, Bílá sobota, na Boží hrob 
17. dubna, na seminář
24. dubna, na lavice
8. května, na média
15. května, na lavice
5. června, na církevní školy

KVĚTEN

DUBEN
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Od prosince 2016 pomáhá lidem, kteří 
se ocitli v krizové situaci, se zajištěním 
jejich základních potřeb. 

Centrum poskytuje pomoc v podobě 
potravin, základního ošacení, textilu, 
hygienických potřeb a dle možností 
také základního vybavení domácnosti 
lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů 
ocitli v situaci, kdy nemají finance na 
zajištění základního živobytí. Centrum 
koordinuje také přímou finanční pomoc 
ze zdrojů Tříkrálové sbírky.
Pro poskytnutí pomoci 
jsou sestavena prav-
idla. Vše je evidováno 
a nastaveno tak, aby 
každý člověk měl stejnou 
možnost pomoc dostat, 
a to napříč nejrůznějšími 
cílovými skupinami. 
Pomoc je vydávána na 
základě doporučení 
sociálních pracovníků 
či na základě sociálního 
šetření, které provede 
pracovnice Centra. Opakovaný výdej pomo-
ci je podmíněn aktivní spoluprací žadatele 
s příslušnými sociálními službami.
Snahou je, aby se lidé nestali na naší 
pomoci závislí, ale aby jim pomohla 
v nejtěžší situaci, než si budou schopni 
své základní potřeby opět zajistit sami. 
Centrum spolupracuje s téměř všemi sub-
jekty poskytujícími sociální služby v ob-
lasti působnosti Charity Valašské Meziříčí 
(ORP Valašské Meziříčí, ORP Rožnov p. 
R.) a tato spolupráce se dále rozvíjí.

Materiální a potravinová pomoc v roce 
2021:
Celkem bylo 1196 výdejů materiální 
a potravinové pomoci. Což je o 431 více 
než v roce 2020. 
Většina lidí, které Centrum podpořilo, 
dlouhodobě pobývá na území naší 
působnosti, ale z nejrůznějších důvodů 
tady nemají trvalý pobyt. Přesto zde 
mají vytvořeny vazby, proto tady i nadále 
zůstávají. Pro velkou část z nich je velmi 
těžké v současné situaci trvalý pobyt 
změnit.

Objem vydané pomoci v roce 2021:
- 8 302 kg potravin (o 1442 kg více než 
v roce 2020),
- 1 500 kusů hygienických potřeb,
- 2 500 kusů ošacení a textilií,
- 136 kusů domácích potřeb,
- 51 žádostí o přímou finanční pomoc 
z Tříkrálové sbírky.

Graf níže znázorňuje stoupající tendenci 
výdajů pomoci v CSMP. Velký podíl na 
nárůstu má také covidová situace, která 

Centrum sociálně–materiální pomoci 
pomáhá již 5 let

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
více lidem způsobila problémy. 
Centrum sociálně-materiální pomoci 
je materiálně podporováno ze strany 
Potravinové banky ve Zlíně a také 
z Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám. Zásoby doplňujeme zapojením 
do potravinových sbírek. Sami pořádáme 
menší sbírky ve farnostech a firmách 
v našem regionu.
Pravidelně také odebíráme přebytky 
pečiva z místního obchodního řetězce 
Tesco a nyní nově také ze supermarketu 
Albert. 

Michaela Pácová, DiS.
vedoucí služby CSMP, sociální pracovnice

POSTNÍ ALMUŽNA 
není klasickou sbírkou, 

ale podporou duchovního 
prožívání postního období

Všichni, kdo se chtějí přidat, jsou 
každoročně zváni k účasti na starobylé 
postní tradici – almužně. 
Princip je jednoduchý: peníze za požitky 
(může jít o sladkosti, cigarety, alkohol či 
nějakou zábavu), které si během postní 
doby odřeknete, vložíte do papírové 
pokladničky, tzv. postničky. Tu si můžete 
vyzvednout v kterémkoliv kostele. Částky, 
které jste si odepřeli, pak pomáhají jiným. 
Pokud peníze chcete věnovat někomu 
konkrétnímu, vložte do kasičky lísteček se 
jménem a kontaktem toho, komu chcete 
vaším darem pomoci. Příjemcem může 
být osoba, rodina nebo společenství, ale 
také určitá skupina, např. senioři, matky 
s dětmi nebo opuštěné děti. Se všemi 
doporučeními pracujeme. U konkrétních 
osob a rodin provedeme sociální šetření, 
ze kterého vyplyne i výše finanční podpo-
ry. Sociální šetření provádíme z důvodu 
vyhodnocení skutečné potřebnosti 
a případně nabídky jiné formy pomoci. 
V minulém roce vaše dary podpořily 
klienta služby pro lidi bez domova, 
seniory z Denního stacionáře Radost, 
ministranty ze Zubří a člena rodiny 
s handicapem. Část darů putovala k rod-
inám na jižní Moravu, které byly zasaženy 
tornádem, a také do Německa na human-
itární pomoc po záplavách.
 Děkujeme všem, kteří se do Postní 
almužny zapojí.
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kontrastů, kde na jedné straně najdeme 
nejmodernější IT průmysl či kosmický 
program, na straně druhé zde umírají 
lidé bez lékařské péče a miliony dětí 
nechodí do škol. Pomoc v projektu 
Adopce na dálku směřuje právě k těm 
nejchudším na venkově i v městských 
slumech. Saniye bude letos v srpnu 15 
roků a nyní ukončila 9. ročník základní 
školy.  Díky naší podpoře bude moci 
studovat dál a může dosáhnout svého 
vysněného povolání – bankéřky. Její 
otec před rokem zemřel na infarkt 
a maminka pracuje jako kuchařka 
ve škole. Má ještě devítiletou sestru. 
Ve škole ji nejvíce baví matematika 
a kreslení, a také ráda běhá – vyhrála 
již několik závodů. Rodina vlastní malý 
domek ve vesnici Kudumallige, která 
leží v jihozápadní části Indie.

