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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
po prázdninách a dovolených se znovu,
možná s trochou nostalgie, setkáváme
nad stránkami Farního zpravodaje.
Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali
všem čtenářům možnost nahlédnout do
dění farnosti v co největší šíři. A že toho
neproběhlo zrovna málo, můžete na
následujících stránkách posoudit sami.
Jak dobře víte, ve farnosti došlo
k personálním změnám. Otec Jacek
byl poslán na další kněžskou štaci do
Luhačovic a my mu na dálku přejeme hodné ovečky a radost ze služby.
Jeho místo zaujal P. Bohumíl Svítok,
o kterém se dočtete uvnitř tohoto čísla.
I jemu přejeme hodné ovečky (což
vlastně závisí na vás) a hodného faráře
(což vlastně závisí na mně).
Minule jsem vás, s pohledem upřeným
na „povelikonoční“ slavnosti, vyzýval
k odvaze být spolu a slavit. A najednou
máme za sebou nejteplejší měsíce roku
s nespočetnými možnostmi se potkávat,
vytvářet společenství. Jak hodnotíte
uplynulý čas? Ptám se záměrně, protože bez setkávání a vzájemného sdílení
svých každodenních situací a vztahů
nemůžeme naplno rozvinout život farnosti. Řekneme-li totiž farnost a vybaví se
nám kostel a jen kostel, pak je to málo.
K plnosti našeho křesťanství přísluší,
spolu s Kristem v eucharistii, Písmem
a liturgií, také má sestra a můj bratr. Proto Kristus svolal svou církev, aby žil pro
ni a v ní. Rozpomeňme se na ona slova
při liturgii: „Skrze něho, s ním a v něm je
tvoje všechna čest a sláva.“ Už nemůžeme
říct Kristus, aniž bychom dodali – jeho
církev. Nemůžeme říct Bůh, aniž bychom
dodali – jeho člověk. Proč? Protože On to
tak chce. Chce, abychom oslavovali Boha
a nepřehlíželi člověka. Abychom viděli
bratra a oslavovali Boha.
Možná se zdá, že příliš slovíčkařím, ale
já jen toužím upřít váš pohled k další
etapě našeho společného života. Začal
nový školní rok. A přestože ani liturgie,
ani většina z vás dospělých nepočítá
čas na školní roky, stojíme v dalším
úseku roku úzce spojeném s našimi
dětmi a studenty. Vstupujeme do další
etapy jejich výchovy a vzdělávání. A to
i náboženského.
Přiznám se vám, že kdykoli mluvím
o své farnosti, nezapomenu upozornit
na množství společenství, které ji mezi
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Říjen
Můžete se zamyslet nad věčností, nad
konečností života, nad vesmírem. Můžete
se zamyslet nad společností, je možné se
zamyslet nad kterýmkoliv člověkem. I nad
sebou se můžete hluboce zamýšlet. Ale
nad říjnem? Vždyť je to obyčejný měsíc
v roce. Je desátý v pořadí a zhruba víme,
jaké bývá počasí v našich klimatických
podmínkách. Co jiného můžeme od října
očekávat?
Mohli bychom se ale zamyslet nad
událostmi, které se k říjnu vztahují. Tak
mě napadá, možná jako všechny starší ročníky, protože kdysi toho všeho bylo plno,
že byla jakási „říjnová revoluce“. Měla tu
zvláštnost, že sice proběhla až v listopadu,
ale říkalo se jí „říjnová“. Bylo to způsobeno tím, že Rusko, kde ta revoluce byla,
se jako pravoslavná země tenkrát řídilo
juliánským kalendářem na rozdíl od zemí,
kde platil kalendář gregoriánský. Takže
politika. To je dnes slovo, které prudí. Politik, to je člověk, který se politikou zabývá
jako svým povoláním, vzbuzuje pohrdání,
protože „každý ví, že je to špatný člověk
a politiky přece nikdo nechová v lásce“.
Může však takto soudit křesťan?
Uvědomme si, kdo všechno může politikem být? Třeba papež. Je to politik? Je to
náměstek Ježíše Krista na zemi, nástupce
svatého Petra, nejvyšší pastýř církve, ale
politik? Když už jsme u toho října, tak
jedna otázka, která se týká historie: „Byl
politikem papež Pius V., kterého uctíváme
jako světce?“
Od počátku 16. století byla křesťanská
Evropa vážně ohrožena Turky. Turci
zabrali větší část Uher, obléhali Vídeň
a začali pronikat do Středomoří. Roku
1565 žádali Turci od Benátčanů vydání
ostrova Kypru a hrozili válkou. Papež
Pius V. vyvinul značné politické úsilí, aby
vytvořil ligu křesťanských států, která
by Evropu bránila. Ochotu přijmout
papežův plán nakonec projevilo Španělsko a Benátská republika, přestože
se tyto dva státy neměly moc v lásce.
Flotila složená ze 111 lodí Benátčanů,
81 španělských a 12 papežských lodí se
utkala v bitvě, která by se mohla nazývat
bitvou o záchranu Evropy. A tato flotila
v bitvě u Lepanta 7. října roku 1571 zvítězila. Nešlo ale pouze o vítězství zbraní.
Křesťané se předtím spojili v modlitbě,

kterou si též připomínáme v říjnu. Je to
modlitba svatého růžence. O moci a síle
této modlitby nepochybujme. Znovu jsme
si to mohli uvědomit při nedávné hrozbě
rozšíření války v Sýrii, když současný
papež František s velkou rozhodností
vystoupil za její odvrácení a vyzval křesťany k celosvětové modlitbě. Na Svatopetrském náměstí se 100 000 lidí modlilo
růženec a s nimi další křesťané po celém
světě. Alespoň pro tuto chvíli bylo od
bombardování Sýrie upuštěno.
U politiků je to stejné jako ve všech povoláních. Pracují v nich lidé dobří a bohužel
i lidé špatní. Nežijeme mimo svět. Žijeme
v něm. A je přirozené, že se papežové
a celá církev vyslovují k politice. Ať už
světové nebo domácí. V domácí nás čekají
koncem letošního října volby. Budou
ovlivněny tím, že se neustále připomíná,
jak někteří politici zavedli naši zem do
hluboké krize. Nejhlasitěji to říkají ti, kteří zároveň ostře vystupují proti majetkovému vyrovnání státu s církvemi. Přitom
částka, o které se v tomto vyrovnání jedná
za jeden rok, je jenom o něco větší, než
je částka, kterou stát ročně vydává na
Národní divadlo v Praze. Kolikrát za život
jste byli v Národním divadle v Praze?
A kolikrát v kostele?
Jsme však opravdu v krizi? Otec arcibiskup Jan Graubner nedávno v kázání
při udělování svátosti biřmování v naší
farnosti řekl, jestli si údajnou krizi jenom
nenamlouváme. V žebříčku životní úrovně jsme totiž na 17. místě ze 160 zemí. Je
to snad málo? Tenkrát, při „říjnové“ revoluci v Rusku, která byla 7. listopadu 1917,
se mnoho lidí také domnívalo, že potom
bude lépe. Bylo ale hůře. 80 miliónů lidí
v důsledku revoluce, která měla přinést
„blahobyt masám“, zahynulo, a očekávaný blahobyt samozřejmě také nepřišel.
Máme odpovědnost za tento svět a máme
i odpovědnost za zemi, ve které žijeme.
A když můžeme třeba politické dění
ovlivnit, tak ho ovlivněme, ale moudře.
Nedejme se zmást jedem, který různí
našeptávači šíří. Máme přece růženec.
Je to rozjímavá modlitba. Při ní se dá
promyslet, jak se máme při volbách
25. a 26. října správně rozhodnout.
jáhen Miroslav
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ostatními v diecézi charakterizují jako tu
živější. Ano, život farnosti se víc než z počtu
věřících při bohoslužbě pozná podle života
mimo liturgii. Neustále si totiž s sebou
životem neseme onu poučku z náboženství
„musíš v neděli na mši“. Být někde protože
musím, pro mne ale není dostatečným
kritériem živosti farnosti. Jestli nás setkání
s mystickým Kristem při liturgii nerozžhaví
k touze být s reálně přítomným bratrem či
sestrou, je někde chyba.
Na závěr vás tedy jako váš farář povzbuzuji
k setkávání. Co se týká prostor – máme
faru, pastorační centrum s další novou
místností, farní zahradu nebo vaše byty. Co
se týká lidí – máme přes dvacet společenství, včetně úplně čerstvých, jakým je např.
společenství František, oddělené ze skupiny
Alfy, nové společenství mládeže, ministrantů a mnoho dalších. A kdo ještě nemá
odvahu se zcela zapojit, ať využije začínající
kurz Alfa, nebo alespoň nedělní Agape,
jako příležitost se neformálně dotknout
radostí a bolestí svých bratří a sester.
K odvaze vyjít ze sebe žehná
P. Kamil Obr
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ROZHOVOR
Rozhovor s novým kaplanem Bohumílom Svítokom
klikatá – nebyla to žádná „rovná dálnice“. Jak už to bývá zvykem, koncem
března, v období těsně před maturitami,
se podávají přihlášky na vysokou školu.
Po skončení střední zemědělské školy si
mnozí lidé mysleli, že budu pokračovat
ve studiu na Vysoké škole zemědělské
v Nitře. Údiv a překvapení neskrývala ani
učitelka strojopisu, když jsem jí řekl, že
chci jít studovat marketing. Z mé strany
to byl jen „maskovací manévr“, protože
v té době jsem měl již podanou přihlášku
na teologickou fakultu v Banské Bystrici
– Badíne. O kněžství jsem začal intenzívně uvažovat už při studiu na střední škole.
Zásadní rozhodnutí padlo o Vánocích
roku 1996, kdy jsem jel se svým bývalým
děkanem na Východní Slovensko, k němu
domů. Dělal jsem mu řidiče, aby nemusel
jet sám takovou dalekou cestu, a ještě

