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KLUB MAMINEK
Přijďte mezi nás! 

Scházíme se každou středu 
mezi 9 a 12 hodinou 

v pastoračním centru u kostela.
Maminky se pobaví a děti snadno zabaví:)

Poutníci pod valašským nebem FO
TA
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KVĚTNÁ NEDĚLE
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Bylo to pro mne velké překvapení, jako 
asi pro všechny, když byl náš otec arcibis-
kup Jan jmenován pražským arcibisku-
pem a primasem českým. Biřmoval mne 
biskup Josef Vrana, jako bohoslovec jsem 
zažil arcibiskupa Františka Vaňáka, ale 
arcibiskupem celé mé dosavadní kněžské 
služby je Jan Graubner. Za ty roky jsem 
jako kněz, děkan a člen kněžské rady po-
znal jen část práce, problémů a úkolů, 
které s sebou nese služba arcibiskupa, ale 
i to stačí k tomu, abych si byl jistý, že je to 
služba velmi náročná a velmi těžká. Lidé 
často vidí jen pozlátko a svého biskupa 
při slavnostních bohoslužbách, ale každo-
denní skrytá práce a starosti, které k služ-
bě vedení diecéze patří, na první pohled 
vidět nejsou.

ZAMYŠLENÍ

poskrovnu.

Možná…, začal promýšlet důvody, proč 
tomu tak je…, ale vzápětí toho nechal 
a řekl si, že by to mohl být námět pro ně-
jakou další povídku.

Příběh v kapitole na stránce 153 (jak 
jsme už řekli, neměl název) se týkal (jak 
také jinak) muže. I ten se bál. Ve svém 
životě se bál převážně lidí, kteří byli sil-
nější, důležitější (tak mu to bylo řečeno) 
než on. Tito lidé mu to od dětství dáva-
li najevo. Takže se přizpůsobil. Jenom-
že, jak si jistě pamatujete z první kapito-
ly, všichni už přece zemřeli. Zemřel muž, 
o kterém si náš člověk četl, lidé, kteří mu 
naháněli kdysi hrůzu. Tak čeho se ješ-
tě bál? Čím více čtenář do příběhu proni-
kal, pronikal také hlouběji do nitra muže 
plného strachu a viděl najednou jeho 
činy. A ty jeho činy vůbec nebyly pěkné. 
Frustrace z moci důležitějších osob než 
byl on sám, ho kdysi přivedla k ještě hor-
šímu jednání vůči slabším a bezmocněj-
ším, než byl on sám. A dával jim to pěk-
ně pocítit. Ve skrytosti, aby to nikdo ne-
viděl, činil zlo, které nezůstávalo bez ná-
sledků.

Nakonec se bál sám sebe. Už to nebyl 
muž, který se bál. Byl to mužík. Byl v 
tom svém počínání tak ubohý, a tak ma-
jitel knihy a čtenář v jedné osobě vzal in-
koustové pero a kapitolu bez názvu opat-
řil titulkem „O mužíkovi, který se bál“. 
A v tom se našemu čtenáři ukázala jeho 
tvář. Ustrašený výraz jeho nebohého ob-
ličeje, oči těkající ze strany na stranu, 
uhýbající zkoumavému pohledu čtenáře 
objevitele. Kde je příčina jeho strachu? 
Z čeho pramenila úzkost, která mu hle-
děla z očí?

Čtenář tušil, že odpověď nebude vůbec 
složitá. Chtělo to zopakovat si ještě jed-
nou mužíkův život. A v něm se objevilo 
řešení záhady. Mužík zaměnil jsoucnost 
Jsoucího Trojjediného Boha za pomíjivé 
bytí nabubřelosti, ješitnosti a důležitosti 
osob, které mu kdysi dávaly najevo svo-
ji nadřazenost a pýchu. Z původců své-
ho strachu si vytvořil božstva. A nezůstal 
jenom u toho. I on sám se chtěl stát ta-

Jeden člověk měl knihu. Byla to velmi 
vzácná a zvláštní kniha. Když ji otevřel, 
mohl si v ní číst, ačkoliv nebyla celá vy-
tištěna písmeny. Byla o lidech, které ni-
kdo neznal. Viděl jejich tváře, detaily po-
stav, životní příběhy, a co víc, mohl na-
hlédnout i do jejich mysli.

Když jednou knihu náhodně otevřel v 
očekávání, jaký příběh se před ním vyno-
ří, nalezl celou část příběhů, které nes-
ly název „Bez názvu“. Také postavy, kte-
ré se v těch příbězích pohybovaly, byly 
neobvyklé. Neměly totiž vůbec tváře. Ne-
byly ukotveny v žádné době, neměly ani 
žádná jména, ale byly!

