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„Starejme se jeden o druhého
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(Žid 10, 24)

ÚVODNÍ SLOVO

Tříkrálové sbírky
se krize nedotkla!

Milí farníci, vítám vás na stránkách našeho Farního zpravodaje. Tentokrát se vám do rukou
dostává po kratičké době vánoční a rychle plynoucí první části
mezidobí – na počátku postu.
Rád bych začal svou maličkou
zkušeností z uplynulých dnů. Asi
nešlo přehlédnout, že se váš farář
pohybuje, a to i u oltáře, trochu
divně. Před vánočními svátky
jsem si na lyžích utrhl křížový vaz
v koleně a v půlce ledna jsem prodělal operaci s vytvořením jeho
plastiky. Nepříjemná záležitost,
řekl jsem si – i když trochu ostřeji
– zvlášť když jsem si uvědomil, že
mi utekl týdenní pobyt v Alpách,
téměř rok zapsaný v diáři. „Člověk míní, Pán Bůh mění“ a „Buď
vůle tvá“ – tato slova nakonec
zvítězila a musím dodat, že se
svátostí smíření a pomazáním
nemocných mi přinesla do srdce
velký pokoj. Dokonce tak velký,
že jsem se až divil. Ani bolest,
ani omezení v chůzi, ani všude
přítomné (a taky všude padající) berle mě nepřipravily o klid
v duši. Postupně jsem si začal
uvědomovat, že nepříjemné věci
našeho života mají i svou druhou
tvář. Můj čas se zklidnil a kupodivu toho stíhám stejně jako předtím, mám víc času na modlitbu,
četbu a rozjímání. Pro omezenost
pohybu jsem začal přijímat návštěvy ve svém pokoji a bylo jich
tu za těch pár týdnů více, než kdy
před tím. Berle mě naučily přemýšlet o věcech, které chci udělat
a musím kvůli nim někam jít. A
v neposlední řadě jsem si teprve
nyní uvědomil, kolik lidí v kostele potřebuje ke své chůzi hole
jako já.
Při vstupu do postní doby jsme
vyzýváni k uznání své hříšnosti a k metanoi – tedy úplnému
obrácení. Dalo by se říci k uznání
svých vnitřních handicapů, které
si neseme životem a jichž se chce-

Celkem 1 060 169 Kč se podařilo v letošním roce vybrat
v mikroregionu v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Ve srovnání
s rokem 2011 tak získala Charita v děkanátu o 10 tis. korun
více na humanitární účely i pro potřebné obyvatele města
Rožnov p. R. a okolních obcí. V letošním výtěžku je započtena
částka vybraná ve Valašské Bystřici.

Na svátek Tří králů dne 6. 1. 2012 začala v Rožnově a okolních obcích 12. Tříkrálová sbírka. V Rožnově byla stejně jako loni zahájena průvodem tří králů na koních,
kteří vyjeli nejprve koledovat k představitelům města na radnici. Tam byli spolu
s pracovníky Charity Valašské Meziříčí přijati místostarosty Aloisem Vychodilem
a Václavem Mikuškem. Ve 14.00 hod požehnal P. Jacek Brończyk všem koledníkům, kteří se vzápětí rozešli do ulic Rožnova, Tylovic a Hážovic. Koledníky Charity mohli obyvatelé rozpoznat podle
tradičních předmětů – úředně zapečetěné pokladničky s logem Charity, upomínkového kalendáře a cukru v designu
Tříkrálové sbírky. V jejich výbavě samozřejmě nesměla chybět posvěcená křída,
která písmeny K+M+B a letopočtem
žehná domy dárců.
V Rožnově se letos zapojilo do
koledování 21 skupin. Přišli také noví
koledníci, děti i dospělí. Vážíme si
všech, kteří se aktivně zapojili do koledování, a rádi za rok přivítáme další
nové koledníky, protože v našem městě
je jistě zapotřebí více lidí, aby se skupinky dostaly i do okrajových částí města
a aby koledování nebylo tak náročné.
Do největší dobrovolnické akce
v republice se letos na území působnosti Charity Valašské Meziříčí zapojilo téměř
300 skupinek koledníků, kteří díky štědrosti dárců nashromáždili 1 716 345 Kč, což
je o 54 617 Kč více než v loňském roce. Z tohoto výtěžku se 1 060 169 Kč vybralo
na Rožnovsku a ve Valašské Bystřici. V Rožnově věnovali dárci 246 343 Kč. Takto
získané prostředky budou použity na vybavení Centra služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v Rožnově, které se bude otvírat na konci června. Ve Valašské
Bystřici bude z výtěžku financováno vybavení Charitního domu pokojného stáří.
Ve Valašském Meziříčí budou z Tříkrálové sbírky podpořeny místní preventivní služby. Dále pak budou peníze použity na přímou pomoc osobám
v sociální nouzi a část výtěžku použije Arcidiecézní charita Olomouc na
humanitární a rozvojové projekty.
Je velmi potěšující, že v současném nelehkém období zůstávají lidé štědrými
a vnímavými k těm, kteří potřebují jakýmkoliv způsobem pomoci.
Všem organizátorům v obcích, vedoucím skupinek, koledníkům za
jejich nezdolnou vytrvalost a obětavost a dárcům za jejich štědrost patří
upřímný dík! Všem vyprošujeme Boží požehnání po celý rok.

Dokončení ve vedlejším sloupku

Jan Lušovský, koordinátor Tříkrálové sbírky
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me zbavit. Nezapomeňme však,
že odstraněn může být teprve
ten problém, který jsme přijali za
svůj – totiž ten, který jsme ochotni si přiznat. A ještě jedna malá
otázka před horlivým odhazováním a očišťováním: „Čemu tě tvůj
problém naučil?“ Jestliže ničemu,
bude to s tebou jako s historií –
kdo se z ní nepoučí, je odkázán si
ji znovu prožít.
S odvahou vstupme do času pravdy,
která jediná osvobozuje. P. Kamil

VELKÉ DÍKY VŠEM KOLEDNÍKŮM A DÁRCŮM!
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„Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům.“ (Žid 10, 24)
Bratři a sestry,
postní období nám znovu
poskytuje možnost, abychom
uvažovali o jádru křesťanského
života – o lásce. Je to doba vhodná
k tomu, abychom za pomoci Božího Slova a svátostí obnovili svoji
osobní i společnou cestu víry. Její
prožívání je poznamenáno modlitbou i sdílením, mlčením i postem,
v očekávání velikonoční radosti.
Letos chci předložit několik
myšlenek ve světle krátkého biblického textu z Listu Židům: „Starejme
se jeden o druhého a pobízejme se
k lásce a k dobrým skutkům“ (10,
24). Tato věta je zahrnuta do perikopy, v níž svatopisec napomíná
k důvěře v Ježíše Krista jako nejvyššího kněze, který pro nás získal
odpuštění a přístup k Bohu. Plodem
toho, že přijmeme Krista, je život
rozvíjený podle třech teologálních
ctností. Jedná se o to, abychom se
k Pánovi přiblížili „s upřímným srdcem a s plnou vírou“ (v. 22), drželi se
pevně „naděje, kterou vyznáváme“
(v. 23), a trvale byli společně s bratřími pozorní vůči žití „lásky a dobrých skutků“ (v. 24). Také se tam
říká, že pro posílení evangelních
postojů je důležitá účast na liturgických shromážděních a na modlitbě ve společenství, se zřetelem na
eschatologický cíl – na plné společenství s Bohem (v. 25). Pozastavím
se u verše 24, který několika svými
výroky poskytuje cennou a stále
aktuální nauku o třech aspektech
křesťanského života: o pozornosti
vůči druhému, o vzájemnosti a o
osobní svatosti.

všímat, být pozorný, dívat se s uvědoměním, pozorovat nějakou skutečnost. V evangeliu ho nacházíme
tehdy, když Ježíš vyzývá učedníky,
aby „pozorovali“ nebeské ptáky, kteří, aniž by se namáhali, jsou předmětem starostlivé a pozorné Boží
prozřetelnosti (srov. Lk 12, 24),
a když učedníkům říká, aby „viděli“ trám ve vlastním oku, dříve než
budou pozorovat třísku v oku bratrově (srov. Lk 6, 41). Nacházíme ho
ještě i v jiné části Listu Židům, a sice
jako výzvu „pozorovat Ježíše“ (3, 1)
coby apoštola a velekněze našeho

vyznání. Sloveso, které otevírá naši
exhortaci, je tedy výzvou, abychom
zaměřovali pohled na druhého, především na Ježíše, abychom byli jedni k druhým pozorní a nechovali se
k sobě jako cizí lidé a lhostejní k osudu bratří. Často však převládá opačný postoj – lhostejnost a nezájem,
které zakrývají sobectví a maskují se
zdánlivým respektem k „soukromé
sféře“. I dnes mocně zaznívá Pánův
hlas, jenž každého z nás vyzývá, aby
měl o druhého starost. I dnes Bůh
od nás chce, abychom byli „strážci“
svých bratří (srov. Gen 4, 9), nava-

1. „Starejme se“: zodpovědnost za
bratra
Prvním bodem je výzva, abychom „se starali“. Zde použité řecké
sloveso katanoein znamená dobře si


zovali vztahy charakterizované
vzájemnou péčí a pozorností vůči
dobru druhého člověka, vůči veškerému jeho dobru. Důležité přikázání lásky k bližnímu od nás vyžaduje,
abychom si uvědomovali, že jsme
zodpovědni za druhého člověka,
který, stejně jako já, je Božím stvořením; toto přikázání nás i povzbuzuje, abychom si to uvědomovali.
Skutečnost, že jsme bratři a sestry
v lidstvu, a mnohdy i ve víře, nás
musí vést k tomu, abychom v druhém člověku viděli své opravdové
alter ego, jež Pán nekonečně miluje. Budeme-li pěstovat vizi bratrství, pak solidarita a spravedlnost,
jakož i milosrdenství a soucit, přirozeně vytrysknou z našeho srdce.
Boží služebník Pavel VI. prohlašoval, že dnešní svět trpí především
nedostatkem bratrství: „Lidstvo
strádá těžkou chorobou. Její příčina
netkví ani tolik v tom, že přírodní
bohatství se ztenčuje nebo že si je
sobecky přivlastňuje několik málo
jedinců, ale spíše v uvolnění bratrských svazků jak mezi jednotlivci,
tak mezi národy“ (Enc. Populorum
progressio [26. března 1967], č. 66).
Pozornost vůči druhému člověku v sobě zahrnuje to, že mu
přejeme dobro ve všech jeho
podobách – fyzické, morální
i duchovní. Zdá se, že současná
kultura ztratila smysl pro dobro
a zlo, zatímco je třeba s naléhavostí znovu zdůrazňovat, že dobro
existuje a vítězí, protože Bůh „je
dobrotivý a prokazuje dobrodiní“
(Žalm 119, 68). Dobro je tím, co
ochraňuje a posiluje život, bratrství a společenství. Zodpovědnost vůči bližnímu tedy znamená
chtít a konat dobro pro druhého
a přát si, aby se i on otevřel logice
dobra. Zajímat se o bratra znamená otevírat oči pro jeho potřeby.