v Bratislavě. Musím Vám říci, že to bylo
hodně náročné. Nejednou se mi stalo, že
jsem po noční směně jel autem v sobotu
ráno 180 km do Bratislavy, celý den jsem
byl na přednáškách a pak znovu 180 km
zpátky domů. Díky Bohu a s jeho pomocí
jsem to dokázal zvládnout.
Co se týká počtu kněží, je na tom Slovensko dobře, proto mi byla nabídnuta
kněžská služba tady na Moravě. Nabídku
jsem přijal, následně jsem si dodělal
rozdílové zkoušky v Olomouci, které mi
chyběly z Bratislavy. Za své povolání
musím poděkovat v první řadě Pánu
Bohu, ale také mnohým kněžím, kteří mi
na této cestě pomáhali.
4. Kdybyste se nestal knězem, čím byste
byl?
Je to dost těžká otázka, na kterou není snadná odpověď. To ví jenom sám Bůh. Kam
by mne zavály proudy jeho svatého Ducha
… Určitě by mne bavila práce obchodního
zástupce či práce s lidmi v administrativě.

Položili jsme několik otázek otci Bohumílu Svitokovi, který v rožnovské farnosti
působí již více než dva měsíce.
1. Otče, můžete nám říct, kde jsou Vaše
kořeny?
Léta dětství a mládí jsem prožil už
„v dnešní cizině“. Narodil jsem se 24. prosince 1977 v Bojnicích, které jsou známé
svou zoologickou zahradou, krásným
zámkem a výbornými lázněmi. Bydleli
jsme v nedaleké Prievidzi, která se nachází
3 km od Bojnic. Na středním Slovensku
je považována za „centrum Horní Nitry“.
Jen pro zajímavost – Prievidza má 50 000
obyvatel, dala by se přirovnat k Přerovu.
2. Kde jste studoval a jaký obor?
Po ukončení ZŠ jsem se rozhodl studovat
v Prievidzi na SOU zemědělském tříletý
obor „mechanizátor rostlinné výroby“. Po
vyučení jsem chtěl získat maturitu, proto
jsem ve studiu pokračoval dvouletou
denní nadstavbou. Již v této době jsem
denně chodil do kostela, přičemž jsem
také i ministroval. Pamatuji si, že jsem
soutěžil se svým kamarádem o budík,
který byl hlavní cenou za ministrování
přes celé prázdniny. Můj kamarád působí
nyní jako kaplan v Ostravě.
3. Jaká byla Vaše cesta ke kněžství?
Mohu říci, že moje cesta byla hodně
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k tomu v zimě. Po absolvování přijímacích pohovorů na teologické fakultě jsem
byl přijat a od září 1997 se stal mým
druhým domovem kněžský seminář.
Po třech a půl letech jsem musel ze
zdravotních důvodů studium přerušit.
Po přerušení studia jsem byl zaměstnán
v potravinářské firmě Nestlé. Zde jsem
balícím strojem balil hotové palety polévek a připravoval je na export do kamionu. Práce to byla zajímavá. Mohl jsem při
ní uplatnit alespoň minimální vědomosti
z kanonického práva a poradit svým
kolegyním ohledně křtu. Při práci jsem
ještě 3 roky dálkově studoval teologii

5. V jakých farnostech jste již sloužil?
Na Moravě jsem už osmým rokem. Jako
kaplan jsem působil v Holešově, Bánově, Kyjově, ve Valašském Meziříčí a teď
v Rožnově pod Radhoštěm. Jenom tak na
okraj se musím pochlubit – z Kyjova mám
i slovácký bohatě zdobený kroj. Každá farnost je jiná – co do obsahu i do struktury.
To, co je ve městě úplně běžnou záležitostí,
to se nedá očekávat na vesnici. Platí to
však i naopak. Všechno přináší i své plusy
a mínusy. Musím ale říci, že všude jsem
byl spokojen. Máme přijmout od Boha
nejenom to pěkné a příjemné, ale i to, co
v sobě skrývá různá překvapení.

6. V naší farnosti působíte již více než
dva měsíce. Jaké jsou Vaše první dojmy?

O letošních prázdninách se v naší farnosti nezahálelo
Zatím co si naše mládež užívala prázdnin, v naší farnosti byla tato doba
využita k provedení řady potřebných
prací. Když začneme od těch menších,
tak například zákristie našeho kostela
se projasnila vymalováním, byl opraven zámek svatostánku a jeho vnitřek
byl nově vyčalouněn. Řada ochotných

To je těžká otázka. Musím říci, že valašská mentalita a povaha je jiná než u lidí
ze Slovácka. Zdá se mi, že lidé zde jsou
více otevření pro řešení svých osobních
problémů. Je to vidět také na větším počtů
vysluhování svátostí smíření. No, nemohu
to ale paušalizovat, jsem teprve na začátku
– pár centimetrů za startovací čárou. Teď
se nacházím ve stádiu zkoumání a poznávaní lidí a celé farnosti. Věřím, že s odstupem času, i díky vám, bude můj pohled na
farnost obohacen o nové zkušenosti.
7. Máte nějaké krédo, kterým se ve své
kněžské službě řídíte?
Citát, který jsem měl na primičních obrázcích, je drahý mému srdci: „Pane, poznal
jsi mne, a přece jsi mne vyvolil. Vezmi si mne
takového, jaký jsem, a učiň mne takovým,
jakým mne chceš mít.“ (biskup Sailer)
Jsem si vědom svých slabostí a hříchů,
a zároveň toho, že i přesto mne Bůh povolal do této služby. Je to nezasloužený dar.
Děkuji mu za všechno, čím mě doposud
obdaroval, protože, jak čteme v Matoušově
evangeliu: „U lidí je to nemožné, ale u Boha
je možné všecko.“ Mt 19,26

