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ROK BIŘMOVÁNÍ

V neděli 27. listopadu 2011 začala adventní doba. Církev 
v České republice zároveň v tento den zahájila další 
rok přípravy na výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje   Rok biřmování. 

Biskupové Čech a Moravy povzbuzují farnosti, aby během Roku biřmování do 
svých pastoračních programů zařadily prvky, které pomohou žít z bohatství 
svátosti biřmování. Některé nápady, které je možné v rámci Roku biřmování 
využít, přineslo například Pastorační středisko Arcibiskupství pražského. Zdů-
razňuje dvě základní roviny tématu biřmování: přípravu biřmovanců na přijetí 
svátosti biřmování a obnovu svátosti biřmování pro ty, kteří ji už přijali.

Vrcholem Roku biřmování bude společná novéna před slavností Seslá-
ní Ducha Svatého. Brožura s textem novény a rozjímání se připravuje.

Svátost biřmování patří spolu se křtem a eucharistií mezi „svátosti uvede-
ní do křesťanského života“. „Svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje 
s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha Svatého, proto jsou ještě více povinni 
šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“. Biřmo-
vání navazuje na křest. V římskokatolické církvi se tato svátost slaví obvykle 
odděleně od křtu. Uděluje se věřícím, kteří dosáhli věku užívání rozumu. Její 
obřad začíná obnovou křestních slibů a vyznáním víry biřmovanců. Je-li křtěn 
dospělý, dostává ihned biřmování a přijímá Tělo Páně. V západním obřadu 
katolické církve biřmování řádně uděluje biskup, ale v případě nutnosti může 
dát kněžím dovolení k udělování této svátosti. Podstatou obřadu biřmování je 
pomazání posvátným křižmem na čele pokřtěného, doprovázené vkládáním 
rukou přisluhovatele a slovy „Přijmi pečeť daru Ducha svatého“.

Podrobněji o svátosti biřmování pojednává Katechismus katolické 
církve v paragrafech 1285-1321. P. Jacek Brończyk

Tříkrálová sbírka

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí přátelé, 
prožíváme dobu Vánoc. Připomínáme si a chválíme Boží lásku a štědrost. 

Stejně jako nás Bůh s láskou obdaroval narozením svého Syna, tak i my se 
hned na začátku svátků s láskou obdarováváme. Před koncem doby vánoční 
však přichází další chvíle, kdy můžeme obdarovat druhé, kteří s námi ne-
jsou pod jednou střechou. Tímto momentem je Tříkrálová sbírka. 

Loni se vybralo jen v Rožnově úctyhodných 241 000 Kč, ale na tomto místě 
není nutné zmiňovat, kolik se kde vybralo a kam peníze putují. Zamysleme se nad 
duchovní dimenzí této staré lidové tradice, která poukazuje na dva velmi důležité 
rysy církve. Tříkrálová sbírka je časem, kdy všichni můžeme projevit svou caritas 
– milosrdnou lásku, když myslíme nejen na naše nejbližší, ale také na potřebné 
v celém světě. Koledníci pak naplňují misijní a evangelizační poslání církve, když 
zvěstují radostnou zvěst o Bohu, který se vtělil do Dítěte narozeného v Betlémě. 
Kromě toho, že prosí o pomoc pro potřebné, přinášejí všem lidem dobré vůle 
starobylé požehnání vyjádřené nápisem K + M + B na veřejích domu.

Je potřebné modlit se za toto poslání a vyprošovat dary Ducha Svatého, ale 
také povzbudit koledníky k obětavosti a odvaze, protože veřejnost si velmi dob-
ře všímá zapálenosti koledníků a také jejich chování. Je dobré mít na paměti, 

Drazí farníci,
přibývající jas adventního věnce 
nám týden co týden, víc a více při-
pomíná příchod toho, který je pra-
vým Světlem světa.
V minulém čísle, kdy jsme stáli před 
začátkem adventu, jsem vás vyzýval 
k bdělosti vůči Božímu slovu, kte-
ré nám skrze proroka Izajáše přiná-
ší důvod k velké naději: „Vzpřimte se 
a zvedněte hlavu, neboť se blíží vaše 
vykoupení.“ Když už tedy stojíme na 
samém vrcholu adventu a pozvedáme 
nohu, abychom udělali krok a vstou-
pili do krásy vánočních svátků, zkus-
me se letmo ohlédnout. Možná naše 
touha po vánočním veselí je už příliš 
velká a nemíníme se zdržovat jakýmsi 
ohlížením. Ale přece… Dovedly nás 
dny ztišení opravdu k Mesiáši? Nebo 
stojíme upocení z předvánočních pří-
prav, ověnčeni dárky u bran města 
Betléma a zmateně pokřikujeme: „Tak 
poraďte mi někdo, kde najdu ten prostý 
chlév s dítětem?“
Chci se s vámi podělit o svůj letošní 
adventní zážitek. Stál jsem tak večer 
v mnohasethlavém davu na rožnov-
ském náměstí při rozžíhání vánočního 
stromu. Vtom jsem si povšiml malého 
chlapečka s jeho tatínkem. Účastnili 
se této slavnosti a malý synek byl na 
první pohled mnohem zvídavější než 
jeho starší příbuzný. Byl to takový 
malý průzkumník. Každou chvilku se 
pustil tatínkovy ruky a už se prodíral 
davem k podiu. Udělal však jen něko-
lik kroků a již ho obklopoval les cizích 
nohou a rukou. Zmateně začal pobí-
hat a pobrekávat. Ale to už ho tatínek, 
který ho nespustil z očí, držel v náručí. 
Tato situace se opakovala několikrát. 
V tu chvíli jsem si uvědomil, že ve 
vztahu k našemu Otci v nebi jsme i my 
nenapravitelnými průzkumníky touží-
cími si sami objevovat svět. A že i my 
začínáme fňukat, když pociťujeme 
samotu. Ale oči Boží jsou stále bdělé 
– nasměrované na vrchol jeho stvoře-
ní, na největší touhu jeho srdce. 
Neboj se, vždyť Bůh Tě miluje veli-
kou láskou a hledá s velikou touhou. 
Přeji plnou radost Vánoc. P. Kamil

Ú V O D N Í  S L O V O
Ale Přímluvce, Duch Svatý, 
ten vás naučí všemu...
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O vánoční radosti
Znáte písničku autorů Jaromíra Vomáčky a Zdeňka Borovce, Vánoce, 
vánoce přicházejí? Hraje se už od roku 1962 každý rok v rádiu. Velice 
se mi líbí pasáž o tetě, která léta peče na vánoce vánočku a celá rodina 
nereptá, neboť mají aspoň něco pro kočku. Vždycky jsem si tu nebohou 
tetu představoval, jak váží na vahách mouku, cukr, rozinky, ořechy, dělá 
kvásek, zadělává těsto, a když těsto vykyne, uplete nějaký bochník, který 
by snad mohl být zmiňovanou vánočkou. A nakonec ji vytáhne z trouby. 
Celá rodina se nad jejím výrobkem sejde a všichni se smějí, nejvíce kočka 
a nakonec i teta. Protože všichni totiž mají radost.

Radost, to je obsah vánočních svátků v rodinné pohodě při stromečku 
a svíčkách. Radost je přítomná v koledách i ve světských písních. V nej-
známější české koledě „Narodil se Kristus Pán“ se slova veselme se a raduj-
me se opakují v každé sloce. Radost, o které se tu zpívá, se týká jednoho 
malého, právě narozeného děťátka, betlémského chlapečka. Je to radost, 
která je pramenem všech ostatních radostí s vánocemi spojovanými. 

Když se narodí dítě, rodina se veselí. Dědečkové a babičky se pyšní. 
Tátové se strejdy uznale pokyvují hlavami a drží při tom v ruce skleničku. 
I to k radosti patří. Tety připravují nějaký dárek. Prostě významná událost 
pro okruh lidí, kteří jsou rodičům nejblíže. Ale o vánocích oslavujeme 
narození děťátka, které přesahuje jednu rodinu, jedno město i jednu zemi, 
a má význam pro celý svět. Všude se ví, že se křesťané z jeho narození 
radují. A i když se to stalo před více než dvěma tisíci lety, radují se, jako 
by se ono dítě narodilo právě teď. A nejenom nyní se radují, ale dítě jmé-
nem Ježíš působilo radost ještě předtím, než spatřilo světlo světa. Radova-
la se Maria, když jí bylo řečeno, že se stane matkou Božího Syna. Radoval 
se i Jan těsně před narozením v těle své matky Alžběty, když pozdravila 
Marii. Měl radost, protože to byl prorok, a věděl, s kým se právě potkal. 

Ti, kteří stáli okolo malého Ježíše v betlémské jeskyni, byli informováni 
o tom, že Ježíš je Božím Synem. Marii, Josefovi i pastýřům to sdělili andělé. 
Radost z Ježíšova narození je od počátku někým předávána. Má svůj původ. 
Poslové Boží ji přinesli od samotného Boha. A proto může tato vánoční 
radost způsobit záblesk světla v duši. Světla, které sděluje, že přišlo na svět. 
Že je mezi námi v lidském těle. Má lidské srdce i lidskou duši. Jako člověk 
i myslí a poznává. A nepřestává přitom být pravým skutečným Bohem.

Jsou dvě veliké radosti, které Ježíš na svět přinesl. O první už tu byla 
řeč. Druhá radost je ještě podivuhodnější než tato první. Je radostí, přes-
tože je spojena s utrpením a zabitím člověka, narozeného třicet let předtím 
za podivných okolností v Betlémě. Ano, jedná se o radost velikonočního 
rána, kdy Kristus zvítězil nad smrtí a otevřel pro nás nebe. Tato druhá 
radost je ještě větší než radost z narození, protože není jenom zábleskem 
světla, ale je věčně zářícím Světlem.

Každý rok je radost z Ježíšova narození oznamována v chrámech 
z kazatelen, i maminkami u postýlek svých dětí. A každý rok se děje totéž: 
někomu se rozsvítí v duši světlo, pro některé zbývá jenom odlesk, kte-
rý způsobilo: obyčejná radost z vánočních svátků. Přejme i jim podíl na 
radosti z Betléma. Bůh je štědrý ke všem. Je bohatý svojí radostí, kterou 
nešetří ve chvíli, kdy je žádoucí se radovat. A radovat se ze spásy je více 
než žádoucí. Přejme to sobě a přejme to všem. I těm, kteří ještě nevěří, 
nebo kteří bloudí.

jáhen Miroslav Frňka

Dokončení článku Tříkrálová sbírka
že touto akcí není prezentována pou-
ze Charita, ale celá církev jako taková. 
Sbírka má pomoci nejen chudým, ale 
také k vnitřnímu růstu a sociálnímu 
cítění koledujících dětí a dárců. 

Informace a organizační pokyny 
pro zájemce, kteří se chtějí přihlásit 
k této službě, jsou uvedeny na zadní 
straně zpravodaje. Ať už se do Tříkrá-
lové sbírky zapojíte jakoukoli pomo-
cí, příspěvkem, modlitbou nebo tím, 
že pošlete své děti a vnuky do ulic 
koledovat, všem Vám za tento projev 
lásky vyprošujeme Boží požehnání 
a milost v nadcházejícím novém roce.  

Jan Lušovský, 
pastorační asistent Charity
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svým plotnám, žehlicím prknům 
a domácím úkolům svých dětí. Ale 
co v tom všem uprchlice? Co tam 
s nimi budeme dělat?

Se smíšenými pocity jsem pro-
bírala skříně a hledala věci, které 
se mi nechtělo ještě vyhodit, ale 
nejspíš by na ně došlo při příš-
tím velkém úklidu. Vázička, dva 
poslední šálky z čajové sady, vyší-
vaný ubrus, co jsem dostala loni 
k Vánocům, ale vím, že ho nikdy na 
stůl neprostřu, ani na zahradě ne, 
a dvě knížky, které jsem si nadše-
ně koupila o prázdninách, během 
dovolené přečetla a dneska vím, že 
se k nim už nikdy nevrátím. Ze dna 
šatníku jsem vytáhla jednu sukni, 
co jsem pořídila na jaře, ale byl to 
omyl. Cítila jsem se připravená. 
Možná se objednám na některý den 
před večírkem k holiči, napadlo mě 
rozmarně. Před Vánocemi bych tam 
stejně chtěla zajít, a takhle budu 
vypadat dobře už na večírku.

