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Drazí farníci!
Od našeho minulého setkání na strán-
kách Farního zpravodaje střídá jedna 
slavnost druhou. Velikonoční období je 
jedním velkým úžasem nad mocí Boží, 
která přesahuje lidské kategorie, přede-
vším ohraničenost našeho pozemského 
života. „Kristus je vítězem nad smrtí“ 
zůstává nápisem na vítězném praporci 
plápolajícím nad jeho hrobem. Jak málo 
nám dochází skutečnost, že svůj pozem-
ský boj vedeme pod praporcem vítěze. 
Snad jen ony zmiňované slavnosti nás 
čas od času vytrhují z šedé zóny kata-
strofických zpráv denně přítomných ve 
všech médiích. Svátky a slavnosti litur-
gického roku jsou spojnicí pozemského 
s nebeským, církve bojující s církví 
vítěznou. 

Slavností Seslání Ducha svatého 
obnovuje církev vědomí svých kořenů, 
že totiž není dílem prvořadě lidským, 
ale božským. Při liturgii prosíme, ať nás 
slíbený Duch svatý uvede do celé pravdy. 
A celá pravda o tobě, bratře či sestro, zní: 
JSI BOŽÍM DÍTĚTEM. Byl jsi dříve, jsi 
nyní a budeš navěky. To je důvod k veliké 
radosti. Jak odlišný pohled na církev 
od toho pohledu, který nám zvláště 
v posledních týdnech předkládá tisk 
ve spojitosti s restitucemi. Přátelé, nás 
nediskredituje množství majetku, ale 
lpění na něm, ani slabost členů církve, 
ale neochota ke kajícnosti. Kéž by nás 
v tomto Svatý Duch nenechal žít ve lži.
Teprve v moci Ducha jsme schopni 
připustit existenci Boha jako nejsvětěj-
šího společenství tří osob a uznat, že 
i my jsme povoláni být spolu. A co víc, 
být také spolu s ním. „Kde jsou dva nebo 
tři v mém jménu, já jsem uprostřed.“ 
Může vůbec křesťan zůstat netečný ke 
skutečnosti, že Pán je zde? Tady a teď, 
když se scházíme?

Další slavností se otvíráme tajemství 
přebývání Krista uprostřed nás v podo-
bě chleba a vína. On je ten, který nás 
nenechává bez pomoci, ale živí nás. 
Pokrmem pak není nic menšího než on 
sám. Stáváš se tím, co jíš. Bůh se stal 
tvým každodenním chlebem.

A naše slavnostní shromažďování 
pokračuje oslavou Nejsvětějšího Srdce. 
Jsme-li tedy o Letnicích povoláni 
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k životu, o slavnosti Boží Trojice k životu 
ve společenství, při slavnosti Těla a Krve 
posíleni k cestě životem, pak Ježíšovo 
Srdce nás ujišťuje o tom, že jsme milováni 
božskou láskou. Při vývoji lidské osoby 
upozorňují odborníci na veliký význam 
prvních měsíců života. Povšimněme si, 
že i pro náš duchovní život, rok co rok 
obnovovaný – vždyť Letnice se nazývají 
narozeninami církve, jsou zmiňované slav-
nosti základními předpoklady zdravého 
růstu. Trojiční blízkost, Božská potrava, 
Nejsvětější láska.

A na závěr jedno SLAVNOSTNÍ pozvá-
ní: 5. červenec se blíží a s ním svatí Cyril 
a Metoděj. Mluvili jsme o slavnostech 
Páně – o Božích darech člověku darova-
ných. Toto je pak slavnost Božích darů 
člověkem přijatých a rozvinutých do krásy, 
nad kterou svět dodnes žasne. 
Nebojme se slavit, vždyť křesťan je „homo 
festivus“ – člověk slavící.
Krásný čas prázdnin a dovolených přeje 

P.  Kamil Obr

Právě se dívám z okna. Venku je zamra-
čeno, trochu prší, teplota šestnáct stup-
ňů. Na červen nic moc. Dřív bývalo lepší 
počasí. Ono vůbec, dřív bývalo všechno 
lepší. Dnešní doba je nadmíru zlá. Žádný 
Ráj na světě.

Vybavuje se mi jedna událost. Pršelo, 
teplota vzduchu byla tak kolem šestnácti 
stupňů. Počasí bylo zamračené, ale člověk 
měl radost. Měl radost, protože pršelo 
a za chvíli měl radost, protože svítilo 
slunce. Byl totiž Ráj. Do té chvíle, než se 
objevil had a začal pomlouvat. Koho? No 
přece Boha, který za všechno mohl. Had 
do člověka vpustil jed pochybností, zdali 
je opravdu tak dobré, jak Bůh tvrdil. 
A ten jed se v člověku rozléval a zachvaco-
val ho tak dlouho a tak mocně, že člověk 
nakonec o Ráj přišel.

Vybavuje se mi druhá událost. Větší 
množství lidí se sešlo na oslavě. Chtěli si 
společně popovídat a společně se radovat. 
Tu se mezi ně vloudila žena. Se zamrače-
ným obličejem. Nesedla si mezi ostatní, 
ale zlým pohledem pátrala mezi nimi. 
Když se jí oči zaleskly, bylo to znamení, že 
si vyhlédla oběť. Přiblížila se k ní, chytila 
ji za ruku, hladila a úlisně se vetřela do 
její pozornosti. Potom začala pomlouvat. 
Koho? Své bližní, třeba ty nejbližší. Jako 
had rozsévala mezi ostatní jed falešných 
a zlých slov. Svět se najednou zamračil.

Ve farnosti svatého Euscordia v Miláně se 
sešla hromada lidí z různých částí světa: 
Itálie, Anglie, Rakouska, Ugandy, Guate-
maly a mezi nimi jsme byli i my, pár lidí 

z České republiky, z farnosti Rožnov pod 
Radhoštěm, se svým farářem. Zažívali 
jsme tam radostné přijetí, radostné spo-
lečenství a radostný svět přesto, že venku 
bylo pod mrakem a na Itálii bylo nezvykle 
chladno. Byli jsme zváni do místních 
buněk věřících, kteří znovu „objevili“ 
jednu úžasnou věc. Totiž, že ve společen-
ství těch, kdo jsou spojeni s Kristem, je 
radost. Radost z radostné zvěsti, evange-
lia, která hlásá, že je třeba milovat Boha 
a bližního jako sám sebe, že je třeba si 
odpouštět a navzájem si pomáhat. 
A také, že není dobré radovat se jenom 
v tomto shromáždění, ale je třeba obrátit 
se a zažitou radost zvěstovat dál. Protože 
každý člověk, který přijal Krista, má svoje 
oikos. Společenství bližních v rodině, na 
pracovišti nebo ve škole. A mezi nimi je 
vždycky někdo, na koho čeká evangelium 
o Boží lásce k člověku.

Všechno, co Bůh stvořil, viděl on sám 
jako dobré. Jenom jed satanův vede člově-
ka k tomu, aby to nazíral opačně a dával 
průchod pomluvám, zoufalství a škaro-
hlídství. Právě se dívám z okna. Počasí 
poněkud nevlídné na den, kdy si připomí-
náme památku svatého Barnabáše, první-
ho biskupa Milána. Toho, který měl kdysi 
pole. Prodal ho a peníze za ně utržené dal 
apoštolům k dispozici pro šíření Božího 
Slova. Slova pravdy, které má za úkol 
každý pokřtěný šířit. Slova radosti z nebe 
otevřeného pro všechny, kdo se rozhodli 
následovat Krista. Ono není opravdu tak 
důležité, jak je zrovna venku, mnohem 
důležitější je, jak je v duši.

jáhen Miroslav

Den sv. Barnabáše �0��
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ROZHOVOR

třída, až na výjimky. Je srdcem muzikant, 
rád sportuje, rád se směje, má rád změny, 
je tvůrčí a tvořivý. 

Zdeňka se narodila v roce 1945 na Dolních 
Pasekách, jako nejstarší z 5 ti sourozenců. 
S láskou vzpomíná na své dětství a nádher-
né mládí, které prožila v maličké dřevěnici 
obklopena milujícími rodiči, sourozenci 
a stařenkou. V jedné malé kuchyňce a svět-
nici žilo pospolu 9 lidí. Život ve stísněných 
prostorách učil vzájemné trpělivosti, ohle-
duplnosti a pomoci. 

Jak vzpomínáte na své dětství, rodiče? 
Honza: V rodném domě v Zubří jsme byd-
leli se staříčky. Dům byl malý, v přízemí 
byla kuchyň, ložnice a jeden velký pokoj. 
Po smrti staříčka jsem bydlel v pokoji se 
stařenkou. Trávil jsem s ní mnoho času, 

proto jsem k ní měl velmi blízko. Svýma 
mladýma očima jsem vnímal rodinný 
život. Tatínek byl voják z povolání a měl 
trochu vojenský přístup k výchově, 
maminka ho usměrňovala. Oba rodiče 
nás vždy brali s sebou – koupání, maliny, 
trvalo to až do věku, kdy jsem se ženil. 
Prožité rodinné společenství mně pomá-
halo při zakládání mé vlastní rodiny.
Zdeňka: Moji rodiče byli moc hodní. 
Tatínek byl člověk klidné povahy, velko-
rysý, nikoho nepřesvědčoval. Maminka 
vše zvládala tak skvěle, že jsem si říkala, 
že bude svatá. Ráda jsem pracovala na 
poli, pomáhala v domácnosti, milovala 
jsem přírodu. Maminka nás vedla k ranní 
modlitbě – protože každý odcházel z domu 
jinak, modlil se každý zvlášť. Večerní mod-
litba byla už společná. Dnes začínáme den 
s manželem společnou modlitbou chval. 