Děkuji otci Bohumílovi za rozhovor a přeji
mu, aby se s námi sžil, cítil se zde dobře,
aby Bůh vedl jeho kroky a dal mu potřebné
zdraví pro vykonávání tak nelehké služby.
Pro Farní zpravodaj připravila
Alena Jbaili

rukou provedla generální úklid kůlny na
zahradě za Pastoračním centrem, včetně
vyklizení a vyvezení množství dlouhodobě
„s dobrým úmyslem“ skladovaných, ale
v našich podmínkách již nepoužitelných
materiálů. K velké změně došlo také na
farské zahradě, která byla podle možností
srovnána, zbavena hromad štěrku, vybouraných materiálů a různého inventáře.
Teď již vypadá jako zahrada, což umožnilo přípravu důstojného prostředí pro
posezení a pohoštění při biřmování.

Mezi důležité práce patřilo odstranění
dřevomorky v podlahách pokojů Kaplanky a Pohostinky v ubytovacím podlaží
fary. Otevření podlahy Kaplanky včetně
odstranění napadených dřevěných částí
a násypů bylo provedeno brigádnicky.
Sanaci (zneškodnění) dřevomorky
provedla firma CULTURAL SERVICE
s.r.o. mikrovlnou technologií nákladem
12 968,- Kč se zárukou 96 měsíců. Doplnění vybouraných konstrukcí podlahy
včetně izolací a doplnění parket, nakonec
i vymalování místností, bylo provedeno
opět svépomocí. Jako obvykle měli na
těchto pracích největší podíl p. Matěj
Rončák a Jaroslav Bolcek.
Jak bylo již několikrát oznámeno, je
zapotřebí co nejdříve provést opravu
– odstranění havarijního stavu vstupního
schodiště na faru z Pivovarské ulice, které
již nezajišťuje bezpečný vstup, nemluvě
o nedůstojném vzhledu. Výkopy, přípravné a betonářské práce chceme provádět
rovněž svépomocí, povrch schodiště má
být pokryt deskami z kvalitního masivního Božanovského pískovce o síle 5 cm.
Na opravu schodiště by mělo navázat
restaurování poškozených kamenných
portálů kolem obou vstupních dveří na
faru a oprava fasády fary.
Ve spolupráci s autorkou nových obrazů venkovní křížové cesty do kapliček
v kamenné ohradní zdi kolem prostranství
za kostelem – malířkou Mgr. Marií Chlebovskou, připravujeme osazení sedmi hotových obrazů do zastavení IV. až VIII. Jedná
se o obnovené kapličky v nové části ohradní
zdi kolem Jihozápadního obchvatu města.
Obrazy malované olejem na nerezovém
plechu budou upevněny do omítek v zadní
části nik pro obrazy v kapličkách, orámovány a zaskleny na ochranu proti vlivům
nepříznivého počasí a vandalům.
Pavel Jaška
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Říjen – měsíc Panny Marie
Růžencové
Měsíc říjen je měsícem Panny Marie
a také měsícem růžence.
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které
prožívá také jeho matka. S růžencem
můžeme rozjímat o Kristově životě
a o nejzávažnějších momentech v životě
jeho matky. Je to skvělé rodinné album.
Střídá se v něm radost s utrpením
a končí nádherným oslňujícím světlem:
vzkříšením.
Otevřeme si rodinné album Panny Marie
a uvažujme o velkých okamžicích jejího
života! Vzývejme ji v modlitbě růžence.
Guy Gilbert – kněz z Paříže,
z knihy Setkání s Marií

„Jenom srdce EUCHARISTICKÉ
a MARIÁNSKÉ
je baštou nedobytnou!“

P. A. Šuránek

20 let Přístavu
Již 20 let slouží rajnochovický Přístav jako
místo pro zakotvení a nabrání duchovních
sil do další plavby životem pro mnoho
mladýchlidí z olomoucké Arcidiecéze.
Oslava tohoto výročí proběhla poslední
víkend o prázdninách a zúčastnilo se jí přes
200 lidí. Přípravy, na kterých se podíleli
dobrovolníci, vyvrcholily v pátek 30.8., kdy
začal společný program večerní modlitbou
a noční hrou na motivy Pána Prstenů.
V sobotu 31.8. začal hlavní program oslav
mší svatou, kterou sloužil arcibiskup Jan
Graubner. Odpolední svátostné požehnání
vedl o. Kamil Obr, který zde dlouhou dobu
působil, a poté přednášel o. Jenda Balík,
ředitel sekce pro mládež ČBK, o diecézních

SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ
Biřmování – dotek Boží, jenž se stává
součástí životního příběhu dospělého
křesťana. Z nesmrtelné duše, dílem
okamžiku, náhle navždy září duchovně
viditelné znamení.
V hledáčku Božího plánu se rožnovské
farnosti dostalo té cti dne 7. 9. 2013. A 40
věřících tak při slavnostní mši svaté mohlo,
skrze vykonavatele Otce arcibiskupa Jana
Graubnera, přijmout „Pečeť daru Ducha
Svatého“. Byl to On – Duch Svatý, který nás
provázel roční přípravou skrze katecheze,
liturgii, homilie, svátosti, adorace, modlitbu
i prosté učednictví. A vybral si k tomu, Bohu
díky, i schopné pomocníky.
Nedávno jsem v konverzační dvacetiminutovce své lektorce vysvětloval, co se vlastně
při oné slavnosti událo. V aspektech
pojmu „biřmování“ se její mysl poněkud
ztrácela, ale anglické „confirmation“ ji,
stejně jako mě, doslova ohromilo. Duch
Svatý osobně stvrzuje, že jsme to právě
my, komu milosti Boží účinek křestního

„Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ (2 Kor 4,18b)

//

centrech pro mládeže. V odpoledních
hodinách byla příležitost pro sportovní
vyžití formou turnajů ve fotbalu a volejbalu,
tak také pro kulturní zážitek, o který se
postarala svým koncertem místní skupina
AMNH. Zároveň bylo požehnáno jejich
druhé CD. Po večeři dobrovolníci připravili
tzv. „zábavně-vzpomínkový večer“, na
kterém si přítomní skrze scénky připomněli
začátky a průběh dění v Přístavu. Následovala prezentace fotek, na které byli všichni
bývalí týmáci, kněží, a také pamětní fotky
budov před rekonstrukcí apod. Poté následovala taneční zábava.
V neděli se všichni sešli na mši sv. a po
obědě se rozjížděli do svých domovů.

daru zesílil. Závazek kříže i krok spásy.
Slavnost to vskutku nebyla ledajaká. To, co
se odehrává v duchovní sféře, ponechme
k výkladu zasvěceným, ale odlesk Boží
přítomnosti (individuální zážitky každého
z biřmovaných nyní záměrně taktéž
pomíjím) byl zřejmý: exkluzivní počasí,
pohodová atmosféra, i vírou nepolíbené
příbuzenstvo, hojná hostina pro všechny
zúčastněné, divadlo s tématem jubilejních
oslav příchodu věrozvěstů, nezištná pomoc
či služba (cateringová firma, bratři a sestry
z farních společenství, rodinní příslušníci
atp.), kardinál Dominik Duka hlavním
celebrantem poutní mše na Radhošti,
a čas, kdy se věřící lid celého světa na výzvu
Svatého otce Františka obětuje za mír
v syrském konfliktu.
Jsou-li dějiny spásy protkány takovými
událostmi, pak je Pánův plán s touto
farností, věřte, vskutku nemalý. A naše
srůstání s Kristem nechť je toho živým
dokladem. Amen. Milan Volf, biřmovanec