Začal tedy ten člověk přemýšlet, co to 
mohou být za lidé. Ale nic nevymyslel. 
Zkusil to jinak a řekl si, že je bude zkou-
mat. Chtěl je zachytit, aby viděl alespoň 
letmo tvář některého z nich. Aby poznal, 
zda mají ústa a mohou mluvit, zda mají 
uši a mohou slyšet. Nebo oči, které by o 
nich něco prozradily nebo cosi napově-
děly! Oni však mu vždycky uhnuli.

Chvíli byl z toho nešťastný, ale potom 
mu došlo, že se mu vlastně podařilo vy-
zkoumat, co hledal: Ti lidé se báli. Báli 
se jeho, sebe navzájem a vůbec všeho na 
světě. Majitele knihy to děsilo. Četl si o 
světě, ve kterém se všichni báli. Umíra-
li strachy tak dlouho, až všichni zemře-
li. Tím skončila první kapitola tohoto 
zvláštního příběhu.

Než začal náš čtenář pokračovat v čet-
bě, musel si vydechnout. Chvíli jenom 
tak seděl a potom si řekl, že si půjde udě-
lat kávu. Nebo nějaký uklidňující čaj? 
Nebo půjde na procházku? Z těch růz-
ných možností si nakonec vybral přece 
jenom tu kávu, šel zpět ke knize, posadil 
se a obrátil list.

Druhá kapitola. Příběh, ale název žád-
ný. Třetí kapitola. Příběh, ale název žád-
ný. Pokračoval dál a zase dál. A výsle-
dek byl pořád stejný. Náhodně se za-
stavil u jedné z kapitol na stránce 153 
a tam zůstal. Přitom si uvědomil, že 
když letmo obracel stránky, tak větši-
na kapitol se týkala mužů. Žen tam bylo 
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Vím, že otec arcibiskup Jan se snažil 
být dobrým biskupem a jistě se bude 
snažit všechny své síly věnovat také 
službě v Praze, kde to bude mít ješ-
tě těžší. V této chvíli chci za sebe podě-
kovat otci Janovi za jeho biskupskou 
službu. Myslím, že je teď na místě pocit 
vděčnosti a slova díků. Kéž dokážeme 
vidět všechno to dobré, co nám Bůh dal 
během let jeho vedení naší arcidiecé-
ze. Kéž v těchto dnech v modlitbě Bohu 
děkujeme a naplňuje nás vděčnost.

Jako vyjádření naší vděčnosti a úcty 
a jako poděkování za jeho biskupskou 
službu pro naši arcidiecézi se teď také 
modleme o dary Ducha svatého, o dar 
zdraví a síly a prosme také o Boží po-
moc pro našeho otce arcibiskupa Jana 
pro jeho novou službu v Praze. Je to 
náš úkol provázet našeho arcibiskupa 
Jana svou modlitbou v jeho dalším pů-
sobení na novém místě. To je ten nej-
větší dar, který mu můžeme dát.

Zároveň chci také velmi poprosit o 
modlitby za našeho budoucího arci-
biskupa. Nejen za správnou volbu, ale 
hlavně za Boží milost pro jeho službu. 
Ať bude vybrán kdokoli, Boží požeh-
nání a pomoc bude velmi potřebovat. 
Bude stát před velkými problémy eko-
nomickými, personálními a také před 
tou největší otázkou, jak má církev žít 
a plnit své poslání uprostřed nových 
výzev současné společnosti. Jak hlásat 
evangelium, jak vyučovat ve víře, jak 
posilovat duchovní život a jak sloužit.

Myslím si, že naše diecéze a církev sto-
jí před problémy a úkoly, které nemů-
že zvládnout ani ten nejlepší, nejschop-
nější, nejvzdělanější a nejmoudřejší 
biskup. Můžeme je zvládnout jen spo-
lečně. Vlastně ani tak to nedokáže-
me. Jen Duch svatý má tu moc. Pros-
me tedy o dary Ducha svatého pro ty, 
kdo budou o volbě našeho nového ar-
cibiskupa rozhodovat. Prosme o dary 
Ducha svatého pro toho, kdo bude vy-
brán a tuto náročnou službu přijme. 
Možná se budeme muset modlit nejen 
týdny, ale i měsíce a možná i déle, než 
bude arcibiskup jmenován. A pak snad 
už budeme vědět, že v této modlitbě za 
našeho arcibiskupa a za naši arcidiecé-
zi nemůžeme přestat.

P. Pavel Hofírek
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kovým bůžkem, a tak se činil, seč mohl. 
Mohl mu ještě někdo pomoci? Nebo už 
příběh úplně skončil?

Na podivnou knihu její majitel dlouho 
nesáhl a nevšímal si jí. Když ji asi po mě-
síci otevřel, k příběhu „O mužíkovi, kte-
rý se bál“ se nevrátil. Obrátil list. Nový 
příběh nesl název: „Oslava daru bázně 
Boží“. Příběh začínal takto:

Tisková zpráva.