Jaký je Váš vztah k hudbě, tanci, tradi-
cím, Valašsku? 
Honza: Táta měl moc rád hudbu, asi jsem 
to po něm podědil. V 7. třídě mě moc 
bavil cimbál, chodil jsem do kroužku 
v Zubří, hrával jsem i v rožnovském sou-
boru Radhošť a 10 let v souboru Troják 
z Valašské Bystřice. Ve vedení soubo-
ru Radhošť byl Láďa Štrunc, výborný 
muzikant a dobrý člověk. Můj vztah k víře 
možná ovlivnil i jeho rozhodnutí – dovo-
lil své věřící manželce víru praktikovat 
a dokonce začal zpívat v chrámovém 
sboru. 
Zdeňka: Cítila jsem se vždy být pravou 
Valaškou, milovala jsem rodný kraj, tíhla 
jsem k tradicím. Během studia jsem 
v Jihlavě chodila do kroužku valašských 
tanců. Domů jsem mohla jezdit jen občas. 
Každý návrat jsem prožívala s hlubokým 
dojetím. Po skončení školy jsem tančila 
v souboru Radhošť. 

Jak jsi poznal Zdeňku? 
Honza: Zdeňku jsem poznal, když jsem 
končil maturitu. Oba jsme tehdy chodili 
do souboru Radhošť, ale vídali jsme se 
jen na společných zkouškách. K našemu 
seznámení došlo u Balatonu. Od roku 
1966, kdy jsme měli svatbu, už uplynulo 
47 let. Máme dvě dcery a syna, který je 
knězem, a radujeme se z šesti vnoučat. 
Rádi oba zpíváme. Já hraji na cimbál, 
autoharfu a mandolínu, Zdeňka na citeru.

Zažili jste za minulého režimu problé-
my pro svou víru? 

S Honzou a Zdeňkou jsem se setkala 
v jejich domku na Dolních Pasekách. 
Vyzařovala z nich vlídnost a zároveň 
živoucí energie. V jejich blízkosti jsem 
byla ráda. Jejich slova mě těšila u srdce. 
Když mi společně zahráli, zářily jim oči. 
Mně se tajil dech.

„Jen ten, kdo dovede být mírný 
jako David a Ježíš, 

zná něco z duchovní cesty.“ 
Anselm Grün

Honza se narodil v roce 1944 v Zubří, je 
ze 4 sourozenců. Rodiče i staříčci byli tra-
diční, ale opravdoví věřící. K praktickému 
křesťanskému životu patřila pravidelná 
návštěva nedělních bohoslužeb, oslava 
církevních svátků. Jako mladý ministro-
val. Tehdy chodila do náboženství celá 

O životě s Honzou a Zdeňkou Machovými



/ � /

do Valašského muzea, aby komise posou-
dila, zda je to výrobek lidový. Uspěl jsem 
a tak mi nic nebránilo v práci pokračovat. 
Košíky jsem pletl asi 10 let. Pak se objevily 
bolesti kloubů, nemohl jsem spát. Tím 
skončila košíkářská etapa mého života. 
V letech 92–98 jsem pracoval na dispe-
činku vodovodů a kanalizací. Když Tesla 
rozjela nový výrobní program, potřebo-
vali odborníky, kteří by zaškolili nové 
pracovníky. Přišla nabídka na návrat. 
Zvažoval jsem, zda tuto nabídku při-
jmout. Měl jsem dobrou práci, která mě 
bavila. Jsem člověk, který má rád změny 
a nebojí se jich, přesto jsem nevěděl, co 
je správné. Rozjímal jsem, ptal se Boha 
– měl jsem vnuknutí a rozhodl se, že 
práci přijmu. Pak až do svého odchodu 
do důchodu jsem měl samostatnou, tvůr-
čí práci, která mi hodně dala. Mohl jsem 
zůstat i déle, ale položil jsem si otázku 
– čemu dám přednost – výdělku nebo 
svým koníčkům. Rozhodl jsem se pro 
to druhé, abych mohl aktivně rozvinout 
vše, co jsem dříve kvůli zaměstnání dělat 
nemohl.
Zdeňka: Téměř celý život jsem pracovala 
v Loaně – nejdříve jako mistrová odbor-
ného výcviku, potom jako mistrová na 
dílně. 
Za doby duchovní správy otce Petríka 
vznikla asi v roce 1992 dobrovolná charita, 
předchůdce dnešní Katolické Charity, 
která pomáhala starým, nemocným nebo 
osamělým lidem. Její sídlo bylo na faře, 
poté v budově Katolického spolku, který 
budovu v roce 2005 daroval charitě. Vyrůs-
tala jsem v rodině, kde pomáhat druhým 
bylo samozřejmou součástí našeho života. 
Tato oblast mi byla blízká, a tak jsem mož-
nost pomáhat druhým velice uvítala. Otec 
Petrík nám dal seznam lidí, kteří potřebují 
např. nakoupit, doprovodit k lékaři a my 
jsme tyto činnosti zajišťovali. Brzy se však 
ukázala nutnost tyto činnosti koordinovat, 
dát jim určitý řád a pravidla a také člověka, 
který by nesl zodpovědnost. Stala jsem 
se dobrovolnou koordinátorkou těchto 
aktivit. V roce 1992 přišel požadavek 
profesionalizace, registrace na Minister-
stvu vnitra a já jsem se stala 1. ředitelkou 
rožnovské Farní charity. Všichni pracov-
níci absolvovali charitní kurz ve Vsetíně 
a charita začala poskytovat profesionální 
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. 
Pozici ředitelky jsem vykonávala do roku 
1996. Po mém odchodu byl na mé místo 
v konkurzu vybrán Radim Mikunda. 

Jak jste zvládali výchovu? 
Zdeňka: Ráda vzpomínám na odpolední 
chvíle, kdy jsme se všichni sešli u svačin-
ky a povídali si o prožitém dnu a řešili 
případné problémy. Všechno jsme s dětmi 
dělali společně a stále cítíme vzájemnou 
soudržnost. Dávala jsem dětem vnitřní 
svobodu při rozhodování, vnější hrani-
ce jsem stanovovala. Mluvila jsem více 
s Bohem o dětech než s dětmi o Bohu. 
Prosila jsem, aby jim pomáhal při jejich 
rozhodováních a v těžkostech. 

Rád sportuješ, co tě nejvíc baví? 
Honza: Od mládí rád sportuji. Myslím, 
že sportování patří k životu – přináší mi 
radost, baví mě to. V mládí jsme hodně 
chodili po horách, cestovali. Dnes je mou 
zálibou jízda na kole, jezdím většinou sám. 
Nikdo mě nehoní, jedu tempem, které mi 
vyhovuje. Zastavím se tam, kde se mi líbí. 
K 60. narozeninám jsem dostal skvělé kolo. 
Baví mne plavání a lyžování na běžkách. 
Rád poznávám nové, vnímám krajinu kolem 
sebe. Vždy s sebou nosím foťák, abych se 
o své zážitky mohl podělit se Zdeňkou. 

Byla jsi u zrodu kurzu Alfa. Můžeš nám 
říct, jak to všechno začalo? 
Zdeňka: Moje dcera Věrka pracovala 
v Poradně pro ženy a dívky. Jednou se 
v Brně zúčastnila úvodního semináře Alfy. 
Oslovila ji myšlenka evangelizace a svobo-
dy. Doporučila mi, abych se jela podívat. 
Protože jsem se snažila víru prožívat naplno 
a přála to všem, zúčastnila jsem se setká-
ní společně s MUDr. Martinem Blahou. 
Seminář mne nadchl a o. Jiří Polášek nás 
podpořil. Další podporu jsme dostali od 
Ludvíka Šojdra z Kroměříže, který se svým 
týmem kurzy Alfa již delší dobu realizoval. 
Získali jsme potřebné materiály, zájemce 
z řad farníků a začala se scházet první 
skupina. Z důvodu starosti o nemocnou 
maminku jsem vedení předala 
MUDr. Martinu Blahovi. Jeden kurz jsem 
pod jeho vedením absolvovala. Nyní jsem se 
opět zapojila aktivně do modlitební skupiny 
Alfy. Se sourozenci se scházíme každé úterý 
a pokračujeme v rodinném mariánském 
večeřadle, s kterým před sedmi lety začala 
naše maminka Žofie. 

Můžeš nám říct něco o počátcích 
Rožnovských Ogarů? 
Honza: Jsem srdcem muzikant. Prošel 
jsem mnoha soubory, ale vždy mi něco 
chybělo. Na to, co to bylo, jsem přišel až 

Honza: Jsem vyučený vakuový mechanik, 
poté jsem studoval gymnázium. Po jeho 
skončení jsem se díky „špatnému posud-
ku“ nedostal na vysokou školu. Vzdělání 
jsem si dokončil studiem na večerní škole. 
Potíže kvůli víře jsem neměl – veřejně jsem 
nevystupoval, svému oboru jsem rozuměl 
a měl jsem kolem sebe dobré lidi, kteří 
v případě potřeby stáli za mnou. Problémy 
měl můj tatínek za své postoje a výroky 
vůči tehdejšímu režimu a také, když se jako 
předseda rodičovského sdružení zasazoval 
o zanechání křížů ve třídách zuberské školy.
Zdeňka: Vystudovala jsem textilní prů-
myslovku v Jihlavě. V roce 1965 jsem 
nastoupila do Loany, učila teorii a byla 
mistrovou odborného výcviku. Po roce 
přišel rozkaz od ředitele, že musím mít 
pedagogický institut. Přihlásila jsem se 
ke studiu. Poté jsem byla předvolána 
k řediteli, který mi jasně sdělil, že pokud 
chci učit a být mistrová, musím se vzdát 
víry. To jsem neučinila. Znamenalo to 
přeřazení na jinou práci. Tato těžká 
životní situace mi pomohla více se ve víře 
zakotvit, byla pro mě nástrojem k hlubší-
mu duchovnímu životu. V roce 1984 jsem 
dala výpověď. Cítila jsem, že více neunesu 
neustálý nátlak. Našla jsem si novou práci 
v Tesle a později v rožnovské charitě, kde 
jsem zůstala až do odchodu do důchodu. 

