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Bratři a sestry,
do rukou se vám dostává další číslo 
zpravodaje naší farnosti Všech svatých.
Rád bych na těchto několika řádcích 
poukázal na dva časové body, mezi 
nimiž se nacházíme, a které by bylo 
škoda přehlédnout.
Jedním z nich, tím uplynulým, jsou 
„dušičky“ – tedy čas našeho intenziv-
ního vzpomínání na zemřelé příbuzné 
a známé a modliteb za ně. Druhý se 
pak před námi objeví zanedlouho, totiž 
advent – doba přípravy na Vánoce.
Připadá mi až symbolické být mezi 
smrtí a zrozením, mezi slzami bolesti 
a slzami radosti. Nacházíme se mezi 
časy na první pohled si protiřečícími, 
spíše však…

Kdysi jsem v jedné farnosti zažil toto 
zvláštní setkání života a smrti. Brzy 
ráno se syn jednoho otce po dlouhé 
a bolestné noci vrací domů s radost-
nou zprávou: „Jsem tátou!“, „Tati, 
jsi dědou!“ V uzamčeném domě však 
nachází svého tátu ležet mrtvého. 
Dlouho jsem nad tímto zvláštním, řekl 
bych až shakespearovským tématem, 
přemýšlel. Proč život vystřídal smrt? 
Vím, musí to tak v běhu světa být. Ale 
proč tak markantně a nepřehlédnutel-
ně. Proč ve stejný čas? Jsme ve vztahu 
k přicházející smrti často zvyklí říkat 
PROČ. Ale zde život vystřídal smrt. Co 
má dělat takový pozůstalý? Plakat nad 
smrtí, či se smát nad novým životem? 
Zanedbat jedno či druhé je přece 
nepředstavitelné.

Kdybychom měli pouze gestem zná-
zornit loučení s někým, kdo tu již není, 
zřejmě bychom rozepjali ruce a ukázali 
prázdnou náruč. Stojí za povšimnutí, že 
stejným gestem bychom vyjádřili i oče-
kávání někoho, kdo přichází. Stejné 
gesto k rozloučení i přijetí. 

Dušičky a advent. Smrt a život. Louče-
ní a očekávání. Ustrnulost v minulosti, 
kterou nelze změnit, je nerozumné. 
Povrchností však je i pohled natolik 
zaměstnaný očekáváním budoucí 
radosti, že ignoruje realitu přítomné 
bolesti. Řekli bychom – tak tedy něco 
mezi. A existovaly i v dějinách takové 
filosofické směry, nabádající k nezú-
častněnému postoji vůči dobru i vůči 

ÚVODNÍ SLOVO Klub maminek
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zlu. Ale my jako křesťané nemůžeme 
ignorovat realitu a to jak tu viditelnou, 
tak i tu neviditelnou. Apoštol přece říká: 
„Radujte se s radujícími, 
plačte s plačícími!“ 
Tak se tedy nebojme plakat, když nastal čas 
pláče, a v čase radosti se nebojme smát.
Otevřeme naplno svou náruč, aby ten, kte-
rý přichází, viděl, že nic křečovitě nesvírá-
me, ale jsme v hluboké touze po naplnění. 
Požehnaný advent přeje
 

P. Kamil Obr

Lokomotiva polykala koleje před sebou 
a vlak letěl polem. Ve třetím vagóně za 
lokomotivou seděli v kupé na pravé straně 
starší pán a student. Bylo slyšet, jak vlak 
ohromnou rychlostí řeže vzduch na dvě 
části a do toho tlumeně mluví ukrajované 
koleje. „Vy věříte v Boha?“, zeptal se pán 
studenta. „Věřím“, řekl student a ta odpo-
věď mu nedělala žádnou potíž. Výraz jeho 
očí ale říkal, proč se ptáš právě mě 
a proč zrovna taková otázka?
„Víte“, pokračoval pán nenuceně, „měl 
jsem kdysi takové trable. Skutečně veliké 
trable. Celý svět se mi zhroutil. Cítil jsem, 
jak můj život padá kamsi do propasti. 
A jak jsem měl před sebou složený obraz 
ze všech těch mých potíží, tak jsem 
jednou upřímně řekl: ‚Bože, když už to 
všechno musím snášet, co by ti to udě-
lalo, kdybys mě alespoň na chvíli, jenom 
na takovou malou chviličku, rozesmál.‘ 
A víte, co se stalo? Bylo to ve zlomku 
vteřiny, ten obraz mého nešťastného roz-
položení se nezměnil, jenom se poněkud 
přeskládal. A já jsem ho viděl jinak. Tak, 
že jsem se mu musel začít smát. 
A najednou jsem si uvědomil, že ta změna 
se stala v okamžiku, kdy jsem Pánu Bohu 
řekl: ‚Co by ti to udělalo, kdybys mě 
rozesmál?‘ 
A představte si, on to udělal! Tak jsem 
ještě dodal: ‚Nu, tak úplně rychle jsem to, 
Pane Bože, nemyslel. Ale moc ti děkuju.‘“
„A jak to celé dopadlo?“, zajímal se 
mladík. 
„Dobře! Když jsem to začal všechno vidět 
z té humorné stránky, tak mě napadala 
taková řešení a našel jsem v sobě takovou 
sílu a odvahu udělat všechno, co jsem měl 
možná udělat už dávno. A navíc jsem se 
přesvědčil, že Bůh má smysl pro humor.“ 
Lokomotiva spolykala další tuny kolejí, 
vlak změnil krajinu, koleje intonaci hlasu, 
vzduch svištěl a strojvůdce byl spokojený. 
Mladý student v kupé na pravé straně tře-
tího vagónu za lokomotivou řekl staršímu 
pánovi naproti sobě: „Také mám trable. 
Nechci je pitvat, protože je to spíš do zpo-
vědnice, ale neudělal jsem, co jsem udělat 
měl a mohl. Teď mě to uvnitř pálí 
a dusí mě to, že jsem nebyl dost silný 
a nezabránil tomu.“ 
„Cítíte se mít poraněnou duši, že?“ 
„Tak nějak.“
„O těch zraněních duše“, vedl pán plynu-