Na zahradě, která byla dříve hřbitovem, 
se uskutečnila oslava přijetí daru bázně 
Boží. Bylo přineseno mnoho dobrého jíd-
la, vína, piva i vody. Hrála hudba, zpíva-
lo se. Přítomni byli všichni. Živí nad zemí 
i živí pod zemí.

Mimo jiné bylo v projevech hostů zdůraz-
něno, že je lidsky přirozené, aby všechno 
velkolepé a neobvyklé mimovolně vzbuzo-

valo v člověku pocit přesažnosti z něčeho, 
co je větší než on. Jde o nejasný pocit, kte-
rý je možné místo strachu vyrovnávat po-
znáváním pravého Boha.

Zatímco první část tiskové zprávy byla 
srozumitelná, nad druhou se náš hrdi-
na pozastavil. Ale my ho už známe, a tak 
víme, že nebylo pro něho složité svézt se 
po druhé části tiskové zprávy jako po to-
bogánu. Dříve ovšem, než sjel do nádr-
že plné průzračné vody, tak ho napadlo, 
jestli mezi hosty zahradní sešlosti byl pří-
tomný také mužík, který se bál. Proto-
že, pokud ano, mohlo mu pomoci, na co 
on, čtenář a majitel podivuhodné knihy, 
přišel: Strach se bojí jenom jedné věci. 
Bojí, ba přímo se děsí a má hrůzu před 
důvěrou v Boha. Jestli na té zahradě mu-
žík, který se bál, byl, tak už to nebyl mu-
žík, ale muž. A už se nebál.

Miroslav Frňka 

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM 2022
MŠE SVATÉ v kostele Všech svatých v ROŽNOVĚ pod Radhoštěm

NEDĚLE     7:00 a 8:15 a 10:00
PONDĚLÍ     7:00
ÚTERÝ   -------
STŘEDA  18:00
ČTVRTEK      7:00
PÁTEK  18:00
SOBOTA     7:00

  Kostel Proměnění Páně ve VIGANTICÍCH
  SOBOTA 18:00 s nedělní platností
Zpovídá se před každou mší svatou kromě nedělí.

Prázdninový program platí od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022.
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ROŽNOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 
SLAVÍ 40. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Zakládající vedoucí našeho chrámové-
ho sboru byla paní Libuše Pavelčáko-
vá. Učila v hudební škole v Rožnově kla-
vír a později i varhany. Z její třídy odchá-
zeli výborně připravení žáci. A jak byla 
náročná ve škole, tak pracovala i se sbo-
rem. Přesto mnozí zpěváci vydrželi a zpí-
vají ve sboru víc jak 20 let. Nikdo z nás 
celou dobu netušil, že Libuše byla vysvě-
cenou řádovou sestrou. Před 8 lety nám 
zničehonic oznámila, že odchází do kláš-
tera. Byli jsme tím zaskočeni, nikdo ne-
věděl, co bude dál, jak a kým nahradíme 
vedoucí sboru a její hlubokou zbožnost.
Liba Pavelčáková po celou dobu spolu-
pracovala se svým spolužákem z kon-
zervatoře, Janem Bernátkem. Psal pro 
nás vánoční mše, kantáty jako Svatý Voj-
těch, Golgota, Ukřižuj!, Missa Dominika-
lis a mnoho jiných skladeb. Je nám také 
výborným uměleckým vedoucím. Po od-
chodu Libuše navrhuje a také s námi 
a orchestrem hraje skladby jako Brixiho 
Moteto pastoritium, Rorando caeli a svou 
tvorbu; k oslavě Vánoc Zpívejte píseň ra-
dostnou, Čas radosti veselosti. Covid 
naši spolupráci přetrhl a my jen doufá-
me, že v ní budeme pokračovat. 
Za dobu čtyřiceti let jsme nacvičili přes 
300 skladeb od středověku až po novo-