Stavíme svůj dům
aneb Zamyšlení nad biřmováním
Obecně známé podobenství o dvou stavitelích popisuje jednoho člověka, který staví
svůj dům na písku, zatímco druhý si dá
práci, kope a hloubí, aby dům postavil
na pevném základě – na skále. Všichni
víme, i ze života, jak to dopadne – přijde
povodeň, přivalí se proud vody a dům
postavený na písku se zřítí (Lk 6; Mt 7).
Skálou evangelisté bezesporu rozumí
Boha, domem je náš život a můžeme
odhadovat, že stavitelem je každý z nás.

se v Exodu, ale nutně i v životě každého
z nás – přijetí svobody. Myšlena přitom
není politická svoboda, i když ta s tím
souvisí, ale vnitřní svoboda, svoboda
daná nám od Boha. Opakem svobody je
uvěznění. A „nejhorším vězením je uzavřené
srdce“ (Jan Pavel II.). Přijmout svobodu
a otevřít své srdce však není snadné a už
vůbec ne pohodlné. Ale víme, že teprve
jako svobodní jsme schopni vědomě
přitakat Bohu a nechat se Jím vést.

Svůj dům, svůj život, stavíme od samého
narození. Respektive tehdy jej za nás
stavěli rodiče a prarodiče. Většinou právě
prarodiče byli ti, kdo s námi jako první
mluvili o Bohu a víře. Svatý otec František
o prarodičích říká, že „jsou velice důležití
v životě rodiny jako ti, kdo předávají ono
bohatství lidskosti a víry, které je důležité
pro každou lidskou společnost.“

Při přípravě na biřmování jsme se setkali
jako různorodá skupina. Různorodá co
se týče věku, vzdělání, profese, rodinného stavu, ale hlavně životních prožitků.
A proto také scénář stavby našeho, pro
každého jedinečného domu, je u každého
jiný. A málokdy je tak ideální, jak jsem
výše podala. Ne každému bylo dáno, aby
v něm semínko víry zaseli už rodiče či
prarodiče. Někteří se k jejímu počátku
těžce prodírali třeba až v dospívání. Mladší
biřmovanci většinou přistoupili k přijetí
svátosti biřmování se záviděníhodnou
lehkostí, jako k samozřejmému, logickému
kroku, který prostě přichází někdy mezi
16. a 30. rokem života. Jiné postrčila až
těžká životní situace, usilovné hledání
a nenalézání, nebo i pominutí dřív
nepřekonatelných církevních překážek.
Každý z nás biřmovanců má jiné,
jedinečné dispozice k oné pouti víry.
Společné jsou nám dva momenty – touha
a svobodné rozhodnutí. Touha a rozhodnutí být poutníky, touha a rozhodnutí
hledat a nalézat Boží vůli.

Jak jsme rostli a dospívali, náš život, naši
víru, podstatně ovlivňovali další lidé kolem
nás – učitelé, přátelé, později i manžel,
manželka, kolegové v práci… většinou je to
docela dlouhá řádka lidí. Z ní jsme často vybírali i své kmotry. Tito lidé nám pomáhají
stavět opěrné zdi našeho pomyslného
domu, jsou našimi pomocnými staviteli.
Dostáváme se ke krovům a střeše.
A jak říká moje kamarádka, studovaná
historička, i ruina, jakmile dostane střechu,
je zachráněna! (Což je optimistické zejména pro nás starší biřmovance :o) Střecha je
tedy nezbytná! Při její stavbě nám proto
musí pomáhat už skuteční mistři – naši
duchovní učitelé a církev.
Otec Kamil se snaží usměrňovat naše
tápání a hledání a trpělivě nás učí, že víra
není samozřejmý fakt, ale Boží dar. Že
to není jen kus „něčeho“, co prostě buď
mám nebo „to“ nemám. Že víra je spíš
povolání na dlouhou pouť. A aby nás na
naší pouti mohla vést, je nutné ji stále
živit a posilovat (Sv. otec František).
– V tomto světle se pak i stavba toho
našeho domu, života ve víře, ukazuje být
celoživotní záležitostí a ne jen nějakou
krátkou životní epizodou.
Pan jáhen Miroslav Frňka často
zdůrazňuje klíčový okamžik odehrávající

Dovolím si na závěr citovat parafrázovaná
slova známého evangelického kazatele
Svatopluka Karáska: „Dostali jsme
k dispozici čas – svůj život, dostali jsme
prostor pro naši svobodu. Naším úkolem
je potkat v životě Boha. Bůh je nám však
skrytý, vidět ho nemůžeme. Jediné, co je
nám přístupné, je Duch Kristův, jehož
přítomnost se nám otevírá vírou.“
Se všemi biřmovanci se díváme ke všem
lidem, kteří nám se stavbou našeho
domu, života ve víře pomáhali a pomáhají
a upřímně jim děkujeme!
MP

Děkujeme také všem, kdo ochotně
pomáhali s přípravou a realizací oslavy
biřmování na farní zahradě!

Modlitba biřmovance
Dobrý Bože,
povolal jsi mne k životu, do času
a prostoru tohoto světa.
Při křtu jsi mne učinil svým dítětem.
Chválím tě za tvou moudrost a velikost.
Pane Ježíši, ty mne učíš znát Otce.
Ty jsi mne nazval svým přítelem
a své přátelství dokázal
svou smrtí na kříži.
Děkuji ti za tvou blízkost,
že ti mohu naslouchat skrze
Písmo svaté
a mluvit s tebou v modlitbě.
Duchu svatý,
Ty mne zahrnuješ svou láskou.
Prosím tě dej,
ať tě svým rozumem poznávám.
Otvírej mé srdce,
abych tě stále více miloval.
Abych každý okamžik,
který je tvým darem,
prožíval s tebou.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a navěky věků.
Amen.

//

KULTURA
Film
12. září je den, který byl papežem Inocencem ustanoven jako „svátek Panny
Marie“ na počest vítězství Jana III.
Sobieskiho bitvy u Vídně roku 1683.
300 tisícová armáda muslimů pod vedením Kara Mustafa měla za cíl rozdrtit

poslední obranný val bránící křesťanskou
víru a její tradice. Polský král Jan III.
Sobieski před bitvou navštívil Čenstochovou, kde se dlouhou dobu modlil před
milostným obrazem Panny Marie. Těsně
před bitvou byla sloužena mše svatá
a samotný Jan III. Sobieski při ní ministroval. Celá armáda přistoupila ke svátosti smíření a přijala Krista v Eucharistii.
Tím odevzdali veškerý vývoj do rukou svého Stvořitele. Arcibiskup Juraj Selepčényi
nechal vyrobit medailky Sedmibolestné
Panny Marie a věnoval každému jednotlivci v armádě Jana III. Sobieskiho. I přes
téměř pětinásobnou tureckou přesilu byla
armáda vedená Karou Mustafem poražena. Pokud by nezasáhla Boží moc, bylo by
téměř nemožné zvítězit.
Film ke shlédnutí zde:
http://www.gloria.tv/?media=486538
http://www.magnificat.sk/2013/09/
meniny-panny-marie-sviatok-vitazstvaorol-tv-bitka-pri-viedni-repriza/
Nejlépe je poučit se z historie

Přátelství
Víte, jak je důležité přátelství pro náš
život? A co to přátelství je? Jaký je rozdíl
mezi přátelstvím a láskou? Co přátelství
není a čeho se máme varovat? Co je podmínkou pravého přátelství?

