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Mo c Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
(Po dle Jana Pavla I I.)

Požehnané Velikonoce přeje redakce Farního zpravodaje.

ZAMYŠLENÍ

ÚVODNÍ SLOVO
Drazí farníci,
další vydání zpravodaje naší farnosti k vám přichází ve chvíli, kdy
vstupujeme spolu s celou církví do
Svatého týdne a s ním do tajemství
největších křesťanských svátků.
Máme za sebou dobu přípravy spojenou s postními předsevzetími a
především s touhou po obrácení.
Zřejmě nás v tuto chvíli napadají
myšlenky na zhodnocení uplynulých
čtyřiceti dnů, na naplnění vytčených
cílů… Možná znovu krčíme rameny
a konstatujeme, že jako každý předchozí rok zůstáváme stejní a hlouběji nepoznamenaní časem pokání.
Dovolte však, abych na tomto místě
vyslovil jedno ale.
ALE je opravdu důvod ke skepsi?
Svatý otec ve své homilii na Popeleční
středu zdůraznil: „Půst nás nemá vést
k zoufalství, ale k pokoře.“ A pokora
je pravda. Z tohoto úhlu pohledu se
mění naše hodnocení uplynulých
čtyřiceti dnů. Už nestojíme nad svým
životem jako soudci hodnotící – splnil/nesplnil, ale s pohledem upřeným
na Krista, nevinného beránka sami
sobě přiznáváme – ne já, Pane, ale
ty. Opravdu, kvalitu naší postní přípravy můžeme správně uvidět až ve
stínu Kristova kříže a ve světle jeho
zmrtvýchvstání.
Vzbuzuje v tobě myšlenka na Velikonoce touhu, radost nebo alespoň
pocit pokoje? Jestliže ano, pak se cosi
ve tvé duši pohnulo. Pak zrakem své
duše vyhlížíš Pána. A v tom případě dochází ve tvém životě k obrácení. Není přece možné někoho
vyhlížet a zároveň se k němu otáčet
zády. Nemělo nás tedy naše postní snažení přivést právě k tomuto
– znovu objevit Boha jako nezbytného pro svůj život?
Nad vyprahlostí doby, kterou
uzavíráme, zaznívá Ježíšovo slovo
plné naděje: „Přišel jsem, aby měli
život a měli ho v hojnosti.“
K tomu už není možné dodat
nic výstižnějšího než radostné:
AMEN, ALELUJA.
P. Kamil

O naději z utrpení
Je taková zkušenost, že lidé nejvíce volají Boha, když jsou ve svízelných
situacích. To ho potom volají i ti, kteří předtím tvrdili, že jsou nevěřící.
Skutečně, existence strádání, trápení, ale též těžkého utrpení a smrti jsou
nejčastěji příčinou otázky, kterou si člověk pokládá, když ho takové věci
postihnou, a on si říká: k čemu vlastně žiji, jaký smysl má život, když musím
snášet zlé, trpět nebo vidět utrpení? A proč ho Bůh vlastně dopouští?
Velikonoční svátky jsou dobrou příležitostí, aby člověk smysluplně
uchopil takové otázky. Ve Velikonocích nám Bůh dává nahlédnout do
tajemství lidské existence ve vztahu k věčnosti. Bůh v těchto svátcích
ukazuje člověku, že do lidské existence vstoupil, soucítí s člověkem ve
všem, včetně jeho utrpení, a dává mu šanci v naději vzkříšení.
Nad existencí bolesti, nemoci a utrpení se lidé zamýšleli vždycky ve
všech kulturách a dávali si rozličné odpovědi, proč to je tak či tak. Z řecké
mytologie známe příběh o Prométheovi. Prométheus měl lidi naučit, jak
obětovat bohům. Zařídil to tak, že připravil dvě hromady. Na jednu hromadu dal maso a přikryl ji kůží a na druhou dal kosti obalené tukem,
takže byla větší a lákavější. A právě tu si Zeus vybral. Lest však prohlédl
a rozhodl se lidi připravit o oheň. Prométheus však lidem oheň z Olympu
přinesl. Na to reagoval Zeus tak, že vymyslel trest ještě mnohem krutější.
Nechal zhotovit krásnou sochu ženy, vdechl jí život a pojmenoval ji Pandora. Pandoře dal do rukou skříňku, ve které byly uvězněny všechny nemoci, neduhy, bolesti a utrpení. Pandora odnesla skříňku Prométheovu
bratrovi. A přestože ho Prométheus varoval, aby skříňku neotvíral, on ho
neposlechl, otevřel ji a celý její obsah se dostal na zemi.
V jednom má tento mýtus pravdu. A sice v tom, že utrpení, bolest
a smrt nenáleží k původní lidské přirozenosti. Jsou zlé a Bůh zlo
nechce. Jazyk Starého zákona nedělá rozdílu mezi utrpením a zlem
a užívá stejného výrazu pro obojí. V první kapitole Genesis čteme, že
všechno, co Bůh učinil, je dobré. Všechno, čemu Bůh dává bytí, je dobré. K narušení dobrého stavu došlo v okamžiku, kdy člověk neudržel
svoji svobodu v obsahu Bohem učiněného dobra a svým rozhodnutím
učinil čin, který byl v přímém rozporu s Bohem stanoveným řádem
věcí. Příčinou toho zlého je neposlušnost člověka. Je to lidský hřích.
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A přesto do tohoto světa kvůli hříchu zasaženého utrpením vstupuje
Věčné Slovo Boha, aby se stalo člověkem, Ježíšem Kristem, který plně
vstoupil do lidského utrpení až k tragickým událostem Velkého pátku.
Utrpení je skutečně důsledkem hříchu. Ze skutečnosti, že někde
v hlubokém podvědomí lidstva je skryto spojení „hřích – utrpení“, je
možné pochopit, proč je lidské přirozenosti mnohdy vlastní spojovat
utrpení s trestem za spáchaný hřích. Jak je to ale s utrpením spravedlivých?
Abraham zažíval bolest z toho, že zemře bez potomstva. Stejnou bolest
z bezdětnosti prožívala Chana, žena Elkánova. Bolest zažíval služebník
Boží u Izaiáše. Nejobšírněji se k utrpení vyjadřuje kniha Job.
Job, muž spravedlivý, byl trnem v oku satanovi, který si ho vyžádal ke
zkoušce. Job byl stižen několikerými pohromami: přišel o majetek, o děti, jeho
samotného postihla nemoc a bolest. Jeho tři přátelé se ho snažili přesvědčit,
že všechna strádání, která ho postihla, jsou důsledkem spáchaného hříchu.
Job si však spáchaného hříchu vědomý nebyl. Bůh dává za pravdu Jobovi,
jehož utrpení je utrpení nevinného a má povahu zkoušky. Důvod utrpení je
tudíž tajemstvím, které není uchopitelné rozumem.
Svatý otec Benedikt XVI. v encyklice Spe salvi označuje utrpení jako
místo, ve kterém je možné najít naději. Nikoliv pomsta za náš hřích, jak
je to v řeckém mýtu o Prométheovi, ale naděje zasloužená naší vírou
v Trojjediného Boha, který nás miluje nad možnosti našich představ.
Velký pátek nám dává naději Bílé soboty, cesty údolím stínů, které se nás
ale nedotknou, protože jsme vírou spojeni s Bohem. A Neděle Vzkříšení
nám dává naději setkání se světlem Života, se vzkříšeným Ježíšem.
Radostné Velikonoce!
jáhen Miroslav Frňka
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ADOPCE SRDCE
naší farnosti
Adoptovaný sirotek naší farnosti Nestor Kambala ve Rwandě
dokončil v roce 2011 učební
poměr „truhlář“ a byl vyřazen
z adoptivní podpory.
Proto jsme požádali nadační
fond MAITRI o přidělení nového sirotka. Získali jsme k adopci
dívku Clarisse Muhoza, nar. 1994,
z hlavního města Rwandy, která
chodí do 3. ročníku střední školy,
(šestileté studium). O tyto děti se
starají sestry Palotýnky z Polska.
Roční podpora činí 5.500 Kč.

Pavlíková E.

Vyvedení z předpeklí /Fra Angelico



ROZHOVOR

Nech vrabce štěbetat
V tomto čísle jsme položili několik otázek Františku
Martinkovi, dlouholetému a obětavému služebníku
v rožnovské farnosti.

ROZHOVOR S FRANTIŠKEM MARTINKEM
Měli jsme v mládí mnoho různých otázek, nikdo nám na ně však
neodpovídal.

Františku, prosíme Tě, aby ses
našim farníkům představil a něco
o sobě řekl.
Jsem ženatý, otec tří dětí. Do
Rožnova jsme se přestěhovali v roce
1969. Od té doby bydlím na sídlišti 1. máje. Postupně jsem se snažil
zapojit se do činnosti ve farnosti,
vždyť je to moje druhá rodina. Zatím
ještě dělám pokladní službu, zpívám
v tak zvané ranní schole v neděli od
7 hod., pak v neděli přináším svaté přijímání zájemcům v domově
důchodců v Rožnově. Jsem animátorem malého společenství Oáza.