ZAMYŠLENÍ
Písmo svaté varuje před nebezpečím srdce zatvrzelého jakýmsi
„duchovním znecitlivěním“, které
nás oslepuje před utrpením druhých. Evangelista Lukáš přináší dvě Ježíšova podobenství, kde

Pole pana faráře Jandáska

Byla středa, 26. února roku 1913. Rožnovský farář P. Jan Jandásek šel na
obhlídku farního pole. A to, co uviděl, jej nadmíru rozhořčilo. Kočí z blízkého statku proměnili pole v cestu, po které si zkracovali putování s potahy. Pan farář byl už starší pán, bylo mu šedesát jedna let, a tak byl zajisté
i mužem rozvážným, protože se až na druhý den, poté, co pominul první
nával hněvu, rozhodl incident řešit. Na rubu své vizitky napsal vzkaz, který potom poslal řediteli statku v Tylovicích Balkáně. Stálo tam:
Velectěný pane řediteli!
Rožnov 27. 2. 1913
Byl jsem včera na svém poli a tu jsem viděl, že vozkové vozí po mém poli fůry
kompostu a umělého hnoje. Já jsem jim přece k tomu povolení nedal, a proto žádám
Vás zdvořile, abyste je na to upozornil, aby po mých pozemcích nejezdili. Škody na
svém poli nenechám si rozhodně činiti. Podobnou stížnost sděluji též velect. zemědělské radě do Brna.
V úctě veškeré oddaný Jan Jandásek, kons. rada, m. děkan a farář v Rožnově.

jsou uvedeny dva příklady takovéto situace, která může vzniknout
v lidském srdci. V podobenství
o dobrém Samaritánovi se kněz
i levita lhostejně „vyhýbají“ člověku přepadenému a oloupenému
lupiči (srov. Lk 10, 30-32); a v příběhu o boháči si člověk nasycený
svým majetkem nevšímá situace
chudého Lazara, který umírá hladem před jeho dveřmi (srov. Lk 16,
19). V obou případech se setkáváme s opakem postoje „starat se“
a hledět s láskou a soucitem. Co
brání tomuto lidskému láskyplnému pohledu na bratra? Často je to
hmotné bohatství a nasycenost, ale
také upřednostňování svých zájmů
a starostí přede vším ostatním.
Nikdy nesmíme být „neschopní milosrdenství“ s tím, kdo trpí.
Naše srdce nikdy nesmí být natolik pohlceno vlastními záležitostmi a problémy, aby před křikem
chudého ohluchlo. Právě pokora
srdce a osobní zkušenost s utrpením se mohou ukázat jako zdroj
vnitřního probuzení k soucitu a ke
vnímavosti vůči druhému: „Spravedlivý zná při slabých, zlovolník
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Když si dnes čteme, co pan farář napsal, můžeme v duchu zařadit takový
konflikt do škatulky „malicherné věci“. Jak bychom však na místě pana
faráře jednali my? Lhostejné by nám to určitě nebylo!
Pohleďme na celý případ ještě z jiného úhlu pohledu. Odmysleme si atmosféru přítomné chvíle a dívejme se na to podstatné. Podstatným je, že nikdo nemůže
šlapat po právech druhého. Je to věc malicherná nebo tak důležitá, že je žádoucí
vyžadovat ji dnes stejně horlivě, jak to skoro před sto lety udělal farář Jandásek?
Pan farář projevil takovou sounáležitost s tím, co je farní, že o tom hovořil
jako o svém. A měl pravdu, protože výnos z pole byl také složkou jeho příjmu.
Člověk potřebuje jíst, oblékat se, mít své místo ke spánku, i když je duchovním.
I duchovní neuspokojuje své potřeby ze vzduchu. Pojďme ale ještě do obecnější
roviny a dívejme se na pole jako na to, co je pro nás svaté, dokonce nejsvětější.
Může jít o naši důstojnost, čest naši i našich blízkých. Může jít o vědomí, že
každý jsme částí církve už od svatého křtu. Může nám jít o společenství, které
v církvi žijeme. Může jít o naši cestu k Bohu a nakonec o Boha samého a náš
vztah k němu. Necháme si po tom všem brázdit potahy s hnojem?
V Písmu svatém, v První knize královské, je též příběh sporu o jedno pole.
Šlo o Nabotovu vinici. Stalo se to za panování krále Achaba v devátém století před narozením Krista Pána. Král Achab zatoužil po vinici Nabota z Jizreelu, která se nacházela hned vedle jeho paláce. Chtěl ji od Nabota koupit nebo
vyměnit, aby si z ní udělal zelinářskou zahradu. Nabot však nechtěl. Nechtěl
proto, že šlo o dědictví po předcích, kterého si vážil a které pro něho mělo větší hodnotu, než jaká se dala zaplatit penězi nebo jiným pozemkem. Achabova
žena Jezabel v králově jménu zosnovala proti Nabotovi spiknutí. Dva ničemové
z jejího popudu obvinili Nabota z největšího zločinu, jakého se mohl dopustit,
ze zlořečení Bohu a králi. Nabot byl ukamenován. Když Nabot zemřel, zmocnil
se Achab jeho vinice. V reakci na to pronesl prorok Eliáš z Boží vůle proroctví:
Achabův rod přijde o všechny mužské potomky a Jezabelino tělo sežerou na
poli u Jizreelu psi. A skutečně se tak po několika letech stalo.
Je nepochybné, že Slovo Boží potvrzuje právo na obhajobu a bránění
hodnot, které jsou svaté. A určitě k těmto hodnotám patří víra. Určitě k nim
patří společenství, kde se víra získává, rozvíjí a uskutečňuje. A tak mějme za
jisté, že je naším právem zdvořile, leč rozhodně toto všechno svými postoji ve
veřejném prostoru bránit. On pan farář Jandásek z takových potomků svých
farníků bude mít na věčnosti určitě radost.
jáhen Miroslav Frňka


Pokračování ze strany 5

obviňování, ale vždy je uváděno do
pohybu láskou a milosrdenstvím
a pramení z opravdové péče o bratrovo dobro. Apoštol Pavel prohlašuje: „Kdyby někdo byl náhle stržen
k nějakému poklesku, uveďte ho na
správnou cestu v duchu mírnosti; jste přece lidé duchovní! Jen si
dávej pozor každý sám na sebe, aby
ses nedostal do pokušení i ty“ (Gal
6, 1). V našem světě proniknutém
individualismem je třeba znovu
objevit důležitost bratrského napomenutí, abychom společně kráčeli
ke svatosti. Dokonce i „spravedlivý
sedmkrát padne“ (Přísl 24, 16), jak
říká Písmo, a my všichni jsme slabí a chybující (srov. 1 Jan 1, 8). Je
tedy velkou pomocí, když pomáháme druhým a necháváme pomáhat
i sobě, abychom poznávali sami
sebe v pravdě, abychom zlepšovali svůj život a kráčeli po Pánově
cestě příměji. Vždy je zapotřebí
pohledu, který miluje a opravuje,
který poznává a uznává, rozlišuje
a odpouští (srov. Lk 22, 61), jako to
činil a činí Pán s každým z nás.

nemá rozum, aby ji poznal“ (Přísl
29, 7). Tak chápeme, proč „plačící“ jsou „blahoslavení“ (srov. Mt 5,
4): jsou to ti, kdo dokážou vycházet ze sebe, aby pocítili dojetí nad
bolestí druhých. Setkat se s druhým člověkem a otevřít své srdce
pro jeho potřeby je příležitostí být
spasený a být blahoslavený.
„Starat se“ o bratra rovněž
zahrnuje starost o jeho duchovní dobro. Chci zde připomenout
jeden aspekt křesťanského života,
který, podle mého zdání, upadl
v zapomnění – bratrské napomenutí směřující k věčné spáse. Ve všeobecnosti jsou dnes lidé dost citliví,
když se hovoří o charitě a o pomoci
fyzickému a materiálnímu zdraví
ostatních, ale o duchovní zodpovědnosti za bratry se téměř úplně
mlčí. Nebylo tomu tak v prvotní
církvi a není tomu tak ani ve společenstvích skutečně zralých ve víře,
kde si berou k srdci nejen bratrovo
tělesné zdraví, ale i zdraví jeho duše
pro dosažení posledního cíle. V
Písmu čteme: „Pokárej moudrého,
bude tě mít rád. Dávej moudrému:
zmoudří ještě víc“ (Přísl 9, 8-9).
Sám Kristus přikazuje pokárat bratra, který hřeší (srov. Mt 18, 15).
Sloveso použité k označení bratrského napomenutí – elenchein – je
totožné s tím, kterým se označuje
prorocké poslání vlastní křesťanům při obžalobě pokolení, které
připouští zlo (srov. Ef 5, 11). Církevní tradice zahrnuje mezi skutky milosrdenství i „napomínání
hříšníků“. Je důležité znovu získat tento rozměr křesťanské lásky.
Při uskutečňování zla se nesmí
mlčet. Mám zde na mysli postoj
těch křesťanů, kteří se z lidských
ohledů nebo prostě z pohodlnosti
přizpůsobují běžné mentalitě, místo aby bratry varovali před takovými způsoby myšlení a jednání,
které jsou v protikladu k pravdě
a nevedou po dobré cestě. Křesťanské napomenutí však nikdy není
vedeno duchem odsuzování nebo

2. „Jeden o druhého“: dar vzájemnosti
Takováto starostlivost o druhé lidi
je v protikladu k mentalitě, která redukuje život jen na pozemský rozměr,
nebere v úvahu jeho eschatologickou
perspektivu a ve jménu individuální
svobody přijímá jakoukoli morální
volbu. Společnost, jakou je ta současná, se může stát hluchou jak k fyzickým bolestem, tak i k duchovním
a morálním životním potřebám. V
křesťanském společenství to tak nesmí být. Apoštol Pavel nás vyzývá, abychom usilovali o toto: být vedeni „k
pokoji a k vzájemnému duchovnímu
prospěchu“ (Řím 14, 19), a byli nápomocni „bližnímu k jeho dobru a prospěchu“ (tamtéž 15, 2), aniž bychom
hledali vlastní zisk, ale „to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy“ (1
Kor 10, 33). Vzájemné napravování
a povzbuzení v duchu pokory a lásky
musí být součástí života křesťanského
společenství.


Pánovi učedníci, napojeni na
Krista prostřednictvím eucharistie,
žijí ve společenství, které je poutá
k sobě navzájem jako údy téhož těla.
To znamená, že ten druhý ke mně
patří, že jeho život a jeho spása se
týkají mého života i mé spásy. Zde
se dotýkáme velmi hlubokého prvku života ve společenství. Náš život
se jak v dobrém, tak ve zlém vztahuje k životu druhých lidí. Hřích
i skutky lásky mají rovněž dimenzi
společenství. V církvi jako Kristově
mystickém těle se takové společenství potvrzuje. Společenství neustále
koná pokání a vyprošuje si odpuštění za hříchy svých dětí, ale zároveň
trvale a s radostí plesá nad svědectvími o ctnostech a o lásce, které se
v něm rozvíjejí. Údy se mají „starat
jeden o druhého“ (1 Kor 12, 25), říká
sv. Pavel, protože jsme jedním tělem.
Láska vůči bratřím, jejímž výrazem
je almužna – spolu s modlitbou
a postem typická praktika postního
období – je zakořeněna v této spolupatřičnosti. Také skrze konkrétní
starost o ty, kdo jsou chudší, může
každý křesťan vyjádřit svou příslušnost k jednomu tělu, jímž je církev.
Vzájemná pozornost vůči ostatním
je rovněž uznáním dobra, které Pán
v nich koná, a spolu s nimi poděkováním za divy milosti, jež dobrý
a všemohoucí Bůh neustále působí
na svých dětech. Když křesťan spatří
v druhém člověku působení Ducha
Svatého, musí se z toho jen radovat
a velebit nebeského Otce (srov. Mt
5, 16).
3. „Pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům“: společně kráčet ke
svatosti
Tento výraz z Listu Židům nás
nutí k tomu, abychom uvažovali
o univerzálním povolání ke svatosti
a stálosti cesty v duchovním životě,
abychom usilovali o větší dary a o
stále vyšší a plodnější lásku (srov.
1 Kor 12, 31-13, 13). Pozornost
jednoho vůči druhému má za cíl
vzájemné povzbuzení ke stále větší
a účinnější lásce, „jako světlo úsvi-

LITURGICKÉ OKÉNKO
tu, jehož záře roste až do bílého dne“
(Přísl 4, 18), v očekávání, že v Bohu
budeme žít den bez západu slunce. Čas, který jsme ve svém životě
dostali, je cenný pro to, abychom
v Boží lásce objevovali a konali
skutky dobra. Sama církev tak roste
a rozvíjí se, aby dosáhla plné zralosti
v Kristu (srov. Ef 4, 13). Do takovéto
perspektivy dynamického růstu se
začleňuje i naše exhortace, abychom
se navzájem stimulovali a dospěli
k plnosti lásky a dobrých skutků.
Bohužel je zde stále přítomné nebezpečí vlažnosti, potlačení
Ducha a odmítnutí „využít hřivny“,
které jsme dostali pro dobro svoje
i druhých lidí (srov. Mt 25, 25 a násl.). Všichni jsme obdrželi duchovní
nebo materiální bohatství užitečné
pro naplňování Božího plánu, pro
dobro církve i pro osobní spásu
(srov. Lk 12, 21b; 1 Tim 6, 18). Učitelé duchovního života připomínají,
že ten, kdo v životě víry nepostupuje dopředu, jde dozadu. Drazí bratři a sestry, přijměme stále aktuální
výzvu, abychom usilovali o „vysokou
míru běžného křesťanského života“
(JAN PAVEL II., Apoštol. list Novo
millennio ineunte [6. Ledna 2001], n.
31). Moudrost církve, která uznává
a prohlašuje za blahoslavené a svaté
některé příkladné křesťany, má za
cíl vzbudit touhu po napodobování
ctností. Svatý Pavel napomíná: „V
uctivosti předhánějte jeden druhého“ (Řím 12, 10).
Kéž všichni tváří v tvář světu, který
vyžaduje od křesťanů nové svědectví
lásky a věrnosti Pánu, pocítí naléhavou potřebu vstoupit do soutěže
v lásce, ve službě a v dobrých skutcích (srov. Žid 6, 10). Tato výzva je
zvláště naléhavá v posvátném čase
přípravy na Velikonoce. S přáním
svatého a plodného postního období vás svěřuji přímluvám blahoslavené Panny Marie a ze srdce všem
uděluji apoštolské požehnání.
Ve Vatikánu 3. listopadu 2011
Benedictus PP. XVI

Doba postní

Doba postní a doba velikonoční tvoří tzv. velikonoční okruh. Obsahem postní doby je pokání a příprava na křest (křest katechumenů). Je to doba obrácení, posunu od fyzického postu k vnitřnímu obrácení. Katecheze, které se
provádějí, slouží věřícím jako forma vzdělávání a prohloubení života z víry.
Probíhají i kající pobožnosti, přípravy na svátost smíření a její slavení.
V postní době se věnuje větší pozornost hlásání Božího slova při bohoslužbách, i ve všední den. Doba postní je dlouhá 40 dnů. Bylo to stanoveno ve
4. století v Římě. Za Lva Velikého proběhla úprava, protože doba postní začínala první postní nedělí, neděle nejsou postní dny, a tudíž půst trval jen 36
dní. Proto byly přidány 4 dny a začíná se ve středu před první postní nedělí.
Od středověku uděluje popelec kněz na hlavu věřícího, na znamení pokání.