Když se ohlédnete zpět – jaké bylo 
období vašeho aktivního pracovního 
života? 
Honza: Dlouhá léta jsem pracoval 
v Tesle. V 90. letech přestal být odbyt na 
polovodiče. Bylo to období po sametové 
revoluci. Byl jsem tehdy aktivním členem 
Občanského fóra a na jednom setkání 
v Rožnově Václav Klaus pronesl pro mě 
velmi významná slova, která ovlivnila mé 
další rozhodnutí. Řekl: „Dělejte jen to, co 
je nutné a prodejné.“ Jeho slova jsem bral 
vážně a rozhodl se nezůstat v práci, kde 
jsem sice mohl brát mzdu, ale zároveň byl 
součástí výroby, která jde na sklad. Mým 
heslem bylo nepřiživovat se na společnos-
ti. Vykročil jsem do neznáma. Odstupné 
bylo téměř vyčerpáno a já stále neměl 
práci. Tak jsem se dostal k pletení košíků. 
Navštívil jsem asi 5 košíkářů z okolí, abych 
se něco přiučil. Většina z nich mi skoro nic 
neřekla, později jsem pochopil, že řemeslo 
se těžko předává. Začal jsem plést sám, 
učil se, rozebíral staré košíky, poznával 
techniku a postupně vytvářel vlastní styl 
svých výrobků. Pak jsem donesl své košíky 
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svědčilo o tom, že jsi živý a pravý. Takového 
Tě chci hledat, poznávat a učit se s Tebou 
žít.“ Lekla jsem se toho, že jestli skutečně 
Bůh je, jak já si mohu dovolit klást mu 
podmínky. Po krátkém rozmýšlení jsem 
pochopila rozumem, že se mi přece tady 
ve vlaku nebude ukazovat a zmírnila jsem 
svůj požadavek. Řekla jsem: „Bože jestli jsi 
a jestli chceš, můžeš moji cestu vlakem do V. 
Meziříčí a zpět obohatit něčím pěkným nebo 
radostným, s čím nepočítám.“ V tu chvíli 
si ke mně někdo přisedl a odvedl moje 
myšlenky jinam. Po vystoupení z vlaku 
a během asi dvou hodin jsem prožila tři tak 
zvláštní a pro mne krásné chvíle, které mě 
naplňovaly radostí a přiváděly v úžas tak, 
že jsem se z nich radovala celou zpáteční 
cestu. Chvíli před vystoupením z vlaku jsem 
si uvědomila, o co jsem před dvěma hodi-
nama prosila. V mé mysli se vše propojilo, 
měla jsem pocit, že jsem zasažena bleskem 
a klesla v duchu před Boží přítomností 
na kolena a vzdala se. Od toho okamžiku 
začal pro mne živý Bůh existovat a já jsem 
se ho snažila všemi tehdejšími dostupnými 
prostředky hledat a učit se od Něho. Tím 
skončilo moje duchovní dětství. 

Máš někdy pocit, že Bůh tebe nebo svět 
opustil? 
Honza: Ano, cítím nespokojenost 
s Bohem ve chvílích, když vidím kata-
strofy – těžko se s tím smiřuji. Umím si to 
vysvětlit, ale zároveň zažívám tu bezmoc, 
že nelze pomoci. 

Jaké to bylo, když tě to v kostele neba-
vilo? 
Honza: Ano, ty chvíle také byly, brali jsme 
to však jako součást života, respektovali 

jsme rodiče. Jako dítě jsem měl z víry 
spíše strach, k víře jako osobnímu vztahu 
s Bohem jsem se dostal až v dospělém 
věku. Velkou inspirací mi v tomto byla 
rodina mé manželky Zdeňky. Její mamin-
ka byla žena velkého ducha. 

Váš syn se stal knězem. Jak to prožíváš 
jako matka? 
Zdeňka: Děti braly bohoslužbu jako sou-
část rodinného života. Synovo kněžství 
prožívám vnitřně. Proč se rozhodl stát se 
knězem, jsem se dozvěděla až z článku 
v Katolických novinách. Otec Petrík měl 
jednou v květnu kázání o Panně Marii, 
ona řekla Bohu Ano a svým Ano změnila 
svět. Jedním ANO. To slovo ho zasáhlo 
natolik, že pocítil, že i on chce říct Ano. 
Po vysvěcení na kněze působil čtyři roky 
jako vojenský kaplan, z toho půl roku na 
misi KFOR v Kosovu. Jeho první farnos-
tí byl Kostelec na Hané, kde jako farář 
a později děkan sloužil 7 let. Nyní je fará-
řem v Bánově, Suché Lozi a Bystřici pod 
Lopeníkem, nedaleko Uherského Brodu. 

Jaké období ve tvém životě bylo 
nejkrásnější? 
Honza: Šťastné okamžiky období dospí-
vání s kamarády, když jsem se oženil, 
bydlel u Zdenčiných rodičů a mohl čerpat 
a učit se z moudrosti jejího tatínka. Byl 
pro mě velkou oporou. 
Pěkné okamžiky mého života jsou spoje-
ny s hudbou, která mne dovedla až k Rož-
novským Ogarům. Mám velkou radost, že 
zálibu v hudbě našli i další členové rodiny.

Pro Farní zpravodaj připravila 
Alena Jbaili

v Bánově. Můj syn Jenda zde slouží jako 
duchovní správce. Zdejší muži tam založili 
soubor. Byl jsem pozván na zkoušku. Úpl-
ně mě to nadchlo – síla zpěvu, která vyza-
řovala z mužských hlasů, sounáležitost 
mužů. Zrodila se ve mně nová myšlenka   
založit v Rožnově mužský sbor, který bude 
mít svůj ráz a specifický charakter. Doma 
jsem začal přemýšlet, koho oslovit. Tak 
vznikli Rožnovští Ogaři, kteří jsou pro 
mě i duchovním společenstvím mužů. 
Zpíváme lidové písně, ale také v kostelích, 
na poutích, mariánské písně, staroslověn-
ské skladby. Jsme: „Chlapi co rádi zpívajú 
pěkné pěsničky.“ V Rožnovských Ogarech se 
podařil vrátit do lidového zpěvu duchovní 
rozměr. Více o Rožnovských Ogarech se 
dozvíte na ogari.pise.cz.

Můžeš nám říct něco o své zkušenosti 
s Bohem? 
Zdeňka: Víra, kterou mi předali rodiče, 
byla dobrá, bohatá a uspokojovala mě 
až do mých dvaceti let. Jednou jsem jela 
vlakem do nemocnice, abych si vyzvedla 
zdravotní potvrzení pro mého zaměstna-
vatele. Ráda jsem využívala každé volné 
chvilky ke čtení. Do ruky se mi dostal člá-
nek pojednávající o existenci a neexistenci 
Boha. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, 
ale při četbě se mě tato otázka hlubo-
ko dotkla. Uvědomila jsem si, že věřím 
v existenci Boha jen proto, že věřím rodi-
čům. Sama jsem si Jeho existenci nikdy 
neprověřovala. Tato myšlenka ve mně 
rozpalovala stále větší touhu žít v pravdě, 
až jsem se rozhodla k činu, kterého jsem se 
sama lekla. Řekla jsem: „Bože, nechci svým 
životem hrát divadlo, a proto tě prosím, 
udělej něco, co by mě stoprocentně pře-

Mužská pěvecká skupina Rožnovští Ogaři  
pod vedením pana Macha
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OHLÉDNUTÍ

ovlivňují náš život v negativním smyslu.
Začíná to vše modlitbami, při kterých se 
snažíme každý s Boží pomocí vyjít sami 
ze sebe k Ježíšovi, Jeho ranám, Jeho Krvi, 
k našim bližním i k jejich ranám. Při tom 
musíme jako milost přijmout víru, se 
souhlasem s Božím zjevením a otevřením 
svého srdce vanutí Ducha svatého. Všech-
no to uzdravování a osvobozování probí-
halo při adoraci před Nejsvětější Svátosti 
Oltářní. Bůh přitom nikoho do ničeho 
nenutí a působí svou milostí jen u toho, 
kdo mu otevře své nitro dokořán a pozve 
jej dovnitř s upřímností a v pravdě.
Dosvědčujeme, že Bůh konal své milosrd-
né skutky i mezi námi.

Franta, Alena, Milada, Oldřiška, 
Fanuš, Anna a další

Šest hodin. Mínus pět stupňů pod nulou. 
Prostě jarní víkendové ráno. Tehdy, 23. 3., 
jsme se my, rožnovská mládež v zastoupení 
asi 15-ti odvážlivců, vydali děkanátním 
autobusem na Arcidiecézní setkání mládeže 
na Velehradě. Autobus nás ovšem vysadil 
ve Starém Městě, které je od Velehradu 
pár kilometrů vzdáleno a z něhož jsme 
tedy spolu s dalšími 1700 účastníky 
putovali pěšky na Velehrad. Studený vítr 
řezal do tváří, ale jasné nebe a společen-
ství mladých nám dodávalo optimismu 
a tak jsme šťastně dorazili na místo určení 
– k bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Tam 
už byl zahájen program – představení 
děkanátů, nejrůznějších arcidiecézních 
zázemí pro mládež alias „prodloužených 
rukou o. arcibiskupa“, přednáška mons. 
Graubnera, v níž vyzýval mládež, aby se 
– v duchu motta letošního Světového dne 
mládeže: „Jděte, získejte za učedníky všechny 
národy“ – nebála svědčit o Kristu, a na 
závěr dopoledního bloku modlitba Anděl 
Páně. Následně jsme se rozprchli na oběd 
z vlastních zásob do města zaplaveného 

Předpokladem k modlitbám za vnitřní 
uzdravení je usmíření s Bohem ve svátosti 
smíření. K tomu byla příležitost první dny 
u třech kněžích.
Vnitřní uzdravení se týká ublížení   zraně-
ní, které nám způsobili naši bližní v době 
od našeho početí, k našemu narození, 
v našem útlém dětství, v našem dospívá-
ní, v našem dospělém životě v rodině, na 
pracovištích, ve společenstvích, v církvi 
až do současného stavu. Jsou to také 
zranění, které jsme si způsobili sami svým 
hříchem proti Bohu, svým bližním i sobě, 
a které třeba už byly odpuštěny ve svátosti 
smíření, ale nebyly dosud uzdraveny a jsou 
ještě uloženy v našem nitru, buď v oblasti 
vědomí, podvědomí, nebo nevědomí a tam 
čekají na uzdravení a přímo nebo nepřímo 

Zúčastnili jsme se duchovní obnovy 
od ��.–��. �. �0�� na sv. Hostýně

vedené P.  J iř ím Plesk ačem, k atolickým knězem v ýchodní  c írkve
Téma: Vnitřní  uzdravení  a  život  s  D uchem svatým

množstvím mladých. Měli jsme to štěstí, že 
se nám podařilo usadit se u stolu v narvané 
cukrárně a vychutnat si tamní neuvěřitelně 
nádherně vypadající i nádherně chutnající 
zákusky. (Pokud budete mít někdy cestu na 
Velehrad, určitě neprohloupíte, pokud cuk-
rárnu Jako doma navštívíte.) Již s plnými 
žaludky někteří z nás využili možnosti svá-
tosti smíření, někteří jsme zažili příjemná 
setkání s přáteli z jiných farností a další pak 
navštívili některou z mnoha přednášek či 
workshopů. (Na výběr byly výtvarné dílny, 
koncert skupiny Oboroh, adorace, přednáš-
ky o vztazích, o modlitbě, o hledání povolá-
ní a řada dalších.) Na chodbách školy, kde 
byl tento program připraven, bylo možno 
střetnout i volně se pohybujícího o. arcibis-
kupa. Využili jsme tedy příležitosti a setkání 
s ním náležitě fotograficky zdokumentovali. 
Vše pak vyvrcholilo mší sv., během níž 
rozdávali kněží každému účastníkovi kopii 
křížku nalezeného při vykopávkách z dob 
Velkomoravské říše. 
Co říct na závěr? Domů jsme dojeli živí 
a měli jsme se tam spolu hezky:) 

Magdalénka 

Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě

Příští duchovní obnova na toto téma bude od 1.–6. 6. 2014 
opět na sv. Hostýně. 