le dále hovor, „tak o těch se rádo a často 
mluví. Co to ale vlastně je?“, zeptal se a 
hned si začal odpovídat: „Je to zkušenost 
základního nedostatku v srdci člověka, 
které je křehké, které je kvůli hříchu roz-
děleno. A když člověk podlehne, tak způ-
sobí ránu. Sobě nebo někomu druhému. 
Nebo sobě i druhému. Nenudím vás?“
„Ne, pokračujte.“
„Dobře, víte, co je to pelagianismus?“
„Vím, páté století, jakýsi irský mnich 
Pelagius tvrdil, že Adamův hřích měl 
význam jenom jako špatný příklad, že 
k žádnému narušení nadpřirozeného sta-
vu člověka nedošlo, že Kristovo dílo spo-
čívá pouze v jeho nauce a příkladu a že 
člověk je svobodnou vůlí sám schopen žít 
svatě a zasloužit si věčnou blaženost.“
„Výborně, příteli! Mluvíte jako Wikipedie. 
Ten Pelagius byl velice ctnostný a mravně 
bezúhonný muž. Když slyšel námitky, 
že lidská přirozenost je slabá, považoval 
to za výmluvy. Inu, řekli bychom, byl 
to takový suchar. Ale nevytýkáme mu 
úsilí o mravní bezúhonnost, ale to, že 
v jeho etice nezbývalo už místo pro Boží 
milost.“
Vlak začal přibržďovat. „Vzpomínám 
si“, pokračoval pán, „na jednu příhodu 
z doby, kdy jsem byl chlapec. Měli jsme 
kuřata. Jedno z nich někam zapadlo a zra-
nilo si nožku. Bylo mi ho líto. Ošetřil jsem 
ho, ale nožička mu zůstala chromá. Tak 
jsem se o něho staral. Protože ho ostatní 
kuřata odháněla, dával jsem mu krmení 
zvlášť. A měl jsem ho rád. Tak se nakonec 
stalo, že toto kuře žilo nejdéle.“
Sedadla v kupé třetího vagónu za 
lokomotivou začala přistávat k jednomu 
místu, až nakonec zůstala nad ním stát. 
„Bůh miluje své zraněné“, řekl pán. 
„A nezapomeňte, jste víc než kuře! Já 
jsem už na místě. Šťastnou cestu.“ Zvedl 
se a odcházel.
„Děkuji, a děkuji za společnost“, rychle 
odpověděl student. Starší pán za sebou 
zavřel dveře. Mladý muž si pomyslel: 
„Hm, jak ale poznal, že o takových věcech 
se mnou může mluvit?“ Rozevřel Kato-
lický týdeník a začal hledat článek, který 
kvůli rozhovoru přestal číst. Lokomotiva 
si ukousla novou porci kolejí a Bůh na 
nebesích se usmál.
Amen!

jáhen Miroslav 

Ve třetím vagóně za lokomotivou
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ROZHOVOR

Rodný dům jsme mohli sami rozebrat 
a postupně jsme si stavěli nový domek. 
Stavba trvala 5 let. Po celou tuto dobu 
nás sedm bydlelo ve 2 ½  pokojovém bytě 
v paneláku. Bylo to velmi náročné, ale díky 
vzájemné vstřícnosti jsme to bez větších 
problémů přežili. Rodiče nám hodně 
pomáhali. Rodičům vděčím jedním slovem 
za vše. Byli mým vzorem a příkladem ve 
všem. S láskou a úctou vzpomínám i na 
rodiče manželky, kteří byli také velice hod-
ní a pomáhali nám, jak jen mohli.

Jak vzpomínáte na mladá školní léta?
Moje učení bylo jen průměrné, zaručené 
jedničky jsem měl z náboženské výchovy, 
zpěvu a tělocviku. Do náboženství jsem 
chodil od 2. třídy, učil mě páter Alois 
Kaňovský. Mám na něj jen ty nejlepší 
vzpomínky. Náboženská výchova byla 
tehdy jedním z vyučovacích předmětů, 
do kterého chodila skoro celá třída, až 
na výjimky. Pro jinověrce a bezvěrce 
nebyla povinná. Ve „Školní zprávě“ (dnes 
„Vysvědčení“), mám v hlavičce uvedeno 
vyznání římskokatolické.

Čím vás páter Kaňovský zaujal?
Byl přátelské povahy, byl milý, příjemný 
a hodný. Uměl to s dětmi. Vše, co nás vyu-
čoval, uměl tak zajímavě a poutavě předá-
vat, že jsem si téměř všechno zapamatoval. 
Hodiny náboženství jsem měl velmi rád. 

Na jaké zaměstnání jste se připravoval?
V roce 1955 jsem nastoupil v Rožnově na 
učňovský obor Foukač technického skla. 
Po získání výučního listu jsem pracoval 
v Národním podniku Tesla ve výrobě 
černobílých obrazovek ve třísměnném 
provozu. V roce 1960 jsem narukoval 
na vojnu. Po návratu z vojny jsem se 
vrátil do Tesly, ale na jiné pracoviště, do 
vývoje. Při práci jsem navštěvoval večerní 
průmyslovku ve Valašském Meziříčí, po 
jejím dokončení ještě vyšší průmyslovku 
v Novém Boru, obor technologie skla, 
s maturitou. V Tesle jsem pracoval celý 
život až do mého odchodu do důchodu 
v roce 2000. Kdybych se měl rozhodovat 
dnes, zvolil bych si stejný obor – práce 
v tomto oboru byla různorodá a velice 
zajímavá. Uměl jsem si např. vyrobit 
vánoční ozdoby i  jiné praktické či ozdob-

né věcičky. Práce byla naplňující a uspo-
kojující, byla mi koníčkem.