EXISTUJE PLÁN POSTNÍ KATECHEZE V LITURGII:
Popeleční středa: čtení: Joel – obrácení; 2 Kor 5,20 – smíření; Matouš
– Ježíš mluví o modlitbě a postu. Obřad udílení popelce je na závěr
bohoslužby slova, skládá se: žehnací modlitby, svěcení popela, udílení
popelce s dvojí formulí – Obraťte se a věřte evangeliu, Pomni člověče, že
prach jsi a v prach se obrátíš.
1. postní neděle: Evang. – pokušení Páně (všechny cykly A, B, C),
2. postní neděle: Evang. – proměnění Páně na hoře Tábor, list Filip.
3. postní neděle: Evang. – Kristus znamení spásy:
– ROK A: zdroj živé vody (Samaritánka),
– B: zbořte chrám,
– C: fíkovník nese ovoce – pokání
4. postní neděle: Evang.: – A: uzdravení slepce
– B: setkání s Nikodémem, had × Kristus
– C: marnotratný syn (Lk)
5. postní neděle: Evang.: – A: vzkříšení Lazara
– B: pšeničné zrno musí zemřít, aby přineslo plody
– C: cizoložná žena – Kdo je bez hříchu?
Květná neděle, 6. postní neděle: Slavení vjezdu do Jerusalema,
svěcení ratolestí
Zelený čtvrtek ráno: slaví se mše v biskupském kostele
– missa chrismatis a při ní se světí oleje.
P. Jacek Brończyk



ROZHOVOR

Aby se děcka a teenegeři neflákali
V tomto čísle jsme položili několik otázek Silvii Krhutové.
Věnuje se mladým lidem z ulice. Miluje přírodu a hudbu.

ROZHOVOR SE

Silvií Krhutovou
preferovala práci s dětmi a mladými
lidmi. Zároveň mě oslovovala práce
s dětmi, které neměly to štěstí vyrůstat ve fungující rodině, proto když
se mi naskytla příležitost pracovat
v nízkoprahu, který je na tyto mladé
lidi přímo zaměřen, neváhala jsem.

Můžeš se nám přestavit?
Zdravím čtenáře farního zpravodaje, jmenuji se Silvie, je mi 24
let, bydlím v Rožnově pod Radhoštem. Vystudovala jsem speciální pedagogiku, od roku 2009
pracuji jako sociální pracovnice
v Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež „Zrnko“ na Vsetíně.

Poskytujete sociální služby pro
děti a mládež ve věku od 6–18 let.
Co se skrývá pod pojmem „sociální služba?“
Naší cílovou skupinou jsou děti
a mládež ve věku od 6–18 let a právě
proto, že jsme sociální služba, nemohou zařízení navštěvovat všechny
děti tohoto věku. Zajišťujeme pomoc
a podporu pouze dětem a mládeži
v nepříznivé sociální situaci.

Můžeš nám říct, co to nízkoprahové zařízení vlastně je?
Nízkoprahové zařízení je sociální služba, která je určena dětem
a mládeži v nepříznivé sociální
situaci. Abych to trochu přiblížila
– jsme tu pro děti a mladé lidi,
pocházející z rodin, které nefungují (nejčastěji jsou rodiče alkoholici), kteří se „flákají“ na ulici
a vedou rizikový způsob života či
pocházejí z etnické menšiny a žijí
ve vyloučených komunitách. Slovo „nízkoprahový“ může být pro
mnohé záhadný pojem, pokusím
se ho tedy trochu objasnit. Pojem
vyjadřuje, že v tomto typu zařízení
je nastavený „nízký práh“ toho, co
po uživatelích vyžadujeme. V první řadě zůstávají v anonymitě, jsou
u nás vedeni pouze pod křestním
jménem či pod přezdívkou. Mohou
během otevírací doby kdykoliv přijít a kdykoliv zase odejít, užívání
služby je bezplatné. Toto nastavení
umožňuje maximální přístupnost,
pomáhá odstranit případné obavy
z návštěvy zařízení a jiné bariéry.

Jak vypadá tvůj pracovní den?
Moje pracovní doba je trochu
„netypická“, většinou od půl desáté
do šesti večer. Přiznám se, že taková
pracovní doba a dojíždění je náročné, osobního volna příliš nezbývá.
Dopoledne připravujeme s týmem
program pro děti a děláme nezbytnou dokumentaci. Po obědě začínají přicházet děti, které mají zájem
o pomoc s přípravou do školy. Ve dvě
hodiny začíná klubovna, která je otevřena do šesti. V tomto čase nabízíme
dětem a teenagerům možnosti smysluplného trávení času, jsme k dispozici pro individuální rozhovory.
Liší se programy pro děti a pro
mládež? Pokud ano, v čem?
Programy se pro obě skupiny
snažíme vytvořit tak, aby je to bavilo
a motivovalo k nám přicházet. Každá
věková kategorie potřebuje to „svo-

Proč ses rozhodla právě pro tuto
práci?
Při hledání vhodného zaměstnání po ukončení studia VŠ jsem


je“. Vycházíme často z návrhů jich
samotných. Pro všechny platí velký
zájem o sportovní aktivity (fotbal,
pingpong), zvláště pokud se jedná
o turnaje. Výrazný rozdíl je v preventivních programech, téma a podobu
besed uzpůsobujeme věku uživatelů.
S kým při své práci spolupracujete?
Spolupracujeme převážně s dobrovolníky – studenty středních škol
na Vsetíně, kteří vypomáhají při
přípravě dětí do školy (pomoc
s domácími úkoly, příprava referátů atp.) či se zkušeným dobrovolníkem, který vede oddíl boxu jednou
týdně. V letošním roce plánujeme
spolupráci s pracovnicemi Poradny pro ženy a dívky pro lektorování preventivních besed. Dobrá
spolupráce je také se školou poblíž
zařízení, kam chodíme hrát s kluky
fotbal a v jejímž vestibulu máme
umístěnou informační nástěnku.
Co je na této práci nejobtížnější?
Je náročné si takzvaně nenosit
práci domů. Často se setkávám se
smutnými životními příběhy dětí,
které se přirozeně zaryjí do podvědomí. Často mě také někteří „divoši“
pořádně vytočí a řeknou či udělají
věci, které musím ustát bez výbuchu
emocí a zachovat si profesionální
přístup. Zachování si právě onoho
profesionálního přístupu v situacích, které jsou vypjaté, ať už z jakéhokoliv důvodu, je asi to nejtěžší.

Pomáháte dětem a mladým trávit
smysluplně volný čas? Jak se vám
to daří?
Děcka často říkají, že by se flákaly po venku a nudily se, kdyby nebyly
tady v klubovně. Rodiče se o některé téměř nezajímají, proto možnost
bezplatného trávení volného času je
pro ně mnohdy jedinou příležitostí,
jak se rozvíjet, realizovat a zjišťovat,
v čem vynikám, co mi jde. Významnou součástí naší práce či vlastně
takovým hlavním gró je to, že díky
nabídce volnočasových aktivit k nám
děti a teenageři nachází cestu a tím
pádem také cestu k řešení své mnohdy velmi bolavé životní situace a problémů, se kterými si neví rady, nebo
je řeší nevhodným způsobem.

pokroky dětí vedoucí k pozitivní
změně v jejich životě, to, když se
dívenka kouřící od osmi let odhodlala přestat kouřit, když slečna
začala zase pravidelně docházet
do základní školy, na kterou před
tím „kašlala“, když si klučina začal
více věřit a zkoušet nové aktivity
v klubovně a zapojovat se… Velmi mě také potěšilo, když se vůbec
první Rom ze Vsetína dostal na
střední školu zdravotní. Protože
u nás využíval pomoci na přijímací zkoušky, víme, jaké odhodlání
a dřina za tím byla.

Jak se vám daří spolupracovat
s rodinami?
S rodiči komunikujeme jen
v nejnutnějších případech, a to vždy
se souhlasem dítěte. I zde totiž platí
princip anonymity. U mladších dětí
probíhá komunikace častěji, u teenagerů téměř vůbec.

Kde jsou další takováto zařízení
v našem regionu?
Další dva nízkoprahy se nachází
na Vsetíně, jinak nejbližší Rožnovu
je nízkoprah ve Valašském Meziříčí
(NZDM Zastávka).

Jakou nejsložitější situaci jsi zažila?
Složitých situací vyvstává v této práci mnoho, protože život sám
o sobě mívají tyto děti hodně složitý.
Jsem tak často postavena před problém s hlubokými kořeny v rodině,
který nejsme schopni s uživatelem vyřešit tady a teď. Zde je pak
na místě odkazovat na odborníky
v dané oblasti a motivovat k řešení
situace či pozitivní změně, což bývá
právě mnohdy to nejnáročnější.
Co tě zas naopak nejvíce potěšilo?
Asi nedokážu vyzdvihnout jednu konkrétní věc. Těší mě hlavně

Hudba je dar od Boha, jinak to
napsat nejde. Pomáhá mi zrelaxovat, vypnout, „přeladit“, dostat ze
sebe napětí. Proto si hudby moc
vážím i těch šikovných lidí, kteří
dokáží tvořit dobrou, kvalitní hudbu, ze které se pak můžeme těšit.
Odkud čerpáš inspiraci pro své
texty? Můžeš nám představit něco
ze své tvorby?
O různé básničky jsem se pokoušela už v dětství, později jsem začala
skládat přímo písničky, samozřejmě
nejraději o nešťastné lásce – jak jinak
v pubertě – a většinou s tragicky znějícími mollovými akordy. Ke skládání
textů jsem se vrátila až nyní, a to díky
Bětce H., člence scholy a úžasné hudebnici, „hecly“ jsme se totiž, že společně
napíšeme pro scholu křesťanskou písničku, já text, ona hudbu. A povedlo se. Písničku s názvem „Vánoční
poutníci“ jste mohli slyšet při mši na
svátek sv. Štěpána. A další naše písně
máme v plánu zpívat o Velikonocích
a určitě i jindy. Takže motivací je Bětka a schola, inspirací Bůh, víra, a zase
ta láska… tentokrát však ta věčná☺

Kdo je provozovatelem „Zrnka“?
NZDM Zrnko zřizuje Charita
Vsetín.

Zapojuješ se do nějakých aktivit ve
farnosti?
Zpívám a diriguju ve Střední
schole, tímto zdravím všechny její
milé členy!☺

Co je pro tebe v životě důležité?
Rodina, přátelé, krásy přírody,
vnitřní pokoj a radost. A víra. Od
ní se odvíjí mnoho mých postojů
a životních názorů.