Vzpomínáš si na Velikonoce svého
dětství?
Velikonoce jsme prožívali jako
každé jiné svátky, bohoslužby na
Velký pátek, v sobotu k Božímu
hrobu a večer na vzkříšení. Jako
ogaři jsme se těšili na šmigrust.
Čím Tě uchvátil Kristus?
V mém mládí byl pro mne křesťanský život v podstatě nesrozumitelný,
většinou prožívaný jen vnějškově, bez
pochopení vnitřního smyslu.
První dotek Krista byl v roce
1969 na duchovním cvičení na sv.
Hostýně, které dával mužům P.
Jan Pavlík. Na závěr jsem měl velká předsevzetí, která se mi však
nepodařila uskutečnit. Druhý
a trvalý dotek Boží byl pro mě při
absolvování Základního semináře
víry v komunitě Emmanuel v Brně
v letech 1995 až 1997. Po tomto
semináři se můj duchovní život zcela zásadně změnil a žiji z něho stále,
to znamená, že se snažím pokračovat v konání Boží vůle.

Jaká byla Tvoje osobní cesta
k Bohu, jaká Tvoje první zkušenost s Bohem?
Pocházím z věřící katolické rodiny z Krhové. Třetí den po narození
jsem byl pokřtěn ve farním kostele
ve Valašském Meziříčí, kam jsme
patřili, a dostal jsem jméno František Václav. Duchovní zkušenosti
jsem získával tak, že jsem následoval příkladu rodičů a rodiny.
Jak vzpomínáš na své mládí, rodinu? Kdo byl Tvým vzorem?
Ze svého mládí vzpomínám na
své kamarády, život ve své rodině,
kdy jsme byli zapojeni do práce
v domácnosti, na poli, často jsem
pásával krávy, pomáhal při žních,
sušení sena apod. Také vzpomínám, jak jsme chodívali na roráty,
na půlnoční do Zašové, na farní
poutě, na šmigrust a na koledu. Na
své vzory si nevzpomínám.

Máš oblíbeného světce?
V dospělosti jsem pochopil, že můj
oblíbený světec je sv. František z Assisi.
Co by sis nejvíc přál?
Šťastný přechod do Nového
života.
Co Ti v životě přináší největší radost?
Setkání s dobrými, upřímnými
a radostnými lidmi.

Kdo Tě v životě nejvíce ovlivnil
– v dětství, dospívání?
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Čím se necháváš ve svém život
inspirovat?
Myslím, že příležitosti přicházejí samy.
Co Tě naopak nejvíce zklamalo?
Za to, co mě nejvíce zklamalo,
si určitě mohu aspoň zčásti sám.
Máš oblíbeného autora, knihu?
Rád čtu, setkal jsem se s mnoha
nádhernými knihami, mnozí autoři
píší jakoby pro mě.
Kdybys mohl něco ve svém životě
změnit, co by to bylo?
Nenapadá mě, že bych chtěl
něco změnit. Jsem rád za všechno. Snad tento rozhovor není jako
pokyn k odchodu?
Boží Slovo, které Tě provází…
Například: Nech vrabce štěbetat
a pokračuj v konání dobra. Nebo:
Nestačí, abys byl mým služebníkem…Iz 49,6. Nebo: Boha je třeba
poslouchat, ne lidi. Sk 5,29.
Děkuji Františkovi Martinkovi
za rozhovor. Přeji bdělé srdce, rozum,
který Pána poznává, moudrost, která Boha nalézá, vytrvalost a důvěru
na cestě do Božího království.
„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné jeho
dobrodiní!“
Ž 103,1-2
Alena Jbaili

Jsem přesvědčen, že on je slyšel také.
Nemohl neslyšet!

Poslední Velikonoce Karola Wojtyly
Poprvé od začátku svého papežského
působení nemohl koncem března 2005
Jan Pavel II. po návratu z nemocnice
předsedat velikonočním slavnostem.
Ale i tak si přál sledovat na Velký
pátek ve své soukromé kapli pobožnost
křížové cesty v Koloseu, přenášenou
televizí. Při čtrnáctém zastavení vzal
do rukou kříž, jako by si přál přiblížit
tvář ke tváři Krista a připojit své utrpení k utrpení Božího Syna umučeného na kříži. Cítil jsem, že nadchází
jeho čas. Pán ho k sobě volá…
Jan Pavel II. ležel ve svém pokoji.
Na zdi proti lůžku visel obraz zmučeného a spoutaného Krista, hned
vedle obraz Matky Boží Čenstochovské. Na stolku fotografie rodičů. Pátek
byl dnem modlitby: slavili jsme mši
svatou, pomodlili se křížovou cestu,
drželi svatou třetí hodinu a pomodlili
se nešpory. Blízký přítel Karola Wojtyły Tadeusz Styczeń přečetl několik
úryvků z Písma svatého. Papežův stav
byl kritický. S velkým úsilím ze sebe
vypravil stěží několik slabik.

V předvečer nedělní slavnosti
Božího milosrdenství se Jan Pavel
II. vrátil do Otcova domu
Blížila se osmá a já náhle pocítil potřebu sloužit mši svatou. A tak
jsme také učinili spolu s kardinálem
Marianem Jaworskim, arcibiskupem
Stanisławem Ryłkem a dvěma polskými kněžími – Tadeuszem Styczeńem
a Mieczysławem Mokrzyckim. Byla
to mše svatá předjímající nedělní slavnost Božího milosrdenství, jež byla
papeži tak drahá. Pokračovali jsme
v četbě evangelia svatého Jana: „Ježíš
přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: ‘Pokoj vám!’“... V
okamžiku svatého přijímání jsem mu
jako viatikum podal do úst pár kapek
Ježíšovy nejsvětější krve.
Ve 21.37 jsme zjistili, že papež
přestal dýchat. A na monitoru
jsme viděli, jak jeho velké srdce po
několika úderech přestalo bít. Profesor Buzzonetti se nad ním sklonil a s pohledem upřeným na nás
zašeptal: „Vrátil se do Otcova domu.”
Někdo zastavil ručičky hodin.
A my všichni najednou, jako by na
čísi rozkaz, jsme začali zpívat Te Deum.
Ne Requiem, protože jsme neměli smutek, ale Te Deum. Na poděkování Bohu
za dar, který nám dal, za dar v osobě
papeže Karola Wojtyły.
Plakali jsme. Jak bychom mohli
jinak! Plakali jsme slzy bolesti i radosti. V celém domě se rozzářila světla…
Pak už si nic nepamatuji. Měl jsem
dojem, že náhle padla tma. Tma nade
mnou a ve mně. Uvědomoval jsem si,
co se stalo, ale nedokázal si tu myšlenku připustit. A možná jsem nedokázal
pochopit. Svěřil jsem se Pánu, a když
se mi zdálo, že se mi vrátil do duše
pokoj, temnota se dostavila znovu. Až
přišel okamžik rozloučení.

znovu tím, kým vždycky byl: Božím
člověkem hluboce sjednoceným
s Pánem, pro něhož modlitba znamenala neustálý základ existence. Kdykoli se měl s někým setkat nebo učinit
důležité rozhodnutí, napsat dokument
nebo se vydat na cestu, nejprve vždycky hovořil s Bohem. Nejprve se modlil. Stejně i toho dne, než se vydal na
svou poslední velkou cestu, za podpory blízkých ve svém okolí se pomodlil
všechny denní modlitby včetně ado-

Prosil, abychom mu četli z evanrace, rozjímání, a dokonce v předstihu
gelia svatého Jana

Nastala sobota 2. dubna 2005.
V místnosti vládlo ovzduší velkého pokoje ducha. Papež požehnal
koruny určené pro obraz Matky Boží
Čenstochovské do Vatikánských
hrobek a dvě další pro Jasnou Horu.
Potom se rozloučil s nejbližšími spolupracovníky, kardinály, preláty ze
státního sekretariátu, řediteli jednotlivých úřadů a přál si rozloučit se také
s Francescem, který uklízel jeho byt.
Byl zcela při vědomí, a přestože
mluvil jen s velikou námahou, poprosil, abychom mu četli z evangelia svatého Jana. Nebyl to náš nápad, on si
to výslovně přál. Poslední den, stejně
jako to dělal po celý život, toužil sytit se
Božím slovem. P. Styczeń začal číst text
svatého Jana, kapitolu za kapitolou.
V posledních okamžicích své
pozemské pouti se Jan Pavel II. stal

i nedělní hodinky čtení.