Pro jistotu jsem ještě brnkla 
Vandě, jedné z organizátorek, jestli 
nepotřebují pomoct s občerstve-
ním, že bych třeba něco přinesla. 
Řekla mi, ať prý si nedělám starosti, 
že tentokrát bude občerstvení jiné. 
Prý ho připraví ty ženy z uprchlic-
kého tábora podle svých národních 
receptů. Nevěděla jsem, jestli se 
mám těšit nebo obávat. 

Pokoušela jsem se představit 
si, jak budou asi vypadat. Snad ne 
jako ty bědné postavy, co vídám na 
ulicích žebrat o drobné. Opatrně 
se vyhýbám těm nebezpečně vypa-
dajícím mužům s divokým pohle-
dem či v hadrech zabaleným ženám 
s apatickými dětmi v náručí. Asi ne-
jsou špinaví, ale působí tak. Někdy 
drží cedulku a na ní příšernou češ-
tinou naškrábané věty. Bojím se 
to číst, abych se tam na ulici před 
nimi nerozplakala. Bývá mi jich 
líto, ale zároveň se strašně stydím 

Vánoční večírek

jim něco dát. Není to z lakoty, spíš 
jsem v ohromných rozpacích. Co-
pak pár drobných jim může nějak 
pomoct? Já přece za jejich zoufalou 
situaci nemohu! Vždyť existují růz-
né organizace, které uprchlíkům 
pomáhají profesionálně. Odborníci 
v nich přesně vědí, co je zapotřebí 
a jak to udělat, aby tito lidé moh-
li někde najít nový domov. Co ale 
budou dělat na večírku? A jak se 
k nim mám chovat já? 

S obrovskou igelitkou, novým 
účesem a v mé oblíbené slavnostní 
brokátové sukni jsem se vydala na 
večírek. Cestou jsem si opakovala, 
že o nic nejde, že já konec konců 
nejsem hostitelka, a tak na mně 
nic neleží. Nemusím si povídat 
s nikým, s kým se mi nebude chtít. 
Budu se prostě společensky usmívat 
a večírek si tak jako tak hezky užiju. 
Odhodlaně jsem vešla do staré fary. 
Už na chodbě mě vítala vůně jehličí 
a veselé plamínky svíček na okně. 
Ze sálku zněla tichá reprodukovaná 
hudba a z přilehlé kuchyňky ženské 
štěbetání. Odložila jsem si kabát 
na věšák a vešla jsem do sálu. Na 
stolech už byly prostřeny ubrusy, 
všude svíčky, červená jablka, kous-
ky skořice a hvězdičky badyánu. Na 
okenní parapety a do vázy na desce 
klavíru někdo naaranžoval smrko-
vé a jedlové větve. Stoly podél stěn 
se začínaly plnit známou veteší, 
totiž zbožím pro bazar. Pozdra-
vila jsem se s několika známými 

Dostala jsem pozvánku na vánoč-
ní dámský večírek. Prima. Večírky 
mám ráda. Vánoční večírky zvlášť. 
Tento měl být zvláštní, protože ho 
organizátorky spojily s dobročin-
ným bazarem. To už taky znám. 
Každá přineseme tašky zbytečnos-
tí, které je nám líto vyhodit, batohy 
oblečení, které se nám už omrzelo 
nebo jsme z něj vyrostly, a navzá-
jem si to povyměňujeme. Co zbude 
a co už opravdu nikdo nebude chtít, 
to organizátorky uklidí do popelni-
ce na dvoře anebo odvezou na páté 
nástupiště hlavního nádraží, kde 
Charita vybírá oblečení pro uprch-
líky a bezdomovce.

Když jsem si pozvánku ješ-
tě jednou pečlivě pročítala, abych 
si datum a čas přepsala do diáře, 
všimla jsem si, že jako hosté při-
jdou ženy z uprchlického tábora 
poblíž našeho města. To mi trochu 
pokazilo náladu. Těšila jsem se, že 
si pěkně popovídám se známými, 
smlsnu si na vybraném pohoštění, 
poslechnu si nějaký vánočně vyla-
děný moudrý projev a trochu ama-
térské hudby a nic nebudu muset 
řešit. Klídek, pohoda! Ale nějaké 
uprchlice? Nenaruší hladký prů-
běh večírku? Bude možné si s nimi 
nějak povídat? Třeba vůbec nebu-
dou mluvit česky? Kdoví, co to 
bude za ženské?

Přestala jsem se na večírek 
těšit. Neznámé uprchlice mi byly 
protivné, aniž jsem o nich cokoli 
věděla. Představovala jsem si dám-
ský večírek jako vždycky. Jako spo-
lečenskou událost, která má určitý 
lesk. Všechny se vždycky snažíme 
obléct s vybranou elegancí a tvá-
říme se tak… já nevím… nobles-
ně. Jako malé holky si užíváme 
těch dvou hodinek, kdy máme náš 
dámský večírek. Během nich si 
tak trochu hrajeme na nóbl dámy 
a pak se zase rozejdeme domů ke 
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ženami a taky jsem šla přidat na 
stoly svůj příspěvek. Opatrně jsem 
se rozhlížela, ale nikoho divného 
jsem neviděla. Do kuchyňky jsem 
se neodvážila vejít. Žádná z mých 
blízkých kamarádek dosud nedo-
razila, tak jsem se usadila u stolu 
se dvěma ženami, které jsem znala 
od vidění. Zdálo se mi, že jsou ve 
stejných rozpacích jako já. Sál se 
postupně zaplnil. Zamávala jsem 
na pár známých, usmála jsem se na 
dvě úplně neznámé ženy a zvěda-
vě jsem čekala, kdy se už objeví ty 
neznámé. 

Uprchlice. Konečně se u klavíru 
postavila Vanda v dlouhých černých 
šatech a svým zvučným hlasem nás 
všechny oficiálně přivítala. „A teď, 
prosím, přivítejte naše vzácné hos-
ty,“ zvolala a my jsme začaly tles-
kat. Dveře z kuchyňky se otevřely 
a jedna po druhé před naše překva-
pené zraky předstoupily čtyři ženy. 
Byly naprosto překrásné. Drobné, 
půvabné, černovlasé, s hlubokýma 
očima a vznešenou chůzí. Měly na 
sobě krásné šaty, spoustu nádher-
ných šperků a dokonalé střevíčky na 
vysokých podpatcích. Pečlivě upra-
vené účesy a jemné líčení. Vypada-
ly jako nějaké orientální princezny. 
Něco takového jsem nečekala. Pod-
le výrazu tváří mé spolustolov-
nice prožívaly podobný šok jako 
já. „Takhle tedy mohou vypadat 
uprchlice?“ vydechla má sousedka 
po pravici. Ohromeně jsem kývla 
hlavou a nespouštěla jsem zraky 
z cizinek před námi.

Jedna z nich vyprávěla svůj 
životní příběh. Uprostřed líčení 
hrůz, které přeťaly šťastný bla-
hobytný život v rozlehlém domě 
s překrásnou zahradou, se tlumoč-
nice rozplakala. Cizinka ji obja-
la. Dovyprávěla velmi stručně. Co 
mohli, prodali, co se nedalo prodat, 
nechali v domě. Pomocí obrov-
ských úplatků sehnali letenky pro 
celou rodinu. Mířili do Němec-
ka, kde mají vzdálené příbuzné, 
avšak nějakým nedopatřením se 
ocitli u nás. Skončili v uprchlic-

kém táboře, protože tu nikoho 
neznali. Ale příbuzní o nich vědí, 
a tak žijí nadějí, že snad ještě do 
Vánoc budou pohromadě. Cizinka 
se smutně usmála a řekla, že jsou 
poctěny naším pozváním. Nechtěly 
prý přijít s prázdnou, a tak aspoň 
připravily malé občerstvení podle 
jejich národních receptů. Roznáše-
ly pak okolo stolů mísy s drobnými 
sladkostmi, jejichž názvy jsem si 
nezapamatovala. Jejich chuť ano. 
Chutnaly výborně. 

Všimla jsem si, že nejmladší 
z cizinek, zářivá křehká kráska, je 
těhotná. Sevřelo se mi srdce úzkos-
tí. Vanda mi v rozhovoru prozra-
dila, že čeká své první dítě. Proto 
prý tak spěchají, aby byli co nej-
dříve v Německu. Snad opravdu do 
Vánoc odjedou. „Jak bychom jim 
mohli pomoct?“ zeptala jsem se 
třesoucím hlasem. Vanda pokrčila 
rameny. „To je těžká věc. Všechno, 
co mají, musejí být schopné unést. 
Nejspíš jim prokázat přátelství, 
povzbudit je. Nic jiného mě nena-
padlo,“ usmála se na mne a odspě-
chala za někým jiným plnit své 
povinnosti hostitelky. 

V rozpacích jsem kradmo pozo-
rovala těhotnou cizinku. Usedla 
právě kousek ode mne ke stolu a v 
rukou ladně držela šálek čaje. Malý-
mi doušky upíjela a její oči hleděly 
někam do daleka. Strašně moc jsem 
jí chtěla něco dát, nějak ji potěšit, 
ale vůbec mě nenapadalo, co by to 
mohlo být. Rozhlédla jsem se po 
věcech, které jsem s sebou přinesla. 
Nic z toho, co jsem měla u sebe, ani 
nic z věcí, co jsem dala do bazaru, 
nepřipadalo v úvahu. Chtělo by to 
něco lehoučkého, co se zmačká do 
dlaně, třeba něco jako hedvábný 
šál, jenže já jsem měla přes rame-
na jen svůj starý teplý šál s vytaha-
nými nitkami. Já už vím, kde jsou 
a jak si ho uvázat, aby nebyly vidět, 
ale jako dárek princezně bych se 
ho neodvážila nabídnout. Co tře-
ba vizitku? Aby se na mne mohla 
obrátit, kdyby něco? Jenže ona neu-
mí česky a já neznám její řeč, jak 

bychom se domlouvaly? Bylo mi do 
pláče. Mám tu jen bezcenné krámy. 
Nemám vůbec nic, co bych mohla 
nabídnout těm smutným očím…

Jak se musí cítit? Cizinka 
v neznámé zemi, poprvé těhotná. 
Žádný domov, jen jakási místnost 
někde za městem. Žádná jistota, 
žádné bezpečí. Neví, kdy ani kam 
půjde, kde porodí. To je jako Marie, 
napadlo mě. Taky byla na cestě 
v neznámém prostředí a nevěděla, 
kde porodí své první dítě. S hoř-
kým úsměvem jsem si představila 
tradiční betlémskou scénu. Ženu, 
muže a dítě, k nimž spěchají pas-
týři, venkované, měšťané, andělské 
chóry i královská výprava. Všichni 
přinášejí nějaké dary. Taky chtěli 
něco dát. Možná se cítili podobně 
jako já. „Je tam nějaká mladá cizin-
ka s manželem, no však víte, tihle 
uprchlíci, co přespávají za městem, 
právě se jim narodilo dítě! Asi by 
se slušelo nějak jim pomoci. Je to 
nerozum vydávat se na cestu v tako-
vém stavu! Ale třeba neměli zbytí 
a museli vyrazit právě teď. Doma 
nemáme ani jednu postel volnou, 
jsou tu děti, babička a na návštěvě 
stará teta, domů je vzít nemůžeme. 
Tak jim aspoň přineseme… něco 
jako na dobročinný bazar. My už 
to nepotřebujeme, ale jim by se to 
mohlo ještě hodit.“

Ach Bože, co mám dělat? Co 
jen můžu udělat? Lámala jsem si 
hlavu usilovně, avšak nenapadlo 
mě nic. Do konce večírku jsem 
nepřišla na žádný projev sympatií 
nebo účasti, který by mi nepřipa-
dal přepjatý nebo necitlivý. Domov 
jsem jim dát nemohla a to, co bych 
jim byla schopna nabídnout, zjev-
ně nepotřebovaly. Vzdala jsem to. 
Když nevím, co bych měla udělat, 
nemůžu dělat nic.

Po cestě domů jsem v chůzi 
kolem vánočně vyzdobených výkla-
dů uvažovala, kolik podob může 
mít betlém, a že jedné jeho nečeka-
né a překvapivé podoby jsem byla 
právě svědkem.