Co tě nejvíc baví?
Mám velmi ráda turistiku
a úžasnou horskou přírodu s tím
spojenou. Také ráda jezdím na
kolečkových bruslích, kreslím. Moc
pro mě znamená hudba a různé její
podoby – hra na flétnu, kytaru, zpěv,
poslech hudby, skládání textů.

Máš nějaké předsevzetí do nového
roku?
Přímo novoroční předsevzetí si
nedávám, ale během roku si dávám
předsevzetí spoustu☺

Říkáš, že hudba pro tebe moc znamená? Dokázala bys nám říci, jaký
obsah se skrývá za těmito slovy?

A velké přání….
Přeji si, abychom se měli rádi
a neubližovali si. Abychom tvořili
láskyplné rodiny. Aby sociálních
služeb podobných té naší nebylo zapotřebí… A trochu přízemní
přání – zkusit tandemový seskok
s padákem☺
Děkujeme Silvii za rozhovor a přejeme, aby stále kvetla do krásy duše
i těla.
Alena Jbaili


STRÁNKA

Anketa:

PRO

MLÁDEŽ

Co se stalo v (Živém) Betlémě?

Stovky nadšených lidí jste mohli
potkat, pokud jste se na Boží hod
vydali na rožnovské náměstí. Svatá
rodina, Tři králové a v neposlední řadě také živá zvířata obsadili
v rámci Živého Betléma na několik hodin centrum města. Redakce
Farního zpravodaje u toho samozřejmě nemohla chybět, a tak jsme
se vypravili mezi návštěvníky, aby
nám sdělili své dojmy.
Událost, na které šlo vidět především nejmenší obyvatele našeho
města, zahájila na náměstí dechová hudba a proslovy organizátorů.
Pak už se všichni mohli přesunout
ke kostelu, kde už v jesličkách ležel
Ježíšek. Toho letos představoval
sedmiměsíční Prokop Svak. I když
bychom samozřejmě rádi věděli
z první ruky, jaké to je být středem
pozornosti v tak útlém věku, přece
jen jsme s našimi otázkami zamířili k někomu jinému. ,,Je to pěkné,
že se taková událost oživuje a že to
přitahuje a stmeluje lidi, určitě by
to mělo pokračovat!‘‘ řekl nadšený dědeček letošního Ježíška, pan
Jiří Svak, a dále vysvětloval, jak se
z obyčejného kluka během okamžiku stane postava z Bible: ,,Vybíralo se z různých možností a naši
připadali nejvíce do úvahy, Prokůpek má zrovna sedm měsíců, takže
je v nejlepší velikosti na Ježíška.‘‘
I přes mírné počasí nebyl vůbec
na škodu horký čaj, ale hlavně plápolající vatra, kterou střežili dva
pastýři Pepa Fojtík a Jan Maňák.
Ani jejich cesta k takové službě
nebyla zrovna lehká, jak dokazuje
to, co uvedli do naší ankety: ,,Tak
určitě! Přišel taťka a řekl: ,Pepo,
budeš dělat pastýře,‘ a tak jsem
šel!‘‘ vzápětí se přidal i kolega:
,,Původně měl sice jít na střední,
ale nedalo se nic dělat!‘‘ U burácejícího ohně a smíchu pastýřů bylo
po celé odpoledne veselo. I zde se
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ale našli lidé, kteří pocítili chlad,
pro ně především se proto v kostele
představil pěvecký sbor Rožnovští
ogaři. Ten svými koledami navodil tu pravou sváteční atmosféru
mezi přítomnými: ,,Mám vnoučata a jsem věřící, tak jsem chtěla,
aby viděly ten Živý Betlém, jak to
tenkrát asi vypadalo,‘‘ uvedla starší
paní, jež se na Ježíška přišla podívat i se svou vnučkou. Její reakce
se nám ale bohužel získat nepodařilo, protože na otázku, jestli se jí
na Betlémě líbilo, pouze stydlivě
kývala hlavou. ,,Je to taková krásná
tradice, přišel jsem i s vnučkami,‘‘
odpověděl starší pán a vzápětí se do
rozhovoru zapojila i holčička, kte-

je především nádherný Ježíšek,
a hlavně pro děti je tu velkým plusem to, že mohou vidět i živá zvířátka a ne jenom klasické figurky.‘‘
Zvířat skutečně bylo nespočet, od
slepic až po koně a staly se jedním
z hlavních magnetů Betléma: ,,Vloni jsem nebyla, ale slyšela jsem, že
je to hezké. Letos jsem chtěla vidět
zvířátka a Ježíška,‘‘ uvedla vedoucí
střední schóly Silva Krhutová. Její
kamarádka Anička Kubečková pak
dodala, že se jí na Betlémě líbilo už
vloni a letos se nejvíc těšila na Ježíška, vystoupení Rožnovských ogarů
a na Tři krále. Družina mudrců
z východu toho dne skutečně dorazila, a tak jsme pohovořili i s jejich

rou držel za ruku: ,,Mamka říkala,
že to minulý rok bylo hezké, ať se
jdu podívat, tak jsem šla. Betlém se
mi líbí, hlavně teda Ježíšek!‘‘
Davy lidí, které zaplnily prostor
před jesličkami, byly skutečně veliké, k tomu také jistě přispěli i Tři
králové na koních a zástup andílků
s Betlémským světlem. I v tomto
zmatku jsme ale zastihli tetu loňského Ježíška Janu Šafferovou, a tak
jsme se zeptali, jak se jí letos líbilo na Živém Betlémě: ,,Každý rok

zástupcem Honzou Lušovským:
,,Letos mě sem vedly povinnosti,
protože jsem se aktivně účastnil
průvodu jakožto daronoš jednoho
z králů. Myslím si, že se letos vydařilo hlavně počasí a taky lidí je víc
než minule.‘‘
Z reakcí lidí lze tedy usoudit,
že se letos Živý Betlém vydařil,
a tak nezbývá než doufat, že se
Ježíšek do našeho města podívá
i příští Vánoce.
Josef Čermák

FA R N Í

FÓRUM
jak je možné, že to beru jako konec
povinnosti svátku pokoje?
Teď už chápete tu podobnost
stromku s duší? Ona je totiž ještě
jedna otázka, která ale dost děsí.
Víte, co se stane s tou hromadou
stromků, které vyhodíme?
Odpovím sám. Odnesou je
a spálí v ohni…

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 položíme 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.

Autor článku: Jan Jakub „Mandy“ Maňák
Narozen v srpnu roku 1985 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.

Úvaha na téma…

CO S VÁNOČNÍM STROMKEM?

Klasická věta, která přichází na
konci vánočních svátků. Zároveň se
tak, jako na povel, hromadí kolem
popelnic vánoční stromky a začne
se řešit otázka ekologie a neetického drancování přírody a hledá se
smysl a následné využití stromků,
které už svou službu v rodinném
kruhu takříkajíc splnily. Ta paralela je vlastně do očí bijící. Nejsou to
stromky u popelnic, ale naše svědomí a duše. Nebo ne?
Řekněte sami. Já jsem zastánce
ekologie a ochrany přírody a nechci zjednodušovat otázku „plýtvání
mladými stromky“, ale vidím v tom
obraz dnešního člověka. Člověka,
který tak nějak vchází do nového
liturgického roku s myšlenkou nadcházejícího úklidu. Ano, úspěch!
Je třeba uklidit si v duši před příchodem Pána. Ne ne, co vás nemá.
Tohle už nikdo nevnímá. Dnešní
člověk si řekne: Je přece třeba uklidit
všude možně a napéct cukroví a (je
to sice klišé) nakoupit před příchodem návštěv. Otázkou zůstává, jestli
je tento pohled správný. Co myslíte?
Ale nelámejme hůl. Přichází
noc, kdy se narodí děťátko, Boží
syn. Teď to můžeme společně
naplno prožít. Ale ne, najednou je
důležitější pečlivě nachystaná večeře, pořádné dárky a kdejaká ta pověra. A slavení mše svaté? Během dne
se to přece nějak přežije, protože

je hlad a já ani zas tak moc nemusím vidět zlaté prase, mně stačí se
pořádně najíst, když už jsem musel
celý den držet půst. Pak si užít
dovolenou, nějakou tu otravnou
návštěvu, propít Silvestra, pořádné
předsevzetí do nového roku a na
Tři krále hodit do pokladničky pár
korun. Tak. A můžu vyhodit vánoční stromek. A jaké překvapení!?
U popelnice, u kontejneru, v té
špíně leží lidské svědomí, naše duše.
A lidi z okolí je tam nosí po desítkách.
No co. Vydržel jsem svátky. Uklidil
jsem, nastrojil jsem se a najedl. Dárky, které jsem chtěl, jsem dostal, a ty,
které jsem dal já, měly úspěch. A teď
skončily svátky a já už nemusím spěchat, usmívat se, nervovat se, chodit na návštěvy. Prostě nic. Mám od
toho pokoj. Tak jdu s duší do popelnice, protože mám svátky lásky, klidu, míru a porozumění za sebou. Má
duše svou službu v rodinném kruhu
takříkajíc splnila.
Ano, je to hrůza. Ale proč končí
vánoční nálada s vánočním obdobím, jako když utne? Jak je možné,
že přichází pocit frustrace po svátcích narození Páně? Jak je možné, že
je příprava a touha po ideálu Vánoc
důležitější než ona samotná noc?
Vánoční svátky končí přece křtem
Páně. Křest je vstup do křesťanského
života, smytí prvotního hříchu, čistý
štít, obrovské duchovní osvěžení. Tak

OTÁZKY:

 Jak velkou část adventu jste obětovali úklidu?
 Jak velkou část adventu jste obětovali úklidu v duši?
 Svátky čeho jsou pro vás Vánoce?
 Jaký symbol vidíte ve stromečku
vy? Máte stromek živý, nebo umělý?
Vaše reakce, příspěvky a odpovědi na jakoukoli z otázek, prosím
zasílejte na mail, jehož adresa je:
forum.roznov@seznam.cz, a to do
uzávěrky následujícího čísla Farního zpravodaje. Budeme zveřejňovat
i anonymní reakce, avšak vždy jen
ty, které splní podmínky slušného
veřejného fóra. Reakce a případné
odpovědi na vaše příspěvky budou
zodpovídány ze strany autora,
popřípadě členů redakčního týmu.
Na závěr se souhrnně vyjádří zainteresovaná osoba.
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Apelujeme na čtenáře, kteří nám
zasílají příspěvky do fóra, aby
nebyli osobní k autorovi, ale
reagovali na položené otázky.
Redakční tým nemůže měnit
formulaci každého příspěvku
tak, aby čtenářův text proměnil
v odpovědi na otázky.
VAŠE REAKCE NA TÉMA
Z PŘEDCHOZÍHO ČÍSLA
FARNÍHO ZPRAVODAJE:

1) Jakou hudbu byste nejraději
v kostelech slyšeli vy?
• Ať zní v kostele všechny styly,
vždyť Bohu se líbí všechna chvála, která je upřímná a radostná!
(Kateřina Poymanová)

• Slyším ráda jakoukoli hudbu,
která povznese, poučí, přenese na
tu správnou „vlnu“ byť jen jediného
posluchače nebo interpreta! Vždyť
kolik je na světě lidí, tolik je taky
způsobů vyjádření a vkusu. Pokud
budu tolerantní a zaměřená na Pána,
bude se mi líbit každý projev, který
jej bude chválit. Pokud budu hledat
chyby a nesrovnalosti, nezavděčí se
mi žádná. (Eliška)
2) Jaká hudba v liturgii vás
v poslední době nejvíce překvapila
pozitivně, která negativně?
• Mně se vždy bude nejvíc líbit
stará dobrá klasika, při klasice mši
prožiji neintenzivněji… ale moderní hudba naší mládeže je zase něco
jiného a také moc krásného. No
rozhodně mše při moderní hudbě neztrácí ani v nejmenším svou
hodnotu a důstojnost!
(Kateřina Poymanová)