SVĚDECTVÍ

Postřehy jedné duše

Nedávno se mi stala tato příhoda: Když 
jsem po mši svaté odcházela z kostela, 
cestou jsem potkala partu lidí různého 
věku, pravděpodobně bez domova. Mezi 
nimi byla i dívka, na kterou se pamatuji 
z doby, kdy chodila jako malá do školky. 
Byla tehdy zanedbaná a moc nemluvila, 
ale paní učitelky se jí věnovaly, umyly ji 
a oblékly do oblečení, které získaly od 
jiných maminek. Jednou s dětmi pro 
vánoční besídku připravily živý betlém, 
a tehdy tato holčička představovala 
Pannu Marii. Velice jí to slušelo a dlouho 
se prohlížela v zrcadle, protože viděla, že 
i ona může být čistá, upravená a pěkně 
oblečená jako ostatní děti.
A teď jsem ji, už coby dospělou, potkala 
s několika muži romské národnosti a jed-
nou ženou. Jeden z mužů ke mně přistou-
pil a žádal mne o pět korun. Zamračila 
jsem se na něho a řekla jsem mu, že na 
alkohol mu žádné peníze nedám.
On mi však potichu řekl „Paní, pro sebe 
to nechci, ale tato dívka má hlad a my 
nemáme ani na rohlík“.
Vzala jsem ji za ruku a koupila jsem jídlo 
jí i ostatním. Svým poděkováním mne 
docela odzbrojili. Řekla jsem jim, ať děku-
jí Pánu Ježíši a ať se modlí, vždyť kostel 
je po celý den přístupný. Ujistili mne, že 
se modlí a poprosili mne, zda by mohli 
políbit Pána Ježíše na růženci, který mám 
stále u sebe. Dovolila jsem jim to a jeden 
z nich mne spontánně políbil na čelo, jako 
by to byl můj otec.
Byla jsem z toho tak v šoku, že jsem 
o nich celý den přemýšlela. Věřte, že když 
si beru jídlo, myslím i na ně.
Prodavačky z nedalekého obchodu mne 
upozornily na to, že tito lidé kradou. 
Namítla jsem jim, že každému z nás se 
může stát, že skončí na ulici a o hladu, 
v dnešní době to není nic nemožného. 
A řekla jsem jim, aby se za ně denně 
pomodlily Otče náš a Zdrávas Maria, 
a změní tak sebe, svůj pohled na ně a také 
trochu změní i celý svět. Prodavačky byly 
v šoku. 
Jsem ráda, že se s vámi mohu podělit 
o tento příběh.
Chvála Kristu a Panně Marii.
Ne že bych se zapírala, ale nestojím o pub-
licitu. Takových příběhů je kolem nás více.

 Jméno autorky je redakci známo. 
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OKÉNKO PRO DĚTI

Milé děti, každý rok si 5. července připomínáme svátek svatých Cyrila a Metoděje. 
Letos slavíme 1150. výročí příchodu těchto bratrů na Velkou Moravu. 

V následujících úkolech se můžete přenést do doby dávno minulé, kdy k nám zavítali.
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Správné odpovědi, své jméno a věk zasílejte do 30. 6. 2013 na emailovou adresu: 
marie.rozsypalova@gmail.com

A vy děti, které neumíte číst, poproste rodiče, aby vám pomohli. Přeji hodně štěstí!
Na čtyři vylosované luštitele čeká sladká odměna.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI

vi. Odchod mého drahého, milovaného, 
sv. vikáře papeže Benedikta XVI. znamená 
počátek konce… elita zednářů uchvátila 
moc nad mou církví a zneužije ji k nejod-
pornějšímu podvodu na katolíky. Falešný 
prorok nyní převezme Římský stolec.“ 
O současném papeži říká Poselství 732: 

„Já jsem neuvedl v úřad tuto osobu, která 
prohlašuje, že přichází v mém jménu.“

Z toho mě úplně mrazí. To je krutá řeč 
proti papeži a proti církvi. Kdyby to lidé 
vzali vážně, asi by opustili církev.
Divíte se ještě, proč jsem tak tvrdý? Ale 
srovnejte si v klidu obě strany. Emeritní 
papež odstoupil v obdivuhodné poko-
ře, protože ve svém věku už nemá sílu 
k náročnému vedení úřadu. Z velké části 
jím jmenovaní kardinálové zvolí podle 
nejlepšího svědomí nástupce, který vyza-
řuje svou víru v lásce a pokoře, je všemi 
uznáván. Na druhé straně je anonym, 
neznámá utajovaná žena, která se odvo-
lává na Ježíše, ale nikdo nemá možnost si 
ověřit její totožnost a věrohodnost. Mož-
ná se za ní jen skrývá někdo moc chytrý 
a zlý, někdo, kdo chce církev poškodit.

Jak se ale má získat jistota, když někdo 
pochybuje? Stačí zdravý rozum?
V tomto případě nám rozum odhalí mnoho. 
Pán Ježíš však řekl jasně: „Ty jsi Petr – Skála 
– a na té skále zbuduji svou církev a pekelné 
mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče 
nebeského království; co svážeš na zemi, 
bude svázáno na nebi, co rozvážeš na zemi, 
bude rozvázáno v nebi“ (Mt 16,18-19). Je 

Zprávy z arcidiecéze, rss-čbk
17. květen 2013

Uplynulo půl roku od vyjádření olomouc-
kého arcibiskupa Jana Graubnera k tzv. 
„Velkému varování Ježíše Krista“. Roz-
ruch kolem těchto údajných poselství irské 
vizionářky však neutichl a se změnami na 
papežském stolci v únoru a březnu tohoto 
roku se ještě zvýšil. Požádali jsme proto 
arcibiskupa Graubnera o zhodnocení 
poselství ve světle nedávných událostí.

Otče arcibiskupe, vy jste v listopadu 
zveřejnil své „Vyjádření k šíření tzv. 
Velkého varování Ježíše Krista a růz-
ným poselstvím o konci světa“. Někte-
ří věřící reagovali dost pobouřeně, 
protože těm poselstvím věřili a zdálo se 
jim, že jste moc přísný. Jak se díváte na 
toto poselství dnes?
Dnes je vidět, že Velké varování je daleko 
horší, než jsem si tehdy myslel. Už tenkrát 
mi bylo jasné, že to není z Boha, ale myslel 
jsem si, že je to jen z člověka, že jde jen 
o lidské blouznění, že je třeba lidi varovat, 
aby lidské slovo nepovažovali za slovo 
Boží. Dnes je však vidět, že jde o věc přímo 
ďábelskou, která se snaží rozbíjet církev, 
brát lidem víru v církev a zbavit je svátostí, 
zahnat je do samoty izolace, či společen-
ství nebezpečné sekty. Nechci nikoho 
obviňovat, třeba jde o lidské blouznění, ale 
zneužité ďáblem, důsledky jsou ďábelské.

Není to zase příliš tvrdé? Z čeho tak 
usuzujete?
Ze samotného textu těch poselství. Tehdy 
mi někteří kritici vytýkali, že necituji, tak 
si všimněte, co říkají ta poselství: Posel-
ství 708 ze 13. února 2013: „V tomto čase 
je nebe plné hněvu, když trnová koruna 
sestupuje, aby rozdrtila mé tělo, katolickou 
církev na zemi. Toto proroctví podané vám 
velmi podrobně v posledních dvou letech, 
se vyplňuje… Můj svatý vikář byl k onomu 
činu (abdikace) donucen a důsledkem 
toho bude velmi trpět… základy mé církve, 
katolické církve, byly rozdrceny na prach.“ 
Poselství 710 má nadpis: „Toto je poslední 
bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, 
ale brzy povstane. Nyní jste pod vládou 
zla v mé církvi.“ Poselství 712: „Celý svět 
bude svědkem schizmatu v katolické círk-

Arcibiskup Graubner k Velkému varování: 
Důsledky jsou ďábelské

třeba se jen rozhodnout, jestli budu věřit 
skutečnému Kristu evangelií, nebo blouzně-
ní utajeného anonyma.

Ale jak je to potom se zjeveními a různý-
mi dary Ducha, které mohou věřící mít?
Bůh dává různá charismata. Nesmíme však 
přehlédnout, že existuje i charisma řízení 
a rozlišování. Skuteční světci, jako například 
sv. Kateřina Sienská, všechna svá zjevení 
a vnuknutí nechali posoudit církvi. Co církev 

neschválila, hned zapomněli. KKKC 182 
říká: „Papež, římský biskup a nástupce svaté-
ho Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ 
jednoty církve. Je zástupcem Krista, hlavou 
biskupského sboru a pastýřem celé církve, 
nad níž má z Božího ustanovení plnou, 
nejvyšší, bezprostřední a všeobecnou pravo-
moc.“ Tomu, kdo zná Katechismus, je jasno.