Hana Pinknerová
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Prvním zákonem liturgie je 
shromáždění: nikdy ji nekonáme 
sami. „Shromáždění“ je prvním slo-
vem liturgického slovníku: „Když se 
shromažďujete v církevní obci,“ píše 
svatý Pavel. Nejdříve je třeba přijít, 
a odpovědět tak na pozvání Vzkří-
šeného. K tomu se ostatně vyzýváme 
navzájem při první modlitbě dne: 
„Pojďme, jásejme Hospodinu... “ Být 
přítomen, být s ostatními, s Bohem.

Liturgie není pouhý dialog, ale 
i jednání Boží, na které lid odpovídá 
činem. Sama podstata aktivní účas-
ti lidu při liturgii vyžaduje, aby své 
vnitřní smýšlení projevil také úkony, 
gesty a postoji těla. Lid užívá viditelná 
znamení k označení toho, co je Božské 
a neviditelné. Svátostná znamení 
nepůsobí jen posvěcení člověka a osla-
vu Boží, ale mají didaktický a peda-
gogický účel. Oprávněnost viditelných 
znamení v liturgii vyplývá z její pod-
staty: Ježíš se vtělil a přijal na sebe tělo, 
a stal se znamením nadpřirozené Boží 
pravdy, lidská přirozenost.

Posvátná znamení musí být srozu-
mitelná – mezi tím, co naznačují, a tím 
co vyjadřují, musí být přirozený vztah.

CHŮZE
Pohyb v liturgii není jen něčím funkč-
ním. Je to obraz putujícího božího lidu. 
V liturgii máme mnohá procesí: při 
mešní liturgii to je introitus (vstupní 
zpěvy   příchod kněze k oltáři), ofer-
torium (přinášení obětních darů), 
comunio (přijímání). Máme i mnohá 
procesí, která se vztahují k životu Ježíše 
Krista – představení v chrámě, procesí 
s ratolestmi na Květnou neděli, při veli-
konoční vigilii procesí s Velikonoční 
svící. Jsou i procesí při jiných liturgiích, 
mající různé významové pozadí: křest, 
svatba, s oleji, s eucharistií …

STÁNÍ

L I T U R G I C K É  O K É N K O

Základní postoje a gesta v liturgii

Stání je postoj toho, kdo 
slouží u oltáře, před Bohem 
– kněz, jáhen. Je to postoj 
prostředníka mezi Bohem 
a lidmi, jak říká sv. Jan 
Zlatoústý. Ve Starém 
Zákoně (dále SZ) vidíme 
stání jako projev modlitby, 
je to v knize Sirachovcově. 
Stání je výrazem:

a) úcty před Bohem – vstáváme 
před tím, koho chceme uctít,
b) charakteristický projev modlitby 
– židé i křesťané při modlitbě stojí,
c) je projevem svobody Božích dětí,
d) je postojem radostného očekávání 
příchodu Páně (eschatologie) a Zmrt-
výchvstání – křesťané stáli a stále stojí 
o Velikonocích a v neděli.
Dnes se stojí při mši sv.: od introitu po 
kolektu (kolekta – vstupní modlitba 
před 1.čtením), zpěv aleluja, evange-
lium, přímluvy, preface (díkůvzdání), 
sanctus, výzva k modlitbě Páně až 
k Beránku Boží, odchod kněze. 
Česká biskupská konference se vyslovi-
la, aby věřící stáli během eucharistické 
modlitby při dialogu, prefaci, sanktus, 
a od Tajemství víry až po doxologii 
Skrze něho (zde je možno i sedět). 

SEDĚNÍ
Je to postoj učitele, 
který vyučuje, a před-
staveného, který řídí 
bohoslužbu, – proto 
má biskup svou kated-
ru. Je to postoj žáka, 
jenž se učí; v prvot-

ní církvi nebyly lavice, a tak věřící 
seděli na zemi. Maria seděla u nohou 
Ježíšových a poslouchala jeho slova. 
Celebrant sedí při čtení a epištole, 
respons. žalmu, po přijímání. Věřící 
sedí při: čtení, responsorium (hudeb-
ní forma, při níž se střídá sólový zpěv 
a odpovědi sboru), kázání, příprava 
darů, po přijímání.

KLEČENÍ
Klečení je výrazem 
pokání, pokory 
a lítosti: hřích mne 
srazil na kolena (sv. 
Basil). Je to i výraz 
osobní – individu-
ální modlitby, je to 
výraz klanění (východní svět). Jsme 
svědky různé praxe klekání si ve mši 
svaté, proto bychom měli poukázat na 
okamžiky, kdy se klečí:
a) Hod Boží Vánoční a Zvěstování 
Páně (25.3.) ve Krédu při „et incar-
natus est” klečí celebrant i věřící,
b) celebrant pokleká při elevaci 
hostie a kalicha, před přijímáním 
(výraz klanění),
c) je-li v presbytáři svatostánek, 
pokleká se při příchodu a odchodu, 
i při přecházení,
d) koncelebranti poklekají jen před 
přijímáním,
e) věřící při proměňování.
  
Před uzavřeným svatostánkem cele-
brant ve mši pokleká na jedno koleno, 
před vystavenou svátostí na obě.

ÚKLONA
Při různých žehnacích 
modlitbách předcházelo 
a předchází vybídnu-
tí ke sklonění hlavy. Je 
to výzva k úkloně, jež 
je přirozeným výrazem 
úcty, a o ní se již zmiňují 
Apoštolské konstituce. 

Na východě je známá hluboká úklo-
na těla – na západě klečení – např. při 
příchodu do kostela.
Úklona hlavy – se dělá při vyslovení 
Božských osob, pokud se společně 
jmenují „Sláva Otci …“, kdykoliv se 
vysloví jména svatých, k jejichž cti 
slavíme mši, a jméno Panny Marie, 
kněz se uklání při recitaci slov pro-
měnění.
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Úklona těla – se koná před oltářem, 
pokud tam není eucharistie (mělo 
by být pokleknutí). 

PROSTRACE 
(poloha vleže obličejem 
k zemi)
V dnešní liturgii se vyskytuje jen 
dvakrát – na počátku obřadů na 
Velký pátek a při svěceních (jáhen, 
kněz, biskup). Ve starověku to byl 
častý postoj při modlitbě – jedná se 
o prosbu a dary Ducha sv. – epikle-
tické gesto. Je to také gesto pokání 
a prosby za odpuštění.

SPÍNÁNÍ RUKOU
Je to středověké gesto, holdovací gesto 
„vasala“ svému pánu. Středověký člo-
věk měl představu Boha jako svrcho-
vaného feudála, a proto k němu spínal 
ruce. Na Východě bylo cancellatio – 
zkřížení rukou na prsou. Sepjaté ruce 
– gesto při modlitbě soukromé i veřej-
né, v liturgii jsou ruce často sepnuty.

VZTAHOVÁNÍ 
RUKOU
Je to asi nejdůležitější gesto, kte-
rým se ve SZ udílela vyšší moc a v 
Novém Zákoně (dále NZ) se pře-
dával Duch svatý. V liturgii je svá-
tostným znamením při biřmování, 
svěcení, žehnací akt křtu, pomazání 
nemocných, žehnání osob (slavnost-
ní). Od 14. století v římském kánonu 
při epiklezi Hanc igitur se vztahují 
ruce   svolávání Ducha sv., a odtud 
to přechází i do jiných anafor jako 
gesto konsekrační epiklese. Činí se 
to i ve vztahu ke 
SZ, aby se napo-
dobilo vztaho-
vání rukou nad 
obětními zvířaty 
– zde nad obět-
ními dary.

BITÍ V PRSA
Znamená to pokoru a lítost: celník 
v chrámě, zástup v hrůze a lítosti po 
Kristově ukřižo-
vání. V liturgii se 
věřící bijí v prsa 
při vyznání hříchů 
– Mea culpa a kněz 
v římském kánonu 
při Nobis quoque.

ZNAMENÍ KŘÍŽE
Křesťané se často žehnali křížem 
– svědectví církevních Otců (Hip-
polyt), Bylo to při odchodu a pří-
chodu domů, oblékání, umývání, 
obouvání, před spaním, před prací. 
Původně jedním prstem pravé ruky 
na čele   písmeno Tau. Ve 4. století 
i na ústech a na prsou – malý kříž. 
Velký latinský kříž je až ze 6. sto-
letí a do liturgie vstupuje až ve 14. 
století. Křížem se chce udělit Kris-
tova milost. V nové liturgii se dělají 
kříže mnohem méně než v liturgii 
předkoncilní. Celebrant zname-
ná – žehná křížem sebe při vstupu, 
evangelium, jáhna před evangeliem, 
kadidlo, obětní dary v kánonu, na 
závěr mše věřící. Věřící se žehna-
jí křížem na počátku, při evangeliu 
a na konci.

ZDVIŽENÉ RUCE 
– GESTO ORANTA
Křesťané, stejně jako židé, se modlili 
se zdviženýma rukama – přirozený 
projev duše očekávající pomoc shů-
ry. Roztažené ruce do stran – pro-
jev ukřižovaného Krista. Tertullian 
a Cyprián nabádají k mírnosti při 
rozpínání rukou (3. Stol.) – před-
pis Tridentského koncilu při držení 
rukou. Dnes ať každý zváží estetič-
nost svého gesta při presidenciálních 
modlitbách (kněz má roztažené ruce, 
pronáší modlitbu nahlas a celý text je 
v množném čísle), a když zdraví lid.

MYTÍ RUKOU
Mytí rukou před modlitbou je 
židovský – semitský zvyk, ale 
i křesťanský. Hippolyt říká: „Ať si 
křesťané umývají ruce, kdykoliv se 
modlí.“ Důvody byly i praktické – 
po přinesení obětních darů a jejich 
přijetí bylo třeba se umýt. Nyní 
jsou symbolické – obmytí rukou = 
čistota srdce.

POZVEDNUTÍ OČÍ
V prvotní církvi to byl všeobec-
ný zvyk, při modlitbě – dle vzo-
ru Ježíšova pozvednout oči. Dívat 
se na toho, kdo je po Boží pravici 
a od nějž pochází naše spása. Je to 
i otázka parusie – dívat se vzhůru 
a na východ. Dnes celebrant při slo-
vech o ustanovení v římském káno-
nu pozvedá oči.

POLIBEK – 
POZDRAVENÍ POKOJE
Polibek je symbolem blíženecké lásky 
– osculum pacis, nebo úcty – líbání 
oltáře, evangelia. Při mši se dnes líbá 
oltář knězem a jáhnem jen při pří-
chodu a při odchodu. Při odchodu 
se někdy políbení oltáře může vyne-
chat – velká vzdálenost sedes od oltá-
ře. Políbení pokoje se od středověku 
změnilo v pouhé objetí – celebranti 
mezi sebou. Věřící si dnes podávají 
mlčky ruce. Kněz by při pozdravení 
pokoje neměl opouštět kněžiště.

Liturgická gesta máme konat tak, 
aby byla srozumitelná a vyjadřovala 
vnitřní smýšlení liturga, odpovídala 
jeho povaze. Je třeba se vystříhat vše-
ho teatrálního a patetického. Litur-
gická gesta jsou: čistě praktického 
důvodu (mytí rukou), doprovází 
přirozeně vyslovené slovo, vnitřní 
cit (bití v prsa), zbytky imperiální-
ho ceremoniálu (nést posvátnou věc 
– dar v zahalené ruce), germánské 
středověké právo (gesto vazala).

P. Jacek Brończyk
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Před třemi lety proběhly 
v Rožnově pod Radhoštěm 
dominikánské misie. Ovocem 
těchto misií mimo jiné bylo 
i to, že několik věřících farníků 
přijalo poslání k aktivní misijní 
službě a od té doby se pravidelně 
účastní letních misií, včetně 
letošních misií v Krnově. 
Přinášíme svědectví jednoho 
z věřících, místního farníka 
v Krnově.

Ve dnech 24.–31. července proběhly 
v Krnově katolické misie s názvem 
Křesťané Krnovu. Ze všech stran 
naší republiky se do tohoto slezského 
města sjely více než čtyři desítky nad-
šených lidí, aby zde svědčily o Tom, 
který je Cesta, Pravda a Život. Domi-
nikánské misie, dodejme, poněvadž 
právě řád kazatelů má tyto misie 
nejen v naší zemi už léta na starosti.