Chlapec John bydlí s maminkou, 
tatínkem, dvěma sourozenci a s brat-
rancem, kterému zemřel otec. Chodí do 
2. třídy základní školy a jeho oblíbeným 
předmětem je angličtina. Chtěl by se 
stát zemědělcem. Také si rád hraje se 

svými kamarády a říká vtipy, kterým se 
ostatní smějí.

Domovem Johna je stát Uganda, který 
leží ve východní Africe a zabírá plochu 
asi jako Česká republika. Patří mezi 
nejkrásnější země Afriky, avšak navz-
dory příjemnému klimatu a příznivým 
geografickým podmínkám je Uganda 
jedním z nejchudších a nejméně roz-
vinutých států světa. Na její neutěšené 
situaci se podepsala její pohnutá 
historie plná diktatur a občanských 
válek. Další velké problémy jsou 
spojené s obrovským státním dluhem, 
negramotností a nemocemi, z nichž 
nejzávažnější je epidemie viru HIV. 
Rodiny, které jsou zapojeny do pro-
jektu Adopce na dálku, většinou žijí ve 
vlastnoručně postavených hliněných 
chýších, kde není elektřina ani přívod 
vody. Svítí petrolejovými lampami nebo 
svíčkami, používá se suchý záchod. 
Živí se téměř výhradně vlastní produkcí 
a přebytky prodávají na trhu – pěstují 
především sladké brambory, fazole, 
kukuřici, arašídy, kávu a maniok. 
Ugandská vláda garantuje základní 
vzdělání zdarma. Přesto se však ke 
školní docházce vztahuje řada nutných 
výdajů, které činí vzdělání pro mnohé 
děti nedostupné (povinná školní unifor-
ma, sešity, obědy, poplatky za zkoušky 
v posledním ročníku atd.).
Cílem programu Adopce na dálku je 
zajistit dětem takové vzdělání, aby se 
mohly postavit na vlastní nohy a v bu-
doucnu nepotřebovaly žádnou rozvo-
jovou pomoc. Podporuje proto děti 
zejména v tom, aby se vyučily nějakému 
praktickému řemeslu, které by uplatnily 
ve svých komunitách a přispěly tím k je-
jich celkovému samostatnému rozvoji.
Pokud je vám tato forma pomoci blízká 
a chtěli byste si adoptovat dítě a tak 
podpořit jeho vzdělání, informace nal-
eznete na webových stránkách: 
https://praha.charita.cz/adopce/

Kateřina Kolajová
Pastorační asistentka

Adoptovali jsme Saniyu a Johna

Naše organizace se také zapojuje 
do projektu Adopce na dálku. Tento 
projekt zaštiťuje Charita Praha, 
která spolupracuje s partnerskými 
organizacemi nacházejícími se přímo 
na místech, tedy v Indii, Ugandě 
a Bělorusku. Tam kromě adopce 
zřizuje i školy a nemocnice. Děti 
jsou doporučovány místními komu-
nitami a prošly výběrem charitních 
sociálních pracovníků. Díky naší 
finanční podpoře navštěvují školu, 
dostanou školní pomůcky, uniformu 
a školní oběd. Věnují se mimoškolním 
aktivitám a v případě potřeby mají 
zajištěnou zdravotní péči.

Během své působnosti jsme adoptovali 
několik dětí. To poslední, indická dívka 
jménem Diksha, získalo v prosinci 
minulého roku bakalářský titul na Busi-
ness Administration. Protože je již jen 
krůček k získání práce, a tedy i finanční 
nezávislosti, ukončila i svou účast 
v programu Adopce na dálku. Následně 
jsme tedy podali další žádosti a nyní 
máme v adopci děti dvě. Dívku Saniyu 
z Indie a chlapce Johna z Ugandy.
Aby adopce nezůstávala tolik anonym-
ní, rádi bychom vám teď obě děti 
představili.