Je irské poselství v současnosti jediné?
Ne, mezi lidmi kolují různá poselství, napří-
klad poselství z Ukrajiny, za kterým stojí 
bývalí čeští kněží, kteří se pro neposlušnost 
dostali do církevních trestů. Prohlásili se za 
biskupy, vyloučili z církve papeže Benedikta 
XVI. i Jana Pavla II. a téměř všechny biskupy 
světa. Založili Ukrajinskou pravověrnou 
řeckokatolickou církev, kterou se snaží zare-
gistrovat v ČR a svými poselstvími svádějí 
zbožné katolíky, aby nechodili na mši, pokud 
se tam modlí za papeže. Ďábel se umí scho-
vat i za zdání pravověrnosti a zbožnosti.

Nejsou z toho pak lidé zmatení?
Žádný katolík nemusí být zmatený, když 
bude v jednotě s papežem, který je základem 
naší jednoty a jistoty při následování Krista.

Zdroj: webové stránky 
Arcibiskupství olomouckého www.ado.cz 
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výuky práce na počítači, zpívání, promítá-
ní filmů atd. 

Dále zajišťujeme masáže, kadeřníka, 
pedikúru. V případě zájmu zprostředkuje-
me setkání s duchovním.

Samozřejmostí je možnost osobní 
hygieny včetně sprchování, možnost 
objednání stravy – snídaně, dopolední 
a odpolední svačiny, oběda a možnost 
odpočinku na lůžku.

V případě potřeby je možné sjednat 
dopravu do našeho zařízení a zpět domů.
Službu poskytujeme každý všední den 
od 7 do 15 hod, v pátek však jen do 14 hod.
Centrum denních služeb mohou nav-
štěvovat senioři nebo lidé s tělesným 
postižením, kteří potřebují pomoc ostat-

Od začátku letošního roku, kdy se Charita 
v Rožnově p. R. přestěhovala do zbrusu 
nového objektu, nabízí obyvatelům Rož-
novska další sociální službu – Centrum 
denních služeb.

Za tímto poněkud nesrozumitelným 
názvem si můžete představit nabídku 
denního pobytu v příjemném prostředí 
s pestrým denním programem a zají-
mavými činnostmi, tedy vlastně obdobu 
denního stacionáře. 

Pro naše klienty připravujeme např. 
procházky a výlety do okolí, jednoduchá 
a nenáročná cvičení podle možností 
každého jednotlivce, výrobu předmětů 
z různých materiálů, např. z pedigu, 
hlíny, papíru, textilií apod., procvičování 
paměti a mozkových schopností, možnost 

Centrum denních služeb Charity v Rožnově p. R.

ních, nemohou být během dne sami doma 
nebo se cítí osamělí a potřebují kontakt 
s okolním světem.

Vážní zájemci o tuto službu nebo jejich 
rodinní příslušníci k nám mohou přijít 
na bezplatnou návštěvu, během které 
u nás mohou pobýt, seznámit se s pro-
středím, s průběhem celého dne, a také 
potkat nové lidi.

Pokud se Vám u nás bude líbit, můžete se 
následně rozhodnout, že budete službu 
využívat pravidelně. 

Navštívit nás můžete kterýkoli všední den 
v době od 7 do 15 hodin. Podáme Vám 
podrobné informace a zodpovíme Vaše 
otázky týkající se služby. 

Kontaktní informace
telefon: 571 654 954
mobil: 603 549 642
e-mail: zlatuse.lusovska@valmez.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.
adresa: Pivovarská 2190, Rožnov p. R.
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SVATÍ MĚSÍCE
Barnabáše v Těšanech, z kostelů ve světě 
lze uvést např. baziliku sv. Barnabáše 
v italském Marinu či anglikánský kostel 
sv. Barnabáše v australském Sydney. 
Svatý Barnabáš je znázorněn např. ve 
staroměstském orloji, v kostele sv. Voršily 
v pražském Novém Městě, v Martinické 
kapli Katedrály svatého Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze. v Chlumu svaté Maří 
a v kostele svatého Václava na Smíchově.

Atributy: 
kniha, olivová ratolest, kámen

Patron: 
Milána, Florencie; Kypru; bednářů, tkal-
ců; proti sporům, smutku, padání kamení 
a krupobití

Brigitta Birgersdotter, později známá jako 
svatá Brigita Švédská (1303-1373) byla 
švédská katolická mystička a světice. Byla 
dcerou Birgera Perssona, jednoho z nej-
bohatších hospodářů v zemi. Brigita byla 
příbuzensky spojena s tehdejšími švédský-
mi králi. Brzy po jejích 11. narozeninách 
jí matka zemřela a otec její výchovu svěřil 
tetě, která byla zároveň její kmotrou. V roce 
1316 se provdala za Ulfa Gudmarssona, 
kterému porodila osm dětí. Jedním z nich 
byla taktéž svatá Kateřina Švédská.
Brigitina svatost a laskavost jí brzy udě-
laly známou v dalekém okolí. Ve svých 32 
letech byla povolána do Stockholmu jako 
dvorní dáma. Velký náboženský vliv měla 
i na svého manžela, se kterým vstoupila 
do III. řádu sv. Františka. Roku 1344 Ulf 

Narodil se na Kypru (?–61), pocházel 
z židovské rodiny (kněžského rodu Lévij-
ců), jeho rodiče ho pojmenovali Josef. Je 
postavou Nového zákona, nejvíce je mu 
věnováno ve Skutcích apoštolů a sv. Pavel 
ho také zmiňuje ve svých listech. Byl jeden 
z prvních učedníků, spolu se sv. Pavlem se 
věnoval misionářským cestám na pohan-
ská území – např. Antiochie, Malá Asie. 
Zúčastnili se také koncilu v Jeruzalémě, 
kde obhájili názor, že nežidovští konver-
tité nemusí přijmout židovské tradice 
(zejména obřízku), aby došli spásy. Jméno 
Barnabáš získal poté, co prodal všechnu 
svou půdu a utržené peníze věnoval církvi 
v Jeruzalémě. Když se Pavel po svém 
obrácení vrátil do Jeruzaléma, Barnabáš 
se ho ujal a představil ostatním apoštolům. 
Barnabáše pak poslali do Antiochie, aby 
se ujal těch mnoha pohanů, kteří uvěřili 
v Ježíše. Zde dostali následovníci Krista 
označení křesťané.
Vypráví se, že jistí Židé, kteří přišli do Sýrie 
a Salamis, kde Barnabáš kázal evangelium, 
byli velice rozčíleni jeho neobyčejnými 
úspěchy. Když jednou diskutoval v syna-
goze, přepadli ho a vyvlekli ven, kde ho po 
nelidském týrání v roce 61 ukamenovali. 
Barnabášův bratranec Jan Marek, který vše 
viděl, pak tajně pohřbil jeho tělo v jeskyni, 
kde zůstalo až do doby císaře Zenona, 
r. 485. Pozůstatky považované za Barnabá-
šovy se našly v roce 488 v hrobce kláštera 
sv. Barnabáše v Salamis. Tradičně je 
považován za zakladatele Kyperské církve 
a je uctíván jako patron Kypru.
Jelikož jde o známou novozákonní posta-
vu, lze kostely jemu zasvěcené najít po 
celém světě; v Česku je farní kostel svatého 

Svatý Barnabáš  / ��. �./

Svatá Brigita / ��. �. /

zemřel v cisterciáckém klášteře v Alvas-
tře, do kterého vstoupil (s Brigitou se po 
pouti rozhodli žít zdrženlivě) a ve kterém 
již byl jejich syn. Brigita se po jeho smrti 
upnula cele na náboženský život.
Kolem roku 1350 se vydala do Říma. 
Chtěla žádat papeže o potvrzení nového 
řádu a také aby plnila svou misi pozdvih-
nout morální cítění tehdejší doby. Stanovy 
řádu byly potvrzeny až roku 1370 papežem 
Urbanem V., nicméně mezitím se Brigita 
stala v Římě všeobecně oblíbenou osobou 
pro svou dobrosrdečnost. V Římě zůstala 
až do své smrti 23. července 1373. Než 
byly její ostatky převezeny do švédské 
Vadsteny, byla pohřbena v kostele San 
Lorenzo in Panisperna v Římě. V roce 
1391 byla kanonizována papežem Bonifá-
cem IX. a potvrzena koncilem v Kostnici 
roku 1415.
Již jako dítě byla přesvědčena o tom, že 
má mystické vize. Byly stále častější, až se 
záznamy o nich staly velmi populárními 
během pozdního středověku. Její vize 
narození Krista značně ovlivnily soudo-
bou ikonografii. Krátce před svou smrtí 
popisovala vidění malého Ježíše, jak leží na 
zemi a vyzařuje světlo. Panna Maria měla 
světlé vlasy. Ve výtvarném pojetí Kristova 
narození bylo šerosvitu užíváno velmi čas-
to až do baroka. Další ikonografické prvky 
– svíce připevněná na stěně či přítomnost 
Boha Otce nad scénou Narození – mají 
také původ v Brigitiných vizích.
Sv. Brigita dlouho v modlitbách prosila 
za to, aby jí bylo sděleno, kolik ran Ježíš 
Kristus utrpěl během svých pašijí. Vzhle-
dem k její trpělivost se jí jednoho dne prý 
Ježíš zjevil a řekl, že obdržel 5475 ran 
a jestli je chce nějakým způsobem uctít, 
ať se po dobu jednoho roku modlí každý 
den patnáctkrát otčenáš, zdrávas a 15 
dalších modliteb, které jí On sám naučí. 
Po skončení roku tak uctí všechny rány 
(15 × 365 = 5475).
Později se objevily určité pochybnos-
ti, zda autorkou oněch 15 modliteb je 
skutečně Brigita. Existuje domněnka, 
že jsou ze zbožných kruhů anglického 
původu nebo anglických sester řádu, 
který založila. Ať už je jejich původ jaký-
koli, během středověku se široce rozšířily 
a staly se pravidelnou součástí tzv. hodi-
nek a další náboženské literatury. Modlit-
by byly přeloženy do mnoha jazyků.
Papež Jan Pavel II. Brigitu jmenoval v roce 
1999 patronkou Evropy. Při té příležitosti 
se o ní vyjádřil takto: „Svým hlubokým pro-
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pravdy. Za základní předpoklad úspěchu 
považoval za nutné žít mezi těmi, jimž 
chtěl kázat, ve stejné chudobě, a napodo-
bit tak lidové kazatele. Tímto způsobem 
chtěl přesvědčit zbloudilé kacíře o mylnos-
ti jejich názorů a přivést je nazpět do lůna 
katolické církve.
Papež Inocenc III. Dominga poslal jako 
putujícího kazatele do jižní Francie. Domin-
go dbal o to, aby se jeho druhům dostalo 
nejprve dobrého teologického vzdělání, aby 
dokázali dobře rozpoznat i potírat kacířské 
názory. Posílal je proto na nejprestižnější 
univerzity do Paříže, Bologne nebo Oxfor-
du. Celoživotní studium se mělo stát pro 
budoucí zanícení kazatele formou askeze. 
Není náhodou, že nejvýznamnější vrcholně 
scholastičtí filozofové Albert Veliký a Tomáš 
Akvinský byli dominikány.
Roku 1215 založil Domingo na základě 
augustiniánské řehole nový žebravý řád, kte-
rý o rok později schválil papež Honorius III. 
pod názvem Řád bratří kazatelů. Hlavním 
úkolem mendikantů bylo kázat, zpovídat 
a žít z almužny. Později byla do jejich péče 
svěřena inkvizice. Sám Domingo však prý 
nikdy nepoužil proti kacířům násilné metody.
Dominik jednal o splynutí své družiny 
s druhy Františka z Assisi, ten však 
nesouhlasil, neboť jeho poslání a pře-
devším cesta, jejímž prostřednictvím 
chtěl dosáhnout svého cíle, byly zčásti 
odlišné. Dominik byl střízlivější, méně 
bezprostřední a nebyl tak hluboce zaujat 
evangeliem. Byl dobrým organizátorem 
a prosazoval na rozdíl od Františkovy 
skupiny vzdělání.
Jiří Rajmund Tretera o nich napsal:
„Někdy se říká, že tito dva světci dovedli 
Evropu 13. století zpět ke Kristu. Bývají 
zobrazováni, jak podpírají sloupy řítící se 
budovy církve. Zřejmě křesťanské národy 
v době počátků pozdního středověku opravdu 
ztrácely důvěru a kolísaly ve víře. Symptoma-
tickými jevy té doby bylo rozšíření sektářství 
a naproti tomu otupění mravního vědomí 
zejména v různých vrstvách tehdy vznikají-
cích a rozvíjejících se měst.“
Domingo de Guzmán byl v roce 1234 byl 
papežem Řehořem IX. kanonizován.