dobou tvorbu. Jak pod vedením Liby Pa-
velčákové, tak od roku 2014 pod vede-
ním Aleny Blinkové (učila v ZUŠ sólový 
i sborový zpěv a hudební nauku) je hlav-
ním cílem našeho snažení z celého srd-
ce chválit Boha zpěvem a přiblížit Ho 
lidem. Snažíme se co nejlépe zúročit 
hřivnu, kterou nám daroval. K tomu, aby 
byl výsledek co nejlepší, přispívají dal-
ší hudebníci, zejména ze ZUŠ. Poslední 
dobou je to komorní orchestr, kde nikdy 
nechybí Drahuška a Daniela Klimko-
vy s houslemi, na flétnu Jarka Fabiáno-
vá a na violu Štěpán Krhut ml. A nesmí-
me zapomenout na sopránová sóla Ma-
rušky Křenkové.
Dnes vzpomínáme i na zpěváky, kte-
ří navždy opustili naše řady v posled-
ních osmi letech. Slávka Solanská ode-
šla po marném boji s nemocí v prosin-
ci 2014. V loňském roce Kamil Tonhau-
ser, jak sám říkal, náš jevištní technik. 
Snad nikdo s takovou elegancí a samo-
zřejmostí nenachystá židle pro sbor jako 
on. V říjnu pak Maruška Kondrátová, 
učitelka ZŠ, která vychovala s manželem 
šest osvojených dětí. Žena víry, plná lás-
ky k lidem a k hudbě.   
Budiž požehnáni zpěváci, ať jejich hla-
sy zní k oslavě Boží navěky. Teď už všich-

ni tři zpívají v nebi spolu s andělskými 
chóry.
Za tu řadu let jsme zpívali nejen u nás, 
ale i v okolních obcích a městech, při 
slavnostech biřmování, svěcení koste-
lů, varhan, při primici, setkání rodin 
nebo varhaníků, na benefičních koncer-
tech, Noci kostelů, v olomoucké katedrá-
le a také při zahájení Rožnovských slav-
ností, kdy mši svatou přenášela živě tele-
vize NOE. Mnohokrát pak na Radhošti, 
na Cyrilometodějských slavnostech, kdy 
jsme zpívali námi milovanou staroslo-
věnštinu. Všude tam jsme poznali krásná 
místa, kostely a potkali příjemné a obě-
tavé lidi a přívětivé kněze.
Umíme se také dobře bavit i mimo zpí-
vání. Máme dobrou partu, slavíme spolu 
narozeniny, jmeniny, rádi posedíme u ví-
nečka nebo něčeho dobrého po koncer-
tu. Co ale neumíme, je zastavit čas. A tak 
sbor pomalu stárne. Potřebovali by-
chom do všech hlasů posily. Lidi, kteří 
mají rádi hudbu a neváhají investovat čas 
a úsilí do společného díla – zpěvu. Zkou-
šíme každý čtvrtek od 17.30 do 19.30 
hodin. Víme, že každý začátek je těžký, 
ale kdo vydrží, bude odměněn a určitě se 
mu bude mezi námi líbit. S vámi se všemi 
se těšíme na společné zážitky.
Naše výročí jsme oslavili především kon-
certem, který proběhl v sobotu 21. 5. 
v kostele Všech svatých v Rožnově p. R.

Alena Blinková       
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ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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OKÉNKO PRO DĚTI
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ÚKOL PRO ZDATNÉ:
Vypátrejte, co se dá přečíst 
v rozevřené knize, kterou 
drží sv. Cyril! Nemusíte přece 
běžet hned na Radhošť, vždyť 
slavné sousoší 
sochaře Albína Poláška máme 
i v našem kostele:) 

NÁPOVĚDA: 
Cyril byl učeneC,
Metoděj Mnich 

a biskup
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ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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SVATÍ MĚSÍCE

Viz milující Srdce! Je otevřené, 
zraněné trním našich vin i s 
křížem, na kterém za nás do-
tlouklo. Tak vypadá láska, kte-
rá se ničím neprovinila. Neza-
slouží si naši vděčnost? Naši 
touhu projevovat mu lásku? 
Naše rozhodnutí čerpat z něj 
sílu, kterou jen u něj můžeme 
získat? A pak žít podle něj. Je-
žíšovo Srdce nás vyzývá, aby-
chom nebyli děti „světa,“ ale 
děti Boží, a tedy plní lásky a dobroty.
Srdce je symbolem našeho nitra, symbo-
lem lásky. Naše láska i duše potřebují být 
živeny, ale svět je nenasytí. Ten živí jen 
naše ego a tělesné touhy, abychom v nich 
viděli náhradu za duši a lásku. Jejich ovlá-
dáním nás ten, který světu vládne, chce 
jako Adama a Evu zmást a odloučením od 
Pravdy zničit.
Přijmout víru znamená osvobodit se od 
Zlého a žít pro Dobro, přijmout osvobo-
zující lásku Božského Srdce, Trojjediného 
Boha, dokázanou v Ježíšově kříži a z pra-
menů vytrysklých z jeho Srdce přijmout 
milost znamenající život.
Ježíšovi chceme poděkovat za vše, čím 
pro nás je a k čemu všemu se pro nás jeho 
Srdce odhodlalo. Vděčnost znamená opě-
tování lásky podle její velikosti silou, kte-
ré jsme schopni. Tak jako láska roste lás-
kou, i milostí přibývá tím, čím více s nimi 
spolupracujeme.
Ježíš si r. 1674 stěžoval řeholní sestře Mar-