Saniya pochází z Indie, druhé 
nejlidnatější země světa. Je to země 
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Ježíši, žil jsi před 2 tisíci lety v Nazaretě. 
Vnímám tě jako historickou postavu 
podobně jako Cézara, Napoleona nebo 
třeba Hitlera. Ale proč se mi i po 2 tisících 
letech pořád nabízíš, proč pořád tlučeš, 
proč mi chceš určovat směr mého života? 
Já tě nepotřebuji. Já mám svůj život, který 
si chci tvořit podle sebe, ve kterém mám 
spoustu radostí, a naopak i bolestí, ale 
ty mi s nimi stejně nepomůžeš. Nechci 
na svém životě nic měnit. Už jen z toho, 
co se doslýchám, jsou s tebou jen samé 
problémy, tam zakazuješ to, tam zase 
ono. Dáváš lidem nějaké zákony a rady, 
ale pomůže jim to? Raději se budu věnovat 
medicíně nebo vědě, než abych ztrácel čas 
s tebou. To má aspoň nějakou budoucnost. 
Vím, že jsi asi nic špatného neudělal a byl 
jsi k lidem hodný, ale kolik už na světě bylo 
takových lidí a já bych se měl obracet zrov-
na k tobě? Promiň, ale není tu pro tebe 
místo, nepotřebujeme tě. Nechceme, abys 
měnil naše životy. Vzpomínám na mou 
babičku, která říkávala, ať vždy pamatuji, 
že po smrti nás čeká věčný život. Ale smrt 
je daleko, a jaký věčný život? Co je to? 
Ano, zemřít musí každý, ale nikdo neví, co 
pak bude následovat, a ani ty sám mi to 
neřekneš, i kdybych chtěl… 

Ježíš chce a tuto informaci nám sdělil 
již před 2 tisíci lety a sděluje nám ji 
každodenně ve všech svatostáncích 
světa. On sám je život a my víme, že 
smrtí život nekončí: „Bůh nám dal 
věčný život, a ten život je v jeho Synu“ 
(1. Janův 5, 11). Bůh nám dal svobodu 
a za to, že mu nevěříme nebo věřit 
nechceme, budeme jednou zodpoví-
dat my sami. I kdyby se nám právě 
teď Ježíš zjevil před námi a začal nám 
říkat, co mám dělat a jak změnit svůj 
život, poslechnu ho? Nebo mu spíše 
začnu říkat, že přišel do 21. století 
a že se toho spoustu od jeho pozem-
ského života změnilo… Cožpak člověk 
může radit Bohu? „Amen, pravím vám. 
Dokud nepomine nebe a země, nepom-
ine jediné písmenko ani jediná čárka 
ze zákona, dokud se všechno nestane.“ 
(Matouš 5, 18). Ježíš přišel, aby nás 
spasil, aby zachránil lidstvo před smrtí 
a věčným zatracením. Ale nechce být 
člověk 21. století raději zatracen, než 

spasen? Bůh nenávidí hřích, ale miluje 
hříšníka. „Lékaře nepotřebují zdraví, 
ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat 
spravedlivé, ale hříšníky.“ (Marek 2, 
17). Zlo na zemi existuje od prvotního 
hříchu spáchaného Adamem a Evou, 
lidmi, které Bůh stvořil ke svému obra-
zu, stejně tak jako nás. V průběhu dějin 
každý člověk, který kráčel po této zemi, 
v sobě nese sklon upadat do hříchu, 
ať už je to dělník, prezident či biskup. 
S tímto sklonem je ale potřeba rázně 
bojovat. Satan svou bitvu již prohrál, 
ale stále má možnost stáhnout k sobě 
další oběti své lži, a i v průběhu dějin se 
mu to často daří. Ještě nikdy v dějinách 
lidstva se však nestávalo, aby se největší 
hříchy a ohavnosti stávaly veřejnými 
zákony. 
Snad máme stále ještě v sobě aspoň 
trochu zdravého svědomí, čistého zraku 
a dobrého sluchu, abychom věděli, 
že vražda, krádež, násilí, braní drog 
a spoustu dalších věcí jsou skutečným 
zlem. Člověk, který však propadl nějaké 
závislosti, již však toto zlo nevidí. 
Pro narkomana nebo alkoholika není 
střízlivost ničím, co by jej přitahovalo, 
a na pornografii a sexu závislý eroto-
man bude výzvu k sebekontrole a čistotě 
brát jako omezování vlastní svobody. 
Zlo má v sobě to, že zotročuje a uvádí 
do závislosti, produkuje smrton-
osnou sladkost, která ničí to, co je 
v člověku nejcennější – schopnost 
lásky. Již nyní je téměř zakázáno ve 
druhém člověku vyvolat pocit viny 
za spáchané zlo, protože v rámci 
demokracie omezujeme jeho svo-
bodu. Ve světle tohoto poznání bychom 
měli přijímat dnešní svět. Nejde o to 
nenávistně poukazovat na druhé, ale 
milovat hříšníka a nenávidět hřích. Ne-
jsme oprávněni soudit druhé, ale také 
nejsme oprávněni podle Božího Zákona 
souhlasit se zlem a jen ho tiše obcházet. 
„Vy jste sůl země; jestliže však sůl poz-
bude chuti, čím bude osolena? K ničemu 
již není, než aby se vyhodila ven a lidé po 
ní šlapali.“ (Matouš 5, 13). Neztraťme 
svou slanost a nenechme po sobě šlapat 
druhé. Nestavějme se však ani do 
role pyšných farizeů a učitelů zákona. 
Prosme však Boha Otce, Syna a Ducha 