To, co se v těch dnech ve městě 
varhan rozjelo, bylo vpravdě velko-
lepé. A bylo až hmatatelně cítit, že 
Pán je s námi. Byl jsem totiž při tom, 
byl jsem toho z Boží milosti součástí, 
takže by bylo opravdu zatěžko zůstat 
nestranným pozorovatelem. Misijní 
den vypadal zhruba takto: v sedm 
hodin modlitba, rozjímání a pak sní-
daně, od devíti začal vlastní program, 
kdy každý moc dobře věděl, kde je 
jeho místo a co má dělat. Posilován 
modlitbou místních farníků, kteří 
střídavě po celý den dleli v kostele 
před vystavenou Nejsvětější Svátos-
tí, měl jistotu, že v tom není sám, že 
Pán je mu nablízku. „Ať svatí andělé 
vyčistí cesty a přivedou duše,“ na-
psala mi krátce před zahájením misií 
jedna má přítelkyně. I stalo se tak, 
mohu směle prohlásit.

Když začnu od sebe, přes den (s 
pauzou na oběd) jsem spolu s dvoji-
cí či trojicí dalších misionářů pobý-
val v tzv. Infostánku. Bylo zajímavé 
působit jako prorok ve své vlasti. 

Naše činnost spočívala v aktivním 
oslovování kolemjdoucích, zpravo-
vání jich nejen o tom, co v Krnově 
právě probíhá, či v nabízení růz-
ných křesťanských propagačních 
materiálů, ale i v hovorech o víře, 
jichž sice nebylo mnoho, ale když 
už byly, tak pořádně výživné. A zde 
byla cítit ona již zmiňovaná vzdále-
ně-blízká přítomnost modlících se 
farníků. A jeden poznatek – jino-
věrci byli v rozhovorech s námi 
„příjemně překvapeni“, že i katolíci 
jsou schopni takto svou víru uka-
zovat a šířit. To je hodno zamyšle-
ní…

Hovory o víře nebyly prioritou 
nás, stánkařů. Hlavní „tíha“ tohoto 
nesnadného úkolu ležela na těch, 
co se pohybovali v terénu. Dvojice 
chodivší po bytech anebo po ulicích, 
náměstích, vykonaly vskutku velké 
a záslužné dílo. Chvíli trvalo, než se 
po městě rozkřiklo, že nejsme žád-
ní sektáři a že nic nevnucujeme, leč 
nabízíme. A s otevřeným srdcem. A 
ledy se začaly lámat. K tomu pomá-
hal určitě i podvečerní program: 
denně byla nějaká přednáška a po 
ní nějaký koncert. Vystoupila např. 
folkařka Eva Henychová, houslis-
ta Pavel Šporcl či brněnská svato-
michalská schola s gregoriánským 
chorálem. Ve farním chrámě bývalo 
plno. Některým misionářům k pro-
lomení hradeb pomáhaly jejich bílé 
dominikánské hábity. Právě bratři 
a otcové dominikáni patřili k nej-
vyhledávanějším mezi mladými. 
À propos, mladí. Ani zde neplatilo, 
že by misionáři útrpně v chládku 
kostela čekali, až se k nim někdo 
třeba uráčí přijít. Nic takového. Pro 
mládež byly vyčleněné „speciální 
jednotky“, patřičně úderné. Jejich 
příslušníci navštěvovali mladé na 
místech, kde se scházejí, hráli s nimi 
fotbal, zvali je na večerní adora-
ce, které denně začínaly po deváté 

hodině. Bylo to přesně podle podo-
benství z evangelia, kdy jsou služeb-
níci vysláni, aby pozvali na hostinu 
všecky ty, které potkají, když přátelé 
a rodina nechtějí přijít. I přicháze-
li mladí do kostela, poklekali před 
Nejsvětější svátostí a setrvávali tak-
řka v naprostém tichu. Kolem nich 
sedávali naši specialisti a všecko 
možné jim vysvětlovali, v případě 
nutnosti i umravňovali, což až tak 
moc zas potřeba nebylo, modlili se 
za ně.

A mladí chodili každý večer. A pta-
li se. A viditelně se zájmem. Nevědomí 
hledající, řeklo by se. Jo, jistě, bylo to 
pro ně novum, něco exkluzivního, co 
by pro ně další dny už ztratilo kouzlo, 
to však nevadí. Ten týden jim, mám za 
to, aniž by to věděli, ovlivnil život do 
budoucna, přinejmenším některým. 
On totiž Bůh působí po svém a tře-
ba se někdy začas ozve, zaklepe, a oni 
otevřou. „Pojď dál!“ Pár takových už 
na dveře fary zaklepalo, a pokud je 
jejich odhodlání bude držet i nadále, 
po prázdninách se začnou připravovat 
k přijetí svátostí…Další skupinka se na 
faře v odpoledních hodinách věnovala 
dětem, program byl pestrý, nechyběl 
ani výlet do zámku v Linhartovech. 
A nemůžu opomenout ani skupinku 
mladých Poláků z mezinárodní ško-
ly modlitby a evangelizace Jeunesse 
Lumiere – Děti světla. Ti, coby posi-
la ze zahraničí, každého odpoledne 
vystupovali na náměstí s vlastním 
programem – písně, scénky, svědec-
tví, k tomu se připojili i kněží jak z řad 
misionářů, tak z řad těch krnovských, 
takže nechybělo veřejné čtení Bible, 
kázání a požehnání …

Pokud vám ve výčtu schází mše 
svatá, tak její každodenní sloužení 
bylo takovou samozřejmostí, že 
to ani nezmiňuji. Vždyť bez Boží-
ho požehnání marné lidské namá-
hání… „Zbývá otázka a milostivé 
zpytování: Miloval jsem dostatečně? 
Mluvil jsem náležitě? Prolil jsem dost 
slz? Byl jsem světlem a solí? Dělal 
jsem, co jsem měl? Svěřil jsem vše 
Pánu?“ ptá se misionář Valentin. 
Kdybych mohl soudit já, tak všich-

O H L É D N U T Í

LETNÍ MISIE V KRNOVĚ
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Cena jediné mše svaté

Co můžeš získat zbožným slavením mše svaté? 
1. Zbožným slavením mše svaté oslavuješ člověčenství Ježíše Krista, 
zvláště jeho utrpení a smrt.
2. Zbožným slavením mše svaté získáváš účast na nekonečných 
zásluhách Ježíše Krista, získaných zvláště Jeho umučením a přebolest-
nou smrtí.
3. Zbožným slavením mše svaté ti Kristus Pán také mocně doplňuje 
to, co bylo způsobeno tvou nedbalostí nebo zanedbáním dobrého.
4. Zbožným slavením mše svaté ti Pán Bůh promíjí také některé 
všední hříchy pro pravou lítost probuzenou zbožnou účastí na mši 
svaté.
5. Zbožným slavením mše svaté můžeš být zachráněn od mnoha 
úkladů, nebezpečí a neštěstí, které by tě jinak stihly.
6. Každou mší svatou zbožně slavenou získáváš pro věčnost nový 
stupeň slávy.
7. Ve chvíli smrti každá mše svatá, kterou jsi zbožně slavil, ti bude 
tou největší útěchou.
8. Každá mše svatá, které jsi se zbožně zúčastnil, ti bude na soudu 
Božím nejmocnější prosbou o milost a o milosrdenství.
9. Každé zbožné slavení mše svaté zkracuje tvoje časné tresty za hří-
chy, jak už zde na zemi, tak také i v očistci.
10. Zbožnou účastí na mši svaté (tj. účastnit se i svatého přijímání) 
získáváš duším v očistci nesmírnou úlevu a útěchu.

Při každé mši svaté klečíš mezi množstvím andělů, kteří jsou s tebou pří-
tomni a v nejhlubší úctě se klaní Kristu Pánu zpřítomňujícímu se v této 
oběti a tak svou úctou doplňují to, co chybí tvé úctě hodné této oběti.

Kdykoliv slavíš mši svatou, kromě jiných úmyslů, obětuj ji také ke cti 
toho světce nebo světice, jehož památku církev svatá toho dne oslavuje.

Jediná mše svatá, které jsi se zbožně účastnil za svého života, je lepší 
než mnoho mší svatých obětovaných za tebe po tvé smrti... 

Komunita 
Blahoslavenství,

Dolany u Olomouce

DUCHOVNÍ CVIČENÍ:
27. 1.–29. 1. 2012
PECKA
Víkend pro mladé od 15 do 18 let
Prožij ve společenství mladých 
víkend s Ježíšem, který dává živo-
tu tu pravou chuť. Povídání, chvá-
ly, kreativní činnost.
9.–12. 2. 2012 
„Příběh Joba – škola naděje“
Duchovní cvičení pro muže.
Jak žít v našem životě čas zkoušek 
s Bohem a tak růst ve společen-
ství s Ním a stávat se muži, kteří 
přináší naději? 

Součástí setkání jsou přednášky, 
sdílení, společná liturgie, adora-
ce, modlitební večery a možnost 
duchovních rozhovorů. 
Na duchovní cvičení je možné se 
přihlásit na tel. 731 626 132 nebo 
emailem: akce@blahoslavenstvi.cz,
Více informací na: 

www.blahoslavenstvi.cz 

SOBOTNÍ ODPOLEDNE:
(vstup volný, není třeba přihlašování)
14. 1. 2012
„Proč Bůh neslyší mé modlitby?“
Biblické postavy nás učí, jak se 
modlit i jak se nemodlit… 
25. 2. 2012
„Jan Maria Vianney   Bůh neu-
mí než žehnat!“ Vstup do postní 
doby se sv. farářem arským, svěd-
kem Božího milosrdenství.

PROGRAM SOBOTNÍCH SETKÁNÍ:
14.30 Chvály
15.00 Přednáška, svědectví
16.30 Občerstvení, každý je pozván 

přinést něco do společného 
občerstvení

18.00 Modlit.večer, společné agapé
21.00 Předpokládaný závěr setkání

ni ti, které jsem mohl během toho 
týdne pozorovat v akci, si pokláda-
jí tyto otázky zbytečně. Misionářka 
Martina říká: „Jsem nesmírně vděč-
ná za velkou otevřenost a vstřícnost 
místních kněží, s kterými jsme spolu-
pracovali, za nasazení místních far-
níků, bez kterých by se taková misie 
jen velmi těžko uskutečňovala, za 
organizační, duchovní a bratrsko-
sesterskou podporu celého našeho 
misijního týmu,“ pak my, krnovští, 
děkujeme jim, všem těm, kteří si 
vzali v práci volno, aby mohli pra-
covat na krnovské vinici Páně, a to 
v naprosté většině celý parný den, tj. 

týden. A zda se něco změnilo v tom-
to městě? Nemusí být na nás počí-
tat plody, ale nějaká změna už asi 
nastala, jak si povšiml místní kos-
telník Slavomír Píka: „Připadá mi to 
v Krnově teď takové radostnější, lidi 
jsou takoví šťastnější, najednou se ke 
mně hlásí lidi, kteří se ke mně nikdy 
nehlásili, protože si během toho týd-
ne všimli, že jsem ,ten z kostela‘, nebo 
se ke mně kvůli tomu předtím moc 
neznali, a najednou ano.“

Kéž by se „najednou“ začali znát 
i ke Kristu, misie, tato příležitost 
pro mnoho duší, jim k tomu dala 
příležitost. Libor Rösner
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„Mám rád všechny holky. Líbí se 
mi holky s krásným úsměvem, které 
jsou zábavné, a pokud jde o vzhled 
– můj vkus jsou tmavé vlasy. Ale 
nemám omezení, líbí se mi i blondý-
ny. Všechny mám rád!“

Co říkáte? Normální kluk. Při-
tom se nebojí hovořit o své víře, 
o svém vztahu k Bohu a vyjadřovat 
katolické postoje i v prostředí, kte-
ré se s nimi dost neslučuje. Chce to 
jenom statečnost a odvahu. A to je 
přece cool, být statečný a odvážný!
P. Jacek Brończyk a Ondřej Morcinek ☺

Jeho písničky můžete zhlédnout 
na: http://www.youtube.com/
user/JustinBieberVEVO/videos

Církevní Silvestr
Příležitosti k ucelenému společenství 
a oslavě Silvestra předtím, než se na 
adventních věncích rozsvítí první 
svíčka kolébající ke ztišení, využi-
li mladí našeho děkanátu tradičně 
v podobě zábavy, která se uskutečni-
la v sobotu 26. 11. v KD v Hrachov-
ci. Začínalo se v 16.30 bohoslužbou 
s nedělní platností, již doprovodila 
hudbou a zpěvem schola z Choryně. 
Další program pak od 18.00 nava-
zoval právě v kulturním domě. Sou-
těžilo se, hrálo, povídalo a křepčilo na 
taneční muziku kapely Faťamorgána 
v čele s P. Petrem Utíkalem. Dorazili 
i další otcové – P. Jan Bleša z Kelče, 
P. Karel Janečka ze Zubří, P. Kamil 
Obr z Rožnova a P. Jiří Pospíšil z Raj-
nochovic. Právě P. Jan pak na konci 
celého večera udělil všem přítomným 
požehnání a popřál mladým poklid-
né prožití adventu. Tóny závěrečné 
modlitby při svíčkách snad prováze-
ly každého účastníka na cestě domů, 
už ovšem v novém církevním roce. 