Dovolte mi odejít k Pánu

V jednom okamžiku sestra Tobiana zachytila jeho pohled. Nachýlila se
k jeho ústům a on sotva slyšitelným hlasem zašeptal: „Dovolte mi odejít k Pánu.“ Sestra vyběhla z pokoje a chtěla se
s námi rozdělit o jeho slova, ale pro slzy
to nedokázala. Teprve později jsem si
pomyslel: jak úžasné, že se posledními
slovy obrátil na ženu.
Okolo sedmé večer upadl do
kómatu. Pokoj osvětloval pouze svit
hromnice, kterou sám požehnal při
slavnosti Uvedení Páně do chrámu.
Svatopetrské náměstí a přilehlé ulice se naplňovaly davy lidí. Stále jich
přibývalo, především mladých. Jejich
volání: „Giovanni Paolo!“ a „Viva il
Papa!“ se nesly až do třetího patra.

Podle knihy: Stanisław Dziwisz,
Život s Karolem. Vzpomínky osobního
sekretáře Jana Pavla II.
zpracoval P. Jacek Brończyk


Nejsilnější zážitek ze Svaté Země
Jaký byl? Ten náš je už trošku staršího data. Byli jsme v Izraeli v květnu
roku 2000. Krátce poté, co tuto zemi
navštívil také papež Jan Pavel II.
Ono navštívit Izrael je jeden velký
zážitek. Člověk si ji představuje tak,
jak o tom čte v písmu. Dnešní Izrael
je však zcela jiný. Je to sice moderní
země, ale plná rozporů. Náboženská
otázka, hospodářské rozdíly mezi
Židy a Palestinci, boj o půdu, ale hlavně o vodu, to jsou hlavní body sváru
mezi obyvateli tohoto státu. Přitom
zde na každém kroku na vás dýchají
dějiny. Stačí otevřít Starý nebo Nový
Zákon a číst. Před vašima očima procházejí dávní patriarchové, proroci
a králové. Jen po Herodovi Velikém
nacházíme spoustu staveb, které se
dochovaly dodnes. Pro nás je ale nejdůležitější postavou lidských dějin
Ježíš Kristus, který v této zemi žil, a i
tehdy byla doba plná rozporů.
Říká se, že problémy dnešního
Izraele se turistů nedotýkají, my
sami jsme se ale přesvědčili o opaku. Cestou z Galileje do Jeruzaléma jsme projížděli přes palestinské
území, kudy běžně turisté nejezdí,
zato tudy chodíval přes samařské
území do Jeruzaléma i Ježíš. My
jsme se chtěli dostat ke starodávné Jakubově studni. Nedaleko od

palestinského města Nábulus (starověký Sichem), jen kousek cesty od
průsmyku mezi posvátnými samařskými horami Gerazim a Ebal, nás
čekalo nemilé překvapení. Na kopci
stála skupina výrostků a na náš projíždějící autobus se v tu chvíli snesla
sprška kamenů velikosti dlažebních
kostek. Řidič dupnul na plyn a jen
zázrakem jsme vyvázli jen s několika rozbitými okny autobusu. A tak
jsme k Jakubově studni už nedojeli.
Asi po kilometru jízdy nás zastavila
izraelská hlídka, a když zjistili, co se
nám stalo, už nás tam nepustili.
O setkání Ježíše se samařskou
ženou, právě u této studny, jsme si tedy
četli jen v autobusu a celí rozechvělí
pokračovali v cestě do Jeruzaléma.
Ten den k večeru jsme se dostali do chrámu Božího hrobu a účastnili se ve zdejší františkánské kapli
večerní bohoslužby. Potom naše průvodkyně bratrům Františkánům
vyprávěla, co se nám cestou stalo, a ti
nám připravili další překvapení.
Chrám Božího hrobu je jeden
velký Babylon. Obhospodařuje ho
šest katolických církví (římskoa řeckokatolická, arménská, koptská,
syrská a etiopská), které zde konají
své bohoslužby, mezitím prochází
spousty poutníků a stojí dlouhé fron-

Boží hrob v Jeruzalémě



Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě

ty, aby se dostali do malého prostoru
Božího hrobu. Zkrátka není to ideální místo k tichému rozjímání. Ale my
jsme dostali privilegium.
17. května 2000 už před sedmou hodinou ranní, dříve než se
oficiálně chrám otevírá veřejnosti,
jsme tu už byli, bratři Františkáni
nám rozdali noty a my spolu s nimi
zpívali latinské mešní zpěvy a naši
tři kněží sloužili mši svatou přímo
v Andělské předsíni Božího hrobu.
Jinak bylo v celém chrámu neobvyklé ticho. Výjimečná chvíle k prožívání této mše svaté a vůbec místa, kde
jsme byli. Jak silně jsme je prožívali
a uvědomovali si Boží přítomnost! A
když se na závěr rozezněly varhany
a my v tónech poznali českou hymnu, nezůstalo jedno oko suché. Teprve potom jsme se dověděli, jaké cti
se nám dostalo, vždyť prý na tomto
místě mohou konat bohoslužby jen
významné církevní osoby.
Zážitků jsme měli na naší cestě ještě mnoho, ale tento je opravdu
nejsilnější, a děkujeme Bohu za to, že
jsme ho mohli prožít.
Jana a Pavel Špatní

Těšení…
Jednou z důležitých vlastností člověka je, že se může těšit. Těšením předjímáme událost, připravujeme se na
ni. Těšení se s časem stupňuje a naplňuje nás radostí z očekávání i napětím, aby všechno dobře dopadlo.
Asi nejkrásnější příkladem těšení je čas očekávání dítěte.

Na rovině víry je největší událostí oslava Kristova vzkříšení – Velikonoce.
Na Zelený čtvrtek dopoledne se
vždycky těším do katedrály, kde spolu
se spolubratry kněžími obnovujeme
kněžské sliby a spolu s večerní liturgií
děkujeme Kristu za zrození kněžství.
V této svátosti se snad nejvíce
projevuje kontrast mezi lidskou
křehkostí a Boží darující se láskou.
Obřady Velkého pátku jsou pro
nás všechny, všechny lidi bez roz-

dílu, zrozením naděje, že i moje
bolest a utrpení má smysl, a že láska Boží není selektivní.
Bílá sobota je pro mě dnem
ticha, kdy se zdánlivě nic neděje a
přece se rodí nový život.
Slavnost zmrtvýchvstání je naplněním touhy lidského srdce žít normálně, tedy v lásce, pokoji, jednotě a
ve společenství s Bohem i lidmi.
Máme se na co těšit, máme proč
živit naši touhu po těchto svátcích.
K loňským radostem přibylo
ještě čtrnáct katechumenů, kteří přijali svátosti církve, zrození v
Kristu. Začátek vigilie byl trochu
netradičně ve 4 hodiny nad nedělním ránem. Jednak pro krásnou
symboliku, kdy jsme začínali v noci
a končili ve světle nového dne, pro
nově pokřtěné nového života, jednak proto, že v sobotu večer bývá
kolem kostela až příliš rušno.
Vigilie není povinná, nemusíme
cítit ochuzení, pokud se zúčastníme až slavnosti v neděli dopoledne.
Tato tradice slavit Vzkříšení noční
vigilii je prastará a sahá až k prvotní církvi a vychází ze svědectví žen,
které brzy ráno šly ke hrobu a našly
hrob prázdný.
V jedné písni se zpívá: touha je
zázrak, kéž naše touha po setkání s
Kristem učiní v našich životech zázrak.

PŘEHLED POHŘBŮ / LEDEN– BŘEZEN
P OHŘEB
jméno

narozen/a

zemřel/a

Eva Šuláková
Františka Maňáková
František Jurča
Jaroslav Kůrka
Marie Spáčilová
Taťana Mužíková
Eliška Orságová
Augustin Vrečka
Anežka Vojkůvková
Svatopluk Juříček
Mária Polášková
Ludmila Smrčková
Ondřej Křenek
František Vašek
Zdeněk Pavelka
Ludmila Bolková
Libor Kubíček
Věra Hlucháňová

* 1.3.1938
* 6.3.1925
* 24.12.1916
* 17.2.1936
* 21.10.1915
* 25.8.1922
* 12.7.1923
* 13.11.1925
* 17.12.1947
* 18.1.1924
* 23.9.1939
* 28.3.1924
* 9.11.1955
* 2.2.1926
* 13.5.1980
* 5.8.1926
* 23.12.1952
13.1.1930

29.12.2011
5.1.2012
14.1.22012
16.1.2012
17.1.2012
30.1.2012
26.1.2012
1.2.2012
9.2.2012
11.2.2012
19.2.2012
16.2.2012
22.2.2012
23.2.2012
9.3.2012
9.3.2012
10.3.2012
12.3.2012

P. Mgr. Vítězslav Řehulka, farnost
Ostrava-Zábřeh

Kupole v chrámu Božího hrobu
v Jeruzaléma
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PRANOSTIKY na měsíc duben a květen

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. 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.

Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Prší-li na Velký pátek, je k doufání
úroda.
Když na Velký pátek hřmí, na poli
se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude
málo třešní.
Když prší do božího hrobu, bude
žíznivý rok.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude
v létě nouze o vodu.
Prší-li na Boží hod velikonoční, budou
všecky neděle až do letnic deštivé.
Velikonoční a velkopáteční déšť
zřídka přináší žním požehnání.
Hezky-li na Boží hod velikonoční,
s prací na poli zčerstva počni.
Jasné počasí o Velikonocích – nastane léto o letnicích.
Velikonoce krásné úrodu nám dají,
pakli slunce hasne, louky sucho mají.
Vítr, který od Velikonoc do svatého
Ducha panuje, drží se celý rok.
23. dubna – sv. Vojtěch
Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
24. dubna – sv. Jiří
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Když je na svatého Jiří mráz, bude
i pod křovím oves.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik
do svatého Václava.
Do sucha zaseti do svatého Jiří jest
velmi dobře, ale do mokra je hrob.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Jasný Jiří – pěkný podzimek.

Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po
něm.
Když před Jiřím rosa, to před
Michalem mráz.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na svatého Jiří rodí se jaro.
25. dubna – sv. Marek
Jiří a Marek – mrazem nás zalek.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
Na svatého Marka, brambor plná
řádka.
•
3. května – sv. Filipa a Jakuba
Filipa Jakuba mráz – to obilí plný
klas.
Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst.
3. května – Nalezení sv. Kříže
Svatý Kříž – ovcí stříž.
4. května – sv. Floriána
Déšť svatého Floriána je ohňová
rána.
Na svatého Floriána zasej fazulku.
10. května – sv. Izidora
Sv. Izidore, jaro nastupuje, sedlák
tvé pomoci potřebuje.
11. května – sv. Mamerta
O svatém Mamertu zima už šla
k čertu.
12.–14. května – „zmrzlých“
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazi veta.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
Svatí Servác, Pankrác a Bonifác,
ledoví bratři, přinesou chladna, jak
se patří.


15. května – sv. Žofie
Svatá Žofie políčka často zalije.
16. května – Sv. Jana Nepomuckého
Na svatého Marka schová se v žitě
vranka, na svatého Jana schová se
v žitě vrána.
25. května – sv. Urbana I.
Urban krásný, vyjasněný – hojným
vínem nás odmění.
Na Urbanův den, pospěšme síti len.
Havlovo žito, Urbanův oves, co
z toho bude, potom mi pověz.
Neděle svatodušní – Hod Boží svatodušní
O svatém Duše choď ještě v kožiše, po
svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
Na svatý Duch do vody buch, na
Boží Tělo, do vody smělo.

AGAPÉ –

zpráva za rok 2011

PŘÍJEM:
V roce 2011 návštěvníci Agapé
přispěli souhrnnou částkou
31 678 Kč.
Příspěvek od ostatních dárců
činil 8 040 Kč.
Celkový příjem činil 39 718 Kč.
VÝDAJE:

Misie Indie
20 000 Kč
Adopce dítěte z Ugandy 7 000 Kč
Televize Noe
1 500 Kč
Misie Ukrajina
5 000 Kč
Likvidace lepry
1 000 Kč
Svatopetrský haléř
500 Kč

Spolu s nákupy potravin (čaj, káva,
cukr – 800 Kč) činily výdaje celkem
35 800 Kč.
Zůstatek na rok 2012 činí 3 918 Kč.
Děkujeme všem, kteří ochotně
slouží a připravují různé dobroty
na nedělní pohoštění.
Děkujeme také všem dárcům.

UPŘÍMNÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ,
Marie Pavlicová

P O Z VÁ N Í

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

Tomáš Graumann –
DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ

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...

V úterý 22. května bude v našem městě hostem 81letý Tomáš Graumann,
jedno z posledních 669 dětí zachráněných v roce 1939 před nacismem
Nicholasem Wintonem. Dramatický příběh svého života bude vyprávět
dopoledne v Kině Panorama dětem z rožnovských škol a v 18 hod. pak
ve Společenském domě zájemcům z nejširší veřejnosti.
Tomáš Graumann se narodil r. 1931 v brněnské židovské rodině. Dětství
prožil na zámku v Těšanech, obklopený služebnictvem. V roce 1939, když stále více hrozilo nacistické nebezpečí, dostala rodina povolení k vystěhování do
Austrálie. Rodiče však odmítli svůj domov opustit. Když němečtí vojáci zaplavili Brno, byl Tomáš stále častěji svědkem násilí na obyvatelstvu a bezpráví,
zvláště na Židech. V srpnu 1939 rodinný
přítel, evangelický farář Odstrčil pomohl
zorganizovat Tomášův odjezd do Skotska
ve vlaku vypraveném obětavým burzovním
makléřem Nicholasem Wintonem, který
včas pochopil nebezpečí nacismu. Nikdo
nemohl tušit, že vlak odvážející Tomáše byl
poslední, který ještě mohl vyvézt židovské děti z obsazeného Československa.
Jeho bratr, rodiče, babička a téměř všichni příbuzní zahynuli v koncentračních
táborech. Rok po příjezdu do Skotska se Tomáš Graumann setkal se známým
evangelistou Robertem Hudsonem Popem a účastnil se jeho setkání s mládeží.
Zde se jeho srdce zvláštním způsobem dotklo evangelium a on uvěřil v Ježíše
Krista jako v pravého Mesiáše. Byl zachráněn podruhé. Tentokrát nejen pro
pozemský život, ale i pro věčnost. Rozhodl se patřit Bohu, jemu sloužit a pro něj
žít. Tomáš Graumann svou vděčnost za záchranu vyjadřuje celý život tím, že se
věnuje charitativní práci pro potřebné, osvětové práci a vzdělávání mládeže.

1. Všeobecný úmysl
2. Misijní úmysl
3. Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za
nás! Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!

DUBEN 2012
1. Aby mnoho mladých lidí
zaslechlo volání Krista a následovalo ho v kněžství a řeholním
životě.
2. Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže
a ženy afrického kontinentu.

Ministrantský putovní tábor

3. Za pomoc Ducha Svatého pro
všechny životní situace, spojené
s bolestí a utrpením.

• pouť na Litoměřicko 23.–26. 7. 2012
• ubytování: Diecéznání dům kardinála Trochty
• cena: 1500 Kč, věk: od 10 let, doprava: autobusem
• maximální počet: 40 ministrantů
Přihlášky posílejte na adresu P. Martin Vévoda, 763 07 Velký Ořechov 9
herzog@email.cz, tel. 739 245 937, www.knezskyseminar.cz/minifor/
Těší se na vás P. Karel Hořák, P. Martin Vévoda a P. Pavel Hődl …

KVĚTEN 2012
1. Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí
a potvrzují roli rodiny.
2. Aby Maria, Královna světa
a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání
jejího Syna Ježíše.
3. Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné
rozhodnutí pro Krista.


STRÁNKA

PRO

MLÁDEŽ

Postní duchovní obnova pro mládež
Dominika Fary / ROZHOVOR

z pohledu farníka

Z pátku 16. března na sobotu
17. března se uskutečnila postní duchovní obnova pro mládež,
pracovně nazvaná ,,duchna“, pod
vedením o. Kamila Obra. A jak celá
tato akce probíhala? Na to jsem se
zeptala našeho jedenadvacetiletého farníka Dominika Fary, který se
obnovy zúčastnil. Jeho povzbuzující slova nás můžou jemně vybídnout k tomu, abychom přehodnotili
své priority, abychom se neztráceli
v lhostejném davu, abychom nestáli na místě a šli Bohu vstříc…
Byl jsi už někdy na nějaké duchovní obnově?
Nebyl a teď vím, že to byla velká
škoda.
Proč ses rozhodl jet na tuto
duchovní obnovu?
Abych pravdu řekl, ani nevím.
Řekl jsem si: „Mohlo by to být dobré, protože jsem nic podobného ještě nezažil.“ Jako jeden z mnoha jsem
tedy i já svou ruku zvedl, za účelem
účasti na této mládežnické akci.
Jaká si měl očekávání?
Očekával jsem něco nového,
co jsem ještě nezažil. Jel jsem tam
s tím, že objevím, poznám něco
nového. Moje očekávání, touhy byly
skvěle naplněny. Bylo to něco, s čím
jsem se do té doby nesetkal.
Kde se konala tato duchovní obnova?
Ve Velké Lhotě za Valašskou
Bystřicí v domě Církve bratrské.
Nejdřív to vypadalo, že účast
bude slabá, pak se rozhodlo jet víc
lidí. Proč myslíš, že to před odjezdem vypadalo s účastí tak nevalně?
Kolik vás tam nakonec bylo?
Dva týdny před duchovní obnovou byl o ni velký zájem. Ale jakmi10