Svatého o správné jednání v těžkých 
a vypjatých situacích a o nalezení 
vhodného řešení nebo odpovědi pro 
konkrétní problém. 
Křesťan je člověk, který po boku Ježíše 
Krista putuje do věčného království 
a na této cestě musí být v síle Ducha 
Svatého plně vyzbrojen odvahou, 
radostí, zbožností, silou a srdcem, které 
se i při silných otřesech a pochybnos-
tech spoléhá jen na Krista. Každý z nás 
se při této cestě setkává s celou řadou 
problémů, nebezpečí a nástrah.
Každý dobře ví, co všechno během života 
prožívá: pocit osamělosti, nejistoty, 
prázdnoty, frustrace, nepřijetí, odmít-
nutí, pohrdání, neporozumění, nelásky, 
násilí, hněvu, bezvýchodné situace, 
bezradnosti, zrady, zklamání, nepřijetí 
druhými nebo nepřijetí sebe samého, 
prázdnotu dní, ztrátu smyslu života. 
A každý si také může doplnit své vlastní 
bolesti, které každodenně prožívá. Do 
toho všeho vstupují různé problémy 
v rodině, v domácnosti, v práci, ve 
společenství, ve farnosti. Problémy 
s partnerem, s dětmi, s příbuznými, 
s kolegy a kamarády, finanční problémy, 
problémy se zdravím apod. 
Vedle těchto osobních problémů vidíme 
spoustu utrpení ve světě, ale také 
problémů, které se týkají Církve jako 
takové. Zde můžeme vidět spoustu 
zla, nebezpečí, obav a otazníků, které 
se týkají: úpadku zbožnosti, potratů, 
eutanazie, LGBT ideologie, zednářství, 
útoků na svátostné kněžství, totalit-
ních režimů, modernismu, ateismu, 
útoků na rodinu, sexuální nevázanosti, 
naprosté lhostejnosti a pohrdání Bo-
hem a všemi jeho Zákony. Setkáváme 
se dnes s fatálními a abnormálními 
zvrácenostmi, na které si začínáme 
zvykat a které v nás už ani nevzbuzují 
pocit otřesení. Jsou vražděny statisíce 
křesťanů jen proto, že věří v Krista, 
a dalším milionům ani není dovoleno, 
aby se křesťany stali. 
„Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě 
nenáviděl dříve než vás. Kdybyste 
náleželi světu, svět by miloval to, co je 
jeho. Protože však nejste ze světa, ale já 
jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět 
nenávidí“ (Jan 15, 18-19). Nemáme 
se vznášet někde v oblacích, ale kráčet 
po této zemi stejně jako Pán Ježíš. 
Svá srdce však mějme ukryta u svého 
nebeského Otce a důkladně rozlišujme, 

Láska, kterou svět nepřijal
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koho a co do nich pustíme. Neřiďme se 
dnešními médii a tímto světem, ale svým 
svědomím a tím, co nám bylo s nejlepším 
záměrem předáno, a i když to bylo třeba 
trochu pokrouceno, prosme znovu Boha, 
aby to uzdravil a narovnal a dal nám 
světlo poznání. 
Řešením všech problémů 21. století je 
uvědomění si své ubohosti a závislosti 
na Bohu. Důsledkem tohoto uvědomění 
je láska, uzdravení, pokora, vstřícnost, 
ohleduplnost a odpuštění. Buďme lidmi, 
které stvořil Bůh, dokud je to možné. 

Václav Kašík

K SYNODĚ

A už to fičí. Co? Přece naše náměty 
pro růst církve, o které požádal papež 
František. Na Charitě jsme se od listo-
padu 2021 scházeli ve skupince 7 lidí, 
abychom společně diskutovali o církvi, 
víře a různých cestách k Bohu. Naše 
synodální skupina vznikla zcela nově 
a byla neskutečně různorodá – od dětství 
vychovaných katolíků, přes rebelující 
hledače až po lidi mimo církevní struktu-
ry, přesto upřímně hledající „něco víc“. 
Setkání byla obohacující pro všechny 
zúčastněné a rozhodně v nich chceme 
pokračovat i nadále. Moc fandíme papeži 
Františkovi a jsme rádi, že jsme díky 
jeho výzvě k zapojení do synodálního 
procesu mohli přispět i svými podněty. 
Je neskutečně osvěžující, když církev 
říká „i váš názor nás zajímá“. Díky moc 
za všechny lidičky v naší skupině, díky 
panu Jiřímu Doležalovi za koordinaci, 
díky Bohu za papeže Františka!
Za synodální skupinku „Sebrané ryby“ 

Tereza Olejníková

Šestnáctý ročník Národního týdne 
manželství, který v České republice 
připadl na týden od 14. do 20. 2. 2022, 
nesl motto „Ztráty a nálezy“. 

Epidemie v mnoha manželstvích fun-
guje jako katalyzátor
Jsme rádi, že se i přes epidemická 
omezení mohlo v minulém ročníku 
mnoho akcí uskutečnit, a děkujeme 
všem partnerům, kteří se do týdne za-
pojili. Epidemie v mnoha manželstvích 
funguje jako katalyzátor jak v tom 
dobrém, co nás drží nad vodou v malých 
či větších radostech našich vztahů, ale 
někdy i v tom, že více zápasíme, pro-
hráváme a ztrácíme. Přesto si i v dalším 
ročníku NTM chceme připomenout, že 
nám na našich milovaných záleží a že je 
manželství, přes všechny naše nedokon-
alosti, úžasnou věcí.