• Rožnov, nedělní mše – chvíle
opojení, v Duchu Svatém, hladí. Cítíte ono povznesení, mráz přebíhající
po zádech a slzy v očích z radosti,
která nezná hranic. I taková je podoba přítomnosti lidské duše, kde se
kytary a zpěv právě snoubí s Anděly.
Komunita Blahoslavenství, Dolany u Olomouce – kněží tlučou do
kytar. My ostatní, mladí i staří, ve
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stoje zpíváme písně Díků, rytmicky
se vlníce podupáváme a dary Ducha
Svatého okysličují vzduch.
Chrám Sv. Štěpána, Konstanz
– do varhan se opírá Bach. Ponuře,
tklivě, až srdce usedá. A Duch Svatý je opět přítomen, v celé své kráse
a celistvosti v nás, pokorně zírajících
nejen do stavby chrámových lodí.
Svatý Mořic, Olomouc – z klokotu velkoměsta náhlý přestup do
ticha. Nic, jen melodie ticha, Ty
a všechno to, co Boží Láska spojuje.
A i zde, v inspirativním poslušném
mlčení, se Duch Svatý opět zpřítomňuje.
3) Jaký máte názor na produkci
varhanami a kytarou?
• Varhany i kytara jsou prastaré hudební nástroje. Oba krásné
a hodnotné. Vždyť už dávní velicí
králové si nechávali při hodokvasech hrát bardy na loutny a kytary!
Proto už v kytaře nevidím nic špatného nebo nedůstojného.
(Kateřina Poymanová)

• Rozhodně jsem pro vůbec se
nebát rytmizovat mše svaté. Kytary,
flétny, basy, bubny. A zpěv podpořit zpěvníky. (Milan Volf )
4) Co říkáte na zpěv v jazyku českém a latině, angličtině a jiných
jazycích?
• Boha mají chválit všechny
čeledi země, všechny národy a jazyky… proto nevidím nic špatného
na písních v cizím jazyce… Někdo
může říct, že tomu nerozumí a tím
pádem z té písně nic nemá… ale
jsou cizí písně, které jsou právě tak
krásné a mají své kouzlo – třeba
latinské písně, nebo anglické staré
irské chvalozpěvy… A pak zpívá
se přeci Bohu a Bůh přeci rozumí
všem jazykům a to je hlavní, no ne?
(Kateřina Poymanová)

5) Jaký je váš názor na rockovou
a nebo jazzovou mši?
• Na jazzové ani rockové mši
jsem nikdy ještě nebyla. Nedovedu si to moc ani představit, ale

určitě bych si na takovou mši zašla
a poslechla. Už jen ze zvědavosti.
(Kateřina Poymanová)

• A roková či jazzová mše? No tak
to by bylo fakt už něco! (Milan Volf)
6) Jak by podle vás měla vypadat
dětská nebo mládežnická mše?
• Dětské a mládežnické mše
jsou přece právě zaměřené na děti
a mládež. Proto je nad slunce jasné,
že taková mše by měla být dětem
a mládeži přizpůsobená. Ať děti
i mladí zpívají po svém a radují se
po svém… a komu se to nelíbí, ať si
klobouk políbí a zajde si brzo ráno
na klasickou mši, kde mladí nezpívají… (Kateřina Poymanová)
• Především a právě ony mládežnické a dětské mše by měly být
obohaceny o tyto trendy. Hudba
či zpěv, tak jako malba, psaní či
tanec, obohacují lidského ducha,
činí jej krásnějším, Boha oslavným.
Mějme tedy otevřená srdce přijímat
a zkoumat, zavádět a testovat. Ale
zároveň poctivě vysvětlujme: proč
do toho jdeme, co cítíme a kde se
v nás vlastně bere ta nezlomná chuť
a energie jít právě takto dál, hloub
či výš. (Milan Volf )
Děkujeme čtenářům, kteří nám
již zaslali své příspěvky, a zároveň
se omlouváme těm, na jejichž slova se nenašel prostor. Věříme však,
že v budoucnu bychom se mohli
k předešlému tématu vrátit.
CHCEŠ I TY VYTVÁŘET
FARNÍ ZPRAVODAJ?

Je nějaké téma, které ti zraje v hlavě,
a o kterém si nastřádal již dost informací 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.

SVĚDECTVÍ

Ú M Y S LY
A P O Š T O L ÁT U
MODLITBY

Dotek Boha

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!

Tento příběh je o chlapci,
který byl do svých 11 let jako
jiné zdravé děti. V létě hrával
s ostatními chlapci fotbal a v
zimě zase bruslil na zamrzlém
potoku. Avšak v červenci
roku 2003 přišla pro něj
nejradikálnější změna, kterou
si nepředstavoval ani v těch
nejhorších snech.

Jeho levá strana těla se začínala
vymykat kontrole. V té době ještě
nikdo nevěděl a nepřipouštěl si,
že ten chlapec je vážně nemocný.
Lékaři si lámali hlavu a kladli si
otázku: „Co může být v nepořádku?“ Provedli CT vyšetření a pravda konečně vyplula na povrch: „Váš
syn má v hlavě nezhoubný nádor,
který mu tlačí na mozek, a to má za
následek náhlé ochrnutí!“
Po příjezdu do fakultní nemocnice v Brně a po pár vyšetřeních nastal
večer a on dostal své lůžko na dětském oddělení. Ležel v posteli vedle malých dětí, které plakaly a měly
strach stejně jako on. Avšak chlapec
ještě nevěděl, co se s ním vlastně
děje a co ho ještě vůbec čeká.
Za pár dnů se probudil z dlouhé
narkózy po náročné operaci. Jeho

tělo bylo zesláblé a byl odkázán jen
na dýchací přístroje, svou silnou
vůli a víru. Měl strašný hlad a žízeň, ale o normálním jídle si mohl
nechat zdát, protože měl do těla
zavedenou kanylu. Vedle lůžka ho
vítali rodiče, kteří pro něj byli jak
fyzickou, tak i psychickou oporou
po celou dobu jeho trápení.
Po nějaké době, kdy už mohl sám
dýchat a nepotřeboval žádné přístroje, nabral něco málo na síle a začali
za ním chodit fyzioterapeuté, aby mu
pomohli dát do pořádku jeho tělo,
které ho neposlouchalo. Avšak chlapec pomoc odmítal, cvičit ho nebavilo a na jeho pohledu bylo znát, že
si nechce nechat poradit a pomoct.
Ale díky jeho mámě, která mu vždy
domluvila a za jeho chování a přístup lehce pokárala, se začal chlapec
snažit a dělal to, co mu fyzioterapeuté
řekli. Uplynulo pár neděl a začaly se
projevovat první pokroky. Bohužel
však přišly další komplikace, chlapce
čekala nová operace a celé se to ještě
jednou opakovalo.
Uplynulo devět let a chlapec
žije jako jakýkoliv jeho vrstevník
– je to zdravý člověk. Jeho největší
vášní se místo fotbalu stala jízda na
kole. Je to moc krásný pocit, když
se ohlédne zpět a uvědomí si, co
vlastně člověk díky své vůli a Boží
pomoci dokáže. Člověku strašně
napomáhá v něco věřit a mít rád
našeho Pána Ježíše Krista.

ÚNOR 2011
1. Aby se manželství a rodina
těšily všeobecné vážnosti a aby
byl uznáván jejich nezastupitelný
přínos celé společnosti.
2. Aby křesťanská společenství
v oblastech zvláště postižených ne
mocemi přinášela trpícím lidem
svědectví o Kristově přítomnosti.
3. Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli za
chráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí.

BŘEZEN 2012
1. Aby národy Latinské Ameriky
zůstávaly věrné evangeliu a velko
ryse přispívaly k sociální spravedlnosti a pokoji.
2. Aby Duch Svatý dával světlo a sílu
křesťanským společenstvím věřícím, kteří jsou pronásledováni nebo
diskriminováni kvůli evangeliu.
3. Za pochopení závazného podílu všech pokřtěných na misijním
poslání církve a za vytváření pouta
jednoty mezi všemi, kdo se vody
a Ducha Svatého znovu narodili
a oblékli v Krista.

Lukáš Kamas

13

Zajímavosti z Medžugorje
Tato farnost zahrnuje pět obcí:
Medžugorje, Bijakoviči, Vionica,
Miletina a Šumanci. Žije tady převážně katolické obyvatelstvo, od
nepaměti všechny farnosti spravovali františkáni. Ve zdejší oblasti se
setkávají tři světy: katolický, pravoslavný a muslimský. V Medžugorji je postaven chrám z roku 1969,
který je zasvěcený sv. Jakubovi, patronu poutníků a orodovníků mezi
Bohem a lidmi.
V blízkém okolí se nacházejí dva
významné vrchy – Crnica a Križevac.
Známé Podbrdo, kde se stále zjevuje Panna Maria u Modrého kříže, je
částí Crnice. Na jeho vrcholu stojí
socha Panny Marie z bílého mramoru – dar na poděkování za uzdravení
syna od rodiny z Koreje.
Matka nemocného syna přijela
s poutníky prosit za jeho uzdravení.
Před návratem telefonovala domů
a ptala se, jak to se synem vypadá,
zda je zdravý. Manžel jí sdělil, že
ne. Matka se proto rozhodla, že se
nevrátí domů dříve, než bude syn
zdráv. Po třech měsících úpěnlivých
prosebných modliteb jí manžel zatelefonoval velkou novinu, že syn byl
náhle uzdraven.
Druhý nejnavštěvovanější vrch
je Križevac. Na památku 1900.
výročí Ježíšova utrpení a smrti zde
místní obyvatelé v roce 1933 postavili téměř devítimetrový železobetonový kříž. Do průsečíku jeho
ramen vložili svatou relikvii přivezenou z Říma – kousek kříže, na
kterém byl ukřižován Pán Ježíš.
Pozdrav, kterým se od nepaměti lidé v Medžugorji zdraví, je:
„Pochválen buď Ježíš a Maria!“
Za druhé světové války ztratila Medžugorje 368 lidí a v diecézi Mostar přišlo o život 17 000
lidí. Bezprostředně po skončení
války byly v Bosně a Hercegovině
povražděny stovky kněží. Komu14

nisté a ustašovci uvěznili a zavraždili množství věřících ( tuto tragédii
připomíná film, promítaný i u nás
– „32 obrazů z války“).
Několik let před počátkem zjevení malíř Flak ze Šurmanovců namaloval obraz Panny Marie, jak se
vznáší v oblacích, v pozadí s kostelem sv. Jakuba. Tento obraz byl
v kostele dlouho vystaven.
Panna Maria říká dětem: „Mým
symbolem je vánek. Když věje, jsem
s vámi.“
– Jaký půst je nejlepší? – O chlebu
a vodě.
– Ve zpovědnici se nejedná o vyjmenování hříchů, ale o otevírání srdce
lásce
– Čas doby milosti, kterou nyní prožíváme, se skončí. Využijme toho.
Panna Maria stanovila pět bodů,
kterých se máme držet:
1. Modlitba růžence
2. Četba Písma svatého
3. Eucharistie
4. Měsíční zpověď
5. Půst
Vizionáři se Panny Marie zeptali, kdy má narozeniny. Oznámila
jim, že dnem jejího narození je 5.
srpen (letos měla Panna Maria 2027
let). Stejné informace podala Panna
Maria dvěma vizionářům na hoře
Zvir u Litmanové během poselství
v letech 1990–1995. Církev stanovila tento den na 8. září. Pavel Pícha

Monstrance z Medžugorje

Nabídka zájezdů
ITÁLIE –
ASSISI – CASCIA

28. 4.–1. 5. 2012

Pouť za svatou Ritou, patronkou
neřešitelných situací a přímluvkyní v beznadějných situacích.
Cena: 3500 Kč
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem Karosa Lux s lehátkovou úpravou, s TV, 1× pokojové
ubytování se snídaní v hotelu, základní
pojištění + pojištění CK proti úpadku, průvodce.Je zajištěn duchovní
doprovod. Cena nezahrnuje pojištění léčebných výloh – doporučujeme
se připojistit. Vhodné je vzít s sebou
kapesné. Vezměte si kancionály.
Kontakt:
J. Hladká, tel.: 544 211 192,
mobil 739 083 191,
další informace: www.ckhladky.cz

ŘÍM – ASSISI

19.-25. 8. 2012

Římskokatolická farnost vás srdečně
zde na pouť do Říma. V programu je
prohlídka Říma, Vatikánu a Assisi.
Ubytování s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích v hotelu na okraji
Říma. Cena: 6 900 Kč.
Doprava klimatizovaným autobusem
pana Skalíka. Duchovní doprovod
zajištěn. Přihlášky u o. Jiřího Poláška
(tel. 603 805 223) v Zašové nebo u pí
Marie Pavlicové v Rožnově.