Jak jste poznal manželku Helenu?
S manželkou Helenou jsme se  poznali, 
ačkoliv pracovala v Tesle u mého bratra, 
ve Vsetíně. Jednoho listopadového odpo-
ledne roku 1962 jsem tam byl s bratrem 
a ona tehdy jezdila do Vsetína na jazyko-
vou školu. Potkali jsme se před lékárnou, 
přesně si vzpomínám, kde, a zašli jsme 
na kávu. Byla to láska „na první pohled“, 
která trvá dodnes. Po dvou letech zná-
mosti jsme se v červnu 1964 vzali, příští 
rok, dá-li Pán, už to bude „zlato“.

Měl jste za minulého režimu problémy 
pro svou víru?
Já osobně malé, jen děti nám nechtěli vzít 
na školu, protože chodily do náboženství. 
Problém pro svou víru zažil můj tchán, kte-
rý byl  profesorem na Masarykově univer-
zitě v Brně, kde přednášel církevní právo. 
Po roce 1948 musel odejít a celá rodina se 
ocitla na pokraji bídy. Později  se přestěho-
vali do Rožnova. Tady potom učil na Lidové 
škole umění a dlouhá léta byl varhaníkem 
ve zdejším kostele. Také manželka Helena 
se po maturitě nedostala na vysokou školu.

Od mládí rád zpíváte, jaké byly Vaše 
hudební začátky?
S hudbou a zpěvem jsem začínal ještě před 
vojnou. Sám jsem se naučil hrát na kytaru 
a foukací harmoniku a chodil jsem do 
estrádního souboru, kde jsem také zpíval. 
Další má hudební činnost je spjatá se 
souborem Radhošť. Manželka v souboru 
tančila, já jsem zpíval. Společně jsme tam 
chodili asi 10 let. Byla to krásná doba, moc 
nás to bavilo. Jen manželku trošku mrzelo, 
že spolu také nemůžeme tančit. 
Po svatbě jsme s manželkou začali také 
chodit zpívat do chrámového sboru.Tehdy 
sbor vedl pan Tvarůžek, který byl i kapelní-
kem rožnovské dechovky. Pana Tvarůžka 
vystřídal  pan učitel Černoch, toho pak pan 
učitel Tkadlec. Dnes vede chrámový sbor 
paní učitelka Liba Pavelčáková, sbor má 
asi 25 členů. Máme pravidelné zkoušky 
1x týdně, před svátky i 3x týdně. Zkouška 
někdy trvá až 3 hodiny, zkoušíme na faře 
i v kostele.V loňském roce oslavil chrámový 
sbor v této podobě, se stejnou dirigentkou 
a se současným repertoárem, již 30 let.

Zpíváte také s Rožnovskými  Ogary? 
Jaká byla vaše cesta k nim? 

Je stále plný energie, je to muž dobrý, 
laskavého srdce, který rád pomáhá. Zpí-
vá v chrámovém sboru, v Rožnovských 
Ogarech, je KANOE, je kostelník, lektor 
Božího slova. Je až neuvěřitelné, kolik 
toho ve svých 72 letech zvládá.
Pan Miroslav Polášek je válečné dítě. 
Narodil se v roce 1941 manželům Boženě 
a Františku Poláškovým. Je nejmladší  
ze 3 sourozenců. Je ženatý, s manželkou 
Helenou vychovali 2 dcery a  syna.
Jako mladík rád sportoval, od 16 let 
se závodně věnoval sportovní střelbě. 
Aktivně se tomuto koníčku věnoval do 
roku 2008. Ještě dnes je hospodářem 
střeleckého klubu.

Jak vzpomínáte na své dětství, rodiče? 
Mé dětství bylo krásné, vzpomínám na něj 
rád. Bydleli jsme spolu se staříčky v Zuber-
ské kolonii na místě dnešního areálu Tesly. 
Místem našich dětských her byl blízký les 
a protékající potůček. Rodiče byli na nás 
velmi hodní, ale důslední. K praktickému 
křesťanskému životu patřila pravidelná 
návštěva nedělních bohoslužeb a oslava 
církevních svátků. Do srdce se mi vryla 
čestná stráž u Božího hrobu, která bývala 
odměnou za dobré výsledky v náboženské 
výuce. Stával jsem tam velmi rád a byla to 
vždy pro mě čest.
Za smutný moment považuji násilné 
vystěhování  z rodného domu v roce 
1964. Náš domek i domky sousedů muse-
ly ustoupit výstavbě areálu Tesla. Likvi-
daci započali  v červnu zrušením zahrady, 
na které ani nenechali dozrát ovoce. 

Rozhovor s Miroslavem Poláškem
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Baroš, který slouží v Supíkovicích, a  pan dě-
kan Král z Uherského Brodu. Modlívali jsme 
se v kapličce růženec a otci Barošovi jsem 
přisluhoval při mši sv. Když za mnou přijela 
rodina, společně jsme v kapličce zpívali, četli 
čtení,  cítil jsem se jako doma. Když jsem se 
vrátil domů, řekl jsem o své zkušenosti otci 
Jiřímu. V té době měl kostelník pan Bicko 
zdravotní problémy a byla potřeba hledat 
někoho dalšího. Otec Jiří mi službu hned 
nabídl. Nabídku jsem s vděčností přijal. 
Nejdřív jsem se vše učil tak, že jsem se jen 
díval. Pan Tkáč mi také sepsal, co vše musím 
udělat – takový seznam. Všichni si vzájemně 
pomáháme. Panuje mezi námi vstřícnost, 
bez toho by to nešlo. Služby máme rozděle-
né, já sloužím v neděli na druhé mši. Střídá-
me se pravidelně  po 10–11 dnech. Kostel-
ník – to je služba Bohu a služba lidem, 
nedá se počítat ani na dny ani na hodiny. 
Pokud dá Pán Bůh zdraví, nic není pro mě 
problém. Neznám slovo nejde, nemůžu… 
hledám způsoby, jak pomoct, děkuji Bohu 
za zdraví.