O tom pojednává druhá část knihy sv.
Františka Saleského „Úvod do zbožného
života“, která je k zapůjčení i v naší Farní
knihovně vždy v neděli od 9.15 do 10.30
hod., mimo prázdniny.
Knihovnice

PRO ZASMÁNÍ
…z nebeských
školních lavic…

„Bacha, archanděl už letí!“
„Dobré ráno, třído! Posaďte se. Jiří,
kolikrát jsem vám říkal, abyste si do
hodiny nebral to své kopí?! Všichni si
opravdu vážíme toho, že jste propíchl draka, nicméně jím ohrožujete
spolužáky. Ještě jednou, a zbraň vám
zabavím! Mít třídu světců, to je opravdu za trest!“
„Augustine, podejte mi třídní knihu!
Kdo chybí?“
„Prosím, Cyril a Metoděj.“
„No jistě. Známé firmy. Že se na to
vůbec ptám! Takže se utišíme, Cecílie
odloží triangl, Valentýn si svůj milostný dopis napíše o přestávce a všichni
mě budou poslouchat. Pan ředitel
vydal nový výnos zakazující nošení
zvířat do školní budovy. Své chlupaté,
opeřené nebo bůhvíjaké jiné miláčky
– Františku, přestaň se hlásit, – si tedy
od zítřka necháte laskavě doma. Kdyby
snad byl, Tomáši, ve třídě někdo, kdo
by nevěřil, že vám sdělení pana ředitele
přečtu zcela přesně, kopie bude k dispozici na nástěnce před sborovnou!“

Charitní pouť na Hostýn pro starší a nemocné

//

Služby Charity na Rožnovsku

Díky tomu, že v Rožnově p. R. se Charitě
podařilo otevřít novou budovu, můžeme
nabídnout od letošního ledna další
potřebnou službu, která Rožnovu a okolí
dosud citelně chyběla.
Je to denní stacionář pro seniory a lidi
se zdravotním postižením, kteří u nás
mohou trávit svůj čas během dne v příjemném prostředí a ve společnosti ostatních.
V denním stacionáři společně podnikáme
různé zajímavé akce.
Tvoříme, cvičíme tělo i ducha, chodíme na
procházky, jezdíme na výlety, vaříme, učíme se nové věci, trápíme si mozkové závity, posloucháme hudbu, prostě zapojujeme

pokud možno všechny smysly. Nedávno
jsme měli také besedu s otcem Kamilem
Obrem, který nám poutavě vyprávěl o své
pěší pouti do Santiaga de Compostella.
Jsme rádi, když se u nás lidé cítí příjemně,
jako doma. Velikou pochvalou a oceněním pro nás byl povzdech jedné klientky:
„Škoda, že jsem se tak dlouho rozhodovala, mohla jsem tady chodit už dávno…“
Pokud Vás informace zaujaly, přijďte se
k nám podívat, případně i chvíli posedět
nebo se zapojit do naší činnosti. Sdělíme Vám o naší službě všechny potřebné
informace.
Jsme Vám k dispozici každý všední den
od 7 do 15 hodin. Těšíme se na Vás!

Charita o Vás pečuje již 21. rok. Kromě
této služby, která probíhá v našem novém
domě, navštěvují naše klienty pečovatelky
a zdravotní sestřičky, které zabezpečují
veškerou potřebnou péči přímo v domácnosti každého potřebného člověka.
Kromě Rožnova jezdí naše pracovnice
i do všech okolních obcí a pomáhají
např. s hygienou, úklidem, nákupem,
zajištěním stravy, vyřizují různé úřední záležitosti nebo kontakt s lékařem;
zdravotní sestřičky zase dělají převazy,
odběry, aplikují injekce a inzulín, ošetřují
bércové vředy, proleženiny, provádějí
jednoduchá rehabilitační cvičení apod.
Také zapůjčujeme kompenzační pomůcky.
Pokud bude potřeba, rádi Vám podáme
bližší informace.
tel. 571 654 954
www.valmez.charita.cz

//

OKÉNKO PRO DĚTI
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SVATÍ MĚSÍCE

Svatá Terezie z Lisieux /1.10./
Žila v 19. století. Svatá Terezička se narodila jako poslední z devíti dětí manželům
Martinovým. Toužila už od dětství stát se
řeholnicí jako její starší sestry. Nakonec
se jí to v 15 letech podařilo, i když to bylo
výjimečné. Byl do toho zasvěcen i tehdejší
papež Lev XIII. a musela mít zvláštní
povolení od biskupa. Sestry v klášteře jí

moc nerozuměly, myslely si, že je domýšlivá a pyšná. Přitom Terezie, která navenek působila klidně a vyrovnaně, trpěla
po celý život stavy úzkosti. Byla často
mučena myšlenkou, že ji Bůh opustil.
Vždy znovu však uměla odolávat i nejsilnějšímu pokušení. Někdy byla přesvědčena, že je odsouzena k zatracení. Přesto
se zcela odevzdávala Kristově lásce. Jejím
heslem bylo: „Všechno je milost“.
Když jí bylo 20 let, uložila jí sestra Pavlína, která se mezitím stala převorkou, psát
vzpomínky z dětství. Vznikla tak Historie
jedné duše a kromě toho Pavlína zaznamenala i některá její slova. Je to poselství
lásky. „Bez lásky,“ píše „jsou všechna,
i nejskvělejší díla pouhé nic; ne, ne, Ježíš
nežádá velkých činů, nýbrž jen oddanost
a vděčnost.“ Ví, že „Ježíš touží vstoupit
do našeho srdce“ a že „i nejmenší úkon
čisté lásky prospívá církvi víc, než všechny
ostatní skutky dohromady.“ A blízko smrti
praví: „Nikdy jsem nedala Bohu nic jiného
než lásku.“
Karmelitský řád žádá po řeholnicích
tvrdou kázeň: manuální práci bylo vyhrazeno 5 hodin, chórové modlitbě a rozjímání šest a půl, osvěžení a soukromému
zaměstnání čtyři hodiny, cvičení novicek
půl, jídlu hodina a třičtvrtě, spánku

Plesající Madona –
„Raduj se, záři pravého Slunce“
Plesající Madona – v průběhu staletí od
r. 1190 až do dnešních dnů zaznívá to
slůvko v srdcích křesťanů. Přestože tato
zázračná černá soška z libanonského dřeva byla během Velké francouzské revoluce
spálena, mladé páry a rodiny nepřestaly
svěřovat svou naději na dítě této přesladké Panně a jejímu Dítku.
Překrásná a mnohokrát vyprávěná
legenda hovoří o třech rytířích z Laonu,
kteří se vypravili na křížovou výpravu, při
níž byli zajati Saracény. Sultán je chtěl
přimět, aby se obrátili na Islám. Požádal
proto svou spanilou dceru – princeznu
Isménii, aby je k tomu přesvědčila. Ona
je ale prosila: „Vykládejte mi, snažně vás
prosím, o Marii, matce Spasitele.“ Nejstarší bratr Jehan slíbil, že vyřeže její sošku. Neuměl ale zacházet s dlátem, a tak se
všichni tři rytíři oddali modlitbě. Přesladká Panna nechala nádherně zpívajícími
anděly přinést sošku během jejich spánku
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do vězení. Vězni, probuzeni nebeským
zpěvem a světlem zářící soškou, ji pojmenovali Plesající Madona, neboť „ona nám
dává jásot a radost do srdce“.
Princezna Isménie si s nadšním odnesla
sošku a následující noc se jí Panna zjevila
a požádala ji, aby osvobodila všechny
tři vězně a stala se křesťankou. Poté, co
uprchla s vězni do Francie a odnesla s
sebou svatou sošku, byla pokřtěna biskupem z Laonu a obdržela jméno Marie.
Kostel, který byl vystaven, aby ukryl
sochu, se stal díky svým zázrakům svatý
místem. Mnozí francouzští králové zde
přišli svěřit Panně své království a naději
na následovníka trůnu.
Dítě, jež drží holubici s velkými roztaženými křídly připomíná Vtělení Krista
do Mariina lůna provázeného Duchem
Svatým.
O betlémské mnišské rodině Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Bruna zase příště.