Nejsvětější Srdce Ježíšovo /24. 6. /
MILUJÍCÍ SRDCE

kétě Marii Alacoque: „Je vel-
mi mnoho těch, kteří mně od-
plácí nevděkem a pohanou. Ať 
je proto ustanovena zvláštní 
slavnost k uctění mého Srdce.“
Markéta viděla Božské Srd-
ce v oslňujícím lesku ovinu-
té trním a přizdobené kří-
žem. Ježíš jí ukázal na toto 
své Srdce, aby k němu hořela 
láskou a rozšiřovala k němu 
úctu v jeho církvi. Součás-

tí úcty má být i přijímání eucharistického 
Kristova Těla a adorace o prvních pátcích. 
Již za 9 po sobě jdoucích 1. pátků (včetně 
svátosti smíření) nabízí milost pokání při 
umírání, že lidé nezemřou bez přijetí sva-
tých svátostí. Pro ctitele tohoto Srdce dal 
r. 1685 Markétě 12 přislíbení, která jsou 
podmíněna nejen uvedenou úctou, ale 
i úsilím žít podle evangelia, zejména osmi 
blahoslavenství. 
Také Jan Eudes, který již r. 1643 založil 
kongregaci Ježíše a Marie, doporučoval 
úctu Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Sesta-
vil liturgické mešní texty a oficium, které 
mu r. 1672 schválili francouzští biskupo-
vé, aby se s nimi mohl v jeho kongregaci 
slavit svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
Litanie, recitované o svátku, naznačova-
ly plnost osobnosti Syna Božího. Pobož-
nost, kterou si přál Ježíš, uznal až r. 1765 
papež Klement XIII. a na celou církev ji 
rozšířil r. 1856 papež Pius IX. Z dalších 
papežů Lev XIII. vydal r. 1899 encykliku 
Annum sacrum, v níž souhrnně vysvětlil 
teologické základy úcty k Božskému Srd-
ci. Koncem téhož roku slavnostně zasvětil 
celé lidstvo Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 
Papež Pius XI. s vydáním encykliky Quas 
primas r. 1925 zavedl každoroční obnovu 
zasvěcení se Božskému Srdci o slavnosti 
Krista Krále, aby propojil jeho lásku s ta-
jemstvím jeho vlády. Papež Pius XII. shr-
nul celou nauku o Srdci Kristově do 127 
článků encykliky Haurietis aquas, vyda-
né r. 1956.
První pronásledování kvůli úctě Nejsvě-
tějšího Srdce začali jansenisté a Markéta 
o něm napsala: „Satan rozvířil tuto bouři, 
neboť zuří nad tím, že touto pobožností 
bylo vytrženo z jeho moci již mnoho duší, 
o kterých se domníval, že je má už jisté.“

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

ČERVEN
1. Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po ce-
lém světě, aby skrze konkrétní skutky 
prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly 
se v každodenním životě.

2. Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, 
aby byli stateční a věrní a stále úžeji se 
spojovali s Kristem Veleknězem.

ČERVENEC
1. Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří předsta-
vují kořeny a paměť lidu, aby jejich zku-
šenosti a moudrost pomáhaly nejmlad-
ším dívat se do budoucnosti s nadějí 
a odpovědností.

2. Za české předsednictví 
Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví 
Evropské unie přispělo k jednotě mezi 
zeměmi našeho kontinentu a k obnově 
křesťanských hodnot.

SRPEN
1. Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podni-
katelé, vážně zasažení hospodářskou 
a sociální krizí, našli prostředky nezbyt-
né k pokračování svého podnikání ve 
službách okolí, ve kterém žijí.
2. Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydáva-
jí na cesty za poznáním a rekreací, aby 
Boha nalezli v kráse přírody i vzneše-
nosti umění.

Centrální místo pro aktuální informace 
o apoštolátu modlitby naleznete na ad-
rese: www.cirkev.cz/apostolat-modlitby
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PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 

KVĚTEN
29.5. / neděle v 10 hodin
První svaté přijímání / farní kostel

29.5. / neděle v 15 hodin 
Poutní mše svatá / Dolní Paseky

ČERVEN
3.6. / pátek
Celodenní adorace

3.6. / pátek v 18 hodin
Mše svatá za město Rožnov pod Radh.

5.6. / neděle v 10 hodin
Biřmování

5.6. / neděle v 15 hodin
Farní den / farní zahrada

26.6. / neděle v 10:30
Slavnost posvěcení kostela / VIGANTICE

ČERVENEC
1. 7. / pátek
Mše sv. také v 7:00 a celodenní adorace

2. 7. / sobota v 11 hodin
Naše farnost má mši sv. na Radhošti

5. 7. / úterý
Mše sv. v 8:15 (sv. Cyrila a Metoděje)

15. 7. / pátek
Vernisáž výstavy v Kostnici v 17 hod.