Proč motto Ztráty a nálezy? 
Možná jsme v našem vztahu něco ztratili 
a potřebujeme to znovu najít a obnovit? 
Pro jiné je třeba manželství strašákem, 
díky kterému ztratí mnoho ze své nezávis-
losti, svobody, životního stylu a možností. 
Co jedinečného naopak ale v manželství 
získáváme? Co nalezneme tím, že něco 
ztratíme nebo se toho vzdáme? Nep-
omáhá nám manželství ztratit iluze 
o sobě samých a lépe porozumět sobě ve 
svých údolích i vrcholech – najít sami 
sebe? Jak najít vzájemnou úctu a cit tam, 
kde se vytrácí nebo se ztratily úplně? 
Jak se vyrovnat se ztrátou partnera, 
kterou během epidemie prožilo mnoho 
manželů, a najít sílu jít dál? Jak najít nový 
směr v manželství, když naše děti vylétly 
z hnízda a my ztratili středobod, jemuž 
jsme věnovali většinu naší péče a ener-
gie. Motto NTM nese mnoho významů 

a věříme, že si najdete i ten, který bude 
inspirovat právě vás.
Více informací o kampani a akcích je 
možné nalézt na stránkách 
www.tydenmanzelstvi.cz 
a www.facebook.com/tydenmanzelstvi 

Národní týden manželství vznikl v roce 
1996 ve Velké Británii
Národní týden manželství vznikl v roce 
1996 ve Velké Británii, v roce 2007 
se poprvé konal v ČR a v současné 
době se připravuje ve více než dvaceti 
dalších zemích světa. Cílem akce je 
posílit vztahy v manželství a zvýraznit 
potřebu zabývat se otázkou vztahových 
dovedností jako předpokladů dobrého 
manželství a též motivovat laickou a od-
bornou veřejnost, média i veřejně známé 
osobnosti, aby alespoň jednou za rok 
podpořili důležitost manželství. Kromě 
ČR se k iniciativě připojily další země, 
např. Austrálie, Belgie, Irská repub-
lika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, 
Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, 
Švýcarsko, Polsko a USA.

Národní týden manželství

OHLÉDNUTÍ

POSTNÍ KAPKY 2022
 – O lásce v rodině

P. Petr Hofírek z Dolního Němčí při-
pravil pro postní dobu další Post-
ní kapky, tentokrát s tématem O lásce 
v rodině.
Z široké nabídky si můžete vybrat du-
chovní impulsy na každý den postní 
doby.
Postní kapky lze odebírat e-mailem, 
pomocí sms zprávy nebo si můžete 
stáhnout aplikaci Postní kapky.
Více informací na: postnikapky.cz
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SVATÍ MĚSÍCE

NEJDŘÍVE JE TŘEBA MYSLET 
NA SPÁSU DUŠE, 
POTOM NA ZDRAVÍ TĚLA
Narodil se r. 1880 v Itálii. Od dětství měl 
rád chvíle modlitby, duchovní četby a rád 
ze svého kapesného rozdával almužny. 
Když mu otec ukazoval nemocnici nevy-
léčitelně nemocných, myslel přitom, jak 
později uvedl, na pomíjejícnost všech 
věcí. Od mládí chodíval denně k svaté-
mu přijímání. Později říkával: „Kdo při-
jímá denně sv. přijímání, má ohromnou 
sílu a dokáže překonat utrpení života i po-
kušení.“ Byl klidné, vyrovnané povahy 
a v mládí projevoval na svůj věk velkou 
moudrost. Na gymnáziu při studiu vyna-
kládal značné úsilí pronikat k podstatě 
látky, to bylo i základem jeho pozdějšího 
vědeckého myšlení.
Po maturitě začal studovat lékařskou fa-
kultu. Už když se rozhodoval pro studium 
lékařství, plánoval apoštolát mezi léka-
ři a nemocnými. K nemocným cítil útrp-
nost již od dětství a později chápal povo-
lání lékaře jako alternativu kněžského po-
volání, jako službu potřebným, kteří trpí, 
a tím i Bohu. Lékařský diplom s nejlepší-
mi výsledky obdržel v r. 1903. Roku 1906 
při erupci Vesuvu obětavě zachraňoval 
zraněné a nemocné při evakuaci z budovy, 
která se bezprostředně potom, co ji s po-
sledním opustil, zhroutila.
V nemocnici se Josef osvědčil jako skvě-
lý lékař, byl vynikajícím diagnostikem 
a chtěl pečovat o celého člověka – nejen 