K U LT U R A
KNIŽNÍ

ALBUM

TIP

Náhody a náhodičky

Petrklíč:
Tak tě tu vítám

Tato útlá knížečka je dílem MARIE SVATOŠOVÉ.
Marie Svatošová je česká lékařka, spisovatelka
a publicistka. Je zakladatelkou a vůdčí osobností
českého hospicového hnutí.
Knihu jsem dostala letos na Vánoce. Je plná krátkých
příběhů ze života a úvah o tom, zda život je náhoda či
není. Je plná znamení Boží přítomnosti. Je plná poselství. Je plná víry v Toho, který nás miluje. Je plná důvěry
člověka, který věří. Je o hledání smyslu věcí, jejichž souvislosti často nechápeme. Může být povzbuzením pro každého, kdo prožívá těžkou
životní situaci, kdo se cítí bezmocný, kdo má pocit, že život je nespravedlivý…
„Když Bůh před tebou přirazí nějaké dveře, vždycky ti otevírá nějaké
okno,“ říká jedna lidová moudrost.
UKÁZKY Z KNIHY
Jestli člověk opravdu nevěří na náhody a jestli skutečně důvěřuje Bohu,
to se nepozná při akademické debatě v kavárně ani z jeho zbožných řečí
kdekoli jinde. To se pozná, až když přijde nějaká větší zkouška. Kdo zachová
klid i uprostřed největší životní bouře a cítí se v ní navzdory všemu bezpečný jako milované dítě v Boží dlani, o tom se dá říci, že obstál…
Když křesťan, který byl před chvílí u sv. přijímání, řekne, že věří na
osud, jsem v pokušení se ho zeptat, jestli už někdy zkusil v Otčenáši zaměnit slůvko „Otče“ za osude. Schválně si to celé zkuste přeříkat…
Dr. Jiří Grygar, náš přední odborník, který se vyzná ve hvězdách, řekl:
„Nevěřím v náhodu. To je jen výmluva, plynoucí z našich omezených vědomostí. Filozoficky mi připadá pojem náhody jako výpomoc do doby, než
poznáme jednoznačný zákon, který se dosud našim zrakům skrývá. Žádnou
náhodu zkrátka ve vesmíru nevidím. Život není náhoda!“

Křesťanská skupina Petrklíč tvořená autorskou dvojicí Milan Poulíček
a Libor Malík uveřejnila své první internetové album. Album má
název Tak tě tu vítám a je k poslechu na adrese www.youtube.com/
user/MilanPoulicek mezinárodního
serveru YouTube, zřejmě největšího shromaždiště děl audiovizuální
komunity na světě. Díky tvůrčímu
entuziasmu textaře a hlavního autora hudby Milana Poulíčka a současně díky omezenému nástrojovému
obsazení kapely bylo nutno přistoupit
i k použití elektronických nástrojů.
Kapela si toto své omezení uvědomuje, a proto vyzývá příznivce z řad
hudebníků ke spolupráci na dalším
albu. Potřeba jsou zejména hráči na
klavír, klávesy, zobcové flétny, hoboj
a basu či baskytaru. Zájemci o spolupráci ať se hlásí buď přímo u Milana
Poulíčka osobně nebo na jeho emailu
milan.poulicek@gmail.com.
Kapela také uvítá jakékoli reakce a komentáře od svých příznivců.
Pro své komentáře mohou zájemci
využít možnost komentovat i jednotlivé skladby přímo na serveru
YouTube.
Karel Gardaš

Modlitba cvrčka
Bože, jsem jen maličký a černý, ale chtěl bych ti vzdát dík, žes obklopil můj život
teplem léta a chvějícím se zlatem obilí. Přijmi proto shovívavě jako skromný
výraz mé lásky těch několik tónů, kterým dáváš tryskat z mého srdce.

Requiescat in pace!
„Když jsem se s ním poprvé setkala 20. června 2011 na jeho chalupě na Hrádečku,
byla jsem velmi překvapená. Byl velmi zestárlý a zesláblý, ale vyzařovala z něj stále
důstojnost…,“ řekla sestra Veritas Marie Holíková, SCB., která se o Václava Havla starala několik měsíců a doprovázela ho v posledních chvílích jeho života.
„Na konci života dospěl k víře v osobního Boha, což dlouhá léta váhal.
Byla také období, kdy jakoby se vzdálil, ale životně byl vždycky nasměrován
k Bohu,“ řekl pomocný biskup pražský mon. Václav Malý.
Kardinál Miloslav Vlk řekl: „Osobně jsme se setkali až v roce 1989–90,
kdy on z vězení se stal prezidentem, já z umývače oken arcibiskupem.“
Zajímavý dokument o osobě, životu a díle Václava Havla očima různých přestavitelů církve natočila Televize Noe. „Requiescat in pace!“ je
možno zhlédnout online ve videoarchivu TV Noe na adrese: http://tvnoe.
tbsystem.cz/index.php?cs/videoarchiv/tel_a0257_v1112__vaclav_havel
Alena Jbaili
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P O Z VÁ N Í

Poutě, průvody a farní setkání

Chlapi jdou na
Svatý Hostýn

V ROCE 2012

1. 4. 2012 Květná neděle

V neděli 18. března se na Svatém Hostýně koná již tradiční
Svatojosefská pouť mužů, která
zde otevírá celou poutní sezónu.
Při této příležitosti vás už popáté zveme na pěší pouť z Tesáku
na Svatý Hostýn. Čeká nás trasa
v délce 9 km a půjde se za každého počasí. V minulosti jsme šli
jednou jarní přírodou, jindy po
zasněženém a zledovatělém terénu. Je nutné počítat s možností mrazivého větru nebo deště
a bláta, chlapi se však nějaké té
nesnáze jistě nezaleknou. Sraz je
v 8.00 hod. na Tesáku. Autobus
z Bystřice p/Host. v 7.38 hod.
tam přijíždí v 8.00 hod. Na Tesák
je možné cestovat také vlastními
auty. Budeme směřovat na mši sv.
začínající v 11.00 hod. Odpoledne ve 13.00 hod. bude svátostné
požehnání a společný program
(možná opět venkovní křížová
cesta). Na závěr seběhneme na
vlak do Bystřice pod Hostýnem.
Na pouť je možné vzít s sebou
jako doprovod své zdatné děti.

Průvod s ratolestmi z Muzea
do farního kostela

20. 5. 2012

Farní den

25. 5. 2012 Slavnost Sv. Ducha

Pouť na Dolních Pasekách

3. 6. 2012

1. svaté přijímání

5. 6. 2012 Rožnovské hody

Výročí posvěcení kostela (1764)

10. 6. 2012 Neděle po slavnosti
Těla a krve Páně

Průvod Božího těla

7. 7. 2012

Děkanská pouť na Svatý Hostýn

15. 7. 2012

Pouť v Hážovicích – Končinách

22. 7. 2012 Anenská pouť

Průvod z farního kostela do Muzea

5. 8. 2012 Svátek Proměnění
Páně (6.8.)

Pouť ve Viganticích

26. 8. 2012

Výročí posvěcení kostela sv. Anny

30. 9. 2012

Hážovická pouť, průvod do kostela

29. 10. 2012

Adorační den farnosti

1. 11. 2012 Slavnost všech svatých Patrocinium farního kostela
2. 12. 2012 1. neděle adventní

První adventní koncert

Duchovní cvičení na Velehradě 2012
I. POLOLETÍ 2012
22. 2.–26.2.
Postní duchovní obnova

Zve organizátor ze Zlínské
farnosti Zbyněk Domanský
Z Rožnova pod Radhoštěm lze jet
buď linkovým autobusem v 5.31
hod. směr Vsetín (s přestupem
v Jablůnce (rozc. Ratiboř) a s dalším přestupem na Trojáku, anebo vlakem z Valašského Meziříčí
s odjezdem v 6.05 do Bystřice pod
Hostýnem (do Val. Meziříčí autem). Pokud by se chtěl zúčastnit
někdo z Rožnova, kontaktujte mne
prosím na kht@mujbox.cz anebo
volejte na 737 436 201. Pojedu vlakem z Valašského Meziříčí v 6.05
hod. do Bystřice pod Hostýnem.
Do Valašského Meziříčí pojedu
autem a mohu vzít 4 zájemce.
Ladislav Kohout, Tylovice

P. S. Peroutka, SJ

2. 3.–4. 3.

DC pro členy Matice
Svatoantonínské

P. P. Bulvas

2. 3.–4. 3.

DC pro laiky, asistenty
a akolyty

13. 3.–15. 3.

Rekolekce pro kostelníky

Mons. J. Graubner

16. 3.–18. 3.

Rekolekce pro kostelníky

Mons. J. Graubner

23. 3.–25. 3.

Víkend pro seniory (Centrum
pro rodinu)

26. 3.–30. 3.

DC pro pracovníky charit

20. 4.–22. 4.

Rekolekce pro katechety

Mons. P. Posád

21. 5.–25. 5.

Exercicie s Pannou Marií

P. J. Hladiš, SJ

30. 5.–5. 6.

Exercicie pro řeholnice

29. 6.–1. 7.

DC formou večeřadla

P. J. Szkandera

P. S. Peroutka, SJ
P. B. Vitásek

P. J. Čupr, SJ
P. Š. M. Filip, OP

Bližší informace naleznete na www.stojan.cz
Přihlášky posílejte na adresu:
Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, VELEHRAD 687 06
Tel.: 572 571 531, 572 571 420, e-mail: velehrad@stojanov.cz
16

Program Duchovního centra sv. Františka z Pauly

na Vranově u Brna na rok 2012

PRO ZASVĚCENÉ OSOBY (včetně kněží):
Začátek vždy první den v 18 h., závěr poslední den v 9 h.
15. 7.–21. 7.

Exercicie

Mons. Pavel Posád

2. 9.–8. 9.

Exercicie

Mons. Josef Šich

FORMACE ZASVĚCENÝCH OSOB (pro všechny):
25. 11. večer–29. 11. ráno

P. Pavel Havlát OM

PRO OSTATNÍ SKUPINY VĚŘÍCÍCH:
Akce začínají většinou první den večeří v 18 h. a končí poslední den obědem.
Podrobné info na www.dc-vranov.cz nebo na tel. 541 239 264
8. 3. oběd–11. 3. oběd

Duchovní obnova pro seniory

P. Augustin Kováčik OPraem.

4. 4.–8. 4.

Možnost prožití části Svatého týdne s komunitou San Eggidio

10. 5.–13. 5.

Duchovní obnova pro manžele

P. Karel Moravec

13. 5.–16. 5.

Pro nemocné, trpící, nesoucí kříž

P. Leo Zerhau

17. 5.–20. 5.

Pro mariánské ctitele
„Panna Maria Matka víry“ (Lk 2,51)

jáhen Ladislav Kinc

25. 5.–27. 5.

Svatodušní obnova:
obnova svátosti biřmování (Sk 1,14)

jáhen L. Kinc

22. 6.–24. 6.

Duchovní obnova pro podnikatele

jáhen Jan Špilar

29. 6.– 3. 7.

Duchovní obnova pro mládež

P. Pavel Havlát OM

3. 7.–7. 7.

Duchovní obnova pro mládež

P. Marek Dunda

11. 7.–14. 7.

Duchovní obnova: „Mariánská večeřadla“

Dr. Emil Turiak
(prof. BF Ružomberok)
P. Jaroslav Stříž

2. 8.–5. 8.

Duchovní obnova pro ženy

P. Pavel Konzbul

9. 9.–12. 9.

Lectio divina

P. Jindřich Kotvrda

4. 11. večeře–9. 11. oběd

Duchovní obnova „Vnitřní uzdravení“

P. Jiří Pleskač

22. 11.–25. 11.