le se pomalu blížil ten Den D, tak se
k tomu najednou nikdo neměl. Den
před obnovou mělo jet jen 5 lidí,
což mě velmi zarmoutilo. Všichni si chtěli užít víkend a nechtěli
jet na nějakou duchovní obnovu,
přece tímhle jen ztratí čas. A to je
velká chyba. Tak jsem si řekl: „NE,
já vím, že jsou ještě někteří, co se
stále rozhodují.“ A tak mě napadlo
napsat kritickou zprávu na sociální síť, kde jsem lidi vyzýval, že si
tam jedem posílit svého ducha, že
by byla škoda zahodit tak skvělou

příležitost, kterou pro nás o. Kamil
zorganizoval, že sezením doma
si svou duši těžko posílíme. Ještě
než jsem šel spát, pomodlil jsem
se, aby jelo víc lidí, aby tahle akce
za něco stála. Víra mě naplňovala
pocitem, že se to ještě změní, že On
to změní. A stal se zázrak, nakonec
nás jelo 9 lidí plus o. Kamil. Sice se
může zdát, že i těch 9 je málo, ale
pro mě to byla výhra. Když jsem
slyšel odezvy na tu kritickou zprávu, co jsem napsal, povzbudilo je to
k tomu, aby jeli. Byl to neuvěřitelný
pocit, nedokážu ho vyslovit, někoho takhle povzbudit. Byla nádhera
to slyšet. Děkuji Vám za to.
Jaký byl program?
Po příjezdu, někdy po 8. hodině
večerní, jsme se vybalili a pojedli večeři z vlastních zásob. Poté se
všichni odebrali do jednoho pokoje
a o. Kamil začal promluvu o dědičném hříchu. Také jsme zpívali nádherné písně k oslavě Nejvyššího.
Po skončení téhle skvělé promluvy
jsme šli do svých pokojů. Pár z nás
ještě živě debatovalo na různá témata ohledně víry. Tahle debata
nás vysílila a odebrali jsme se
ke spánku. Ráno se po skvělé
snídani všichni odebrali do
pokoje a o. Kamil pokračoval ve své včerejší promluvě
o Kainově znamení. Tato část
programu byla opět spojená
s písněmi. Před polednem se
začal připravovat oběd a po
dvanácté hodině jsme pojedli. Dobrý oběd jsme strávili
na krásné vycházce po Velké Lhotě. Po vycházce jsme
se opět setkali, tentokrát ve
venkovním altánu, abychom
popřemýšleli o tom, co máme
za dispozice, protože každý
nějaké má a musí je pozitivně rozvinout. Na konci této
obnovy za doprovodu krásných a do duše promlouvajících písní vložil o. Kamil na
každého ruku a modlil se za
nás. Tohle byl jeden z mých

setkání mládeže s o. Kamilem. Posilnil nás vírou v Boha, udělal z obyčejných 24 hodin neuvěřitelných,
neskutečných 24 hodin. Tahle obnova mě hodně vzala za srdce a za duši.
Byla to neuvěřitelná bomba smíchaná s pořádnou dávkou legrace, víry,
písniček, promluvy, skvělého popovídání, krás přírody a mnoho dalších neuvěřitelných zážitků, které se
nedají vyslovit ani popsat – tohle se
musí prostě zažít.

nejsilnějších zážitků a nebojím se
říct, že se mi chtělo brečet.
Jaká byla nejvýraznější nebo nejzajímavější myšlenka, kterou sis
z obnovy odnesl?
S Bohem jde všechno líp. Věřte v něho, mějte víru, lásku, naději.
On Vás zachrání, On Vás očistí. On
dokáže nevídané, neuvěřitelné věci,
o kterých se nám ani nesní. Zrušte
bariéry kolem sebe a otevřete oči.
Pomohla Ti v něčem?
Ano, pomohla. Snažím se bojovat se strachem, protože každý ho
v sobě má. Jen si to přiznat a bojovat s ním. Snažím se změnit svůj
život.

Co bys vzkázal našim mladým čtenářům, kteří se akce nezúčastnili?
Vzkázal bych jim, že až se naskytne další taková příležitost, aby
bez nějakých okolků jeli, odložili
své každodenní povinnosti a strávili svůj čas s Pánem. Uvědomte si, že
i když jsme hříšní, On nás nezatracuje, On nás přímo miluje. Pochopte to a změňte svůj život. Nebuďte
tak přízemní, otevřete svá srdce.
Proste Pána za odpuštění a On Vám
ho dá. Každý nový den máme možnost se zlepšovat ...
Magdalena Frňková

Kdybys měl celou duchovní obnovu zhodnotit….
Bylo to super, hned bych jel
na další. S lidmi, co jsem tam byl,
byla tato obnova neskutečně krásná
a neuvěřitelná jako Boží láska. Tahle
obnova mi otevřela oči. Můžu říct,
že jsem si ten víkend pořádně užil
a prohloubil svou víru. Bylo to skvělé
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FA R N Í

FÓRUM

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.
Poslední možnost reakce bude pro kněze, popřípadě odborníka,
který bude mít k danému tématu nejblíže.

Úvaha na téma…

PŘÍ – SLUŠNOST

Náš svět je propletencem několika
sociálních vrstev a společenských,
dá se říci, buněk, které bych teď pro
názornost chtěl nazvat společenstvími. Významem tohoto slova, od
kterého bych chtěl myšlenku odvinout, je skupina několika lidí, které
k sobě navzájem pojí jakákoliv věc,
kterou si člověk dokáže představit.
Jen pro názornost – společenství manažerů je skupina lidí, kteří
zastupují jakýkoliv manažerský post,
společenství cyklistů je skupina lidí,
kteří se po světě přepravují na bicyklu, společenství indiánů je skupina
lidí, kterým v žilách koluje indiánská
krev apod. Nejspíš už si asi teď říkáte,
že tyto skupiny většinou nenazýváme
společenstvím, ale národem, svazem,
spolkem apod. Dovolil bych si však
protentokrát výjimečně tyto označení schovat právě za jediné slovo a tím
je právě – společenství.
V drtivé většině případů lidé do
nějakého společenství patří. Pokud
ne, jedná se o případy asociálnosti,
vyčlenění apod. O životních cestách,
které k těmto extrémům vedou, snad
jindy. Teď bych chtěl zamířit na jinou
mušku. Člověk je od přírody společenský tvor, a až na ty již zmíněné
výjimky chce každý někam patřit.
A také v hojné míře patří. Zpravidla
obyčejný člověk žije v několika společenstvích, které odráží jeho profesi,
národnost, koníčky, zájmy a… víru.
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Lidé se ke svým společenstvím hlásí
a mnohá společenství se naopak hlásí ke svým členům. Některá adresně,
jiná už méně konkrétně. Je to určitá
etika společnosti a dokonce milá hra
se slovy. Pokud člověk cítí ke společenství pří – slušnost, tak by mělo
být slušností se k příslušnosti nebát
přiznat. A to i k víře.
V historii byla dlouhá řádka lidí,
kteří svou víru a příslušnost k církvi popřela, nebo v rozhodnou chvíli
zamlčela. Díky tomu přežili. V historii
byla i řádka lidí, kteří se za víru nestyděli a k církvi se přiznali. Jak skončili?
Zemřeli (ostatně to nás čeká všechny).
Ale! Většinou jsou z nich světci. Jejich
čin je vynesl do nebe. To je ale historie
plná válek a nenávisti... A dnes?
Lidé se bojí přiznat svou víru
a příslušnost k církvi na každém kroku i před lidmi, kteří neusilují o jejich
život, ani je nemučí. Jen prostě
nechtějí plavat proti proudu, protože
je jednodušší popřít víru, která mě
opatrně chrání, a přidat se k většině,
která jde lehkou cestou hříchu. Jako
když dcera odmítne otcovo varování
a jde s přáteli provádět věci, kterých
bude za nějakou dobu litovat. Otec ji
miluje a chce po ní dodržování pravidel, které ji mají ochránit, avšak ona
je chápe jako omezení, které jí zužují výběr. A tak si vybrala. Vybrala si
snazší cestu. Tu špatnou. Jakou cestou byste šli vy? Dokázali byste zapřít
lásku a víru a otočit se zády k Bohu?

Druhou stranou mince není ani tak
strach z přihlášení se ke společenství,
ale samotné přiznání, že toto společenství je, a je takové, jaké je. Jsem
věřící křesťan, přísluším ke společenství křesťanů a toto společenství bych
mohl bez bázně a hany nazvat církví. Vím, že se toho slova spousta lidí
(bohužel i „věřících“) bojí, ale církev je
prostě společenství věřících. Jakkoliv
kdokoliv chce hanit církev jako korporaci a vykořisťovatelku apod., pořád
musí chtě nechtě uznat, že je to společenství věřících lidí, navíc ustanoveno
Bohem. Cokoliv jiného je předsudek,
pomatený nebo překroucený názor,
který často jen slouží k nátlaku na církev jako takovou.
Jak potom může takový člověk
říci, že věří v Boha, ale nevěří v církev a nechce s ní mít nic společného?
Pokud nevěří ve společenství stejně
jako on věřících lidí, jak potom může
věřit věřícímu člověku jako jednotlivci? Jak může věřit sám sobě?
Autor článku: Jan Jakub „Mandy“ Maňák

OTÁZKY:

 Věříte i v církev? A to i v tu, kterou
vyznáváte v Credu – tedy svatou
a všeobecnou?
 Hlásíte se k církvi i jinde než ve
společenství církve?
 Hájíte církev, pokud ji před vámi
někdo probírá, či dokonce haní?
 Jak cítíte svou pozici v církvi
a pozici církve ve světě?
5 Jak vnímáte společenství a kterého vy sami si nejvíce vážíte?
Vaše reakce, a odpovědi na jakoukoli z otázek, prosím zasílejte na mail:
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.