SV. JOSEF MOSCATI 
 / 12.4. /

o tělo, ale i o duši. Stal se vedoucím oddě-
lení pro nevyléčitelně nemocné. Předná-
šel na klinice a z oboru lékařství napsal 32 
knih. Jeho vědecké práce udivují odbor-
ností, krásným slohem a vyjadřovacím ja-
zykem. Jsou protkány i náboženským ob-
sahem. Jako profesor patologie prováděl 
výzkum na poli biochemie. 
Jeho vědecké myšlení bylo lidské i nábo-
ženské. Přes všechna svá postavení a hod-
nocení zůstával pokorným a otevřeným 
ke všem pacientům. Přes pracovní zatí-
žení se denně účastnil mše svaté a modlil 
se růženec. Mimo práci v nemocnici měl 
osobní ordinaci a chodil i do chudinských 
čtvrtí Neapole.
Těžce nemocným poradil nejprve povo-
lat kněze, protože nejdříve je třeba myslet 
na spásu duše, potom na zdraví těla. Duši 
měl za důležitější než tělo a pak ošetřoval 
až do úplného uzdravení.
Mnohé rodiny navštěvoval bezplatně 
a stejně tak léčil v sirotčinci v Pompe-
jích. Velkou část příjmů vynaložil na léče-
ní svých chudých pacientů, nejchudším 
zastrkával další peníze pod prostěradlo. 
Mohl žít v luxusu, ale odmítal si koupit 
i vlastní dům s odůvodněním, že z lásky 
k Bohu se musí zříci zbytečných výhod. 
Všechnu svou naději vkládal v Krista a ří-
kal: „Odchodem do nebe se skončí všechny 
problémy. Máme naději jít tam rychle. Je-
žíš je naší nadějí. Vložme do Ježíše celý náš 
život, a dosáhneme tím nebe.“ 
Josef byl pro nemocné povzbuzujícím an-
dělem. Upozorňoval na hodnotu utrpení. 
A kde věda nemohla nic dělat, to otevře-
ně přiznal a vyzval k modlitbě a k důvěře 
Pánu, který může vyléčit i tehdy. Mimo-
řádnou péči věnoval těm, kteří se vraceli 
z fronty. Čtyři roky byl ředitelem vojenské 
nemocnice, přednášel fyziologickou che-
mii a pak klinickou chemii.
R. 1922 se stal docentem na klinice vše-
obecného lékařství. Zúčastnil se meziná-
rodního kongresu v Edinburghu, navštívil 
mimo Neapol i Řím, Londýn, Paříž a vy-
konal pouť do Lurd. Rok před smrtí se 
u něj objevily bolesti hlavy a rakovina. Ří-
kal: „Třesu se jako pružina, ale velmi dou-
fám v modlitbu a sebeovládání.“ Ve věku 
47 let zemřel náhle a v posledních slovech 
se obracel na Boha, kterému se zcela ode-
vzdal. 
Blahořečen byl r. 1975 a r. 1987 Janem 
Pavlem II. prohlášen za svatého.
Jeho památku se připomíná 12.dubna.
Je patronem hospiců.

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) Úmysl papeže
2) Národní úmysl 

Svatý Františku Xaverský, 
oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

BŘEZEN
1. Za křesťanskou odpověď na bioe-
tické výzvy
Modleme se za nás křesťany, abychom 
tváří v tvář novým bioetickým výzvám 
vždy podporovali ochranu života pro-
střednictvím modlitby i konkrétního na-
sazení ve společnosti.
2. Za katechumeny
Modleme se za všechny, kdo se připra-
vují na křest, aby pevně přilnuli ke Kris-
tu a jeho církvi.

DUBEN
1. Za zdravotníky
Modleme se za zdravotníky, kteří s vel-
kým nasazením pečují o nemocné i star-
ší lidi, aby zejména v nejchudších ze-
mích byli účinně podporováni ze strany 
vlády i svého okolí.
2. Za nová kněžská a řeholní povolání
Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání 
ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému ži-
votu, aby poctivě naslouchali Pánovu hla-
su a odvážně odpověděli na jeho volání.
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KVĚTEN
1. Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané 
k plnosti života, aby v Marii nacházeli 
vzor naslouchání, hloubky rozlišování, 
odvahy víry a odhodlání ke službě.
2. Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispíva-
jí k životu farností, aby je Bůh posiloval 
a dával jim radost ze služby.

Každý měsíc je vypracován jen jeden 
úmysl pro univerzální církev. Druhý úmy-
sl bude vypracován římským ústředím 
Apoštolátu modlitby z podnětu pape-
že Františka s ohledem na aktuální udá-
losti, které rok přinese. Tyto úmysly bu-
dou zveřejňovány v průběhu roku v daný 
měsíc.

Tiskové středisko České biskupské konfe-
rence vytvořilo centrální místo pro aktu-
ální informace o apoštolátu modlitby.
Naleznete ho na adrese: www.cirkev.cz

Kurz pro lektory 
snoubenců

Centrum pro rodinu v rámci děkanátu Valašské 
Meziříčí má mimo jiné na 
starosti přípravy snoubenců. V rámci přípra-
vy snoubenců na svátost manželství jsou setká-
ní s knězem, ale také čtyři setkání, které vedou 
manželské páry z našeho děkanátu. Tyto přípravy 
jsou zaměřením spíše praktického rázu, vychá-
zejí primárně z Teologie těla sv. Jana Pavla II., 
ale často také z osobní zkušenosti lektorů, kteří 
jsou pověření touto službou otcem arcibiskupem. 
Každý, kdo cítí touhu pomoci s touto službou, 
prochází formačním setkáním, které se v nejbliž-
ší době uskuteční na  Svatém Hostýně ve 
dnech 22.-24. dubna 2022. 
Více informací o tomto kurzu naleznete na webo-
vých stránkách CPR Valašské Meziříčí www.val-
mez.dcpr.cz
Ráda bych vás všechny, kdo byste rádi pomoh-
li s touto službou, pozvala a povzbudila k této po-
moci. V našem děkanátu je celkem devět manžel-
ských párů, které se dle svých časových možností 
střídají v této službe a také v tématech, která jsou 
jim blízká. Jedná se o čtyři témata: 
Já a  moje rodina; Muž a žena, komunikace 
a konflikty; Manželství a sexualita; Víra a vztah 
k Bohu v manželství. V  letošním roce se chystá 
po celém děkanátu pět cyklů takovýchto příprav. 
Moc děkuji všem, kteří nyní pomáhají s  tou-
to službou, ale zároveň bych byla ráda, kdyby se 
naše řady rozšířily o nové manželské páry. Bližší 
informace o této službě vám ráda sdělím osobně.