Animátoři a aktivní pracovníci ve farnostech
„Jsem služebnicí, služebníkem Páně“ (Lk 1,35)

jáhen Ladislav Kinc

JEDNODENNÍ DUCH. OBNOVY PRO MLÁDEŽ HLEDAJÍCÍ SVÉ ŽIVOTNÍ POVOLÁNÍ:
Druhou sobotu v měsíci (není-li určeno jinak), začátek 9.45 h., závěr 16.30 h.
14. 1., 11. 2., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 13. 10., 10. 11., 8. 12. P. Pavel Havlát OM příp. další hosté
31. 3. – Diecézní setkání mládeže v brněnské katedrále
BDĚNÍ – vstupujeme do význačných částí církevního roku (od 21 do 23 h.) v poutní svatyni:
6. 4. – Velkopáteční bdění 26. 5. – Svatodušní bdění 1. 12. – Adventní bdění
Hlaste se na tel. 541 239 264 nebo na e-mail dc-vranov@katolik.cz
Více informací včetně zahájení a ukončení akce najdete na www.dc-vranov.cz
Na některé akce vybíráme zálohu. Ubytování: 1, 2, 3 a 4lůžkové pokoje; ceny (včetně DPH): 400, 300, 250 a 200 Kč /
noc; Pronájem sálu na akci: velký sál pro 100 osob 2 500 Kč, menší sál pro 60 osob 1 500 Kč; 2 malé sálky za 700 Kč.
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Moravské pašije

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ŘKF

Rožnov p. R. za rok 2011

tak, jak je upravil a hraje
komediant a loutkář Víťa Marčík

26. března – Valašské Meziříčí,
kaple na nádvoří kulturního zařízení – v 19.00 hod. pro veřejnost
O hře Moravské pašije
Nová inscenace Teátru Víti Marčíka
je připravena pro předvelikonoční
– postní dobu.
Již patnáct let hrajeme v adventní době
Vánoční příběh. Tradice koled a betlémů je u nás stále velmi živá a setkáváme
se s ní na každém kroku. Opačný osud
potkává tradici Velikonoc. Stále méně
lidí ví, proč se Velikonoce slaví, a slovo
„pašije“ začíná být velmi cizí. Tradice
pašijí se vytrácí a nebo zůstává jen v
kostelech (jsou čtené nebo zpívané na
květnou neděli a Velký pátek). Přitom
pašije – příběh o utrpení a smrti Ježíše
Krista – mají velkou a bohatou historii.
V každé obci se před Velikonoci pašije
hrály, zpívaly, ztvárňovaly. V historii
nacházíme krásná hudební díla a divadelní představení, jež se věnují tomuto
tématu (J. S. Bach, B. Martinů…).
„Moravské pašije“ chtějí přispět k
obnovení těchto tradic. Víťa Marčík
přichází s pašijemi, které ztvárnil
svým osobitým způsobem – lidovou formou, jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje komediant,
který u všeho byl, vše viděl a díky
jeho vyprávění bude i divák vtažen
do tohoto příběhu. Scénu tvoří stará rozbitá Boží muka.
Teátr Víti Marčíka
Potulné divadlo několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti
Marčíka – režiséra, scénáristy, herce,
hudebníka,… Představení jsou plná
typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka. Vedle dnes již
klasických pohádek, které získaly mnoho ocenění na divadelních festivalech v
České republice i v zahraničí, vznikají
také inscenace pro dospělé (Robinson
Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě,…). Více na www.teatr.cz
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Počáteční hotovost v pokladně a na BÚ u ČSp k 1.1.2010

Příjmy za rok 2011 celkem
Z toho: sbírky
dary právnických a fyzických osob
příspěvky na Otevřené brány
příspěvek OÚ

632 980,73 Kč
1 929 873,78 Kč
1 602 960
158 000
65 000
35 000

Výdaje za rok 2011 celkem
1 851 715,44 Kč
Z toho mzdy na dohodu o provedení práce
77 864
V tom (Otevřené brány 65 464, údržba farnosti 12 400 )
bohoslužebné
37 400
režijní náklady celkem
864 652,14
plyn
167 141
voda
25 830
nákup movitého majetku celkem
242 009
v tom: dřevěný betlém venkovní
19 825
zářiče kostel Vigantice
98 890
3 obrazy křížové cesty
60 000
koberec do kostela
21 790
nábytek na faru
41 504
a další drobné výdaje
opravy celkem
349 512,80 Kč
v tom: topení plynové
27 491
varhany
54 460
dveře k popel.
13 000
chodník na faře
85 154
těsnění oken fary a PC
22 790
zbytek – ostatní rež. výdaje
odeslané sbírky
384 280 Kč
v tom: Haléř sv. Petra
41 000
havar.fond
14 900
postní almužna
35 780
Boží hrob
10 400
seminář
38 700
NOE
55 600
školy
23 200
desátek
83 400
misie
35 500
ACHO
45 800
odeslané dary
133 000 Kč
v tom: řkf Veselá
100 000
řkf Rataje
30 000
ministrantrantský tábor
3 000
Rozdíl příjmů a výdajů za rok 2011

78 158,34 Kč

Zůstatek hot.v pokladně a na běžném účtu u ČSp k 30. 12. 2011 711 139,07 Kč

INZERCE

Opravy farních objektů v roce 2011

ve Farním zpravo daji
Farní zpravodaj nabízí prostor
pro bezplatnou nekomerční
řádkovou inzerci. Ta by měla
umožnit snadnější sdílení
hmotných i nehmotných prostředků mezi farníky. Můžete
nabízet nebo hledat ubytování,
vybavení domácnosti, přebytky
ze zahrádky, potřeby pro děti,
sportovní vybavení apod., ale
také přátelství nebo modlitební
společenství. Text by měl být co
nejkratší a musí obsahovat váš
telefonní nebo emailový kontakt. Inzeráty zasílejte na emailovou adresu: roznov.inzerce@
seznam.cz nebo v odpoledních
hodinách volejte tel. 777 609
672 • Redakce si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu
nevhodného obsahu.

Po velkých akcích v minulých letech – jako byla oprava kopulí a fasády věže
našeho farního kostela a I. Etapa opravy Pastoračního centra (sestávající
zejména z oprav a modernizace sociálních zařízení) a po neúspěšné žádosti
o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava na pečlivě
připravenou akci Revitalizace území kolem kostela Všech svatých v roce
2010, byly práce v roce 2011 zaměřeny na drobnější potřebné akce.
Počátkem roku bylo uhrazeno zhotovení přístřešku pro „Živý Betlém“, který
zhotovil p. Tomáš Kostka z Halenkova za 19 825 Kč. Byla zhotovena nová vrata s dveřmi do farního nádvoří včetně dveří k popelnicím a praktické tabule na
informace. Zhotovil je stolař Richard Poruba z Dolní Bečvy za 13 000 Kč. Dveře
v těchto vratech byly posunuty z praktických důvodů do středu vrat a tím z části
mimo dřívější chodník k faře a dál k Pastoračnímu centru. Chodník byl navíc za
léta provozu nerovný a narušený – místy z něj vystupovaly armovací dráty. Chodník byl proto brigádnicky vybourán, tvrdou práci provedli zejména Stanislav
Bičan, Jan Lušovský, Jiří Valchář, Josef Fojtík (který navíc zdarma odvážel vybouraný materiál) a několik mladých aktivistů. Nový chodník ze zámkové dlažby pak
perfektně zhotovila Firma Mézl a Janíček ze Zašové nákladem 85 154 Kč. Starý
prošlapaný koberec už nebyl v roce „Otevřených bran“, kdy kostel navštívila řada
cizích návštěvníků, příliš dobrý. Byl proto zakoupen nový koberec za 21 790 Kč,
který byl položen rovněž brigádnicky pod vedením p. Matěje Ročáka. Byla provedena již několikátá oprava varhan za 54 460 Kč. Malířce MgA. Marii Chlebovské
byly zaplaceny tři obrazy křížové cesty do kapliček v ohradní zdi kostela.
Po odchodu našeho bývalého faráře otce Jiřího Poláška a kaplanů bylo
provedeno p. Matějem Rončákem vymalování ubytovacích prostor fary, úklid
jako obvykle provedly ochotné farnice. Vzhledem k tomu, že minulé osazenstvo fary si odvezlo s sebou své vybavení, bylo nutno pro obývatelnost ubytovacích prostor zakoupit nové základní vybavení v hodnotě 41 504 Kč.
Začátkem topné sezony nám revize plynových kotelen zjistila závady na
kouřovodu od plynového turbo kotle v Pastoračním centru do komína, opravit
bylo nutno také vlastní kotel. Pro zajištění dostatečného tahu kotle v zákristii
bylo nutno zvýšit komínový nástavec. Kouřovody opravil kominík Tomáš Vlček
z Bílovce, opravu a revizi kotle pak firma VAE THERM spol. s r.o. z Rožnova,
celkové náklady oprav činily 27 491 Kč. Vzhledem k velkým tepelným ztrátám
netěsnostmi oken a dveří v Pastoračním centru bylo provedeno zatěsnění křídel
zdvojených oken a dveří ve falcích pryžovým těsněním. U dveří byly dodány
chybějící prahy. Zatěsněna byla také křídla dvojitých oken v ubytovacích prostorách fary. Práce provedl stolař Richard Poruba z Dolní Bečvy za 22 790 Kč.
Byla provedena oprava okapů (podokapních žlabů) nad zákristií v místě napojení střechy kostelní lodi na střechu presbytáře. Aby nedocházelo
k opakovanému poškozování okapů v těchto místech sněhovými lavinami,
byla v místech nad tím střecha doplněna scházejícími sněhovými zachytači. Práce bylo nutno provést z vysokozdvižné pracovní plošiny. Cena
opravy 17 962 Kč byla vyfakturována až v roce 2012. Kovářem Josefem
Divínem z Dolní Bečvy je rozpracován kovový stojan na kola, který bude
umístěn na nové ploše ze zámkové dlažby vedle informační dvojtabule
před kostelem. Dokončen a v lepším počasí osazen bude po novém roce.
V kostele Proměnění Páně ve Viganticích bylo instalováno zónové
vytápění elektrickými infrazářiči nákladem 98 890 Kč. O této akci nás
podrobně ve Farním zpravodaji informovala paní Kubíčková.

• Nabízím zdarma větší množství
knih. Různé žánry. Odběr vcelku
Tel. 777 695 622
• Koupím levně celou Bibli v anglickém jazyce. Nejlépe včetně
deuter. knih. Děkuji za případné
nabídky. Tel.776612114
• Věřící maminka po MD hledá
práci na poloviční úvazek.
Tel. 605 010 283
• Koupím domácího králíka
(maso). Tel. 608 620 946
• Hledáme pomocníky na úklid
Jedna skupinka, která uklízí
v sobotu cca jednou za 5 týdnů,
hledá do svého týmu další ochotné pomocníky. Je nás málo. V
případě zájmu, volejte prosím
na číslo 731 646 886. Děkujeme
ochotným pomocníkům.
• Koupím ojeté auto do 50 000
Kč. Starší ministrant ze Zašové.
Tel. 775 427 791

Pavel Jaška, technický administrátor
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PRANOSTIKY na měsíc únor a březen

v církevním kalendáři

Že se pranostiky převážné váží k církevním svátkům a k
zemědělství je dáno tím, že pranostiky vznikaly a používaly
se především na vesnici a že kalendář připomínal svátky
církevní a svátky světců. Je pozoruhodné, jak prostí lidé uměli
vypozorovat v přírodě cyklické klimatické projevy a tyto pak,
často velmi poeticky, přiřadit obvykle ke jménu světce, nebo
církevnímu svátku.
V měsíci únoru se tedy můžeme setkat s následujícími
pranostikami. Je to jen nepatrná ukázka z velikého množství
pranostik. Mnohé, vážící se k témuž svátku, se vyjadřují rozdílně
o počasí. Ale určitě vyjadřují dlouholetou zkušenost, moudrost
a zbožnost našich předků.

2. únor – Hromice,
Uvedení Páně do chrámu
Hromnice – jara svíce.
Na Hromnice, zima s jarem potkají se
Pošmourné Hromnice, sedláku
milé jsou velice.
3. únor – sv. Blažeje
Je-li na sv. Blažeje pěkně, urodí se
hojně brambory.
Na svatého Blažeje, vody plné koleje.
4. únor – sv. Veronika
Svatá Veronika, ledy seká u rybníka.
O svaté Veronice, bývá čvachtanice.
5. únor – sv. Agáty (Háty)
Svatá Agáta, je na sníh bohatá.
6. únor – sv. Dorota
Svatá Dorota – sníh nebo slota.
Na svatou Dorotu, teče rádo do botů.
Svatá Dorota rozdává ptákům písničky.
9. únor – sv. Apolena
Na svatou Apolenu, měj světnici
vytopenu.
10. únor – sv. Scholastika
O svaté Scholastice – na hlavy beranice.
14. únor – sv. Valentýn
Svatý Valentýnek – jara tatínek.
O svatém Valentýnku, sej přísadu
do záhonku.
Na svatého Valentýna, zamrzne
i kolo mlýna.
16. únor – sv. Juliána
O svaté Juliáně, připrav vůz, schovej sáně.
Svatá Juliána na oráče zavolala.
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22. únor – svátek Stolce sv. Petra
Den svatého Petra stolování, zimu
ještě nevyhání.
Svatý Petr vládne mrazem.
23. února – sv. Polykarp
Na svatého Polykarpa bývá sněhu
plná škarpa.
24. únor – sv. Matěj
Svatý Matěj seká ledy. Když je
nezmůže, sv. Josef pomůže.
Svatého Matěje – k jaru naděje.
Na svatého Matěje, skřivan pije
z koleje.
28. únor – sv. Roman
Jak na Romana je, taková na úrodu
brambor naděje.
•
1. březen – sv. Eudokie
Svatá Eudokie psa po uši sněhem
zavěje.
Eudokie příznivá, ale blátivá.
6. březen – sv. Felicita
Svatá Felicita z polí odmítá.
Na svatého Bedřicha slunko teplem
zadýchá.
7. březen – sv. Tomáš
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
9. březen – sv. Františka Římská
Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.
10. březen – Čtyřiceti mučedníků
Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne potom ještě 40 dní.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, bude úrodný rok.