24. 7. / neděle v 10 hodin
Anenská pouť – poutní mše svatá
a následný průvod do Muzea

17. 7. / neděle
Hážovská pouť v Končinách

SRPEN
5. 8. / pátek
Mše sv. také v 7:00 a celodenní adorace

6. 8. / sobota v 7 hodin
Mše sv. pouze ráno (Proměnění Páně)

7. 8. / neděle
Tylovická pouť při mši sv. v 8:15

7. 8. / neděle
Poutní mše sv. ve VIGANTICÍCH v 10:30. 
Sobotní večerní mše sv. 6. 8. není

15. 8. / pondělí v 18 hodin
Mše svatá pouze večer (Slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie)

27. 8. / pátek
Vernisáž výstavy v Kostnici / 17 hodin

27. 8. / pátek v 18 hodin
Večerní mše u sv. Anny v Muzeu, 
ve farním kostele mše sv. nebude

náních a pečovatelských 
službách, dobrovolnost 
celibátu.
• Větší zapojení žen do 
zodpovědných funkcí.
• Úroveň komunikace a spo-
lupráce ve farnosti, spoluú-
čast na chodu farnosti.

• Slavení méně okázalé, změna ve znění 
otčenáše, přijímání podobojí.
• Vzdělávání věřících, výklad Bible, svě-
tová náboženství. 
• Vytváření bezpečného a milosrdného 
prostoru v církvi, kde se člověk nebojí 
říci, že něco v jeho životě není podle pra-
videl církve.
• Lidé rozvedení, jejich samota, nedob-
rovolný celibát, psychické a zdravotní 
problémy, hledání řešení. 
• Manželé, kteří uzavřeli smíšený sňa-
tek před Bohem, avšak v jiné křesťanské 
církvi, a katolíkovi jsou upírány svátosti, 
pokud své manželství „nezplatní“.
• Nevěřící lidé, kteří uzavřeli jediný civil-
ní sňatek, později jeden z nich konverto-
val, věřícímu jsou upírány svátosti, jako 
by byl smilník, a nevěřící nechápe, proč 
se má sňatek opakovat. 
• Mladí lidé, kteří často spolu chodí po 
celou dobu studia (až 10 let) a nedoká-
ží spolu nežít. Nemožnost chodit ke svá-
tostem je často hlavním důvodem jejich 
odchodu z kostela. 
• Manželství, která ve svědomí i v životě 
trpí rozpolceností díky problémům s je-
dinou povolenou antikoncepcí, tj. přiro-
zeným plánováním rodičovství.
• Jak přiblížit lidem Boha jako milujícího 
otce v době velké krize otcovství, kdy v mno-
ha rodinách otec chybí nebo se nestará.

Závěry diskuzí byly odeslány jednotlivý-
mi skupinkami na konci března přímo 
synodálnímu týmu arcibiskupství Olo-
mouc, který je zpracovává a pošle na ná-
rodní úroveň.
Věříme, že otevřená komunikace v celé 
církvi neskončí a bude se nadále rozvíjet 
a růst a umožní společnou cestu Božího 
lidu. Díky za vzájemná otevření, za ob-
darování, za tento začátek.

Za synodální skupinky farnosti 
Jiří Doležal 

Na podzim minulého 
roku jsme dostali výji-
mečnou nabídku. My 
věřící, všichni bez roz-
dílu, jsme byli vyzvá-
ni představiteli círk-
ve k tomu, abychom se 
vydali synodální ces-
tou a svobodně vyjádřili své názory, 
náměty a bolesti. Bylo nám přislíbe-
no, že se jimi naši představitelé budou 
zabývat a přihlížet k nim při formová-
ní církve třetího tisíciletí. Považuje-
me proto synodní sdílení za něco velmi 
cenného a opravdového, co jsme měli 
možnost prožít. To, po čem jsme mno-
zí léta toužili, započalo a je pro nás ra-
dostí a nadějí. 
Synodálního procesu ve farnosti se zú-
častnily nejen některé modlitební skupi-
ny, ale vznikly i skupinky nové, z lidí, kte-
ří se chtěli společně sdílet a naslouchat si. 
Bylo nasloucháno i lidem, kteří by chtě-
li s církví spolupracovat na všem dobrém, 
a lidem, kteří se ne vlastní vinou dostali 
na okraj církve, nebo z církve odešli.
Hovořit v bezpečném prostředí otevře-
ně a beze strachu nás naplňovalo rados-
tí, svobodou Božích dětí, Bůh byl s námi. 
Zjistili jsme, že společná cesta Božího 
lidu není možná bez otevřenosti, bez při-
jetí jinakosti druhých, bez schopnosti při-
jmout naše osobní nebo společná selhání. 