Helena Ondřejová

Sedmnáctiletý popový zpěvák 
z Kanady jménem Justin Bieber, kte-
rému říkají doma JBiebs, začínal zpí-
vat ve svých dvanácti letech. Tenkrát 
uspěl na pěvecké soutěži ve Strat-
fordu, kde získal druhé místo. Hra-
je perfektně na kytaru, klavír, bicí, 
a trubku: prostě borec. Jeho maminka 
začala nahrávat jeho videa na YouTu-
be. Dělala to proto, aby Justina moh-
la zhlédnout i rodina a známí a také 
samozřejmě, aby si ho všimli i uměl-
ci. Což se podařilo a brzy byl objeven 
R&B zpěvákem a textařem Usherem. 

Zanedlouho podepsal nahrávací 
smlouvu se světově známou fonogra-
fickou firmou Island Records, která 
nahrává desky takovým hvězdám, 
jako je například Rihanna. 

JBiebs vydal svoji první studio-
vou nahrávku My World v roce 2009. 
Pilotní písní na tomto albu je song 
One Time. Album bylo v prodeji tak 
úspěšné, že získalo v Kanadě a v USA 
platinové ocenění… Jeho písnička 
Baby má na serveru YouTube přes 700 
miliónů zhlédnutí. Ve svých sedmnác-
ti letech se může pochlubit už třemi 
vydanými deskami, což je úspěch. A 
další rekordní číslo: na Facebooku má 
38 000 000 známých.

Justin Bieber   chlapec, který miluje Boha
S T R Á N K A  P R O  M L Á D E Ž

Pro čtenáře našeho farního 
zpravodaje bude jistě zajímavou 
informací, že Justin pochází z tra-
dičně katolické rodiny. O Justinu 
Bieberovi napsal novinář Cathleen 
Falsa biografii s názvem „Belieber   
Sláva, víra, srdce“. V ní se autor 
věnuje vztahu Biebera k víře a zbož-
nosti. Kanadského chlapce popisuje 
jako kluka, který miluje Boha. Jus-
tin totiž řekl, že je velmi závislý na 
Bohu a že žije duchovní život. Nikdy 
také nezapomene Bohu poděkovat, 
když vyhraje nějakou cenu.

Justin říká: „Hollywood je děsivé 
místo. Děje se tam spousta špatných 
věcí, ale samozřejmě i spousta dob-
rých. Můžu tam žít své sny a dělat 
dobré věci. Jsem křesťan, věřím v Bo-
ha, věřím že Ježíš zemřel na kříži za 
mé hříchy. Mám k němu dobrý vztah 
a mluvím s ním, je důvod, proč jsem 
tady. A on je se mnou pořád.“

V jednom ze svých mnoha 
interwiev se vyjadřuje i k náročnějším 
tématům. Na otázky redaktorky časo-
pisu Rolling Stone, které se týkaly sexu, 
drog a potratů, odpovídá: „Nemyslím 
si, že byste mohli mít sex s kýmkoliv, 
aniž byste toho člověka měli rádi.“ Na 
otázku, zda věří v sexuální abstinen-
ci, řekl: „Myslím, že byste měli jistý čas 
čekat na osobu, do které se zamilujete.“ 
A jak se dívá na potrat? „Nevěřím na 
potrat, je to zabití dítěte.“ 

Jako vzor svého postoje k dro-
gám Justin vysvětluje: „Chcete vědět, 
jaké je to, když vám odříznou prst? 
Chcete vědět, jaký je to pocit? Pro 
mě je užívání drog stejná záležitost.“ 
A jaké jsou jeho oblíbené holky? 
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Hrátky s pamětí

Charita v Rožnově p. R. připravuje na leden 2012 další, již čtvrtý kurz 
trénování paměti. Kurz je pořádán v rámci Sociálně aktivizačních služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Předešlými kurzy prošlo 
již zhruba 30 účastníků. 

V kurzu se účastníci potýkají s nejrůznějšími úkoly a technikami 
zaměřenými na posilování mozkových schopností. Tak např. vymýšlejí 
mnemotechnické pomůcky usnadňující zapamatování si různých infor-
mací, hledají přirovnání, skrývačky, akronyma, luští hlavolamy a pře-
smyčky, píší zrcadlově, hledají známé dvojice z literatury a filmů, apod. 
Zkrátka „mozkovna“, jak to vtipně vystihla jedna z velmi aktivních a také 
spokojených účastnic kurzu.

Jednou ze záludností kurzu jsou domácí úkoly. K těm nejtěžším pat-
řilo vymyslet příběh, v němž všechna slova začínají stejným písmenem. 
Každý se s tímto úkolem porovnal, jak nejlépe uměl, a já bych Vám zde 
chtěla dvě z těchto velmi podařených prací představit:

Pan Pepa Polanský, prokurista Prvního pražského pivovaru, pro-
cházeje pěkným parkem potkal překrásnou, pohlednou, prsatou pannu 
Pavlu. Provedl pozdrav, poklonu, prohlédl pozorně paruku, pihy, pas. 
Potom počal povídat příběh Pána Prstenů. Pohodová procházka povzbu-
dila Pavlu, políbila prokuristu, pak pospolu pospíchali pít pivo. Přitom 
pojídali pangasia, preclíky. Platili padesátpět peněz. Pak přeskočili plot, 
prohlédli plochu plantáže pokrytou pórkem, pažitkou, pastinákem, pře-
bohatým porostem plevele. Pak poodešli pro příjemný pocit poslouchat 
pásmo poezie. Po programu pohladil Pavlu po paruce, popřál pěknou pac, 
pusu. Posléze poodešel po práci.

Na nedalekém náměstí nejblíže nevelkého nádraží nikdo nestál na 
nástupišti. Nebylo nikoho, nemohl nám nikdo nic napovědět, nemohl 
nám nijaký náhodný návštěvník ničím napomoci. Najednou někdo napro-
ti nám neopatrně narazil na nové nejbližší návěstidlo. Neopatrný náv-
štěvník najednou nazřel na nevelkou nástěnku, na niž někdo nečekaně 
napsal: Nečekejte na náhodu, na nedalekém nádraží nastala neobvyklá 
nesnáz, nejbližší náklaďák nedojel. Nemůžeme nikam nikoho nasměro-
vat, nečekejte na nové nabídky, nepřijdou. Nebuďte nervózní, neskuhrejte, 
nestrachujte se, neklesejte na náladě, nic není nenahraditelné, neobvyklé, 
neslýchané, neschůdné. Nesčíslněkrát nás naivně něco nepředvídaného 
napadlo. Ne, nemějte nic neměnného. Nashledanou někdy na nečekaných 
návštěvách.
         

4. kurz trénování paměti zahajujeme 16. 1. 2012 ve 14 hodin v Pasto-
račním centru. Zájemci se mohou hlásit již nyní v kanceláři Charity na 
poliklinice nebo na telefonních číslech 571 654 954, 603 549 642.

 Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.

Více informací najdete na našich webových stránkách 
www.roznovpr.charita.cz

POZDRAV 
z Ratají

Milí rožnovští farníci! 
Už tomu bude téměř pět měsíců, co 

jsme se spolu rozloučili a já přesídlil od Vás 
zpod Radhošťa do hanáckéch Athén. Pře-
stal jsem být Vaším kaplanem, ale nepřestal 
jsem na Vás pamatovat ve svých modlit-
bách. I když jsem byl u Vás jen rok, máte a 
budete mít v mém srdci své místo…

A že je tomu tak i z Vaší strany, toho je, 
mimo jiné, důkazem i Váš nemalý finanční 
dar na opravy fary v Ratajích, který jsme 
od Vás již v srpnu obdrželi. 

Je nejvyšší čas, abychom Vám za tuto 
vaši chvályhodnou štědrost a solidaritu 
poděkovali. Naše díky mohly a možná 
i měly přijít dříve. Ale myslím, že právě 
teď nastává vhodná doba, protože Vám 
mohu i sdělit, jakým způsobem bude 
oněch 30 000 Kč využito.

Dny mého „kroměřížského exilu“ se 
totiž pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Jak 
jste se mohli dočíst v zářijovém čísle Vaše-
ho Farního zpravodaje, zatím bydlím na 
faře při kostele Panny Marie v Kromě-
říži, protože fara v Ratajích je obývána 
nájemníkem, kterému má smlouva vypr-
šet 31. prosince tohoto roku. Ale nakonec 
se nájemník odstěhoval již 17. listopadu. 

A tak můžeme konečně přistoupit k 
tak nutným opravám farní budovy. Do 
konce listopadu bude provedena výměna 
elektroinstalace v prvním patře. Tuto akci 
téměř ze dvou třetin pokryjeme Vaším 
darem. Pán Bůh zaplať! Pokud půjde vše 
dobře, tak po nezbytných úpravách kuchy-
ně, koupelny a vymalování, mohl bych na 
Vánoce už bydlet mezi svými v Ratajích. 

Chci Vám tímto dopisem především 
poděkovat za Vaši finanční i jinou pomoc, 
a to jak jménem svým, tak i jménem svých 
farníků. A také si Vás už teď, s více jak půl-
ročním předstihem, dovolujeme k nám do 
Ratají pozvat na pouť v neděli 1. července, 
kdy oslavíme patrony našeho kostela – apo-
štoly Petra a Pavla. Samozřejmě kohokoli z 
Vás rád přivítám a pohostím i kdykoliv jindy 
– letos se nám na farní zahradě trnek urodi-
lo opravdu hojně… Ze srdce každému z Vás 
žehná P. Roman Vlk. / 21. listopadu 2011
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„Božská hudba“ je slovní spojení, 
které nás může napadnout ve dvou 
souvislostech. Ten první význam 
zapadá do prostoru duchovní hud-
by, ten druhý je mladším spojením 
spíše slangového „Boží hudba“. Ten-
to výraz používá mládež a zname-
ná, že hudba je jednoduše „super“ 
nebo že „zrovna letí“ apod. Je to 
hudba, která se zrovna hraje v rádiu, 
v televizi, a není zrovna nejlehčí 
určit žánr. Někdy jde o rock, jindy 
o pop nebo dance či folk, nebo jim 
příbuzné žánry, jejichž pomyslné 
mantinely nejsou pevně stanoveny, 
a tudíž se jedná spíše o určitý mix 
nebo spíše prolínání stylů. Obecně 
se tento druh umění (nejen hudeb-
ního) označuje za „mainstream“ čte-
no mejnstrým, neboli česky: střední 
proud, v hudbě někdy i populární 
hudba. Tedy hudba, kterou poslou-
chá nejvíce lidí, nebo, chcete-li, 
dokáže nejvíc lidí oslovit. Co tedy 
spojuje tyto dva významy slovního 
spojení „Božská hudba“? 