Jste také lektorem Božího slova…
Dávno jsem cítil, že bychom se chtěli 
i s manželkou do této služby zapojit. 
V této době nebyl žádný lektorský kurz 
a nechtěli jsme číst bez přípravy. Řekl jsem 
o tom Zdence Machové, ona náš zájem 
uvítala a povzbudila nás.  Nabízelo se však 
setkání lektorů v Olomouci, na které nás 
pozvala a kde jsme získali alespoň základy 
pro správné čtení Božího slova. Tak jsme 
začali číst a lektorský kurz jsme absolvo-
vali později, přesto byl pro nás velikým 
přínosem a rádi na něj vzpomínáme.

Jaký význam má pro Vás rodina?
Rodinu jsem odjakživa považoval za základ. 
Vždy jsem se velmi rád po práci i po sportu 
vracel mezi své nejbližší a byl jsem šťastný, 
že mám velkou a milující rodinu. Držela 
spolu a drží dodnes. I širší rodinu máme 
velikou, maminka pocházela ze 7 dětí a bylo 
nás 23 přímých bratranců a sestřenic. 
Nejvíc jsme se setkávali na pohřbech. Když 
zemřela kmotřenka, dohodli jsme se po 
pohřbu, že se musíme setkávat i při vese-
lejších příležitostech. První sraz jsme měli 
v rodišti našich rodičů,  sjelo se nás hodně. 
Bylo to krásné setkání. Jak nás postupem 
času ubývalo, rozšířili jsme společná 
setkání i na naše děti. Protože chyběly různé 
informace o rodině z maminčiny strany, 
začal jsem hledat kořeny. Obrátili jsme  se 
na zemský archiv v Opavě. Podařilo se nám 

dohledat linii rodokmenu z maminčiny stra-
ny do roku 1620. Zajímavé bylo zjištění, že  
přišli asi z Polska, její dívčí jméno bylo Kuz-
nik = kovář. Tatínek se narodil tady, jeho 
tatínek – můj staříček pocházel z Bystřic.
Dnes jsem už i několikanásobným 
dědečkem. Mám  5 vnoučat  již dospělých 
a ještě 2 úplně maličké vnučky, myslím, 
že mě mají všichni rádi. Miluji své vnuky 
a vnučky, ti dospělí   mi už s ledasčím 
pomáhají, s malými si hraji, pokud to jde, 
bydlí totiž v Praze.
Jako rodina např. společně  doma slavíme 
památku zesnulých, vzpomínáme a mod-
líme se růženec za dušičky, každý si zapálí 
svíčku za svoje nejmilejší a nejpotřebnější. 

Jak jste jako  rodiče zvládali výchovu 
dětí? 
Výchovu dětí jsme zvládali celkem 
bezproblémově. Za lhaní si však nesly 
následky, ale musím říct, že to nebylo 
zas tak často. Děti věděly, co nesmějí, ale 
jinak měly absolutní svobodu. Když však 
chtěly někam jít, platilo jedno pravidlo: 
museli jsme vědět 3 zásadní věci –  kam 
jdou, s kým jdou a kdy přijdou. Důvěřova-
li jsme jim a určitě nás nikdy nezklamaly.

Jaké období ve Vašem životě považujete 
za nejtěžší?
Nejtěžší období je pro mě spojeno s 2. svě-
tovou válkou, když nás Rusové chtěli zabít,  
se sovětskou okupací v roce 1968, se smrtí 
rodičů z obou stran. Dalším dost těžkým 
obdobím  bylo zhoršení zdravotního stavu, 
vznik cukrovky,  a následná operace srdce 
– 3násobný by-pass a umělá chlopeň. 
Všechno jsem to ale díky Bohu překonal 
a dnešní stav je uspokojivý, jen se mi díky 
cukrovce a tím špatnému prokrvení nohou 
hůře chodí. Ale vždy si říkám: „Mohlo by 
být i hůře, zaplať Bůh, že je to aspoň tak“.

Jak prožíváte svůj vztah k Bohu?
Vztah k Bohu cítím jako vděčnost. Děkuji 
i za zkoušky, které na nás Pán sesílá. 
Také prosím za odpuštění za svá různá 
pochybení. Vždycky děkuji Pánu Bohu za 
vše. Nikdy úpěnlivě neprosím jen za sebe, 
spíše za zdraví a Boží požehnání pro mé 
blízké a pro potřebné. Věřím, že se třeba 
také někdo pomodlí za mne, protože „kdo 
lásku pošle do světa, tomu se láska vrátí“. 
Vděčnost, láska a pokora je stav, který 
prožívám vůči Bohu. 

Pro Farní zpravodaj připravila 
Alena Jbaili

Nápad vznikl v hlavě Honzy Macha, který 
se insipiroval mužským souborem Hútek 
v místě působení jeho syna Honzy. Oslovil 
nás asi 16 známých a přátel, o kterých 
věděl, že zpívají s chutí a rádi. Téměř všichni 
jsme s radostí nabídku přijali.  Ogaři jsou 
spolek chlapů zpívajících pro radost a potě-
šení duše, sobě i ostatní lidem, a samozřej-
mě i k větší cti a slávě Boží. Náš repertoár 
je dnes široký  – od písní liturgických i ná-
božných až po folklorní a národní.  Míváme 
pravidelné zkoušky v úterý v Charitě. 