Témata sdílení se prolínala, mnohá se 
opakovala (jak jsme zjistili na společ-
ném setkání skupinek), uvádíme tedy 
jejich přibližný výčet:
• Jak nás vidí nevěřící, hledající: 
častá uzavřenost farností, obranářský 
postoj věřících, moralizování vyvoláva-
jící pocit povýšenosti věřících, pohoršu-
je majetek církve, oceňují osobní život 
a postoje papeže Františka. 
• Srozumitelnost církve pro širokou veřej-
nost. Aktivní zvaní nevěřících na nefor-
mální církevní akce, pořádání zajímavých 
aktivit pro všechny občany, věnování po-
zornosti osamělým lidem a menšinám.
• Opuštění pýchy, nehodnotit druhé, ne-
stavět se nad ně, církev otevřená všem.
• Vzájemné poznávání a spolupráce s ji-
nými křesťanskými církvemi.
• Praxe seminaristů v civilních zaměst-

O synodálním procesu v naší farnosti
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V letech 2014-2019 jsem pětkrát, a to 
vždy na 3 dny, navštívil zemi našich 
severních sousedů. Třikrát jsem 
navštívil Mazovsko (vojvodství okolo 
hl. města Varšavy – a v něm konkrétně 
město Góra Kalwaria a jeho místní 
část Marianki), jednou Velkopolské 
a Lodžské vojvodství (Licheń, Grablin-
ský les, Świnice Warckie a Glogowiec) 
a jednou Malopolské vojvodství (Wado-
wice, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska) 
a čtyřikrát po cestě do Mazovska 
a Velkopolska pak Slezské vojvodství 
(a v něm Čenstochovou a v ní klášterní 
komplex na Jasné Hoře). V tomto 
několikadílném cyklu vám blíže 
představím výše jmenovaná poutní 
místa.

Góra Kalwaria – město s 12 000 oby-
vateli se nachází 35 km jihovýchodně od 
Varšavy. Nedaleko od města protéká řeka 
Visla. Nachází se zde 2 římskokatolické 
kostely, a to farní kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie a filiální kostel 
Povýšení Svatého kříže. Současný farní 
kostel byl zbudovaný v letech 1765-1770. 
Filiální barokní kostel byl pak postaven ve 
2. polovině 17. století. 

Marianki – je místní část města Góra Ka-
lwaria. Nachází se zde kostel Wieczernik/
Večeřadlo z roku 1674, ve kterém se 
nachází hrob sv. Stanislava Papčinského 
– zakladatele Kongregace kněží Mariánů 
Neposkvrněného početí Panny Marie. 
Opodál v řeholním domě se nachází 
muzeum sv. Stanislava Papčinského, 
kde se nalézají exponáty týkající se jeho 
života, práce a kongregace. V expozici 
se tak nachází např. jeho dopisy, ruko-
pisy, dokumenty a pečeti, dále předměty 
domácí potřeby z jeho rodiště, hábit 
z jeho rakve vyňatý za exhumace v roce 
2007 a jeho relikviář, který byl nesen v 
průvodu během blahořečení dne 16. 9. 
2007. Grafiku s texty doplňují multi-
média s filmy a fotografiemi. Výstava 
je rozdělená do tematických odvětví 
zobrazujících Svatého oproti dějinám 
Polska a Evropy. Prostranství v okolí 
kostela Wieczerniku/Večeřadla a muzea 
sv. Stanislava Papčinského je dějištěm 
stejnojmenného každoročního setkání 

mládeže z farností, ve kterých působí 
Kongregace kněží Mariánů. Toto setkání 
koná se o víkendu po 18. květnu, kdy se 
oslavuje výročí narození sv. Stanislava 
Papčinského. Tento festival je časem 
věnovaný Bohu a ostatním lidem, kde si 
každý najde něco pro sebe. Na setkání 
mládeže Marianki se konají koncerty, 
zpěv, divadelní představení, aktivity, 
katecheze a mnoho dalšího. Je možné 
využít zpovědi, meditace, adorace i účasti 
na společné eucharistii.