šest až sedm hodin. Její křehké zdraví
nakonec nesneslo tvrdý život karmelitek;
o Velikonocích 1896 kašlala krev, za rok
ji přenesli na ošetřovnu a tam zemřela. Se
svým vnitřním utrpením, k němuž se přidala také tuberkulóza, se chtěla obětovat
za hříšníky světa.
Už v roce 1925 byla prohlášena za svatou.
Město Lisieux se stalo poutním místem
Západu a v roce 1929–1954 tam byla
postavena bazilika, v níž leží sv. Terezie
ve skleněné rakvi a proudí sem statisíce
poutníků.
„Mým povoláním je láska!“ volávala
Terezie. „Ježíš! Chtěla bych ho tak vroucně milovat, milovat tak, jak ještě nikdy
nebyl milován… Kéž mi dá lásku bez mezí,
bez hranic! Chci stůj co stůj získat palmu,
ne-li krví, tak aspoň láskou.“ „Věda
lásky! Nežádám si nic, než této vědy, neboť
nemám jinou touhu, než milovat Ježíše až
k šílenství.“

Patronka:

Francie; misií, misionářů, karmelitek;
zahradníků, letců, nemocných

Atributy:

Růže, karmelitka

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Alfa opět v Rožnově

„...existujeme, abychom ukázali lidem Boha.
A jen tam, kde je Bůh vidět, začíná opravdový život.
Pouze když se setkáváme v Kristu s živým Bohem,
poznáváme, co je život.“
Papež Benedikt XVI. – homilie – inaugurační mše

Letos již podruhé, tentokrát v netradičním podzimním termínu, nabízíme lidem
z naší farnosti a přilehlých obcí kurz Alfa.
Tímto způsobem se i my zapojíme do
celorepublikové iniciativy centrály Alfa
– Zveme Česko na večeři. Staneme se
tak součástí sítě asi 200 společenství,
která budou současně pořádat tato
evangelizační setkání. Cílem celorepublikové akce je zvýšit povědomí široké
veřejnosti o existenci a poslání kurzů
Alfa, podpořit pořádající společenství
při získávání nových účastníků koordinovanou propagací v mediích s celoplošnou působností.
V naší farnosti již mají kurzy Alfa svou
tradici a pevné místo v našem evangelizačním úsilí. Těší nás, že z mnoha
účastníků, kteří prošli kurzy, vznikla dvě
živá křesťanská společenství, která se dále
pravidelně setkávají nad Písmem
a s modlitbou.
Kostelní myška Vločka: Mávám vám z Velehradu!

Kurzy Alfa jsou určeny především pro
lidi hledající, neukotvené pevně v církvi.
S prázdnou neodejde ale ani pravidelný
účastník bohoslužeb, který potřebuje prohloubit svůj vztah s Bohem a poznat živé
křesťanské společenství. Každé setkání
začíná menším občerstvením. Pokračujeme sledováním krátkého videa, které se
týká základních pravd víry a křesťanského
života. Následuje prostor pro otevřenou
diskuzi na dané téma. Účast na kurzu je
zdarma, příspěvky na naši činnost jsou
dobrovolné. Laskavostí našeho duchovního správce otce Kamila Obra využijeme
i tentokrát nově zrekonstruované prostory Pastoračního centra. Začátek plánujeme na 24. 9. 2013 v 18 hodin. Neváhejte
přijít, pozvat své blízké a známe. Jste
srdečně zváni. Propagační materiály
s kontaktem na pořadatele budou k dispozici pod kůrem a na nástěnce.
Za organizátory Martin Blaha

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce,
radosti i utrpení ve spojení
s Ježíšem Kristem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe
samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je
i mým průvodcem a vyzbrojí mě
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou
oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve,
zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové
pro tento měsíc, aby...
1. Všeobecný úmysl
2. Misijní úmysl
3. Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský,
oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

ZÁŘÍ

1. Aby lidé naší doby, často zahlcení
hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení
a ticha a uměli naslouchat Božímu
hlasu a svým bratřím a sestrám.
2. Za křesťany, kteří v tolika oblastech
světa trpí pronásledováním, aby byli
svým svědectvím proroky Kristovy
lásky.
3. Aby ti, kdo mají být nositeli kultury
a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti
a poznání.

ŘÍJEN

1. Za ty, kdo se cítí obtíženi životem
do té míry, že si jej přejí ukončit, aby
zakusili blízkost Boží lásky.
2. Aby slavení Světového misijního
dne povzbudilo všechny křesťany ve
vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též
hlasateli Božího slova.
3. Aby Bůh nepřestával posílat dělníky
na svou vinici.
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Zpráva z valné
hromady členů Matice
svatohostýnské ze dne 8.9. 2013
Předcházela jí pontifilální mše svatá
v 9 hod. celebrovaná o. arcib. Janem
Graubnerem.
Na schůzi promluvil Ing. Josef Dostál,
který informoval o práci a dění na sv.
Hostýně. V loňském roce se zaměřili
na důstojný průběh oslav ke 100. výročí korunovace Panny Marie Svatohostýnské. U této příležitosti byl vyroben
sv. růženec za 150 Kč., který je možné
zakoupit na recepci v poutním domě
č. 3, také další upomínkové předměty
k tomuto výročí. Nově je i kniha s DVD
z oslav za 250 Kč.
Dále pan Dostál uvedl, že letos jsou
zaměřeni na opravu nemovitostí a zkvalitnění služeb pro poutníky. Na poutním
domě č. 1 se vyměňuje střešní krytina.
Probíhá oprava hráze u rybníčku,
úprava okolí rozhledny a větrné elektrárny a s tím spojená oprava opěrné
zdi u rozhledny a přístupové cesty k ní.
Také se projednávala úprava komunikace a řešení dostupnosti dostat se
přímo na sv. Hostýn. Pro řešení tohoto
problému rozšířila policie v Bystřici
pod Hostýnem nabídku na povolenky,
50 na každý den.
Ve všech restauračních zařízeních
bude zřízena kniha přání a stížností.
Mgr. Marie Loučková hovořila o počtu
stálých členů Matice, kterých je 7 007,
nově přihlášených 123, zemřelých 152,
a to od 1.1. do 31.7. 2013.
Pan Janek informoval o hlavních úpravách a opravách kolem baziliky, jedná se
o prostor kolem podia, kde by měly být
zbudovány nové cestičky, srovnán terén,
přidány lavičky. Také hovořil o opravě
mozaiky na Jurkovičově křížové cestě,
která probíhá již dva roky a ještě další
dva potrvá, ovšem s již velmi omezenými
prostředky. Také se upravil terén u schodiště do baziliky, a to čištění dešťových
kanálů, trativody a další.
Pan Přík hovořil o podání návrhu na
velký světelný kříž viditelný do velké
vzdálenosti.
Příští rok v květnu proběhnou nové
volby do výboru.
Informace sesbírala Denisa Bumbalová,
zpracovala a upravila Pavla Drlíková
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Pohled do diáře na sv. Hostýně
Říjen

3.- 4.10. Workshop pro speciální pedagogy
4.- 6.10. Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
5.10.
První společná pouť vdov a vdovců
6.10.
Růžencová pouť

Prosinec
24. 12. Út
31.12 Út
		
		

Štědrý den, mše svaté v 7.15, 9.15 a v 15.30, v noci mše sv. není
Sv. Silvestr, mše svaté v 7.15, 9.15, 11.00,
ve 22.30 modlitba růžence, 23.00 adorace,
23.45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24.00 pontifikální mše sv.