Je to hudba v kostele, při boho-
službě nebo hudba liturgická, chce-
te-li. Jak to? Od počátku liturgie se 
začala projevovat schopnost člově-
ka chválit Boha nejen modlitbou 
a slovy, ale i zpěvem, stejně jako 
např. sochařstvím nebo malbou. 
Všechno to spadá do oboru umění. 
A právě skrze umění člověk Boha 
oslavuje, vzývá ho, děkuje mu apod. 
Hudba je něco, co v člověku vyvolá-

F A R N Í  F Ó R U M

Úvaha na téma… 
Božská hudba

vá hlubší city a myšlenky. Kde jinde 
by měliy být užity hlubší projevy 
a prožitky než u víry? Odtud i úslo-
ví: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ A 
tak člověk začal doprovázet liturgii 
hudbou. Z historie víme, že nejdříve 
to byl samotný zpěv (Gregoriánský 
chorál) a později přicházely nástro-
je. Pokud se nad tím zamyslíme, 
zjistíme, že to byly nástroje, které 
si člověk postupně osvojoval a kte-
ré se postupem času stávaly dosta-
tečně, dá se říci, „vhodnými“. Lidé, 
kteří poprvé slyšeli např. varha-
ny, považovali tento složitý, i když 
velice propracovaný nástroj za dílo 
ďáblovo. Víme z historie, že původ-
ně byly varhany nástrojem světské 
hudby. Teď se ptám, jak je možné, 
že dnes už je téměř nemyslitelné 
v kostele varhany nemít? Trvalo to 
nějakou dobu a lidé pochopili, že 
jde pouze o nástroj, který sestro-
jil člověk. A jako každým jiným 
nástrojem, pokud se správně užívá, 
lze i varhanami chválit Boha. 

V dnešní době téměř v každém 
kostele při liturgii hrají varhany. Na 
některých místech hrají při určitých 
příležitostech kytary a zpívá schola. 
A je mnoho lidí, kterým je to proti 
srsti a kterým se to nelíbí. Když si 
znovu přečtete těchto pár řádků… 
vidíte tu paralelu? Proč někdo odsu-
zuje kytarovou hudbu v kostelech? 
Hudba, a to i ta, která je produko-
vána na kytaru, je nástroj v lidských 

rukou stejně tak, jako nůž, oheň, 
pero apod. Pokud se tento nástroj 
používá správně, je chválen Bůh 
a člověk má nad tím nástrojem kon-
trolu, je to dílo požehnané. Nebo ne? 
Ono se dá s klidným srdcem říci, že 
v době vzniku varhan byla varhan-
ní hudba brána vlastně za tehdejší 
mainstream.

Ano, je pravda, že ne všechna 
mainstreamová hudba se dá produ-
kovat při liturgii, a je pravda, že ne 
každou liturgii je možné doprovázet 
každým žánrem muziky. Například 
při pohřbu či smuteční mši kněz asi 
stěží povolí rockovou kapelu (pokud 
to zrovna není vysloveně posledním 
přáním nebožtíka). Nebo je poně-
kud scestné, aby klasickou latinskou 
mši doprovázela, malé děti s kyta-
rami a písní „Pam pam pampelišky 
v žlutém klobouku.“ Teď si asi mno-
zí z vás řeknou: jak to poznat? Kde 
na to máme jaké směrnice? Co na to 
Vatikán a Svatý stolec? 

Otec Benedikt XVI. v jedné ze 
svých publikací ještě z doby, kdy byl 
kardinálem Ratzingerem, vysvětluje 
důležitost hudby a její správné uží-
vání pro danou liturgii. Citovat ho 
zde nebudu, ale při poslední návštěvě 
Svatého otce v Čechách ceremonoval 
Otec Benedikt XVI. mši ve Staré Bole-
slavi na louce. Byla to mše mládeže, 
která vítala Svatého otce. Kapely, které 
na této mši hrály, byly velmi kritizo-

Farní fórum by mělo být místo, kde byste se i vy mohli 
něco dozvědět, nebo se sami projevit. Každé číslo Farního 
zpravodaje bude obohaceno úvahou na zajímavé téma. Za 
touto úvahou představíme jméno autora a  uvedeme několik 
otevřených otázek, na které budete mít možnost reagovat. 
Vaše reakce otiskneme v následujícím čísle zpravodaje (dle 
přání i anonymně). Poslední možnost reakce bude pro kněze, 
popřípadě odborníka, který bude mít k danému tématu 
nejblíže.

CHCEŠ I TY VYTVÁŘET 
FARNÍ ZPRAVODAJ?

Je nějaké téma, které ti zraje v hlavě, 
a o kterém si nastřádal již dost infor-
mací z rozsáhlého spektra zdrojů? 
Chtěl by ses svou úvahou přidat 
k týmu, který vytváří Farní fórum? 

Neboj se a dej nám 
o sobě vědět! 

Buď na mailové adrese fóra, nebo 
přímým kontaktem s knězem, či 
autory fóra.
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vány za použití populárních a rytmic-
kých stylů. Následně byla sestavována 
petice proti rytmické hudbě při litur-
gii. A nikdo se tehdy neptal Svatého 
otce. Ten sám, když se o tom dozvě-
děl, vyjádřil podporu mládeži, která 
mši doprovázela a vzkázal, že bylo vše 
v pořádku. Tak kde je problém? Snaží-
me se být snad ústavnějšími než Sva-
tý otec? Snažíme se být víc než slovo 
Petrova stolce? Myslíte si, že malé děti 
s kytarou neumí chválit Pána? 

Pokud někdo řekne, že nebude 
kvůli každé nedělní sv. mši obsílat 
Vatikán, má pravdu. Kde se tedy 
dozvědět, co je správné? Jednak 
nám Bůh dal rozum, a pokud ho 
máme dost a používáme ho správ-
ně, stačí to k tomu, abychom vybra-
li vhodnou hudbu k liturgii. Pokud 
i tak váháme, stále můžeme zajít za 
knězem, který rád poradí. 

Nenechejme se strhnout něk-
terými konzervatisty, že rytmická 
hudba do kostela nepatří. Zkusme 
se zajímat o vývoj hudby v litur-
gii. Zkusme přijmout fakt, že to, co 
pozvedá ducha několika lidí, nemůže 
být ďábelskou hudbou jen proto, že 
se mi to zdá rychlejší nebo hlasitější. 
Zkusme použít rozum, než začneme 
mít předsudky. Zkusme poslouchat 
srdce. Zkusme poslouchat hudbu. 
Zkusme chválit Pána.

OTÁZKY: 
 Jakou hudbu (styl) byste nejraději 
v kostelech slyšeli vy?
 Jaká hudební produkce v liturgii 
vás v poslední době nejvíce překva-
pila pozitivně, která negativně?
 Jaký máte názor na produkci var-
hanami a kytarou?
 Co říkáte na zpěv v jazyku českém 
a latině, popřípadě angličtině, sta-
roslovanštině a jiných jazycích. 
 Jaký je váš názor na Rockovou 
a nebo Jazzovou mši?
 Jak by podle vás měla vypadat 
dětská nebo mládežnická mše? 

Vaše reakce, příspěvky a odpově-
di na jakoukoliv z otázek, prosím, 
zasílejte na mail, jehož adresa je: 
forum.roznov@seznam.cz a to 
do uzávěrky následujícího čís-
la Farního zpravodaje. Budeme 
zveřejňovat i anonymní reakce, 
avšak vždy jen ty, které splní pod-
mínky slušného veřejného fóra. 
Reakce a případné odpovědi na 
vaše příspěvky budou zodpoví-
dány ze strany autora, popřípadě 
členů redakčního týmu. Na závěr 
se souhrnně vyjádří zaintereso-
vaná osoba.

Autor článku: Jan Jakub „Mandy“ Maňák
Narozen v srpnu roku 1��5 
ve Valašském Meziříčí. 
Odmalička žije v Rožnově pod Radhoštěm. 
Pracuje jako optický konstruktér 
světlometů do automobilů ve firmě 
Visteon-Autopal v Novém Jičíně. 

Reference:.
U oltáře slouží od svých osmi let, jednoho 

z vedoucích rožnovských ministrantů dělal víc než šest let. 
Ve schole působí od svých 12 let… Atd.

D E N N Í 
M O D L I T B A 
A P O Š T O L Á T U

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. 
Přináším ti v něm své modlitby, 
práce, radosti 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 průvodcem a vyzbrojí mě 
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou 
nepatrnou oběť, spolu s Pannou 
Marií, Matkou našeho Pána 
a Matkou Církve, zvláště na 
úmysly, které nám předkládá Svatý 
otec a naši biskupové pro tento 
měsíc, aby... 1. Všeobecný úmysl

2. Misijní úmysl
3. Národní úmysl

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

P R O S I N E C  2 0 1 1
1. Za národy světa, aby vzájem-
ným poznáváním a úctou rostly 
v harmonii a pokoji.
2. Aby se děti a mladí lidé stávali pos-
ly evangelia, aby byla respektována 
jejich důstojnost a aby byli chráněni 
před násilím a vykořisťováním.
3. Za Boží milost a pomoc círk-
vi, kde každý pokřtěný se v síle 
Ducha Svatého stává světlem, solí 
a kvasem Kristova evangelia.

L E D E N  2 0 1 2

1. Aby postižení přírodními 
katastrofami dostávali duchovní 
a hmotnou podporu, kterou potře-
bují k obnovení svých životů.
2. Aby horlivost křesťanů pro mír 
přinášela svědectví Kristovu jmé-
nu přede všemi lidmi dobré vůle.
3. Za všechny křesťany, aby s odvahou 
a opravdovostí naplňovali své poslání 
radostným životem podle evangelia.
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Partnerské a Manželské večery
aneb „Ať nám nechybí 

dychtivost jít dál…“
Na jedné svatbě vyslovil kněz při promluvě tuto myšlenku: „Je to vlast-
ně veliký zázrak, že se do sebe zamilují dva úplně cizí lidé a slibují si 
lásku na celý život, když jsme dnes svědky toho, že pokrevní členové 
rodiny spolu navzájem nemohou vyjít.“

Ano, manželství je velký zázrak a zároveň veliké tajemství. Do konce živo-
ta nebudeme hotovi s jeho objevováním a obdivem k jeho Původci a Tvůrci. 
Vždyť kdo jiný je pramenem lásky muže a ženy než Bůh, Láska sama.

A my často ani netušíme, že o lásce toho vlastně moc nevíme, že neumí-
me skutečně milovat. Dva zamilovaní jsou přesvědčeni, že milují, a nedokáží si 
představit, že by jejich vztah mohl být ještě krásnější. Zamilovanost přichází sama 
a nic nás nestojí, ale opravdová láska je zároveň plodem milosti i lidského úsilí. 

Někdy si představuji Boha, jak s porozuměním hledí na ty dva zaláskované 
blázny, šibalsky se usmívá a říká si sám pro sebe: „Vy moji dva miláčkové, nyní 
prožíváte malé nebe na zemi, ale to je jen nepatrná ochutnávka toho, co jsem 
pro vás ve skutečnosti připravil. Možná vám toto sladké lízátko zanedlouho 
na čas uschovám a povedu vás po nesnadných cestách. Ale vzpomínka na 
prožitou sladkost vám dá odvahu na ně vykročit. Když vytrváte a nevzdáte se, 
čeká vás veliké, převeliké překvapení a úžas…“ A pak si Bůh v mých předsta-
vách spokojeně mne ruce, jak to podivuhodně vymyslel.

Mnozí manželé, kteří spolu prožili deset, dvacet a více let, by mohli napsat 
napínavé romány o cestě vlastní proměny ke skutečně láskyplnému vztahu, 
vztahu, ve kterém se druhému velkoryse darují a otázka „co z toho mám já“, 
dávno přestala mít smysl. Mohli by vyprávět, jak dobrodružná byla jejich ces-
ta k poznání, že vlastní radost a štěstí pramení z toho, že usilují o štěstí druhé-
ho, a usmívali by se tomu nepochopitelnému paradoxu.