VAŠE REAKCE DO FZ
NA ÚVAHU

„CO S VÁNOČNÍM
STROMKEM“

o klidu a míru, což je důležité, protože neklid v duši a shon velmi lehce
přehluší pláč Dítěte… Třetím symbolem Vánoc je rodina, jejímž vzorem je Svaté rodina v Betlémě. Pro
mě osobně jsou Vánoce příležitostí
k tomu, aby se rodina setkala, když
to během celoroční práce není třeba
možné, znovu si připomněla své pouto a byla pohromadě. Pevně věřím, že
je to doba velké Boží milosti, ve která
se mnoho odpouští, protože lidé si
navzájem otvírají náruč a srdce.

adventu...proto jen pro případ náhlé
návštěvy jen zběžně poklidím, utřu
prach, na stůl dám sváteční ubrusy
a víc nic. Přijde mi to tak zbytečné,
že ani na samotné uklízení nemám
pomyšlení. (Kateřina Poymanová)

1) Jak velkou část úklidu jste obětovali adventu?

2) Jak velkou část obětujete úklidu
své duše?

• Upřímně řečeno letos opravdu
malou, menší než kdy jindy, protože
bylo třeba věnovat se jiným pracím.
Ale i kdyby jich nebylo, příliš bych
se úklidu nevěnoval. Je jasné, že
v domácnosti přiložím ruku k dílu,
abychom se o svátcích cítili příjemně, ale úklid opravdu zdaleka není to
nejdůležitější, což jsem si před nedávnými Vánocemi vyzkoušel. Když už
zmiňujeme práci, vůbec nechápu lidi,
kteří napečou kvanta cukroví a chlubí se, kolik mají druhů. Většina z nich
pak stojí na mostě u knihovny a krmí
mlsné opeřence… (Jan Lušovský)

• Advent je skvělou příležitostí k úklidu v duši. V tom shonu, který před
Vánocemi nastává, se naopak snažím
zklidnit a skutečně se soustředit.
V dnešní době internetu například
využívám tzv. průvodce adventní
dobou, který chodí e-mailem. Je to
jedna strana na každý den – čtení,
evangelium, malý komentář a modlitba nebo příběh. Připravovat se na
Vánoce a dobře je prožít vyžaduje mít
otevřené a čisté srdce, proto rozhodně nesmí chybět svatá zpověď. Vždy
jdu na začátku adventu a pak bezprostředně před svátky. (Jan Lušovský)

• Pro mne osobně je doba adventu
něco výjimečného. Čas netrpělivého
až teskného a úzkostného očekávání.
Víte, po celý církevní rok – od Vánoc
až po Krista Krále – mám pocit, že
je Kristus opravdu se mnou. Víc než
to – je ve mně a já v něm. Po celý ten
čas, každý den, každou hodinu, při
každém dechu, při každém tepu srdce. Ale v čase adventu jako by se Pán
na chvíli vzdálil. Ne úplně, ale přesto vzdálil. Do doby svého narození.
Připadám si opuštěná a bezmocná.
Sama na celý svět. A proto možná
až úzkostně a toužebně celý advent
netrpělivě čekám, až se Ježíš narodí a vstoupí zpátky do mého srdce
a bude se mnou v nejužším spojení
zase po celý rok, ne jen o Vánocích,
ale od Vánoc zase až do Krista Krále...A s tímto očekáváním nemám ani
pomyšlení na nějaký úklid, ba ani
na nějaké rodinné návštěvy. Znáte
ten pocit, kdy je vám smutno a něco
vás trápí, že ani na samotnou práci či povinnosti nemáte pomyšlení
a chodíte takřka v útrapách ode zdi
ke zdi? Takový pocit zažívám já při

• Co je nejdůležitější a stěžejní
o Vánocích? Přece zrození Božského děťátka. A to nejen v Betlémě, ale
především v našich lidských srdcích.
Proto chceme-li o Vánocích dosáhnout toho nejcennějšího – Božího
syna – musíme si přeci nejdřív uklidit v duši, bez toho by to nešlo. Bez
„úklidu“ v duši nemůžeme přijmout
Ježíše. Proto je podle mě očista duše
a zpytování hříchů to zdaleka nejdůležitější „uklízení“...Vždyť na co
by nám byl dokonale, ba až antibakteriálně vycíděný dům, plný těch
nejkrásnějších a nejdražších vánočních ozdob a lahodných jídel, když
bychom pro neuklizený nepořádek
v duši nemohli přijmout samotného
Pána? (Kateřina Poymanová)

(Jan Lušovský)

• Jak už jsem se zmínila, Vánoce jsou
pro mě něco jako nový start, nový
začátek dalšího roku, kdy netrpělivě očekávám zrození Božího syna.
Vánoce nejsou zdaleka o dárcích
a o úklidu a o cukroví a hektických
rodinných návštěvách a pohádkách
v TV. O Vánocích jsme především
skutečnými svědky Božího narození, kdy neustále rok co rok skutečně
Maria přivádí na svět Ježíše. Akorát
místo do jeslí ukládá své narozené
dítě do lidských srdcí. Je to čas, kdy
sami se stáváme živými Betlémy.
Ale když kalendářně skončí Vánoce,
neznamená to úplný konec. To malé
děťátko se po skončení vánočního
data nevypaří a nerozplyne se. Ono
stále zůstává zrozené a položené
v srdci. A jde stále s člověkem po
všechny jeho dny, tak tiché a pokorné. Člověk Ho nevidí, necítí, neslyší,

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?

3) Svátky čeho jsou pro vás Vánoce?

Neboj se a dej nám

• Vánoce jsou pro křesťana samozřejmě svátky narození Ježíše Krista.
Nebeský Otec nám z lásky dal největší dar – svého Syna, a proto tyto svátky mají i pro mě tuto dvojí symboliku
– láska a dar. Mnoho lidí také mluví

o sobě vědět!

Buď na mailové adrese fóra, nebo
přímým kontaktem s knězem, či
autory fóra.
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OHLÉDNUTÍ

nevnímá, protože Ono je pokornější, tišší a věrnější než vlastní stín člověka. Pro mě osobně Vánoci všecko
teprve začíná. Vcházím do nového
roku s Dítětem. Jdu s ním a prožívám s ním všechny jeho zázraky,
činy... a o Velikonocích pak zase
jeho muka i zmrtvýchvstání. Kráčím s ním až zase do konce církevního roku. A pak zase nastává další
advent. Kdyby lidé úplně zapomněli na Vánoce, tak jak je běžně znají
– hektické a drahé a stresové svátky,
a zaměřili by se jen a jen na Ježíše,
určitě by konečně zažili ty pravé
svátky pokoje, radosti a lásky. (Kateřina Poymanová)