Exercicie

8.–12. října Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny SJ určené pro každého
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
25.–27. října Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem
knězem katolické církve východního obřadu
12.–16. listopadu Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny SJ určené pro každého
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
29. listopadu–1. prosince Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
I.skupina od pátku do neděle, vede Mons.Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
6.–8. prosince Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
II.skupina od pátku do neděle, vede Mons.Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
10.–14. prosince Duchovní cvičení pro všechny, doprovází P. Josef Čunek SJ

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
SVATBY V NAŠÍ FARNOSTI
dne

jméno a bydliště

22.6.2013

Jan Palacký z Rožnova pod Radhoštěm
Markéta Škrýpková z Rožnova pod Radhoštěm

10.8.2013

Roman Matušík z Horní Beč v y
Ludmila Roučková z Horní Beč v y

17.8.2013

Petr Válek z Valašské Bystřice
Zuzana Matějcová z Rožnova pod Radhoštěm

24.8.2013

Daniel Křižák Rožnova pod Radhoštěm
Nela Hladilová z Rožnova pod Radhoštěm
Tomáš Lušovský z Dolní Beč v y
Lenka Mičkalová z Rožnova pod Radhoštěm
Jiří Skoumal z Prahy
Katarína Vacová z Rokytovcov, Slovensko

31.8.2013

Jan Mirga z Rožnova pod Radhoštěm
Lucie Spáčilová z Rožnova pod Radhoštěm
Jan Cieslar z Bukovce
Petra Bajerová z Rožnova pod Radhoštěm
Michal Jedlička z Opav y
Zuzana Pavelková z Rožnova pod Radhoštěm

7.9.2013

Martin Šedina z Rožnova pod Radhoštěm
Lenka Gardoňová z Ostrav y, Krásné Pole

Adopce na dálku

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ

SVÁTOST KŘTU
jméno

narozen/a

pokřtěn/a

9.2.2011

30.6.2013

22.11.2012

30.6.2013

Klára Kubáňová

12.3.2013

30.6.2013

Kamila Kubáňová

12.3.2013

30.6.2013

Michal Oldřich Poruba

19.12.2012

30.6.2013

Štěpánka Kolaříková

20.1.2013

30.6.2013

2.7.2012

30.6.2013

David Dopater

19.10.2012

30.6.2013

Jakub Smékal

3.10.2007

30.6.2013

Jitka Ludmila Roudná

15.5.2013

30.6.2013

Štěpán Stojan

11.4.2013

30.6.2013

Tadeáš Halata

21.8.2012

21.7.2013

Karel Řehořek

10.1.2013

21.7.2013

Vojtěch Jasný

21.9.2012

21.7.2013

Magda Marie Šústková

18.6.2013

21.7.2013

Jan Michael Holub

2.1.2013

21.7.2013

Amélie Maltasová

6.8.2012

27.7.2013

Lucas Haratek Grieve

28.9.2012

3.8.2013

Mathias Molinek

19.1.2013

25.8.2013

Matyáš Mikunda

17.10.2012

25.8.2013

Ondřej Janoušek

5.7.2013

25.8.2013

Filip Marek Talpa

7.3.2013

25.8.2013

Jakub Solanský

20.6.2013

25.8.2013

Tereza Pavelková

30.8.2011

25.8.2013

Agáta Aujezdská

18.6.2013

25.8.2013

Ema Helena Filipová

25.7.2013

25.8.2013

jméno a příjmení

narozen/a

zemřel/a

Anna Frňková

7.11.1922

18.6.2013

Marta Kozáková

12.7.1943

6.7.2013

Stanislav Baroš

15.4.1926

7.7.2013

Josef Bolcek

17.3.1957

4.7.2013

27.12.1924

13.7.2013

1.3.1930

26.7.2013

Vlasta Trčková

12.3.1936

19.7.2013

Emil Mičkal

18.1.1921

10.9.2013

Tobiáš Štěpán Kulišťák
Vivien Bakhita Smékalová

Natálie Marie Komžáková

POHŘBY V NAŠÍ FARNOSTI

Marie Adamcová
Josef Krcha

Milí farníci,
náš farní sirotek, Clarisse Umuhoza,
nám trochu vyrostla.

Je na střední škole. V dopise z 19. 11.
2012 si posteskla, že je ve skupině,
kde se vyučuje matematika, chemie
a biologie. Tyto předměty jsou pro
ni náročné a chtěla by přejít do jiné
skupiny.
Dne 18. 4. 2013 nám napsala další
dopis:

Drazí dobrodinci,
s velkou radostí Vám píši tento dopis,
abych Vám poděkovala za Vaši pomoc
v mých studiích.
Nyní jsem změnila obor, protože
věda se mi zdála moc těžká. Jsem
teď v útvaru technickém, které je více
prospěšné na trhu práce než využití ve
vědě. Budu se snažit, abych se zaškolila v oboru technickém.
Všechny Vás pozdravuji, děkuji Vám
a přeji dobré zdraví.
Ať Vám Bůh žehná.
Clarisse Umuhoza

E. Pavlíková
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POZVÁNÍ
Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí o. s. Vás srdečně zve na

Manželské večery
od 15. října 2013 ve Valašském Meziříčí v prostorách
evangelické fary (Blahoslavova 430/3)
Kurs Manželské večery je určený pro
všechny manželské páry, které chtějí
budovat pěkný a trvalý vztah. Nezáleží na
tom, zda jste na začátku manželství nebo
máte za sebou už delší společnou cestu.
Nezáleží na tom, zda procházíte náročným obdobím svého manželství nebo se
právě teď cítíte spokojeni a šťastni.
Kurs vznikl v Anglii v roce 1996
a u nás se pořádá od roku 2004.
www.manzelskevecery.cz/
Každé setkání začíná večeří, následuje
promítaná přednáška, po které mají
manželé příležitost si spolu v páru popovídat o tématu večera i o jiných otázkách, na
které ve spěchu všedního dne nebývá čas.
Každý večer začíná v 19 hod. a trvá asi
do 21 hod.

Témata jednotlivých večerů:
Vybudovat pevné základy
Umění komunikace
Řešení konfliktů
Síla odpuštění
Rodiče a rodiče partnera
Láska v akci
Manželská sexualita
Večírek Manželských večerů
Cena: 1500 Kč pro manželský pár
– zahrnuje 16 večeří, příručky
a příspěvek na režii. Kurs je možné zaplatit ve dvou splátkách.
Přihlášky do 6.října na e-mail
cprvalasskemezirici@ado.cz

Festival Podzimní varhany
Festival Podzimní varhany proběhne v říjnu a listopadu 2013 ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském
Meziříčí. V rámci festivalu proběhnou
koncerty špičkových varhaníků.
Myšlenka zrealizovat varhanní koncerty
uzrála poté, co meziříčské chrámové
varhany prošly za finanční podpory města
a kraje náročnou rekonstrukcí, která
rozšiřuje zvukové možnosti nástroje,
a umožňuje tak špičkovou produkci.
Festival pořádá ZUŠ Alfréda Radoka
Valašské Meziříčí a Nadační fond ZUŠ za
podpory Města Valašské Meziříčí.
Více informací na:
http://www.zus-vm.cz/informace-oskole/festival-podzimni-varhany/
Vstupné na koncertech je dobrovolné.
Marek Vrábel (SK)
úterý 1. října 2013 v 18.00 hod.