12. březen – sv. Řehoře
Na svatého Řehoře, plove led do
moře.
Na svatého Řehoře, čáp letí od
moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
17. březen – sv. Gertruda
Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude
mrznout ještě celý měsíc.
19. březen – sv. Josef
Svatý Josef přichází na led s pantokem.
Svatý Josef naštípe dříví a Panna
Maria zatopí.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu
plnou.
Mráz po svatém Josefu neuškodí
květu.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá
čtvrt roku.
Na svatého Josefa sníh – urodí se
hojně bílého jetele.
Svatého Josefa vítr z Moravy – bude
hodně trávy; a když z polské strany
– bude zrní i slámy.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
Na svatého Josefa když jest krásný
čas, bude úrodný rok; prší-li neb
padá sníh, bude mokro a neúroda.
20. březen – sv. Jáchym
Na svatého Jáchyma skončila se už
zima.
22. březen – sv. Kazimír
Na Kazimíra pohoda – na kobzole
úroda.
25. březen – sv. Viktorín
O svatém Viktorínu už je teplo i ve
stínu.
Když noc na Matičku jasno, bude
úroda, krásno.
Svítí-li slunce na den Zvěstování
Panny Marie, bude úrodný rok.
Jaké Zvěstování Boží Matky – takové velikonoční svátky.
30. březen – sv. Kvirin
O svatém Kvirinu už je teplo i ve
stínu.
31. březen – sv. Balbína
O svaté Balbíně je už u nás po
zimě.

Svatý Valentin

„Co je důležité, je očím neviditelné.“

Máme za sebou Vánoce, svátky, v nichž si lidé připomínají, že byli obdarováni a sami
se snaží druhé obdarovat. Uběhlo jen pár týdnů a výkladní skříně obchodů nás už
opět vybízí k nákupu dárků, tentokrát k svátku zamilovaných. Někomu může tento
přivandrovalec lézt na nervy, stejně jako Santa Klaus nebo pravé české nakládané hřiby Made in China (nesmějte se, skutečně existují a stojí nemalé peníze). Jiní ale možná naopak vítají každou příležitost připomenout si, co je v životě opravdu důležité.
Zároveň si však nehodlají nechat vnutit komerční záměry obchodních domů.
Slavit svátek svatého Valentina není vyhrazeno jen zamilovaným dvojicím, ale
může se v každé rodině stát svátkem lásky pro všechny. A dárek je určitě dobrý způsob, jak dát druhým svůj vztah najevo. Dítky, nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem. (1 J 3,18) Dárek může mít hmotnou podobu, ale také nemusí. Vždycky
však platí, že „co je důležité, je očím neviditelné.“ (Exupery) Dárek je symbol. A to,
co symbolizuje, je podstatnější než dárek sám.
Dárky druhým totiž klidně můžeme dávat sami kvůli sobě. Abychom
dostáli tradici, nevypadali hloupě, necítili se provinile, naplnili něčí očekávání a byli pochváleni nebo dostali něco na oplátku. Dárek se tak snadno může
stát symbolem našich strachů, žádostivosti a sebestřednosti.
Jeden z nejúžasnějších dárků známe díky pohádce Tři oříšky pro Popelku.
Právě ony slavné tři oříšky v sobě obsahovaly všechno, co má správný dárek
mít. Když se šafář Popelky zeptal, co jí má přivézt z města, odpověděla trochu
laškovně: „Tak mi třeba přivez, co ti cestou cvrnkne do nosu.“ Popelčina odpověď svým způsobem vyjadřuje nevnitřnější
touhy člověka. To, po čem každý skutečně touží, se jen obtížně vyslovuje a zcela určitě to nejsou věci, ani ty nejdrahocennější. Že měl šafář Popelku opravdu rád, se ukázalo záhy. V okamžiku, kdy mu oříšky přistály na hlavě, si na ni vzpomněl.
Věta vyslovená spíš s humornou nadsázkou než vážně, se v jeho mysli propojila s hromádkou bezcenných přírodnin,
které držel v ruce. Co je důležité, je očím neviditelné. V romantické pohádce může snadno uniknout pozornosti tento
drobný moment, který vypovídá o vztahu mezi tímto mužem a Popelkou víc, než množství slov. Při pohledu na oříšky
od šafáře ani Popelka sama netušila,
jak cenný obsah ukrývají. Jak se však
KŘTY V PROSINCI 2011 A V LEDNU
brzy ukázalo, pomohly jí vykročit na
jméno
narozen/a
křest
novou, šťastnější životní cestu. Každý
dárek ukrývající v sobě poselství lásLinda Markéta Juříčková
* 7. 2. 2011
18. 12. 2011
ky, dává to nejcennější. Sílu k životu
Sarah Anabel Marie Barabášová
* 18. 12. 2010
18. 12. 2011
a schopnost milovat.
Patrik Zrůbek
* 10. 8. 2011
18. 12. 2011
Jeden z nejlepších, které jsem kdy
v životě dostala, byla krabice s několika
Daniel Maléř
* 17. 5. 2011
18. 12. 2011
perníkovými drobty na dně. Původně
Lucie Vašková
* 1. 11. 2011
18. 12. 2011
obsahovala s láskou pečená a zdobená
Daniela Amálie Kabeláčová
* 11. 2. 2011
18. 12. 2011
perníková srdíčka. Dříve, než však byla
darována, pochutnaly si na nich neneKateřina Kubečková
* 25. 10. 2011
18. 12. 2011
chavé myšky. Hřejivý pocit u srdce
Natálie Lucie Martinková
* 16. 5. 2009
29. 1. 2012
však zlikvidovat nemohly.
Nikol Jana Říhová
* 18. 1. 2011
29. 1. 2012
Kvůli dárkům opravdu nemusíme uštvaně běhat po obchodech.
Ony nám totiž občas samy cvrnknou
POHŘBY V PROSINCI 2011
do nosu. Spíše se může stát, že si jich
jméno
narozen/a
zemřel/a
nevšimneme, že se nám nepropojí se
Veronika Jurajdová
23. 3. 1925
3. 12. 2011
vztahem k blízkému člověku. Ale jsou
tady, všude kolem nás. Můžeme se
Anna Dorotíková
10. 4. 1938
12. 12. 2011
učit je objevovat a zároveň si vyproDana Chobotová
27. 3. 1958
16. 12. 2011
šovat: „Pane, ať vidím!“ (Lk 18,41)
Věra Kulišťáková
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OKÉNKO

PRO

DĚTI

Šimonova tchyně ležela
v horečce. Hned mu o ní
pověděli. Přistoupil k ní, vzal
ji za ruku a pozvedl ji. Horečka
ji opustila a ona je obsluhovala.
(Mk 1,30-31)

Kterým potřebným pomůžeme? Zatrhněte to na spodní části kasičky,
nebo si všímejte, kdo ve vašem okolí potřebuje pomoc a sdělte to někomu
z pastorační rady farnosti nebo vašemu knězi.
Vím, že řada dětí se dokáže ovládnout, vybrat si hezký pořad a nevysedávat každou volnou chvilku u televize nebo počítače. Nevadí, že tím
nezískají peníze do kasičky, získají však čas pro „přímou pomoc“ doma,
čas, který věnují prarodičům nebo četbě knížky (např. „Bible hrou“, vydaná Karmelitánským nakladatelstvím v r. 2005)
Zdraví, které dostala, dokázala využít pro dobro druhých. Co
jsem dostal od Boha já? Přes všechna úsporná opatření a krizi většina
z nás má dostatek všeho, co potřebuje k životu. Ale jsou u nás také
lidé, kteří mají nedostatek nebo
jsou nějak znevýhodněni. Pojďte, odřekněme si něco, co máme
navíc, co nepotřebujeme k životu a podělme se s těmi, kdo jsou
v nouzi. Můžeme se ovládnout,
využít svou svobodu, svou nezávislost na sladkostech, cigaretách,
alkoholu .... pro dobro druhých.
Proč? Budeme se tak více podobat
Pánu Ježíši, který se pro naše dobro
vzdal nebeských radostí, budeme
vnitřně nezávislejší, svobodnější
a pomůžeme potřebným. V písni
Kristus, příklad pokory zpíváme:
„Zimu, horko, žízeň, hlad, všechnu
lidskou bolest, on přijal za Adama,
trpěl tak jeho trest. V potu tváře,
soužení, v slzách jest pracoval a tak
věčného chleba svým synům dobýval.“
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P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
Václav Keprt, ředitel ACHO

Farní
ples

v Rožnově pod Radhoštěm
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TISKÁRNA – GRAFICKÉ STUDIO

FOTOATELIÉR

Tisk u nás, šetří Váš čas i peníze…

Jsme schopni Vaši zakázku zhotovit od A do Z pod jednou střechou a nabídnout za naše špičkové služby i vynikající ceny!

HLAVNÍ VÝHODY:
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,PNQMFUOÓżFÝFOÓ
1SPGFTJPOÈMOÓ[OBMPTUJHSBmDLâDIQSBWJEFM
BWâSPCOÓUJTLPWÏQSBYF
,SFBUJWOÓQżÓTUVQ
7ZVäJUÓNPEFSOÓDIQPMZHSBmDLâDIUFDIOPMPHJÓ
7ZTPLÈLWBMJUBUJTLVBTMVäFC
3ZDIMÏ[QSBDPWÈOÓDFOPWâDIOBCÓEFL
%PESäFOÓTUBOPWFOâDIUFSNÓOƉ
7MBTUOÓEPQSBWOÓTMVäCB

Tiskové produkty:
,BUBMPHZ NBOVÈMZ DFOÓLZ MFUÈLZ CMPLZ LBMFOEÈżF EJÈżF 
ÝBOPOZ IMBWJŘLPWÏQBQÓSZ PCÈMLZ WâTFLPWÏTMPäLZ PCBMZ
OBWâSPCLZ LSBCJŘLZ ÞŘFUOÓEPLMBEZ TBNPQSPQJTPWBDÓ
NBUFSJÈMZ EÈSLPWÏQPVLB[Z OÈWPEZ MBÝF TBNPMFQLZ 
PCBMZOBDEoEWE WJ[JULZ 
/PWJOZ LOJIZ ŘBTPQJTZ QMBLÈUZ TFÝJUZ QPIMFEOJDF 
WTUVQFOLZTŘÓTMPWÈOÓN FUJLFUZ KÓ[EFOLZOBMZäBżTLÏWMFLZ 
EJQMPNZ TWBUFCOÓP[OÈNFOÓ NBQZ 

V rámci kompletního řešení Vám rádi nabídneme:
Grafické služby
[QSBDPWÈOÓUJTLPWâDIEBU UWPSCBHSBmDLâDIOÈWSIƉ 
QSPGFTJPOÈMOÓGPUPHSBmDLÏTMVäCZ
Tisk
PGTFUPWâUJTLEPGPSNÈUV#OBTUSPKÓDI)FJEFMCFSH ,PNPSJ 
NBMPOÈLMBEPWâEJHJUÈMOÓUJTL
Dokončovací práce
WB[CB7 7 7 7 LSPVäLPWÈWB[CB GBMDPWÈOÓ ŘÓTMPWÈOÓ 
WâTFL WSUÈOÓ QFSGPSBDF MBNJOPWÈOÓ UFSNPSBäCB [MBDFOÓ 
TUżÓCżFOÓ QMPÝOâJQBSDJÈMOÓ67MBL CBMFOÓEPGPMJFBUE
Doprava
[BLÈ[LV7ÈNSÈEJEPSVŘÓNFOBVSŘFOPVBESFTV

Kontaktujte nás,
připravíme Vám nabídku na míru

Ing. Pavel Smola
obchodní zástupce

www.grafianova.cz

mobil: 773 830 959

e-mail: pavel.smola@grafianova.cz
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