Přestože to bude za pár týdnů už čtvrt století, stále máme před sebou živou 
vzpomínku na kněze, se kterým jsme před svatbou seděli u starobylého stolu ve 
farní kanceláři. I když byl v té době už vážně nemocný, vlídně se na nás usmí-
val a s velkým zaujetím vyprávěl o kráse stvoření, které vypovídá o moudros-
ti a lásce našeho nebeského Otce. Jako příklad uváděl včelku, jak důmyslně je 
utvořena a jak žije a pracuje podle řádu, který do ní Pán vložil. Když se na chvíli 
odmlčel a zamyšleně se zahleděl z okna, nedočkavě jsme mu položili nějakou 
otázku o manželství. Netušili jsme však, že mu postupující nemoc téměř zničila 

sluch. Proto naši otázku neslyšel a po 
chvilce pokračoval v povídání o vče-
ličkách. Dodnes s úctou uchováváme 
vzpomínku na dobrotivého pana fará-
ře, který nás připravoval na manželství 
a který krátce po naší svatbě zemřel. 
Zároveň nás však nikdy neopustila 
ona neodbytná otázka: „Jak máme 

žít naše manželství, aby bylo šťastné 
a naplněné?“

Když mladé páry přicházejí před 
svatbou na přípravu, jejich usměva-
vé tváře s porozuměním přikyvují, 
jako by říkaly „To už všechno dávno 
víme, vždyť už se známe několik let.“ 
Jak vzácná je dnes dychtivost nechat 
si ukázat cestu kupředu, za obzor své 
současné zkušenosti a poznání s vědo-
mím, že vždy bude možné podívat se 
na věci novým způsobem, z jiné per-
spektivy, že vždy bude možné klást si 
nové otázky a jít dál. Jak vzácná je dnes 
touha nezůstat jen na povrchu, ale pře-
stože to něco stojí, s odvahou vstupo-
vat stále hlouběji do tajemství, kterým 
je společný život ve dvou. A přitom 
vůbec nezáleží na tom, jestli vztah tepr-
ve nedávno začal anebo už má mnoho 
let života za sebou. Dá se říct, že ve sku-
tečnosti stále stojíme jakoby na začátku 
něčeho nového a krásného.

Partnerské večery, které v naší 
farnosti začínají 11. ledna 2012, jsou 

příležitostí pro dvojice, které 
spolu chodí, ale i pro mladé 
manžely, aby se mohli v prů-
běhu pěti večerů každý sám 
i společně zamyslet nad něk-
terými tématy, které se týka-
jí manželského života. Od 
února pak budou navazovat 
Manželské večery, které jsou 
určeny k obnově manželské-
ho života a k jeho dalšímu 
prohloubení. Jste srdečně 
zváni. Jarek a Věrka Kulišťákovi
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vyvede z moci zlého hada
a mír jim dá i svobodu.

Ó, dítě! Než to vše se stane,
spi, spinkej, v plínkách zachumlané
a položené do slámy.
Spi, spinkej, poupě nejvonnější,
ať píseň má tě ukonejší.
Spi, sladce spinkej u mámy.

A spalo. Venku nad jeskyní
roztálo v požár hvězdné jíní.
V hlaholu trub a znění lyr
Andělé z nebe sněží po stech.
– Buď sláva Bohu na výsostech!
A lidem na zemi buď mír!

A ještě nedohořel ani
ten požár na nebeské báni,
nedozněl ještě slavný zpěv
pod širou klenbou stříbrozrnnou –
již ze všech salaší se hrnou
pastýřů hloučky v skalní chlév.

„Jen pojďte, pojďte, dobří chudí!
Ten jas, co ze spánku vás budí
a ukazuje k Betlému,
ta hudba, která zas a zase
tajemně nocí rozlévá se,
vše platí králi našemu.

Jen pojďte, syna mého děti,
na jeho krásu pohleděti,
před níž se nebe uklání.
Jen pojďte, pokorní a tiší!
Proste, a on vás neoslyší:
jste jeho první poddaní.

On vaše cesty hrbolaté,
po nichž tak těžce chodíváte,

Popelka nazaretská
Popelka nazaretská je nejznámějším dílem Václava Renče. Skladba vznikla v komunistickém kriminále. 
Básník ji po svém návratu z vězení nijak neupravoval. Jaroslavu Medovi napsal: „Vychází tak, jak mi 
v těch samotách byla darována, zcela doslovně darována, proto jsem se neodvážil změnit, když šla do 
tisku, ani slůvko, třeba by se zdálo (a mně prvnímu), že tu i onde by byla na místě menší korektura.“ 

Přinášíme vám krátký úryvek z tohoto díla.

Václav Renč / Popelka nazaretská

svou hebkou patou urovná…“
Tak vítá chasu Panna, matka
vyvoleného pacholátka,
vždy Popelka, dnes královna.

Je div, že pozbyli tu řeči?
Se zatajeným dechem klečí
a hledí v Mariinu tvář,
i zářící i ozářenou,
s děťátkem v plínkách na kolenou.
Tak víra hledí na oltář.

Až Josef, jenž tu klečí taky
a neodvrací z dítka zraky,
pocítí náhle jitřní chlad.
Jde, srovná slámu v koutě stáje
a Pannu, která znavena je,
uloží něžně na svůj šat.

Hned všechna chasa, muži, ženy,
vysvléká haleny a pleny
a prostírá je pod Pannu.
Královna chudá s chudým synem
leží pod chudým baldachýnem
a chlév má za svou dvoranu.

„Blahoslavení dobří chudí,“
s děťátkem přitištěným k hrudi
zašeptá ještě polospíc.
A její tvář je v šeru sluje
studánkou, k níž se nachyluje
slunečná, mocná Boží líc.

Ani den bílý nezastíní
hvězdu, jež svítí nad jeskyní –
Znamení spásy pro lidi.
A přece pouze vroucí víra,
jež nebi srdce otevírá,
Tu hvězdu svítit uvidí.

Mží zimní nocí hvězdné jíní,
Panna spí. Josef před jeskyní
hlídá a chladu necítí.
Spíš smutkem srdce usedá mu,
že místo jemných rouch jen slámu
pod Pannou mohl prostříti.

Ach, je-li možná, že Král králů
vyvolil by si tuhle skálu,
ten pustý chlév co rodný hrad?
Josef je sklíčen, zaplakal by.
Snad byly to vše noční šalby,
ten Boží vzkaz, ten anděl, snad…

Však ne, vtom ojíněnou bání
blesk bílý šlehl znenadání
a stanul – právě blízko skal!
Toť hvězda, jasná, stříbroskvoucí!
Josef až srdce slyší tlouci.
Co se to děje? Nebo spal?

Ne, ne, vždyť slyší – ano, zpěvy!
Zlato a stříbro harf? I neví:
To proudí hudba? Odkud? Kam?
A vidí: celé nebe plane
v záplavě jasu nevídané!
Či snad i tohle že je klam?

Vyskočí, vběhne do jeskyně…
Hle, Panna bdí! A v jejím klíně
– buď chvála Pánu v nebesích! –
tam ryze svítí záře bílá!
Zář ze záře to vystoupila!
I poklekl – a ruce zdvih.

…Zde jest, Král z Krále, 
dítko z Panny,
jež vyhojí ty temné rány,
zející v nitru národů.
A usoužená lidská stáda
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Svatý Don Bosco žil 19. století. Ve dvou letech mu zemřel otec a jeho mat-
ka Markéta se musela sama s nemocnou babičkou starat o čtyři chlapce. 
Nejmladšího Jana zasvětila Panně Marii. Svým synům vštípila živou víru 
v Boha, říkala jim: „Bůh vás vždy vidí!“ Jan byl bystrý, na tržištích se nau-
čil od kejklířů různé kousky, a byl rozeným náčelníkem hochů z vesnice. 
Předváděl jim svoje kousky, vyprávěl jim zajímavé příběhy a všichni se 
kolem něj seskupovali. Ani jim nevadilo, že se s nimi vždycky také modlil 
nebo jim vyprávěl nedělní kázání. Jednou zrovna šel z misijního kázání 
a cestou potkal kaplana. Ten mu asi nevěřil, odkud tak pozdě jde, a chtěl, 
aby mu řekl jednu větu, kterou si zapamatoval. Jan mu ale odříkal slovo 
od slova celé kázání a chtěl přidat i kázání minulá. Kaplan užasl a řekl 
Janově matce, aby dala syna studovat. Jan se tedy pravidelně zúčastňoval 
vyučování v obecní škole v Castelnuovo. V devíti letech měl Jan první sen   
vidění   o jeho poslání. Zdálo se mu, že je uprostřed chlapců, kteří si hráli 
a křičeli. Někteří kleli a on se k nim rozběhl, aby je ranami přiměl k mlče-
ní. Zářící postava muže ho zastavila se slovy: „Ne bitím, ale mírností a lás-
kou.“ Pak spatřil vznešenou paní a různá zvířata. Divoká zvířata se náhle 
proměnila v mírné beránky a paní mu řekla: „Tu je tvé pole, tu pracuj! 
Staň se pokorným, silným a udatným. To, co se stalo nyní těchto zvířat, 
můžeš udělat i pro mé syny.“Jan byl ze snu zděšen, ale jistota přislíbení, 
daná tímto a pak i dalšími sny způsobila, že všechno, co podnikal, dělal 
s bezpečným klidem, i když to na první pohled vypadalo pošetile nebo 
beznadějně. Jan začal studovat v koleji v sousedním Chieri. Bydlel tam ve 
městě a pracoval, aby si mohl zaplatit ubytování. Naučil se tak základům 
všech možných řemesel, což se mu pak dobře hodilo. 

Ve dvaceti letech nastoupil do místního semináře a roku 1841 byl vysvěcen 
na kněze. Od této chvíle se stal donem Boskem a začal pracovat se zanedba-
nou mládeží. Jeho první spolupracovnicí, mámou chudých dětí z Valdocco, 
se stala jeho matka Markéta Bosco. Při svém působení se stal mezi chlapci 
velmi oblíbený, u zpovědi všichni chlapci chtěli k Donu Boscovi. V sobotu 
a před svátky byl ve zpovědnici bez přerušení 10 až 12 hodin ! Po mši bývaly 
hry nebo cvičení na nářadí, po obědě katechismus a růženec, potom volná 
zábava. Ve volných chvílích byla příležitost k „lovu“ duší. Přiblížil se k někte-
rému chlapci a pošeptal mu do ucha například :“Kdypak se přijdeš vyzpoví-

Svatý Jan Bosco

dat? Už jsi tak dlouho u mne nebyl?“. 
Věděl, že jakmile chlapci slíbí, bude 
jim těžko to Donu Boscovi nesplnit. 
Chodil za nimi občas i do dílen, kde 
pracovali. Mistrům to polichotilo, 
a byli pak na hochy mírnější. Roku 
1859 založil kongregaci svatého 
Františka Saleského. Když 31. ledna 
1888 don Bosco v Turíně umírá, jeho 
rodina je už v rozkvětu: 744 řeholní-
ků a 313 řeholnic ve 107 centrech či 
institucích. Pius XI. ho prohlásí za 
svatého o Velikonocích roku 1934. V 
lednu 1989 ho Jan Pavel II. prohlá-
sí „Otcem a Učitelem mládeže“, což 
jsou přímo slova liturgické modlitby 
z jeho svátku 31. ledna.            