Licheň je obec s 1500 obyvateli ležící 
ve východní části Velkopolského vo-
jvodství nedaleko města Konin. Od pol. 
19. stol. se zde nachází Sanktuárium 
Matky Boží Licheňské. V současnosti 
je to jedna z největších Mariánských 
svatyní v Polsku. Uctívá se zde zázračný 
obraz Matky Boží Licheňské, který je od 
r. 2006 umístěný nad hlavním oltářem 
baziliky. Se stavbou kostela se začalo 22. 
6. 1994. Stavba byla financována z darů 
věřících z Polska i od Poláků žijících ve 
světě. Papež Jan Pavel II. v r. 1999 Licheň 
navštívil a požehnal rozestavěnému 
kostelu. Kostel byl vysvěcen 12. 6. 2004 
a 25. 2. 2005 propůjčil papež Jan Pavel 
II. kostelu titul bazilika minor. Jedná se 
o největší, nejdelší (120 m), nejširší (77 
m) a nejvyšší (97 m) polský chrám. Má 
také největší vnitřní objem (268 800 m³), 
největší podlahovou plochu (8290 m²) 
a největší kapacitu návštěvníků (17000, 
z toho 2000 sedících) v Polsku. Bazilika 
má také nejvyšší věž v Polsku (141,5 m) 
a do jejího vyhlídkového ochozu ve výšce 
114 m vede 762 schodů. K bazilice vede 
schodiště se 33 schody. Bazilika má 365 
oken, 52 dveřních otvorů, její klenba 
spočívá na 12 sloupech a 4 pilíře nesou 
kopuli. Zvonice baziliky nese největší 
zvon v Polsku vážící 14770 kg a jeho 
srdce váží 400 kg. V bazilice se nachází 
největší varhany v Polsku (mají celkem 
157 reálných hlasů a 12323 píšťal). Na 
prostranství před bazilikou se může 
shromáždit až 250 tis. lidí. Na stavbu 
baziliky bylo použito 6,5 mil. cihel. 
Bazilika má 2 patra, 3 kúry a průměr 
kopule baziliky dosahuje 25 m. V dolní 
části baziliky, která byla dokončena roku 
1996, najdeme plno svícnů z křišťálu, 

POUTNICKÉ POLSKO – GÓRA KALWARIA, MARIANKI, LICHEŇ
její vnitřní stěny jsou zdobené zlacenými 
freskami a vnější stěny jsou obložené 
deskami se jmény věřících, kteří svými 
dary podpořili stavbu kostela. Více-
barevná podlaha je vyrobena z mramo-
rových desek dovezených ze všech koutů 
světa. V dolní části baziliky nalezneme 
5 kaplí: kapli Nejsvětější Trojice, kapli 
Sto osmi mučedníků, kapli sv. Stanislava 
Papczyńského, kapli Turínského plátna 
a kapli sv. Jana Pavla II. Před bazilikou 
je největší socha papeže Jana Pavla II., 
která kdy byla vytvořena – je vysoká 9 m, 
je z bronzu, váží 8 tun a jejím autorem 
je krakovský sochař Marian Konieczny. 
V blízkém okolí Licheňské baziliky se 
nachází ještě kaple Svatého kříže, kostel 
Matky Boží Čenstochovské a kostel sv. 
Doroty (který byl vysvěcen r. 1857). Vedle 
baziliky se ještě nachází Golgota, tj. 25 m 
vysoká kamenná hora, na jejímž vrcholu 
je vidět kříž a postavy Matky Boží a sv. 
Jana. Vznikla v letech 1976-1985, mj. 
z velkého počtu balvanů. Na Golgotě jsou 
umístěny zastavení křížové cesty a řada 
umělých jeskyní, ve kterých byly umístěny 
kaple. Je tu kaple Getsemanské zahrady, 
kaple Bičování, kaple Nenarozených dětí, 
kaple Jidášovy zrady, kaple Božího hrobu 
a kaple Nanebevzetí P. Marie. 
Zjevení Panny Marie v Lichni – his-
torie svatyně je spojena s malým 
obrazem Matky Boží, který byl zavěšen 
v r. 1842 v nedalekém lese Tomaszem 
Kłossowským, účastníkem bitvy v Lip-
sku a kovářem z nedaleké obce Izabelin. 
Malba byla umístěna v kapli na borovici 
v Grąblińském lese 2 km od Lichně. 
Obraz byl namalován asi koncem 18. stol. 
neznámým malířem na modřínové desce. 
Obraz zobrazuje Nejsvětější Pannu Marii. 
Kolem roku 1850 měl místní pastýř 
Mikołaj Sikatka několikrát před touto 
malbou zjevení Matky Boží. Dala mu 
zprávu, která volá po modlitbě a obrácení, 
a povel k přesunutí obrazu na místo, které 
je vhodnější. Zpočátku nikdo pastýři 
nevěřil. Situace se změnila, když ve ste-
jném roce epidemii cholery oznámila při 
svém zjevení Matka Boží. Obyvatelé se na 
modlitbě za zdraví začali shromažďovat 
ve velkém množství. Svědectví o četných 
uzdraveních znamenala, že církevní 
autority nařídily, aby obraz přenesli do 
kostela sv. Doroty v Lichni dne 29. 9. 
1852.

Tomáš Surý

Licheň - Golgota
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 Góra Kalwaria - kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Marianki - řeholní dům

 Licheň - kostel svaté Doroty

Licheň - Golgota

Licheň - bazilika
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