4) Jaký symbol vidíte ve stromečku vy?
• Stromek máme samozřejmě živý
a upřímně řečeno ekologické otazníky
mě v tuto chvíli netrápí. Strom je symbol života a jeho cykličnosti, dřevo
pak je symbolem kříže. (Jan Lušovský)
• My máme už léta stromeček umělý. Bylo nám vždy líto krásných
mladých stromků, které se usekly,
jen aby udělaly doma parádu na pár
dní o Vánocích. Ale i když máme
stromeček ten největší možný, všelijak vyzdobený a v centru celého
bytu, přesto ho nikdy nevnímám
jako hlavní symbol Vánoc. Vlastně ani nevím, co by měl stromeček
doopravdy symbolizovat. Pro nás
doma je nejdůležitějším symbolem Betlém. Proto míváme doma
v každém pokoji aspoň po maličkém papírovém Betlémku. Aby
pokaždé, když na ně upřeme zrak,
abychom si uvědomili, proč vlastně
Vánoce slavíme a na co o adventu
čekáme. Bez stromečku si klidně
dokážu představit Vánoce. Ale bez
Betlému ne. Ani bez andělů. Proto i na stromeček každý rok věším
různé anděly, papírové, plátěné,
háčkované, plastové, skleněné. Jako
připomínka Božích poslů, kteří tak
jako pastýřům, i nám lidem v dnešní době každé Vánoce zvěstují Boží
narození. (Kateřina Poymanová)
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Člověk jako pšeničné zrnko
Ve dnech 9.–11. 3. 2012 jsme se zúčastnili postního duchovního cvičení,
pořádaného Hnutím Modliteb matek a Modliteb otců pro všechny fyzické nebo duchovní matky a otce. Duchovní cvičení se konalo v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
Celé duchovní cvičení vycházelo z biblického příběhu: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo, odumře-li však,
přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho, kdo však svůj život
na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.“
Na toto téma jsme vyslechli tři přednášky MUDr. Jitky Krausové, promluvy P. Josefa Červenky a P. Josefa Nuzíka, generálního vikáře. Za rodiny
a děti jsme obětovali křížovou cestu a společnou adoraci.
Připomněli jsme si, jak důležité jsou pro náš duchovní život chvíle ticha, prožívané v Boží přítomnosti. Jsou nutné k tomu, abychom zaslechli, co po nás Bůh chce,
a pak s Ním dokázali spolupracovat v tom, k čemu nás volá. Když člověk řekne „ano“
– je to z naší strany jen nepatrná část, většinu všech věcí v nás koná Bůh sám.
Cílem postní doby není jen postit se, ale především zřeknutí se starého
člověka. Aby po vzkříšení mohl vstát nový člověk – člověk proměněný,
který je ochoten předat již teď vládu nad svým životem Bohu. Abychom
dokázali žít své životy podle Jeho vůle s Jeho pomocí.
Prožili jsme tři dny v pokoji a radosti ve společenství Božích dětí. Plně
jsme si uvědomovali, že jsme všichni jedno Tělo Kristovo, že každého z nás
Bůh miluje a obdarovává, abychom se Jeho láskou mohli obdarovávat navzájem. Těšíme se již na další velikonoční duchovní obnovu v příštím roce.
František a Jarek

Charita Val. Meziříčí, pob. Rožnov p. R. ve spolupráci s Diakonií Broumov
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (min. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky; znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne:
10.–12. května 2012
čas:
8: 00 – 17:00 hod; sobota: 8:00 – 12:00
místo:
nádraží ČD Rožnov – 2 VAGONY
(naproti státní policii vjezd autem přímo na nádraží)
kontakt: 571 654 954, 603 549 682 – Jan Lušovský
Děkujeme za Vaši pomoc

Trvanlivost
obrazu
v GUADALUPE
je pro vědu
nevysvětlitelná

Tajemství Mariina obrazu se ještě
prohloubilo, když dr. Richard Kuhn,
nositel Nobelovy ceny v oboru chemie,
konstatoval, že vlákna obrazu neobsahují žádná známá minerální, rostlinná,
zvířecí nebo syntetická barviva.
Barvy tvoří zcela hladký povrch
jako na fotografii, jakoby látka reagovala jako film, na který byl barevný
obraz nanesen tajemným působením
přímo na jednotlivá vlákna. To je jedinečný zcela nevysvětlitelný fenomén.

Plynula léta. Martinovi je nyní
17. Své hříchy z mládí napravil a stal
se vzorným mládencem. „Otče,“ řekl
jednou po těžké práci, „pojď se mnou
k Matce Boží.“ Tentokrát to byl Martin,
kdo první vstoupil do kaple se vztyčenou hlavou. Poklekl a hlasitě se modlil:
„Matko, pověz mu, co si ode mne přeješ. Ukaž mu místo, kam mě přitahuješ.
Dej mu pochopit, že mě chceš celého,
že ho musím opustit a zasévat na jiném
poli než na našem. Pověz otci, že sis mě
vyvolila, ačkoliv jsem zcela nehodný,
abych se stal oblátem Matky Boží.“ Tu
přerušil Etchegarry svého syna svým
těžkým hlasem a řekl. „Co jsem jednou
dal, to neberu zpět. Jdi, kam tě Matka
Boží volá, mé dítě. A buď požehnaným
knězem našeho Pána!“
Podle Le Chardonnet z Léonart,
Le ciel assuré par Marie

Matko,
odevzdávám ti
svého syna

V prosinci roku 1531 se zjevila
„nebeská Paní“ na hoře Tepeyac
v Mexiku Juanu Diegovi, chudému
Indiánu, který místnímu biskupovi
na důkaz pravosti zjevení přinesl
jako dar Matky Boží uprostřed zimy
rozkvetlé růže, které měl zabaleny
ve svém plášti – tilmě. Když plášť
rozhalil, objevil se na tomto prostém oděvu zázračným způsobem
vytvořený obraz svaté Panny, tak
jak se zjevila Diegovi. Tento obraz
se dodnes uchoval v dokonalé
podobě.
Tilma je indiánský oděv nízké
kvality z kaktusových vláken. Tento
materiál se běžně během 20 let rozpadá. Kopie originálu, které byly
pořízeny v 18. století, nevydržely
dlouhou dobu. Ale plášť Juana Diega, který je starý 477 let, nevykazuje
dodnes žádné známky opotřebení,
což představuje jedinečný a naprosto nevysvětlitelný faktor.

Otec Etchegarry, baskický dělník,
měl třináctiletého syna Martina,
který ho doháněl k zoufalství. Nic
nepomáhalo k jeho nápravě.
„Pojď se mnou!“ řekl jednou
otec synovi. Zavedl ho do malé kaple zasvěcené Panně Marii. Kaple je
na skále asi kilometr od otcovského
statku. Šel přímo k oltáři a ruku měl
položenu na rameni svého syna.
„Matko,“ řekl, „chci ti ho předat. Udělej z něho dobrého křesťana, což se dosud nepodařilo. Učiň
z něho své dítě. Chraň ho!“ Pak
padl na kolena a pokračoval v tiché
modlitbě. Po propadlé tváři mu tekly hojné slzy. Syn však stál nehybně vedle něho. Zpočátku lhostejně
a chladně, pak zamyšleně pohleděl
na obraz Panny Marie a na otce,
který se tak vroucně modlil.
Co se v synu dělo? Náhle také
poklekl. Modlitba a slzy otce před
Sedmibolestnou Pannou byly na
něho příliš. Zatímco otcovy prosby
stoupaly k nebi, snesla se na syna
milost lítosti. Etchegarry strnul. Že
by ho Panna Maria již vyslyšela?
Martin začal vzlykat. Položil
svou hlavu na otcovo rameno. „Otče,
odpusť mi!“ zašeptal. „Ó ano, odpouštím ti,“ odpověděl Etchegarry. Vzal
syna za ruku a pozvedl ji k svaté Panně. „Ukaž, že jsi jí hoden!“

INZERCE

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.
• Vietnamská rodina hledá paní
na hlídání dvojčátek (2 leté) na
4 hodiny denně. Bližší informace
na tel. 739 841 036
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Svatí Karmelu
Nemůžeme říci, že by se nám nedostávalo duchovní literatury. To je jisté. Do
kategorie duchovní literatury jsou ale
často řazena díla, která nemají společnou řeč s křesťanstvím a s katolickým
učením už vůbec ne. K takovým určitě nepatří kniha Svatí Karmelu. Jejím
autorem je italský kněz řádu bosých
karmelitánů, Antonio Maria Sicari. Je
nejen výborným vypravěčem, vynikajícím stylistou, ale též doktorem teologie a licenciátem biblické teologie. A to
je na kvalitě knihy znát.
V osmnácti kapitolách popisuje
životy světců spojených s Karmelem.
Prorok Eliáš, svatá Terezie z Avily, svatý Jan od Kříže, svatá Terezie z Lisieux, svatá Terezie Benedikta od Kříže
(Edita Steinová) jsou jména, která většinou známe. Vedle nich nás však
autor seznámí i se světci, o kterých třeba uslyšíme poprvé: ctihodný bratr Vavřinec od Vzkříšení, blahoslavené mučednice z Compiègne, Otec
Augustin Maria od Nejsvětější svátosti.
Antonio Maria Sicari nás s těmito fenomenálními osobnostmi ducha
seznámí nejen tak, že popíše jejich životní dráhu, ale též nám dá nahlédnout
blíže do jejich spirituality a jejich skutečně intimního vztahu s Bohem. Tak
například u proroka Eliáše ukazuje jeho cestu Božího muže, který se vzepře
králi Achabovi, prožije mnoho útrap, ale také mnoho Božích divů a triumfů,
aby dospěl k pocitům sklíčenosti a osamocenosti, které ho přivedou až k Boží
hoře Chorebu, kde se setká s Boží přítomností nikoliv ve vichru, zemětřesení,
šlehajícím ohni, ale v jemném vánku, v němž vzplane jeho horlivost pro Hospodina, Boha zástupů.
Stejnou horlivostí pro Boha planou i další světci, se kterými nás Sicari seznamuje. Jeho mistrovskými tahy
slova je tak čtenář vtahován víc a blíže
k Bohu, jako jedinému a pravému dárci života a štěstí. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství v roce
2011 a je v českém překladu doplněna o další tři světce Karmelu. Je to
vskutku po všech stránkách kvalitní
kniha, teologicky správná, v souladu
s učením církve. Je čtivá, obohacuje
čtenáře duchovně a též ho seznámí se
zajímavými okolnostmi života světců
Karmelu. Zájemcům o duchovní literaturu je možno ji vřele doporučit.
jáhen Miroslav Frňka
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Nově adoptovaný sirotek naší
farnosti – dívka Clarisse Muhoza