Atributy:
kniha, lilie, kámen, vrabec, hůl, růženec, 
pes. Bývá zobrazován jako kazatel.

Patron: 
Dominikánů, astronomů, vědců, krejčích, 
proti krupobití, proti horečce.

cítěním tajemství Krista a Církve se zapojila 
v mimořádně kritickém okamžiku dějin 
Církve do budování jejího společenství. Z 
Brigity vyzařuje prorocká síla. S jistou ote-
vřeností hovoří ke knížatům a papežům. V 
zájmu mravní obrody křesťanstva a ducho-
venstva nešetří přísnými napomenutími.“
Papež Benedikt XVI., ještě coby kardinál 
Ratzinger o ní napsal, že putovala ve šlépě-
jích Boha, který vstoupil do našich stop. 

Atributy: 
kniha, poutnická hůl, jako abatyše 
s bílým závojem

Patronka: 
Evropy, Švédska, vdov, umírajících 
a poutníků

Svatý Dominik / �. �. /

Domingo de Gurmán, později sv. Domi-
nik (1170-1221), byl synem drobného 
kastilského šlechtice a vstoupil na 
duchovní dráhu. V mládí se stal kanov-
níkem biskupa z Osmy a profesorem 
katedrální školy. Roku 1203 doprovázel 
svého biskupa do Říma a při zpáteční 
cestě se v jižní Francii setkal s heretic-
kými kacíři. Zjištění, jak vysoká úroveň 
jejich vzdělanosti a přísná organizace sekt 
přispívají k šíření hereze, ho přivedlo na 
myšlenku využít stejných metod pro práci 
katolických kněží, a dosáhnout tak lepších 
výsledku při potírání kacířství. Roku 1206 
se na koncilu v Montpellieru rozhodl, že 
se dále bude věnovat boji proti herezím, 
a to osobním příkladem a kázáním. Jeho 
posláním se stalo šířit lásku kázáním 

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Při-
náším 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, Mat-
kou našeho Pána a Matkou Církve, 
zvláště na úmysly, které nám před-
kládá 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!

 

ÚMYSLY APOŠTOL ÁTU 
MODLITBY

ČERVENEC
1. Aby Světový den mládeže v Brazílii 
povzbudil všechny mladé křesťany 
v touze stát se učedníky a misionáři 
evangelia.
2. Aby se na celém asijském kontinentě 
otevřely brány hlasatelům evangelia.
3. Aby se náš národ nezpronevěřil víře 
svých otců.

SRPEN
1. Aby rodiče a vychovatelé pomáhali 
novým generacím utvářet si správně 
svědomí a růst v dobrém a poctivém 
životě.
2. Za místní církve na africkém kon-
tinentě, aby ve věrnosti evangelnímu 
poselství přispívaly k vytváření pokoje 
a spravedlnosti.
3. Aby ti, kdo musí překonávat 
překážky a lidskou zlobu, neztráce-
li odvahu a sílu k věrnému plnění 
křesťanských povinností.
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POZVÁNÍ

Sedmá Pěší pouť za umělce odstar-
tuje v neděli 4. srpna 2013 v Rožnově 
pod Radhoštěm a jejím cílem bude 
– stejně jako v loňském roce – Vele-
hrad, kam poutníci dorazí v sobo-
tu 10. srpna. Trasa povede přes 
Radhošť, Zašovou Valašské Meziříčí, 
Rajnochovice, Hostýn a Štípu.

Olomouc: „Pokračuj v cestě! 
Když se zmýlíš, povstaneš 

a půjdeš dál. Tak to na cestě 
chodí. Ten, kdo raději nikam 
nejde, aby náhodou nechybil, 

se mýlí daleko vážněji.“ 

Slova nového papeže Františka z jeho 
homilie pronesené 8. května si v sed-
mém roce svého trvání zvolila jako téma 
letošní pěší pouť za umělce. Poutníkovi 
se totiž může častokrát stát, že se zmýlí, 
že upadá nejen na mysli, ale i fyzicky, 
ovšem navzdory tomu jde dál. Pouť při-
náší nesmírné bohatství zážitků a zku-
šeností, a to jak dobrých a radostných, 
tak i nedobrých a bolestných. Na pouti 
je však vždy úžasné to, že se putování 
ve výsledku stává vždy jen radostí. Pouť 
člověka učí přijímat dané skutečnosti 
každého dne a poradit si s nimi.

Pokračuj v cestě! aneb další 
ročník Pěší pouti za umělce

Termín: neděle 4. 8. – sobota 10. 8. 2013

Trasa a program:
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1. den | neděle 4. 8. | zahájení Pěší poutě za umělce 2013

Farní kostel Všech svatých v Rožnově: 
10.30   MŠE SV. na zahájení Pěší poutě za umělce 

celebruje Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký
16.30   SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ 
17.00   STAROSLOVĚNSKÉ LITURGICKÉ ZPĚVY 

v podání chrámového sboru z Velké Bystřice pod vedením Ivany Juráňové
17.45   KDO VLASTNĚ BYLI CYRIL A METODĚJ? 

s Oldřichem Seluckým, spisovatelem, scénáristou, malířem a ilustrátorem o dvou 
velkých postavách našich dějin a jejich významu pro nás

ROŽNOV P/R – RADHOŠŤ – ZAŠOVÁ
2. den | pondělí 5. 8. | 1. etapa trasy (cca 15 km)

8.15   přeprava autobusovou veřejnou dopravou z Rožnova (8.15) na Pustevny (8.58)
9.00   pěšky z Pusteven na Radhošť

10.15   modlitba v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti
11.00   po červené značce do Rožnova p/R
14.52   vlakem do Stříteže n /B a odtud pěšky do Zašové

Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Zašové:
18.00   MŠE SV. 
19.00   KŘESŤANSTVÍ V JAPONSKU 

o křesťanství v historii Japonska, ale i v současnosti, bude vyprávět P. Ludvík 
Armbruster SJ, který na těchto ostrovech žil většinu svého života

PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLCE �0��
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Pěší pouť za umělce umožňuje setká-
ní s člověkem, s přírodou, s krásou 
kulturního bohatství naší země, 
objevuje krásu Božího stvoření. Pěší 
pouť za umělce je tedy modlitbou za 
každého člověka a tato modlitba je 
uskutečňována formou programu, 
který předkládá hodnoty kultury 
vzešlé z křesťanské tradice.

Hosty letošního programu v mís-
tech na trase pouti budou Oldřich 
Selucký, scénárista, spisovatel, malíř 
a ilustrátor, s povídáním o sv. Cyrilu 
a Metodějovi (Rožnov), P. Ludvík 
Armbruster, SJ se zkušeností křesťa-
na v Japonsku (Zašová) a také Petr 
Hudec a Petr Číhal se zhudebněný-
mi verši B. Reynka (Svatý Hostýn). 
Významný český psycholog Vladimír 
Smékal se ve Štípě zamyslí nad téma-
tem „Potřebuje lidská společnost pro 
svou životaschopnost tradici?“ Posled-
ní večer na Velehradě bude hostem 
Radek Habáň, redaktor Radia Pro-
glas a autor pořadů pro mládež. Večer 
bude věnován pohádkám.

Pěší pouť za umělce, ale i každé-
ho člověka, je určena pro každého 
zájemce, kterého myšlenka tohoto 
putovaní zaujme a souzní s ní. Zapojit 
se lze i tak, že zájemci absolvují jen 
některé úseky nebo se zúčastní pouze 
večerních programů (viz níže). Sama 
poutnická skupina je limitována hra-
nicí 20 účastníků.