Jste s manželkou dobrovolnými spolu-
pracovníky Tv Noe, tzv. KaNoe. Můžete 
nám říct více o této činnosti? 
Naše spolupráce s TV Noe začala v době, 
kdy byl v naší farnosti duchovním správcem 
otec Jiří. Byl členem  Klubu přátel TV Noe. 
Ta hledala z řad farníků aktivní dobrovolné 
spolupracovníky, tzv. styčné důstojníky. 
Otec Jiří mě oslovil a já řekl ano. Původně 
jsem to chtěl dělat krátce, dnes je to už 5 let. 
Manželka mi s tím ochotně a ráda pomáhá.
Kánoe je zkratka pro Kamarád Noe. 
Sdružuje dobrovolníky, kteří  jsou ochotni 
roznášet dopisy a tiskoviny dalším členům 
Klubu přátel – dárcům či příznivcům TV 
Noe ve své farnosti. Dostáváme informač-
ní materiály a můžeme tak poskytnout 
novým zájemcům o televizi prvotní základní 
informace. Máme zvláštní identifikační 
průkazku, a formuláře  pro přijetí jednotli-
vých příspěvků a odevzdání hromadného 
daru. Způsob zápisu umožňuje připsat 
dar každému dárci zcela přesně. Máme 
adresář členů Klubu přátel, roznášíme jim 
zpravodaje, vánoční dárečky,  přání a další 
poštu, kterou nám TV Noe zasílá hromadně 
kvůli ušetření velkých částek za poštovné. 
Máme na starosti asi 100 oveček. Přínosem 
pro nás je získání nových přátel v TV Noe, 
máme totiž privilegium – každoročně je pro 
KaNoe  v Ostravě sloužena děkovná  mše 
svatá, na kterou býváme zváni, a po ní bývá 
další zajímavý program v TV studiu. 
Je to služba lidem a děláme ji rádi. Jsme 
takovou prodlouženou rukou TV Noe. 

Jaká byla Vaše cesta ke službě u oltáře?
Svoji cestu ke službě u oltáře považuji za 
řízení Boží. Hluboce mě zasáhl způsob, 
jakým mě Bůh vedl. 
V roce 2008 jsem byl na operaci se srdcem. V 
říjnu téhož roku jsem byl na 4 týdny v lázních 
Teplice. V přilehlé kapličce se každý den 
sloužila mše svatá jen díky tomu, že zrovna 
v té době zde byli na léčení také 2 kněží – otec 
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V minulém čísle Farního zpravodaje jsme 
informovali o havarijním stavu vstupního 
schodiště na faru z Pivovarské ulice, které 
již nezajišťovalo bezpečný vstup, nemluvě 
o vzhledu. Při rozebrání schodů se ukáza-
lo, že kamenné (místy i betonové) schody 
byly položeny přímo na štěrkohlinitém 
podkladě, bez důkladnějšího založení či 
alespoň zajištění vzájemné soudržnosti. 
Bylo nutno vykopat a následně zabeto-

novat základ hlavní části schodiště do 
nezámrzné hloubky. Po zpracování jedno-
duchého projektového podkladu bylo pod 
vedením ing. Stanislava Chovance prove-
deno bednění nadzemní části schodiště, 
zaarmování vynesených bočních nadzem-
ních stupňů (aby nebyly dotčeny kabelové 
přípojky), zabetonování a po zatvrdnutí 
betonu i odbednění schodů. V tomto stavu 
již schodiště zajišťuje bezpečný přístup 
až do jara, kdy bude jeho povrch obložen 
deskami z kvalitního masivního Božanov-
ského pískovce o síle 5 cm.
Práce byly provedeny v plném rozsahu 
svépomocně jen s nakoupením hotového 

betonu, čímž byly farnosti ušetřeny značné 
finanční prostředky. Jako obvykle byli 
hlavními aktéry zejména Jaromír Koryčan-
ský, Matěj Rončák, Jaroslav Bolcek, Pavel 
Špatný a Libor Malík. Vlečku přistavil 
a odvoz materiálu zajišťoval Josef Fojtík.
Dalšími převážně svépomocnými pracemi 
bylo v první dekádě listopadu (v období 
vegetačního klidu) provedeno povolené 
kácení nadměrně vzrostlých chvojek kolem 
ohradní zdi (motorovou pilou provedl Jaro-
mír Koryčanský) a zejména vytrhání kořenů 
přerostlých lískových keřů a odstranění pře-
stárlých ovocných stromů na farské zahra-
dě. Při odstraňování pomohl svým bagrem 
pan Oršula, který také provedl hrubé 
srovnání terénu mezi Pastoračním centrem 
a kůlnou. Tyto práce jsou první částí úprav 
farské zahrady pro širší spektrum využití 
farské zahrady farníky. Odstranění pokáce-
ných jehličnanů a připravované odstranění 
přebujelých porostů břečťanu z ohradní 
zdi zase pomohou vytvářet podmínky pro 
postupné opravy ohradní zdi.

Jak všichni víte, v příštím roce oslavíme 
250. výročí posvěcení našeho farního 
kostela. Chtěli bychom pro důstojnou 
přípravu této události co nejvíce udělat. 
Pravidelné sbírky na opravy však potřebné 
náklady zdaleka nepokryjí. Velké množství 
prací však je možno s minimálními nákla-
dy realizovat svépomocí. Žádáme proto 
co nejvíce – zejména mladších farníků 
o pomoc a zapojení do společného díla.

Pavel Jaška

Podzim plný svépomocných prací

Dne 21. 10. 2013 proběhla v naší farnosti 
misijní neděle s prodáváním misijních 
koláčků. Do této aktivity se zapojilo také 
společenství modliteb matek. S pomocí 
několika dalších farníků napekly koláčky, 
které pak spolu s dětmi prodávaly po 
každé nedělní mši svaté. Výtěžek z tohoto 
prodeje byl 22 000 Kč. Pán Bůh zaplať 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zapojili, nebo přispěli finančním darem. 

Kromě finanční pomoci potřebným se 
naše farnost zapojila také do misijního 
růžence, který proběhl v sobotu 20. 10. 
2013 v 19 hod. v našem kostele. V mod-
litbě jsme se přimlouvali za potřeby 
jednotlivých kontinentů světa. Také děti 
v naší farnosti se snažily více myslet na 
potřeby druhých a zapojily se do aktivity 
dobrý skutek pro misie. Některé se za 
misie modlily, jiné si něco odepřely. 