Don Bosco se počítá ke svět-
cům, u nichž máme dochová-
ny zprávy o nejhojnějších darech 
nadpřirozených, zvláště z posledních 
let jeho života. Měl dar předpovídání 
(prorocký dar), uzdravování nemoc-
ných, čtení myšlenek (zvláště ve zpo-
vědnici), dar bilokace (být současně 
přítomen na dvou místech), vidění 
na dálku a dar vizí (prorockých snů). 
Věděl dopředu, že někdo zemře, 
a snažil se ho dobře připravit na smrt. 
Znal čas i okolnosti jeho smrti, i když 
se jednalo o člověka zdravého a silné-
ho.Je patronem mládeže, katolických 
nakladatelství, novinářů, studujících, 
dělníků, učňů, učedníků, chlapců. Je 
zobrazován v kněžské klerice, někdy 
je obklopen chlapci.
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P Ř E H L E D  U D Ě L E N Ý C H  S V Á T O S T Í 

K Ř T Y  V  M Ě S Í C I  L I S T O P A D U
Jméno a pří jmení Narozen/a Pokřtěn/a
Lucie Židková 28. 7. 2010 27. 11. 2011
Sofie Židková 28. 10. 2010 27. 11. 2011
Lukáš Cáb 30. 8. 2011 27. 11. 2011
Karin Frnková 30. 7. 2011 27. 11. 2011
Filip Jiří Slovák 9. 10. 2011 27. 11. 2011
Ondřej Zeman 28. 8. 2011 27. 11. 2011
Gabriela Hořelicová 4. 10. 2011 27. 11. 2011

Z E M Ř E L I  V  M Ě S Í C I  L I S T O P A D U 
Jméno a pří jmení Narozen/a Zemřel/a
Libuše Jantačová 9. 6. 1926 7. 11. 2011
Anna Švehlíková 6. 7. 1920 10. 11. 2011
Marta Černotová 14. 4. 1928 21. 11. 2011
Růžena Žárská 22. 8. 1943 24. 11. 2011
Canko Stoimenov 27. 8. 1919 24. 11. 2011
Josef Vančura 9. 2. 1956 23. 11. 2011
Milada Holubová 26. 11. 2011
Karel Staněk 31. 10. 1930 29. 11. 2011

L I T U R G I C K Ý  K A L E N D Á Ř  N A  l e d e n  2 0 1 2

1. Oktáv Narození Páně Matky Boží, Panny Marie SLAVNOST
2. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,biskupů a učitelů církve Památka
6. Zjevení Páně SLAVNOST
13. Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve Nezávazná památka
17. Sv. Antonína, opata Památka
18. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Památka
20. Sv. Fabiána, papeže a mučedníka Nezávazná památka

Sv. Šebestiána, mučedníka Nezávazná památka
21. Sv. Anežky, panny a mučednice Památka
22. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka Nezávazná památka
24. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve Památka
25. Obrácení svatého Pavla, apoštola Svátek
26. Sv. Timoteje a Tita, biskupů Památka
27. Sv. Anděly Mericiové, panny Nezávazná památka
28. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve Památka

Neděle po 6. lednu: Křtu Páně Svátek
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O K É N K O  P R O  D Ě T I

jmout a přivítat ve svém srdci. Pokud 
by zůstala zatížena hříchy, dopadlo by 
to o Vánocích stejně, jako píše evange-
lista Jan: „Světlo přišlo na svět, ale lidé 
si zamilovali více tmu než světlo, pro-
tože jejich skutky byly zlé. Neboť kaž-
dý, kdo dělá něco špatného, nenávidí 
světlo a nepřichází k světlu, aby jeho 
skutky nevyšly najevo. Kdo však činí 
pravdu, přichází k světlu, aby se uká-
zalo, že jeho skutky jsou vykonány 
v Bohu.“(J 3,19-21)

Možná se ptáte, jak se to projeví, 
že Pán Ježíš přišel. U každého člověka 
úplně jinak. Náš rozum Boží nápady 
utřídit nemůže. Třeba Ondra „jako 
zázrakem“ začne mít rád svého kamará-
da, který mu byl doposud nesympatic-
ký. A Terezka, ačkoliv se vždy modlila 
jen malou chvilku denně, se bude chtít 
modlit mnohem více. A Anička zase 
uvidí na té stejné cestě do školy něco 
krásného, čeho si doposud nevšimla, 
a svět jí bude připadat bohatší a zají-
mavější. A podobných Božích milostí 
je celá řada. Jsou velmi vzácné. Jejich 
hodnota dalece přesahuje hodnotu 
všech dárků, které leží pod stromečkem, 
i když to tak nevypadá. Dárky vyrábí-
me a kupujeme my, lidé. Boží milosti 
však přináší sám Pán Ježíš, jejich účinek 
zasahu-

Milé děti,
co vás napadne, když se řekne 

slovo „Vánoce“? Nazdobený stro-
meček, cukroví, smažený kapr, 
dávání dárků, sníh, štědrovečerní 
večeře, nebo možná ještě rozkvetlá 
barborka ? Zapomněli jsme na něco 
…? Tak se tedy podívejme, jaká je 
pravda. Toto všechno už znali poha-
né, ale křesťan o Vánocích neslaví 
nic z toho ..., ale narození Ježíše, 
pravého člověka a Syna Božího, dar 
Božího vtělení. Vánoce jsou překva-
pením, které Bůh připravil lidem. 
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna, aby žád-
ný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný“(J 3,16).

Podle Řehoře Naziánského je 
25. prosinec svátek, kdy oslavuje-
me příchod Boha k člověku. S touto 
slavností, kterou v katolickém kalen-
dáři najdeme pod názvem Narození 
Páně, se k nám Pán Ježíš opět chce 
přiblížit. A my jsme se na setkání 
s ním celé čtyři týdny připravovali. 
Přijde? Potkáme se s ním? Uslyšíme 
ho? Nemineme se s ním ? Nevíme. 
Záleží nejen na tom, jak upřím-
ně jsme advent prožívali, 
ale také na naší vnitřní 
opravdovosti a touze 
po přátelství s ním. 
A na milosti Boží, 
za kterou se sice 
smíme modlit, ale 
rozhoduje si o ní 
Bůh sám. Pán 
Ježíš je světlo. 
Též naše duše 
musí být za 
uplynulé čtyři 
týdny vyčiště-
ná a prosvětle-
ná, aby mohla 
Vy k u p i t e l e 
spatřit, při-

je do věčnosti, a proto o ně musíme 
pečovat, vážit si jich, střežit je a použí-
vat je ke větší slávě Boží.

I když dne 25. 12. máme v kato-
lické církvi slavnost Narození Páně 
a tento den je pro nás věřící závaz-
ným svátkem, vědci se shodují na 
tom, že skutečné datum Ježíšova 
narození (dokončení v tajence).

a. Muž, který pokřtil Pána Ježíše
b. Svátost oltářní
c. Barva, kterou v liturgii vyjadřu-
jeme vánoční radost
d. Milostná soška dítěte Ježíše
e. Vánoční písně, jejichž hlavním 
tématem je láska k betlémskému 
Děťátku
f. Město, do něhož přišel archan-
děl Gabriel zvěstovat Panně Marii 
narození Ježíška
g. Název slavnosti dne 6. ledna
h. Kolikátého ledna slavíme Slav-
nost Matky Boží, Panny Marie?
i. Jedna ze 7 svátostí církve, která 
ruší dědičný hřích
j. Muži, kteří se šli jako první poklo-
nit narozenému Ježíškovi
k. Z rodu kterého krále pocházeli 
Panna Maria a sv. Josef?
l. Ranní mariánské mše v době adventu

TAJENKA: a.3 (třetí písmen-
ko nalezeného slova) / 

b.1 / c.3  /  d.3  /  e.4 
/ f.3 / g.2 / h.5 / 

i.4 / j.4 / k.4 
/  l.5
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Sobota 24. 12.    Štědrý den
16.00 hodin Pastýřská mše sv. ve farním kostele
22.00 hodin mše sv. ve Viganticích
23.30–24.00 koledy před kostelem (dechovka) 
24.00 hodin  půlnoční mše sv. ve farním kostele
   koledy před kostelem (dechovka)

Neděle 25. 12.     Boží Narození
7.00, 8.15, 10.30 mše svaté jako v neděli
16.00 hodin Živý Betlém  začátek na náměstí, 

pokračování před kostelem

Pondělí 26. 12.    Sv Štěpána
7.00, 8.15, 10.30 mše svaté jako v neděli

Úterý 27. 12.    Sv. Jana Evangelisty
18.00 hodin svěcení vína farní kostel

      ranní mše nebude 

Středa 28. 12.     Svátek Mláďátek
16.00 hodin mše svatá v muzeu kostel sv. Anny

(nebude ve farním)

Pátek 30.12.    Svátek Sv. Rodiny
7.00 a v 18.00 hodin farní kostel

Sobota 31.12.2011    Sv. Silvestra
16.00 hodin děkovná mše sv. na závěr obč. roku 

farní kostel

Neděle 1. 1. 2012   Matky Boží P. Marie
7.00, 8.15, 10.30 hodin mše svaté jako v neděli 

farní kostel

VÁ
N

O
Č

N
Í 

P
R

O
G

R
A

M
 B

O
H

O
SL

U
ŽE

B
 

VÁ
N

O
Č

N
Í 

P
R

O
G

R
A

M
 B

O
H

O
SL

U
ŽE

B
 

ve
 f

ar
no

st
i 

V
še

ch
 s

va
tý

ch
 v

 R
ož

no
vě

 p
od

 R
ad

ho
št

ěm



Tříkrálová sbírka 2012

FARNÍ ZPRAVODA J Římskokatolické farnosti  Rožnov pod Radhoštěm  •  Vydává 
Římskok atol ick á farnost Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarsk á  31,  756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, tel . :  571 654  889 •  Redakční  rada:  P.  Mgr.  Kamil  Obr,  P.  Mgr.  Jacek 
Brończ yk ,  Mgr.  Pavla Drl íková,  Mgr.  Alena Jbai l i ,  Mgr.  J iř ina I reinová,  Mgr.  Kr ist i -
na Kubečková,  Ing.  Jan Maňák,  BcA.  El išk a Chovancová •  Příspěvky,  připomínky 
a návrhy  je  možno předat P.  Jacku Brończ ykovi  nebo zaslat  e -mailem •  Internet: 
http ://w w w.roznov.cz/down/faraweb/index.htm •  E-mail :  faroznovpr@ado.cz  •
Redakce si  v yhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů,  při  v ýběru dává 
přednost tex tům stručným  •  Nák lady na jeden výtisk :  10 Kč •  Určeno pro vnitřní 
potřebu •  Vytisk la f i rma GRAFIA NOVA, Rožnov p.  R.  •  Další  uzávěrk a je 15.  1 .  2012 

Milí spoluobčané,

blíží se opět čas, kdy tříkráloví koledníci navštíví Vaše domovy 
a požádají Vás o pomoc pro potřebné. Jsme Vám velmi vděčni za podpo-
ru, kterou nám vyjadřujete každoročně svým příspěvkem. V lednu 2011 
věnovali dárci v Rožnově pod Radhoštěm, Zubří, Horní, Prostřední a Dol-
ní Bečvě, Hutisku-Solanci, Stříteži, Velké Lhotě, Veselé, Vidči a Zašové 
950.291 Kč, celkově se v Charitě Valašské Meziříčí vybralo 1 661 728 Kč. 
Z této částky se vrátilo zpět pro potřeby Charity v Rožnově 551 168 Kč, 
z čehož 500.000 Kč použito na stavbu Centra služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením a 50.000 Kč bylo věnováno na přímou pomoc 
rodinám. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2012 chceme použít pro přímou 
pomoc rodinám s dětmi v sociální nouzi, na podporu sociálně-aktivizač-
ních služeb pro seniory a dále na vybavení Centra pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, které bude otevřeno v roce 2012.

Koledování v Rožnově bude probíhat v pátek, v sobotu a neděli 6.–8. 
ledna 2012. Tříkrálová sbírka začne v pátek 6. ledna ve 13 hod koledová-
ním na radnici a poté průvodem Tří králů po náměstí. Následně se roze-
jdou koledníci do ulic.

Kontakt na koordinátora: Jan Lušovský, 603 549 682, 
jan.lusovsky@roznovpr.charita.cz 

Děkujeme všem, kteří naše koledníky přijmete a přispějete finančním 
darem ve prospěch potřebných lidí.

Služby 
v Rožnově p. R. 
a v Charitě 
Valašské Meziříčí: 

tel. 571 654 954, 
e-mail: info@roznovpr.charita.cz, 
www.roznovpr.charita.cz 

• Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 
• Pečovatelská služba 
(mikroregion Rožnovsko)
• Charitní ošetřovatelská služba 
(Rožnov) 

SASanky (Sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s dětmi), 
Centrum AMIKA (Sociální 
rehabilitace), Sociální rehabi-
litace Atta (pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením), Terén-
ní služba Domino (pro oso-
by pro bez přístřeší), Zastávka 
(Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež), Centrum osobní asi-
stence, Azylový dům pro matky 
s dětmi, Charitní pečovatelská 
služba (mikroregion Kelečsko), 
Denní centrum (pro osoby 
bez přístřeší), Noclehárna (pro 
lidi bez domova), Klub Zefe-
rino (volnočasové aktivity pro 
romské děti), Charitní šatník 
(Valašské Meziříčí), Centrum 
na podporu integrace cizin-
ců, Pečovatelská služba v obci 
Valašská Bystřice a Malá Bys-
třice, Charitní dům pokojného 
stáří 

Od roku 2012 bude otevřeno Centrum služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v Rožnově p. R. (denní stacionář) a Odlehčovací 
služba – krátkodobý pobyt v domově pro seniory ve Valašské Bystřici.