Zájemci o celotýdenní putování se 
mohou hlásit na e-mailové adrese: 
pavlikova@arcibol.cz, propagační 
materiály najdete také na webových 
stránkách www.ado.cz 
a www.rapsodickedivadlo.cz.

Martina Pavlíková

ZAŠOVÁ – Valašské Meziříč – RAJNOCHOVICE
3. den | úterý 6. 8. | 2. etapa trasy (cca 17 km, náročnější trasa)

8.18   přeprava vlakem ze Zašové (8.09) do Valašského Meziříčí (8.19) 
8.35   pěšky z vlakového nádraží Valašské Meziříčí k rozcestníku Poličná 

po červené na rozcestník Pišková, po žluté na Kuželek, 
odtud po červené do Rajnochovic 

17.00   U PRAMENE SVATÉ ANNY – u pramene sv. Anny v Rajnochovicích
úryvky textu z básnické skladby Václava Renče Popelka nazaretská

18.00   MŠE SV. – poutní kostel Narození Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích

RAJNOCHOVICE – SVATÝ HOSTÝN
4. den | středa 7. 8. | 3. etapa trasy (cca 14 km)

8.00   pěšky od fary z Rajnochovic přes Tesák na Svatý Hostýn
16.00   MŠE SV. – bazilika Nanebevzetí Panny Marie
17.00   HUDBA V POEZII BOHUSLAVA REYNKA – Jurkovičův sál

zhudebněné verše B. Reynka v podání Petra Hudce a Petra Číhala

HOSTÝN – Rusava – Lukov – ŠTÍPA 
5. den | čtvrtek 8. 8. | 4. etapa trasy (cca 20 km)

7.30   pěšky ze Svatého Hostýna po modré na Skalný, dále po zelené přes Klapinov, 
po červené na Pardus, po žluté přes Rusavu – Ráztoku do Lukova 

15.00   z Lukova přes Lešnou do Štípy 

Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě:
18.00   MŠE SV.
19.00   POTŘEBUJE LIDSKÁ SPOLEČNOST 

PRO SVOJI ŽIVOTASCHOPNOST TRADICE? 
nad tématem tradice v lidské společnosti se bude zamýšlet emeritní profesor 
Masarykovy univerzity Vladimír Smékal 

  
ŠTÍPA – Otrokovice – Staré Město – VELEHRAD
6. den | pátek 9. 8. | 5. etapa trasy (6 km)

11.46   odjezd vlakem z Otrokovic do Starého Města
12.00   pěšky ze Starého Města po Poutní cestě růžence s modlitbou růžence
18.00   MŠE SV. – kaple baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
19.00   POHÁDKY V NAŠEM ŽIVOTĚ – sál kardinála Špidlíka

o pohádkách s Radkem Habáněm, redaktorem Radia Proglas, ale také autorem 
rozhlasových pořadů pro děti a mládež

VELEHRAD
7. den | sobota 10. 8. | zakončení Pouti za umělce 2012

13.00   MŠE SV. na závěr Pěší poutě za umělce – kaple Panny Marie, 
Matky jednoty křesťanů v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
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PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ  Z A POSLEDNÍ OBDOBÍ

SVÁTOST KŘTU

jméno narozen/a pokř těn/a

Vojtěch Pavlát * �� .�� .�0�� ��.�.�0��

Andrea Aneta K ramolišová * �.�.�0�0 ��.�.�0��

Anna M arie Petruželová * �.�� .�0�� ��.�.�0��

Amalie Lenk a Bor tlová * �� .�� .�0�� ��.�.�0��

Dominik Š imon Jurajda * �� .�.�0�� ��.�.�0��

D ita M arie G áliková �� .�.�0�� ��.�.�0��

Anna Božena Polášková �� .�.�0�� ��.�.�0��

Valerie  Jana Fitos �� .�.�0�� ��.�.�0��

S amuel  Buroň �.�� .�0�� ��.�.�0��

S andra Halamíčková �� .�.�0�� ��.�.�0��

K ristián Vašek �� .�.�0�� ��.�.�0��

Isabella  Li l y  Bathke �� .�� .�0�� ��.�.�0��

Tereza Bělunková �� .�� .�00 � ��.�.�0��

K ristýna Michaela Kokešová �� .�� .�00 � �.�.�0��

S ebastian Jiř í  Kokeš �� .�� .�0�� �.�.�0��

SVATBY V NAŠÍ  FARNOSTI

dne jméno a  bydliště

�.� .�0�� Jan S tibor  z  Olomouce 
Lucie L azeck á z  Valašské Bystřice

��. �.�0�� Petr  Nejedl ý  z  C hocně
Š árk a Jurčová z  Valašské Bystřice

Petr  K lepáč z  Rožnova pod Radhoštěm
Lenk a M ar tynková z  Boc anovic

��.�.�0�� Michael  Hejný z  Rožnova pod Radhoštěm
Aneta Valasová z  Rožnova pod Radhoštěm

�.�.�0�� Jozef  Preták ze S taré Bystrice,  S lovensko
Z uzana Kolaříková z  Rožnova pod Radhoštěm

Lumír  Pracný z  Branky u  O pav y
Jolana M alá z  O pav y

Radim Bumbala z  Rožnova pod Radhoštěm
Irena Novotná z  Rožnova pod Radhoštěm

�.�.�0��
ve Viganticích

M ar tin O ndruch z  Horní  Beč v y
Iveta Pařenicová z  Vigantic

�.�.�0�� Richard K alod z  Rožnova pod Radhoštěm
Lucie Vantuchová z  Nupak,  Praha v ýchod

��. �.�0�� M arek Pavlic a z  Rožnova pod Radhoštěm
M aria I l j inična Limina z  Moskv y,  Rusko

už máme v naší rožnovské farnosti regis-
trováno 90 Vašich adres, a kdybychom 
připočítali mnohdy ještě Vaše „polovičky“ 
nebo někdy i celé rodiny, bude nás hodně 
přes stovku. A televize NOE má velkou 
radost i z každého dalšího člena klubu přátel. 
Vždyť i díky nám mohla oslavit teď v květnu 
již 7. výročí zahájení svého vysílání, a stále je 
schopna, bez jediné placené reklamy, tvořit 
a vysílat velmi kvalitní a zajímavé pořady, 
které poučí a pobaví všechny věkové skupiny. 
Rovněž díky Vaší štědrosti mohla TV NOE 
pořídit nový moderní přenosový vůz, který 
umožňuje sledovat přímé přenosy ve vysoké 
kvalitě a tím hlavně starším a méně pohyb-
livým lidem být „přímo na místě“ a přitom 
v pohodlí a teple svého domova. 

My dva působíme v naší farnosti již čtvrtým 
rokem jako prostředníci mezi Vámi a TV 
NOE (tak zvaní KANOE). Chtěli bychom 
Vás stručně informovat o této činnosti 
i o některých jejích problémech, které 
bychom mohli společně „vychytat“. 

Prvním naším úkolem je shromažďovat od 
Vás finanční dary pro TV NOE a více méně 
pravidelně je odesílat na místo určení. Samo-
zřejmě není povinností posílat příspěvky 
přes nás, mnozí z Vás je posíláte sami. Ale 
od těch, kteří nám věnovali svou důvěru, za 
což jsme jim velice vděčni, jsme za tu dobu 
již odeslali do TV NOE 65.800 Kč. Někteří 
z Vás se však někdy ptají, jestli jsme jejich 
dar už odeslali, nebo se diví, že ještě ne. Ty 
bychom rádi ujistili, že každá jejich koruna 
se vždy dostane tam kam má, jen to někdy 
déle trvá, než se nashromáždí větší částka, 
aby to tak zvaně stálo za to již poslat.

Druhým úkolem je distribuovat Vám poštu, 
kterou TV NOE občas zasílá svým přátelům, 
a my ji dostáváme pro celou farnost hromad-
ně, čímž TV NOE ušetří hodně finančních 
prostředků za poštovné. Je to ale úkol dosti 
náročný, jelikož druhý zde působící KANOE 
svou činnost ukončil a nám zůstalo všech 90 
adres. Mnoho z Vás sice známe a můžeme 
Vám poštu předat v kostele, ale stále je Vás 
dost, kterým musíme na vlastní náklady poš-
tu doručovat domů. Náročné je to i časově, 
a tak se občas i stane, že dostanete např. 
vánoční poštu až v lednu. Velmi nás to mrzí. 
Rádi bychom Vás poznali osobně všechny, 

Milí členové klubu přátel 
televize NOE,

jistě by to naši spolupráci ulehčilo. Proto 
navrhujeme, až přijde další pošta, pozvat 
adresáty do sakristie a tam ji předat osobně. 
Zkusíme a doufáme, že se dílo podaří, a také 
se těšíme, že se více poznáme.

Ještě jednou děkujeme za Vaši důvěru, přejeme 
hezké dny a za Vaše dary „Pán Bůh zaplať!“

Miroslav a Helena Poláškovi
Tel. 571 654 026 nebo 774 220 241

e-mail miroslav.polasek@seznam.cz
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PŘEHLED POHŘBŮ Z A POSLEDNÍ OBDOBÍ

POHŘBY V NAŠÍ  FARNOSTI

jméno a pří jmení narozen/a zemřel/a

M arie Lokšová �.�.���� �� .�.�0��

Anna Hlaváčová ��.�0.���� �.�.�0��

Božena Vahalíková �0.�.���� �.�.�0��

Josef  S lovák ��.�.���� �� .�.�0��

K arel  Fojtášek ��.�.���0 �0. �.�0��

Rober t  Zezula �0.��.���� �0. �.�0��

Pavel  Halamíček ��.�.���� �� .�.�0��

D agmar Ambrosiová �.��.���� �.�.�0��

M arie Fusková ��.�.���� �.�.�0��

M arie Děck á ��.�.���� �� .�.�0��

Anděla Koláčková ��.�.���� �� .�.�0��

Ludmila Přikr ylová ��.�.���� �� .�.�0��

Milada S lováková �.�.���� �.�.�0��

Prázdninové díky 
(na nápěv písně „Díky“)

Díky, že skončila nám škola,
 díky, že už jsou prázdniny.
 Díky, že nás Pán Ježíš volá

 do své rodiny.

 Díky, za to, že žíti smíme,
 díky, že můžeme si hrát.