Prosba o podporu

Centrum pro rodinu děkanátu 
Valašské Meziříčí má také svou 
právní formu, jedná se o zapsa-
ný spolek, který na své aktivi-
ty a na provoz získává finanč-
ní prostředky formou členských 
příspěvků, dotací a darů. Velké 
poděkování patří všem podpo-
rovatelům, zvláště Obci Zašo-
vá a farnostem děkanátu Valaš-
ské Meziříčí, všem pravidelným 
i  nepravidelným přispěvatelům, 
sponzorům a všem členům to-
hoto spolku. Roční členský pří-
spěvek nadále zůstává 100 Kč. 
Podorobnější informace o všech 
aktivitách a stanovy spolku na-
leznete na webu CPR.
Pokud byste nás chtěli podpo-
řit také finančně nebo se stát 
členy spolku, případně nás 
podpořit dobrovolnicky při 
různých akcích nejen pro ro-
diny, ale pro celé farnosti, bu-
deme velmi rádi. Pro bližší in-
formace, potvrzení o daru ad. 
se můžete obrátit přímo na mě 
mailem 
cprvalasskemezirici@ado.cz
nebo tel. na 733 741 636.

Za děkanátní Centrum 
pro rodinu Renata Hlavicová

INFORMACE

Hledáme pro tento ročník Otevřených 
bran další spolupracovníky. Nemusí jít 
jenom o studenty, ale mohou se hlásit 
i starší lidé, například důchodci, kteří 
mají zájem podílet se na projektu Ote-
vřených bran, a to s možností přivý-
dělku. Zájemci, přihlaste se prosím na 
faře. Děkujeme.

Životopisnou knihu Doktor 
Moscati (Intermediata Bea-
trice) vydaly v loňském roce 
Paulínky.

Autobiografický film z dílny 
italských tvůrců z roku 2007 
Giuseppe Moscati – léčebná 
láska. Ve slov. znění Lekár zá-
zrakov (Sv. Giuseppe Moscati)  
je ke zhlédnutí na TV Gloria. 

Kniha A film  o sv. Josefu Moscatim

deti.vira.cz
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Naše 7dílné putování Svatou zemí 
zakončíme v Judsku – a to v Betánii 
a v Betlémě – na Palestinském území, 
západním břehu Jordánu. 

Betánie se nachází 3 km od Jeruzaléma. 
Bydlel zde Lazar a jeho sestry Marie a Mar-
ta. Svatý Lazar z Betánie byl Ježíšův přítel. 
Onemocněl a zemřel. Když se čtyři dny po 
smrti k jeho hrobu dostavil Ježíš, zázračně 
ho vzkřísil z mrtvých (Jan 11, 1-44). Scéna 
vzkříšení Lazara představuje vrcholný 
bod Ježíšova pozemského působení 
těsně před jeho zatčením a popravou 
a má lidstvo připravit na vlastní Kristovo 
zmrtvýchvstání. Ježíš zde byl také Marií 
z Betánie pomazán nardovým olejem 
(Jan 12, 1-11). 
Betlém leží 11 km od Jeruzaléma 
v půvabné kopcovité krajině a žije zde 
30 000 obyvatel. Betlém je převážně 
obydlen palestinskými křesťany 
a zdejší křesťanská komunita je jednou 
z nejstarších na světě. Většina vjezdů do 
města je dnes pod kontrolou izraelské 
armády. Pohyb obyvatel Betléma do 
blízkého Jeruzaléma a okolí je omezován 
bezpečnostní bariérou a propustkami. 
Je místem narození Ježíše (Lk 2, 1-20) 
a rodištěm Davida, který byl později ko-
runován králem Izraele (2 Sam 5, 1-12). 
Nachází se zde významné křesťanské 
památky: bazilika Narození Páně, 
kostel Mléčná jeskyně a kaple Gloria 
in Excelsis Deo na Poli pastýřů.
Bazilika Narození Páně – kostel, který 
je postavený nad jeskyní, jež je místem 
Ježíšova narození, představuje jedno 
z nejsvětějších míst křesťanů. Je to 
nejdéle nepřetržitě fungující křesťanský 
kostel na světě. Výstavbu kostela zahájili 
císař Konstantin Veliký s matkou svatou 
Helenou v letech 327-332. Kostel byl 
dokončen v roce 339, ale v 6. století 
vyhořel. V roce 565 dal byzantský císař 
Justinián I. postavit nový kostel, který 
v základech respektoval architekturu 