Také ve Viganticích se poprvé v historii 
konal misijní den s koláčky a „misijní sli-
vovicí“. Bylo to opravdu krásné a srdečné 
setkání všech, hlavně dětí, které se moc 
pěkně zapojily do slavení liturgie, tak 
i prodeje. Všem pomocníkům patří velký 
dík! Těšíme se již na další rok, kde pro 
mlsnější farníky možná nebude chybět 
ani ta „misijní klobása“.☺

Celkový výtěžek misijní sbírky činil 
105 000 Kč. Ještě jednou všem štědrým 
dárcům Pán Bůh zaplať.  

Organizátoři

Misijní neděle 
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Mimo 14 kamenných kapliček křížové 
cesty, vestavěných do kamenné ohradní 
zdi kolem našeho kostela, stála u zákris-
tie kostela atypická zděná kaplička, 
kterou až do své smrti zdobil v „lidovém 
tónu“ pan Josef Chuděj. Kaplička však 
svým vzhledem do prostoru kolem 
kostela nezapadala. Z iniciativy Svět-
ského rytířského řádu Černí myslivci 
Pobezkydští, zastoupeného kancléřem 
ing. Jaroslavem Jurkem, vznikl záměr 
přestavby této kapličky na Kapličku 
sv. Huberta, která se svou konstrukcí 
a vzhledem (ve větším provedení) při-
blíží ostatním kapličkám křížové cesty 
v ohradní zdi. Jednání bylo uzavřeno 
Smlouvou o právu stavět, na základě 
které řád Černých myslivců na své nákla-
dy kapličku sv. Huberta přestaví a bude 
udržovat, kaplička však zůstane trvale 
v majetku farnosti. Přestavba kapličky 
se v současné době dokončuje. Projek-
tantem je ing. Stanislav Chovanec, který 
s pomocí ing. Josefa Fojtáška současně 
zhotovuje dřevěnou stříšku a ostatní 
dřevěné prvky. Vnitřní pohledovou stěnu 
kapličky bude zdobit obraz sv. Huber-
ta od akademické malířky Mgr. Marie 
Chlebovské.
Kaplička bude slavnostně posvěcena dne 
15. prosince 2013 olomouckým arcibis-
kupem Mons. Janem Graubnerem, který 
bude téhož dne v 10.30 hod. celebrovat 
i slavnostní „Svatohubertskou mši“. Pro-
gram slavnostní akce bude včas zveřejněn.
Pro zlepšení prostředí při svěcení kapličky 
naši farníci Matěj Rončák a Jaroslav Bol-
cek provedli svépomocně opravy omítek 
a nátěr fasády zákristie a je upravována 
(srovnávána) komunikace kolem zákristie.

Pavel  Jaška

Přestavba zděné kapličky u zákristie na Kapličku sv. Huberta

Naše společenství vzniklo spolu se spole-
čenstvím sv. Františka z členů kurzů Alfa. 
Naším hlavním úkolem je tvořit zázemí 
pro kurzy Alfa a prací a modlitbou jim 
pomáhat. 

Naše společenství je otevřené pro každé-
ho. Jsme zastoupeni v různých věkových 
skupinách. Může k nám přijít kdokoliv 
a kdykoliv. Někteří toho využívají v čase, 
kdy řeší těžkou situaci ve svém životě 
a potřebují modlitbu druhých. Někteří 
chodí pravidelně, jiní příležitostně.

Setkáváme se každé úterý i přes prázdni-
ny vždy v čase od 18.00 do 20.00 hodin. 
Místem setkání je fara. Pokud právě pro-
bíhá kurz Alfa, scházíme se na Charitě. 
Ve vedení modlitby se střídáme. Zpravi-
dla se modlíme růženec na naše úmysly, 
chvály, díky a prosby. V současné době 
čteme Lukášovo evangelium a říkáme si, 
co každého z nás oslovilo a proč. Co nám 
úryvek připomíná z vlastního života a jak 
ho můžeme propojit s tím, co žijeme. 

Kdykoliv můžete přijít i bez předchozího 
ohlášení. Uvádíme kontakt, pokud budete 
chtít vědět více: 
Marie Kubečková, mobil: 739 379 311. 
E-mail: alfa.roznov@seznam.cz
Informace o kurzech Alfa: 
www.kurzyalfa.cz, www.katolalfa.cz 

Společenství Panny Marie 

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČENSTVÍ
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Na konci září tohoto roku se u nás rozběh-
lo spolčo pro mládež (též TRNKA, nebo 
RADOVAN – název ještě není jednoznač-
ně ustálen) ve věku zhruba od 14 do 29 
let. Scházíme se každý pátek po (i na) 
mládežnické mši sv., tj. v 19 hod. Cílem 
programu je rozvíjet osobnost mladého 
křesťana v různých sférách. Střídáme tedy 
duchovně zaměřená setkání, s aktivními, 
vzdělávacími a odpočívacími (čajovnou ☺). 

Naposled, večer před památkou věrných 
zemřelých, jsme navštívili dva rožnovské 
hřbitovy, což jsme spojili se svíčkovým 
průvodem z Láně do Tylovic, modlitbami 
a rozjímáním. Nyní se chystáme na spolčo 
plné her. Kdo má chuť se dozvědět víc, ať 
přijde mezi nás, každého mile přivítáme ☺.