 Díky, že všichni dobře víme
 jak nás Bůh má rád.

 Díky, za to, že slunce svítí,
 díky, za to, že padá déšť.

Díky za hvězdy jenž se třpytí
 v našich očích též.

Díky, za řeku zpívající,
 díky, za tichý lesa stín.

 Díky za úsměv v každé líci
 za maminčin klín.

 Díky, za to že květy voní,
 díky, za cestu k výšinám.

 Díky, že smíme běžet po ní
že je s námi Pán.

 Díky za všechna vysvědčení
 díky, za školní hodiny.

 Díky, že z pětek strach už není
 m á m e  p r á z d n i n y !

 Za třetí VĚDĚNÍ 
naproti tomu není nic jiného než tatáž 
láska, která naši pozornost zaměřuje na 
to, abychom poznali sami sebe i ostatní 
tvory, a tím došli k dokonalejšímu pozná-
ní služby, kterou jsme povinni vůči Bohu. 
 
Za čtvrté RADA 
je také láska, působí-li v tom smyslu, aby 
nás učinila pečlivějšími, pozornějšími 
a způsobilejšími ve volbě vhodných pro-
středků, jak Bohu svatě sloužit. 
 
Za páté síla je LÁSKA, 
jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vyko-
nala, co rada rozhodla, že musí vykonat. 
 
Za šesté ZBOŽNOST 
je láska, jež nám ulehčuje práci a vede nás 
k tomu, abychom se věnovali skutkům, 
které se líbí Bohu, našemu Otci, srdečně, 
rádi a s dětskou láskou. 
 
Za sedmé a za poslední BÁZEŇ 
není ničím jiným než láskou, působí-li 
v tom smyslu, aby nás nechala prchat 
před tím, co se nelíbí božské vznešenosti, 
a vyhýbat se tomu. 

Redakce

Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce 
učinit naši duši poddajnou, poslušnou 
a podrobenou svému Božskému vedení 
a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony 
jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá 
nadpřirozená blaženost tohoto přítom-
ného života. K tomu jí propůjčuje sedm 
vlastností a dokonalostí, které se téměř 
podobají těm sedmi právě uvedeným 
a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2; 
Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha 
svatého. Ty jsou nejen neoddělitelné 
od svaté lásky, ale též, jestliže všechno 
dobře uvážíme a správně řekneme, jsou 
hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvlášt-
nostmi lásky. 
 
Neboť za prvé MOUDROST 
není ve skutečnosti ničím jiným než lás-
kou, která cítí, okouší a dozvídá se, 
jak dobrotivý a laskavý je Bůh. 
 
Za druhé ROZUMNOST 
není ničím jiným než láskou, která zaměřuje 
svou pozornost na to, aby uvážila a pronikla 
krásu věroučných pravd a mravoučných 
zásad, aby v nich poznala Boha, jaký je sám 
v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin 
a poznávala jej také v jeho tvorech. 

Sedm darů Ducha svatého 
Texty svatého Františk a S aleského (���� –���� ) 
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se nepatří a nesluší. Ale volný čas není jiný 
výraz pro zahálku, pohodlnost a lenost!
Volný čas je protikladem přecenění 
práce, je ne – aktivitou. Je to stav, kdy 
se uvolníme a odevzdáme. Je to stav ne 
– usměrnění a ne – zaměření činnosti. 
(Jako když se člověk nechá unášet na 
vlnách moře...). Volný čas je stav otevře-
nosti duše.

Rozlišení mezi „přestávkou“ 
a „volným časem“: 
Smyslem přestávky je, že se zotavíme 
z práce kvůli práci. Je to článek řetězu 
pracovního dne.
Smyslem volného času je, aby se člověk, 
i přes své specializované pracovní zamě-
ření, které ho omezuje jen na určitou 
oblast, celkově realizoval jako Bohem 
stvořená bytost, která je zaměřena na 
celek, a aby si sám stále více rozuměl.
Při pravém (aktivním) odpočinku člověk 
dělá něco proto, že ho to baví, že mu to 
připadá nádherné, ne proto, že je to nyní 
potřeba... Nejvyšší formou takové ne-
účelné a krásné „činnosti“ je chvála Boží. 

(Podle J. Piepera)

Několik rad pro zotavení:
Aby se člověk opravdu celkově zotavil, 
je dobré dát odpočinout nejen tělu, ale 
umožnit zotavení a pokoj i duši.

1) Zotavení těla
Sám Ježíš se často odebíral na „opuštěné 
místo“ do přírody, aby se zotavil. Neboj 
se proto s Ním vyjít ani ty! Nech se napl-
ňovat rytmem přírody, rytmem deště, 
rytmem bublajícího potoka, rytmem ros-
toucích květin, rytmem putujícího slunce. 
Uvolněně naslouchej zvukům, ale i tichu 
přírody. Pozoruj větve stromu, žasni nad 
leskem kapky rosy... Zůstávej v klidu tak 
dlouho, dokud toto vše do sebe nepojmeš, 
a pak začni ve svém srdci děkovat Bohu 
za vše, co jsi objevil. Tak v přírodě zakusíš 
blízkost Toho, který toto vše utvořil. Jen 
v Jeho blízkosti si můžeš opravdu odpoči-
nout a zotavit se.

Jako Bůh „přestal sedmý den konat veške-
ré své stvořitelské dílo“ (Gn 2,2) a „odpo-
činul si“, tak i život člověka má rytmus 
práce a odpočinku. Volný čas přispívá 
k tomu, aby byla všem dána možnost mít 
dostatek klidu a času 
k rodinnému, kulturnímu, společenské-
mu a náboženskému životu . Volný čas je 
vhodnou příležitostí k zamyšlení, mlčení, 
studiu a rozjímání.

(Podle Katechismu – §2184, 2186)

Volný čas je především vnitřním stavem 
duše. Proto není problém naučit se odpo-
čívat v každou chvíli svého života. Pravý 
odpočinek spočívá v pokoji srdce. Bude-
me-li hledat pokoj a odpočinek kdekoliv 
mimo své srdce – nenajdeme ho. V našem 
srdci nás očekává Bůh se svým pokojem 
a odpočinutím!
Doba dovolených a prázdnin je dobou, 
kterou nám Bůh dává právě k odpočin-
ku. Je dobré se naučit odpočívat tak jako 
svatý Jan: na Ježíšově Srdci. Odpočívat, 
čili spočívat na Ježíšově Srdci, můžeme 
nejen v době modlitby, ale právě i mimo 
ni, ať o samotě či mezi lidmi, v rodině, na 
ulici, v metru, či na pracovišti… (L. H.)

Dovolená, prázdniny jsou vhodnou pří-
ležitostí pro vybočení ze zajetých kolejí 
a pro vnímání toho všeho, pro co už 
máme uzavřené oči.

Volný čas
Ve tváři dnešního člověka se usadilo 
neustálé napětí, protože je velmi přece-
ňována samotná práce, aktivita. Ale ne 
vždy to, co je nejnáročnější, nejtěžší, musí 
být to nejlepší. Vždyť přece, co konáme 
z lásky, je snadné! Za přecením námahy 
vězí zdráhání se přijmout něco darem, 
postoj, který říká, že nedůvěřuje všemu, 
co je snadné, postoj, že chceme vlastnit 
a mít jen to, co si sami vydobydeme
 a získáme svou námahou.
Dnes je také přeceněno to, co slouží jen 
k nějakému účelu, co je „užitečné“, to, 
co zajišťuje existenci. Proto je pro mnoho 
lidí volný čas něco nesmyslného, něco, co 

Volný čas, odpočinek, zotavení

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, 
a já vás občerstvím. 

(Mt 11,28)

2) Zotavení psychiky
Psychika člověka je nejvíce znavená 
konflikty s lidmi z našeho okolí. Člověk 
prožije největší odpočinek tím, že se 
s druhými smíří. Zlo ohrožuje pokoj 
a život. Dobrota a láska naproti tomu 
vytvářejí pokoj a radost ze života.
Věci, které nás ze strany druhých ohrožují, 
nevyřešíme tím, že druhé budeme nenávi-
dět, nýbrž tím, že je budeme 
v moci Božího Ducha milovat. Toto je také 
tajemství Ježíšovo. Jen tak najdeme pokoj 
a zotavení. Neboj se odpouštět z celého 
srdce, jen tak překonáš každou nenávist 
a všechny blokády.

3) Zotavení duše
Člověk byl Bohem obdarován nesmrtelnou 
duší. Tímto je mu podoben a má i možnost 
přímého kontaktu s Bohem. Nejjistější 
zotavení pro člověka je tedy 
v Bohu, původci veškeré síly... Předstup 
v tichu před Boha, uvolni se a promlou-
vej v hloubi svého bytí: „Pohleď, Bože, zde 
jsem.“  Promlouvej takto tak dlouho, až 
se zcela zotavíš. Takto k němu můžeš pro-
mlouvat kdykoliv a kdekoliv... Pak mlč 
a v pokoji mu naslouchej. Když cítíš, že jsi 
v nitru svého bytí připraven dále komuni-
kovat s Bohem, pak se modli: „Můj dobrý 
Otče, jsem tvé dítě. Ty mě miluješ a jsi 
všemocný.“
Nech tyto věty znít ve svém srdci, než si 
uvědomíš, že v Bohu je tvoje pravá jistota, 
která je pramenem tvého zotavení. Neboj 
se takto s Bohem komunikovat každý den, 
nebo raději i několikrát denně. 

(Podle Tomislava Ivančiče)

Několik rad pro trávení 
volného času:
1) Vymez si každý den nějaký čas na svého 
koníčka, který tě uvolňuje a uklidňuje.

2) Vyjdi si častěji do přírody. Věnuj čas 
prohlížení květin a přivoň si k nim. Sleduj 
a poslouchej vlny na vodách potoka, řeky, 
rybníku či jezera. Podívej se i vzhůru 
a obdivuj hvězdy.

3) Přečti si svou oblíbenou knihu či báseň.

4) Zamýšlej se nad svou poslední těžkostí, 
krizí a najdi v ní nějakou pozitivní stránku.

5) Vzpomeň si na své oblíbené vtipy a směj se!
(Podle Johna Powella)
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První svaté přijímání
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