Vstal jsem v šest ráno jako obvykle a do 
batohu naložil poštu, kterou nosím lidem 
po valašských kopcích. Obul pohorky 
a vyrazil na cestu. Na stráních i kolem cest 
ležely flíčky zbylého sněhu a jaro se hlásilo 
ptačím zpěvem. Když jsem procházel 
jako obvykle kolem potoka Hážovka, jeho 
koryto bylo naplněno tajícím sněhem 
z hor. I když jsem nepotkal nikoho, nebyl 
jsem sám. Nad vodní hladinou poletoval 
tam i zpět ledňáček říční. Doslova se 
svým letem předváděl. Ledňáček patří 
mezi nejpestřejší a nepřehlédnutelné 
druhy naší přírody. I kdybych ho neviděl, 
věděl bych, že tady se mnou je. Jeho ostrý 
a krátký zvuk tyt-tyt nelze přeslechnout. 
Letos je zima docela mírná, a tak ledňáčci 
najdou bezpečně potravu. Na chvíli jsem 
se zastavil, nadechl se čerstvého vzduchu 
a zadíval se na hladinu potoka. A co se 
nestalo. Ledňáček se posadil na větev 
naklánějící se nad vodní hladinu tři metry 
ode mě a já ani nedýchal. Díval jsem se na 
něho asi minutu. Moje přítomnost mu ne-
vadila. Vzpomněl jsem si na to, když mně 
bylo 10 let a pozoroval jsem takto poprvé 
tento ptačí druh. Podle něho jsme také 
pojmenovali náš oddíl mladých ochránců 
přírody. Ledňáček má rád převislé větve 
různých druhů dřevin, které využívá 
k pozorování hladiny a lovu. Málokdo však 
ví, že až skoro desátý pokus o úlovek je 
úspěšný. Vhledem ke stále zhoršujícímu 
se životnímu prostředí i úbytku vhodné 
potravy se počty ledňáčků snižují. I proto 
je každé setkání s ním vzácné a uchová se 
v paměti... Najednou se odrazil od větve 
a v mžiku mně předvedl svoji rychlost 
letu. Začal mě tížit náklad v batohu a já 
opět vyrazil na cestu. Doprovázel mě 
ještě chvíli, než zmizel. Uvědomil jsem 
si, že žít v přítomném okamžiku je pravá 
cesta ke štěstí. Věřím v Boha, a tak každý 
den děkuji za to, co mně život přichystá. 
A dnes? Už teď to je přece nádhera…

Michal Šulgan
předseda ČSOP Radhošť

toho prvního. Osmanští Turci v 16. sto-
letí baziliku poničili. Během pozdějších 
století byl kostel vícekrát rozšířen 
a byly k němu dostavěny i výrazné 
přístavky. Do baziliky se vstupuje tzv. 
Bránou pokory, která je vysoká asi 
jen 140 cm a široká cca 87 cm. Brá-
nila tak muslimům, kteří vjížděli do 
křesťanských kostelů na koních znesvětit 
chrám, a vstupujícího poutníka donu-
tily pokorně sklonit hlavu. Za oltářem 
se nachází točité schodiště, které vede 
do Jeskyně narození. Místo narození, 
které se nachází pod oltářem na mram-
orové desce, je označeno čtrnácticípou 
stříbrnou hvězdou a latinským nápisem: 
Hic de virgine Maria Jesus Christus natus 
est. Další oltář stojí na místě, kde podle 
tradice stály jesle, do nichž Panna Marie 
položila Ježíše. Chrám společně spra-
vují tři církve: římskokatolická, řecká 
pravoslavná a arménská. Od roku 2009 
probíhá celková rekonstrukce a restau-
rování interiéru kostela. V roce 2012 
byl kostel, spolu s ostatními památkami 
v lokalitě, zapsán na seznam Světového 
kulturního dědictví UNESCO.
Mléčná jeskyně – kostel stojí na 
místě, kde prý Panna Maria ztratila 
při kojení kapku mléka, načež se skály 
zbarvily zářivě bíle. V této jeskyni se 
údajně ukryla Svatá rodina na útěku 
před vražděním neviňátek. Je to členitá 
podzemní jeskyně o třech prostorách. 
Lidé věří, že tato jeskyně je posvátným 
místem, kam se lidé chodí modlit za své 
narozené i nenarozené potomky a ženy 
zde prosí za vyléčení neplodnosti či jiné 
problémy spojené s mateřstvím.
Pole pastýřů – pastýři tady měli 
shromážděna svá stáda a odpočívali při 
nich. V noci se jim zde zjevil Anděl Páně 
a zvěstoval velikou novinu o narození 
Páně. Dnes tady stojí kaple Gloria in 
Excelsis Deo. Výjevy na stěnách pop-
isují tuto velkou událost a kopule kaple 
připomíná noční oblohu.

Tomáš Surý

„NEZNÁMÁ“ SVATÁ ZEMĚ
JUDSKO

Setkání v ranním rytmu

KRESBA: Ludvík Kunc
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Betlém – Mléčná jeskyně

Betlém – Bazilika Narození Páně

Betlém – Pole pastýřů – kaple Gloria in Excelsis Deo
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