Kornélie

Spolčo pro mládež

Děti rožnovské farnosti darovaly k svát-
ku Panně Marii Růžencové (7.10.) neob-
vyklý dárek. Založily nové společenství, 
jehož hlavní náplní je právě modlitba 
růžence. Jelikož je tato modlitba svou 
podstatou rozjímavá a kontemplativní, 
v jednotlivých přestávkách po každém 
desátku ji obohacujeme: písničkou, 
tancem, hrou, krátkými příběhy a vzá-
jemným sdílením. Na prostřeném stole 
nechybí čaj, sušenky a jablka. A mezi ně 
se ještě musí vejít veliký růženec, který 
vzniká pomalu, s každým Zdrávas. Je 
to mimořádný růženec  – sestavovaný 
pokaždé z jiného materiálu – z polodra-
hokamů, z knoflíků, dřívek, šišek apod. 
Ten poslední byl lentilkový (na obrázku). 
Vyfotografovali jsme ho bezprostředně 
po ukončení modlitby, neboť jsme správ-
ně tušili, že brzy skončí v bříšku každého 
z nás. 
Scházíme se vždy v úterý ve 14.45 hod. 
v novém salonku vyzdobeném soškou 
Panny Marie v přízemí pastoračního 
centra. Máme tak možnost být spolu, 
utišit se po náročném školním vyučová-
ní a vložit sebe a své potřeby do rukou 
Přesvaté Matky. Máme možnost růst ve 
vztahu s Pánem, neboť podle Jana Pavla 
II je růženec „líbezné pouto pojící nás 
s Bohem.“ Papež ve svém apoštolském 
listě Rosarium Virginis Mariae popisuje 
růženec jako modlitbu jednoduchou 
a hlubokou: „Skrze růženec věřící čer-
pají hojnost milostí přijímaných takřka 
z rukou samotné Vykupitelovy matky.“ 
Dále uvádí: „Do modlitby růžence jsem 
svěřil mnohé starosti a našel jsem vždy 
útěchu. Mými předchůdci i mnou byla 
tato modlitba mnohokrát doporučována 
jako účinný duchovní nástroj proti zlu 
ve společnosti, jako modlitba za mír. 
Milovaní bratři a sestry, tolik bohatá 
modlitba, jakou růženec je, si skutečně 
zaslouží, aby byla křesťanským společen-
stvím znovuobjevena.“
Ke znovuobjevení modlitby růžence 
a k vytvoření pěkných přátelství zvou své 
další kamarády Terezka F., Anička, Voj-
ta, František, Sebastian, Filip, Terezka 
B., Erička, Jana, Terezka P., Maruška, 
Alenka a p. katechetka. 

Přijďte mezi nás, těšíme se!

Růžencové společenství dětí
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Kdo je to Duch Svatý a proč toužíme, 
anebo bychom měli toužit po naplnění 
Duchem Svatým? Proč rozvíjet přirozené 
dary Ducha dané každému z nás? K čemu 
slouží mluvení v jazycích, prorokování 
a uzdravování? A proč nezapomínat na 
největší a nejpodstatnější ze všech darů 
– lásku? Všechny tyto otázky padly v sobo-
tu 9. 11. na salesiánské chatě ve Vidči, kde 
se nás sešlo šestnáct „alfáků“. Přednášky 
a modlitby mistrně vedl otec Karel Matlok 
z farnosti Brumov, přijel nás povzbudit 
i otec Kamil. Pochvala však nesmí minout 
ani skvělé organizátory a lektory kurzu! 

Za účastníky s díky Marie Popelářová.

Kurz Alfa na „Víkendu 
s Duchem Svatým“

dne, který proběhne v Olomouci 23. listopa-
du  2013. Dále nám pan varhaník ukázal 
varhany, které jsou největší v ČR, mají 5 
manuálů a celkem asi 8.000 píšťal. Dozvě-
děli jsme se hodně zajímavého o jejich 
historii i technických parametrech.  Pak nás 
odborná průvodkyně provedla celým chrá-
mem a podala podrobný výklad. Po návratu 
do paláce následovalo výborné občerstvení 
a pak společná diskuse a výměna zkušenos-
tí z organizování lektorské služby. Na závěr 
proběhla opět mše sv. u sv. Anny, kde si 
přítomní lektoři podělili všechny potřebné 
mešní služby. Nakonec jsme si před kaplí 
udělali společné foto, rozloučili se a odjeli 
opět obohaceni nejen o zážitky, ale hlavně 
o dary Ducha sv.

Ti  lektoři, kteří se nezúčastnili, mají veli-
kou škodu, a pro příště je opět srdečně zve-
me. A samozřejmě zveme také do našich 
řad i další zájemce o tuto krásnou službu.

Helena Polášková

Lektorská práce je náročná, ale krásná 
a přináší uspokojení a dobrý pocit, že 
jsme snad pokaždé trošku lépe přiblíži-
li lidem Boží slovo.  Právem a poctou 
každého lektora by měla být také účast 
na setkávání lektorů, která se konají 4 
až 5 krát do roka v pastoračním centru. 
Paní Zdenka Machová, vedoucí lektorka 
rožnovské farnosti, je mívá vždy velmi 
pečlivě připravená, takže maximálně obo-
hacují náš duchovní život a přinášejí dob-
rou pohodu a chuť tuto naši službu stále 
zlepšovat. Je jenom škoda, že z poměrně 
dost vysokého počtu lektorů z naší 
farnosti (cca 30) využívá tuto možnost 
jen asi polovina. Snad si i další postupně 
najdou cestičku, určitě nebudou litovat. 

Největší odměnou pro nás bývá však 
každoročně účast na arcidiecézním setká-
ní lektorů v Olomouci, vedeném paní 

Martinou Pavlíkovou, herečkou a profe-
sorkou mluveného slova pro bohoslovce. 
Setkání se konají v Arcibiskupském 
paláci. V tomto samo o sobě úžasném 
prostředí se setkáváme s dalšími lektory 
z arcidiecéze a pečlivě sestavený program 
zahrnuje vždy hodně zajímavých zážitků, 
vyvrcholením bývá mše sv. v kapli 
sv. Anny v areálu Dómu.