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí o. s.,
Zašová 44, 756 51 tel. 733 741 636

Marek Kozák (ČR)
úterý 5. listopadu 2013 v 18.00 hod.

Výstava POCTA VALAŠSKU
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy, ACTAEA – Společnost pro přírodu
a krajinu, ZO ČSOP Salamandr, Karlovské muzeum a Obec Velké Karlovice vás
srdečně zve na tradiční výstava fotografií
v rámci cyklu Valašská krajina
Karlovské muzeu ve Velkých Karlovicích,
15.9.–31.10.2013.
Fotoklub R9 – Pocta Valašsku
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FOTOGALERIE / Tábor tříkrálových koledníků

... a vítězili!! Terka,
kapitánka vítězného kmene

Pravá galská diskotéka
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OHLÉDNUTÍ
Ohlédnutí za táborem
tříkrálových koledníků…
Pod záštitou Charity se letos podruhé
konal tábor pro děti, které se zúčastnily
tříkrálového koledování. Přihlásilo se celkem 29 dětí z Rožnova, Val. Bystřice, Val.
Meziříčí a Kelče. Když se k tomuto počtu
přidali vedoucí a kuchařky, vylodila se
v neděli 14. července ve vesnici Vidnava
skupina 37 lidí. Jak jsme časem poznávali, mělo to své krásy i nevýhody... Počasí
bylo po celou dobu pravé letní, místo
bylo nádherné, krásná zahrada i lesy,
ale mělo to jednu velkou vadu na kráse.
Nacházeli jsme se sice na území zvýšeného množství klíšťat, ale s těmi jsme téměř
neměli problém. Klíšťata se totiž nejspíš
dobře ukryla před komáry, kterých tam
letos bylo tolik, že to prý nepamatují ani
starousedlíci.
Ale my jsme se nedali zastrašit a statečně
jsme vyrazili s Asterixem a Obelixem na
jejich dobrodružství napříč Evropou, se
zastávkou v Africe. Aby se totiž vesnice
malých Galů mohla osvobodit od Caesarovy nadvlády, bylo třeba splnit všechny jím
zadané úkoly, a tak získat svobodu. Samozřejmě tím pádem také vypukl lítý boj o to,
která skupinka vyhraje týmové hodnocení
a kdo z jednotlivců bude nejšikovnější
a získá nějakou zvláštní cenu. Při takovém
počtu byla konkurence jistě vysoká a nic se
nedalo odhadnout předem.
Po rozcvičce, snídani, úklidu a modlitbě
vždy dorazili Asterix a Obelix, kteří měli
pro galské osadníky nový úkol. Následoval
oběd a siesta, poté ještě jedna odpolední
dlouhá hra. A večer se zase stavila slavná
dvojice na návštěvu, aby zhodnotila úsilí
táborníků při plnění úkolů. A protože na
táboře byli pouze malí a šikovní Galové, podařilo se jim během tábora splnit
všechny zadané úkoly včas a v plné míře.
A tak jsme se mohli po 11 dnech vrátit
zpět domů k rodičům, kterým se už jistě
stýskalo. Vlastně by mě docela zajímalo,
komu se stýskalo víc – jestli dětem nebo
rodičům…?
Díky všem rodičům za důvěru a vstřícnost
a svým kolegům vedoucím za čas a energii, který věnovali dlouhodobé přípravě
i samotnému uskutečnění tábora.
Jak nám bylo, co se nám přihodilo a co
jsme zažili, uvidíte ve fotogalerii…
-JL-
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Ohlédnutí za ministrantským táborem…

Tradiční noc v lese

Ten letošní se po 4 letech opět nesl v duchu
našeho oblíbeného literárního díla – Pána
prstenů. Někteří možná čekali Hobita
nebo něco úplně jiného. Aspoň to bylo pro
všechny překvapení, dlužno dodat, že i pro
vedoucí. Vybrali jsme si faru ve vesnici
Životice, která leží doslova za kopcem.
Vyrazili jsme v neděli odpoledne 11. srpna.
Kluci samozřejmě nevěděli, co je čeká,
ale jelikož byla před nimi dlouhá cesta
s Prstenem, připravili se na ni tím, že ze
Zubří do Životic putovali pěšky. Abychom
mohli třeba v dalších letech na děj Pána
prstenů navázat, jistě k velké radosti všech
účastníků, vybrali jsme si jako téma pouze
část z celého dobrodružství. Ministranti,
kteří se na 11 dní „proměnili“ na hobity, měli za úkol doputovat do Roklinky
a donést s sebou Prsten. V tom jim aspoň
ze začátku pomáhal čaroděj Gandalf. Tři
hobití družinky vyrazily na cestu, na které
musely stále odolávat dotěrným nazgúlům.
Ti se snažili ze všech sil jim jejich putování překazit. S prvotními nástrahami si
A co bude dál??
Pokud se podaří domluvit termín a místo pro společné setkání, jistě uspořádáme nějakou akci na podzim, alespoň na
víkend nebo o prázdninách na 2 noci.
Je to sice ještě daleko, ale v lednu nás
opět čeká Tříkrálová sbírka. Moc rád
uvidím zkušené koledníky, ale také
nové děti, které budou ochotné pomoci
při této náročné, ale krásné službě.
A pokud se podíváme hodně dopředu,
třeba až na prázdniny? Letošní tábor
probíhal v jednom turnusu a kapacita
byla téměř naplněna, zbylo pouze jediné
volné místo. Pokud bude stále tak vysoký
zájem jako se ukázal letos, je pravděpodobné, že se příští rok budou konat dva
turnusy, orientačně 6.–15. a 16.–25. 7.
Na další setkávání se těší Honza Lušovský

odpočatí hobiti lehce poradili. A tak mohli
zdárně pokračovat na návštěvu k sedláku
Červíkovi, překonat nástrahy dědka Vrbáka
a usadit se na čas v domě Toma Bombadila.
Odtud pak hobiti vyrazili do Hůrky, kde se
setkali s Aragornem. Ten je doprovodil na
jejich cestě, kterou úspěšně ukončili, i když
v samém závěru měli co dělat, aby zachránili život Froda po nočním útoku prstenových
přízraků. Napínavou cestu plnou nástrah
všichni bezpečně zvládli a donesli Prsten na
setkání Velké rady v domě elfa Elronda.
-JLPOZVÁNKA PRO VŠECHNY KLUKY,
KTEŘÍ SEDÍ
V KOSTELNÍCH LAVICÍCH!!!
Chceš zažít službu u oltáře? K tomu
celoroční scházení s kamarády na
schůzkách, kde se učíme nové zajímavé věci? Chceš na vlastní kůži vyzkoušet letní táborová dobrodružství??
Udělej jedinou jednoduchou věc:
požádej taťku nebo mamku, ať tě dovedou do sakristie za vedoucími nebo za
knězem. Rádi tě mezi sebe přijmeme.
Nejnižší věková hranice je 5 – 6 let, pro
tábor alespoň 1. třída.
Těšíme se na vás!
Honza Lušovský, Ondra Morcinek
a Jožka Fojtík – vedoucí ministrantů

Klášter Betlémských sester v Alpách (Klinderalm),
odkud byla do naší farnosti přivezena soška Madony
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