Kněžské osobnosti
Dostal jsem k Vánocům knihu
Kněžské osobnosti, jejímž autorem
je arcibiskup olomoucký Mons. Jan
Graubner a vydala ji již v r. 2010
Matice cyrilometodějská. Otec arcibiskup ji napsal v roce, který vyhlásil sv. otec Benedikt XVI. rokem
kněží. Kniha obsahuje medailony
zhruba 50 duchovních Arcidiecéze olomoucké ve 20. století. Jejich
život byl poznamenán, tak jak
v naší části světa byla poznamenána polovina tohoto století, dvěma
zločineckými ideologiemi.
Většina kněží, kteří jsou v knize
představeni, byla postižena oběma
těmito režimy. Jsou zde představováni duchovní velmi známí, ale
i kněží, kteří působili v okolních
farnostech. Kniha rovněž obsahuje
seznam diecézních kněží vězněných
a jinak perzekvovaných ve 20. století
(dle evidence Arcibiskupství). Je to
zajímavá a velmi poučná kniha.
Ladislav Kohout, Tylovice

Sv. Faustyna

Svatá Faustyna (původním jménem Helena Kowalská) se narodila 25. srpna
1905 v chudé rolnické rodině s mnoha dětmi. Bydleli ve vesnici Głogowiec
náležející do farnosti Świnice Warckie. Po několika letech služby v zámožných rodinách vstoupila ve svých dvaceti letech do Kongregace sester Matky
Božího milosrdenství. Helena v kongregaci během obláčky přijala jméno
Marie Faustyna. Plnila povinnosti kuchařky, zahradnice a vrátné v několika
domech kongregace, nejdéle v Krakově, ve Vilně a v Płocku. Tuto prostou,
nevzdělanou, ale hlubokým niterným životem žijící řeholnici si Pán Bůh
vyvolil za apoštolku svého Milosrdenství. Jejím prostřednictvím připomněl
světu od věků známou pravdu o milosrdné lásce Boha k člověku, dal nové
formy pobožnosti k Božímu milosrdenství a inspiroval hnutí obnovy náboženského života v duchu křesťanské důvěry a milosrdenství.
Sestra
Faustyna
zemřela v pověsti svatosti
5. října 1938 v řeholním
domě v Krakově-Łagiewnikach. Její ostatky jsou
uloženy v kapli, kde je
uctíván milostný obraz
Božího milosrdenství.
Jméno s. Faustyny
je dnes známé ve všech
světadílech a poslání,
které jí Kristus svěřil ve
spojitosti se svým Milosrdenstvím, zaujímá stále širší okruh věřících.

Skrze modlitbu této korunky chci
dát lidem vše, oč mě budou prosit – řekl Pán Ježíš sestře Faustyně
a dodal: Jestliže to (...) bude shodné
s mou vůlí. Kněží ji budou podávat hříšníkům jako poslední možnost záchrany; i kdyby byl hříšník
sebezatvrzelejší, pokud se aspoň
jednou pomodlí tuto korunku,
dosáhne milosti mého nekonečného milosrdenství.
Aspoň jednou, ovšem se smýšlením, které se shoduje s významem slov modlitby a především
v postoji důvěry, pokory a zároveň
upřímné a hluboké lítosti nad hříchy. Modlitbou korunky – řekl Pán
Ježíš – přibližuješ lidstvo ke mně.
Tato modlitba usmiřuje můj hněv.

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustyně ve Vilně 13.–14.
září 1935. Mluvil o ní celkem 14krát a vysvětloval cíl i přísliby s ní spojené.
Modlitba se modlí na běžném růženci. V této modlitbě obětujeme Bohu
Otci: Tělo a Krev, Duši i Božství Ježíše Krista, Syna Božího, Jeho Božskou
osobu i Jeho lidství na smír za hříchy naše i celého světa. Sjednocujeme
se s obětí, kterou Ježíš přinesl na kříži, aby vykoupil svět; dovoláváme se
té lásky, kterou Bůh Otec miluje svého Syna a v něm všechny lidi, neboť
obětujeme nejmilejšího Božího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.

Modlíme-li se o milosrdenství pro
nás i pro celý svět, konáme už takto
skutek milosrdenství. Připojujeme-li
k tomu postoj důvěry a splňujemeli podmínky každé dobré modlitby
(pokora, vytrvalost, shoda s Boží
vůlí), můžeme očekávat splněni Kristových příslibů spojených
s modlitbou této Korunky. Boží vůle
je projevem lásky k člověku; všechno, co se s ní neshoduje, je tedy bud‘
špatné nebo škodlivé, a proto to
nemůže nejlepší Otec dát. Zvláštní
přísliby se týkají hodiny smrti: milost
obrácení a klidné smrti obdrží lidé,
kteří se modlí korunku, a umírající,
u nichž se ji budou modlit.

Modlitba Korunky
Na začátku:
Otče náš..., Zdrávas Maria..., Věřím v Boha ...
Na zrnkách Otčenáše:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího
Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasu:
Pro jeho bolestné utrpení bud‘ milosrdný k nám i k celému světu.
Na zakončení:
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi ( 3x )
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holky s pomlázkou a na oplátku bývají politi studenou vodou. Tenhle
dávný zvyk nevyjadřuje škodolibost, ale přání, aby se i v nás život obnovoval a byl svěží jako v čerstvých prutech nebo ve vodě.

Velikonoce

Pokus se doplnit slova v textu:
Na Květnou neděli vjel Pán Ježíš do Jeruzaléma na o . . . . . Lidé ve městě
ho vítali, mávali palmovými ratolestmi a volali: „Ať ž . . . král Izraele!“ Když starší lidu viděli, že Ježíše všichni následují, nelíbilo se jim to
a domluvili se, že ho zabijí. Jeden z apoštolů, jmenoval se J . . . . . . . I.
. . . . . . . . . . . . , jim slíbil, že je zavede tam, kde by ho mohli zatknout.
Zaplatili mu za to t. . . . . . . . stříbrných.
Po večeři se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě. Vojáci ho zatkli
a přivedli před velekněze K . . . . . . . . . Kaifáš neměl moc odsoudit Pána
J . . . . . . k trestu smrti, proto ho dovedli před římského místodržícího
P. . . . . . . . . . . . P. . . . . . . . . , ale ten na něm nenašel žádné provinění
a chtěl ho propustit. Dav ale křičel: „Ukřižuj ho, ukřižuj ho!“

Milé děti,
Velikonoce jsou pro křesťany největším svátkem. Víte proč?
Slavíme zmrtvýchvstání Pána
Ježíše Krista. Zmrtvýchvstání je
ústřední téma naší víry.
V noci na velikonoční neděli
se před kostelem rozhoří oheň.
Lidé se u něj shromáždí a rozsvítí velikonoční svíci – paškál.
Pak vcházejí do tmavého kostela.
Od paškálu se postupně zapaluje víc a více svíček, lidé je nesou
v rukou, noc se od nich rozjasní.
Začne se zpívat, rozezvučí se zvony a varhany. Kristovo světlo přemáhá tmu v srdci člověka a tváře
věřících se rozjasní.
A proč to všechno? To první
věděla Marie Magdaléna. Měla
Krista opravdu ráda, a když viděla, jak umřel, velice truchlila:
smrt všechno ničí! V neděli ráno
šla smutně k jeho hrobu. Našla ho
však prázdný. Zmateně se otočila a - stál tam živý Ježíš a vlídně
řekl: „Marie!“ Naplnila ji veliká
radost. On žije! I Magdaléna začala znovu žít. Ježíš ji, plnou naděje,
poslal za ostatními. Utíkala jim to
vypovědět: „Pán vstal! Tolik lidí
zachránil od různého zla, trápení
a hříchu, vždyť jsme to viděli. A
teď přemohl i smrt! Nemusíme se
bát!“ To je poselství Velikonoc.
Když se slaví Velikonoce,
začíná u nás zrovna jaro. Ze země
už vyrážejí první květiny a na
stromech pučí nové listí – do přírody se vrací život. Lidé jaro vždy
vesele vítali. Zdobí se velikonoční
vajíčka, figurky mláďátek, která
na jaře přicházejí na svět. Na velikonoční pondělí u nás kluci honí

Zdeňka Poláchová
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Vzkříšený Lazar z Betánie od Kristiána

„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky. VĚŘÍŠ TOMU?“(Jan 11,25–26)
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