Letos se setkání konalo 26. října, z Rožnova 
nás přijelo sedm. Po „nezbytné“ ranní kávě 
následovala zahajovací modlitba, uvítání 
a seznámení s programem. Pak nám paní 
Martina se svým výrazným a osobitým 
přednesem zarecitovala „Proglas“, což je 
„Sv. Konstantina Cyrila předzpěv k slovan-
skému překladu Čtveroevangelia“. Poté 
jsme se odebrali do blízkého chrámu sv. 
Mořice, kde jsme byli přítomni části zkouš-
ky na program Arcidiecézního adoračního 

Nejen pro lektory
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KULTURA

těné i živoucí kláštery v Čechách a na 
Moravě. Navštěvovala komunity a usku-
tečnila desítky rozhovorů s řeholníky 
a řeholnicemi. 
Text doplňuje na 150 působivých černobí-
lých fotografií Jiřího Chalupy. Fotografie 
jsou plné atmosféry a empatie k místům 
i lidem. Také ony vznikaly v průběhu 
několika let a s vynaložením velkého úsilí.
Krásný rozhovor s autorkou o knize si 
můžete poslechnout v audio archivu Čes-
kého rozhlasu na stránce: http://media.
rozhlas.cz/_audio/02935183.mp3

Všechny klášter y u  nás mají  bar vi-
tou minulost  /  Alena Ježková

Jak se žije za branami klášterů? Odpo-
věď pro nás měla spisovatelka Alena 
Ježková, pondělní host Dvojky. V 
červnu jí vyšla nová kniha Tichá srdce 
– kláštery a jejich lidé. Krásný rozhovor 
s autorkou o knize si můžete poslech-
nout v audio archivu Českého rozhlasu 
na stránce: http://media.rozhlas.
cz/_audio/02935183.mp3

Anotace
Nejhlubší sonda do historie i současnosti 
našich klášterů a do dosud tabuizovaného 
života lidí v nich.
Autorkou této výjimečné knihy je reno-
movaná spisovatelka Alena Ježková. 
Více než pět let shromažďovala písemné 
podklady a přímé zvukové záznamy. Stu-
dovala historii řeholních řádů a křesťan-
ské reálie, objížděla opuštěné i živoucí 

Renomovaná spisovatelka Alena Jež-
ková vydala výjimečnou knihu Tichá 
srdce, která nabízí čtenářům nejhlubší 
sondu do historie i současnosti klášterů 
a do dosud tabuizovaného života lidí 
v nich. Představuje v ní šest nejvýznam-
nějších řeholních řádů –  benediktiny, 
cisterciáky, premonstráty, františkány, 
dominikány a boromejky a na 60 klášterů 
Čech a Moravy. Kniha současně přináší 
výpovědi pětadvaceti řeholníků, mezi 
nimiž jsou například: člen dominikán-
ského řádu kardinál Dominik Duka, opat 
strahovského kláštera Michael Pojezdný 
či převor břevnovského kláštera Prokop 
Siostrzonek. Ve vzpomínkách starších 
pamětníků ožívají otřesná svědectví z 50. 
let minulého století, kdy komunistický 
režim kláštery zrušil a řeholníky poslal 
do internačních táborů nebo je odsoudil 
ve vykonstruovaných monstrprocesech 
k dlouhým letům ve věznicích a pracov-
ních lágrech. Mnozí potom dále působili 
v ilegalitě. Nejde však jen o fakta, ale pře-
devším o otevřené výpovědi lidí, kteří žijí 
skromně, podle pevných hodnot a prací 
pro druhé. Hovoří o zvláštnostech života 
v komunitě, stejně jako o hlubokých 
duchovních zážitcích, jaké představuje 
povolání k řeholnímu životu či kontem-
place. 
Autorka více než pět let shromažďova-
la písemné podklady a přímé zvukové 
záznamy. Studovala historii řeholních 
řádů a křesťanské reálie, objížděla opuš-

Tichá srdce – kláštery a jejich lidé
kláštery v Čechách a na Moravě. Navště-
vovala komunity a uskutečnila desítky 
rozhovorů s řeholníky a řeholnicemi. 
Tichá srdce jsou ojedinělou a exklu-
zivní publikací v mnoha ohledech. 
Jsou vyčerpávajícím a současně čtivým 
exkursem do dějin působení šesti 
řeholních řádů u nás: benediktinů, 
cisterciáků, premonstrátů, františkánů, 
dominikánů a boromejek. Tématem 
téměř šedesáti esejistických textů jsou 
kláštery známé a „znovuoživené“ jako 
Břevnov, Strahov či Rajhrad; opomí-
jené i chátrající jako Osek a Chotěšov; 
nebo zaniklé jako Ostrov u Davle 
či Dolní Kounice. Působivou vrstvu 
knihy představují výpovědi pětadvaceti 
řeholníků, mezi nimiž jsou například: 
člen dominikánského řádu kardinál 
Dominik Duka, opat strahovského 
kláštera Michael Pojezdný či převor 
břevnovského kláštera Prokop Siostrzo-
nek. Ve vzpomínkách starších pamět-
níků ožívají otřesná svědectví z 50. let 
minulého století, kdy komunistický 
režim kláštery zrušil a řeholníky poslal 
do internačních táborů nebo je odsoudil 
ve vykonstruovaných monstrprocesech 
k dlouhým letům ve věznicích a pracov-
ních lágrech. Mnozí potom dále půso-
bili v ilegalitě. Nejde však jen o fakta, 
ale především o otevřené výpovědi lidí, 
kteří žijí skromně, podle pevných hod-
not a prací pro druhé. Hovoří o zvlášt-
nostech života v komunitě, stejně jako 
o hlubokých duchovních zážitcích, 
jaké představuje povolání k řeholnímu 
životu či kontemplace. 
Rovnocenný protějšek textu tvoří černo-
bílé fotografie Jiřího Chalupy. Jsou plné 
atmosféry a empatie k místům i lidem. 
Také ony vznikaly v průběhu několika let 
a s vynaložením velkého úsilí.

Novinka ve Farní knihovně

V naší Farní knihovně si můžete vypůj-
čit: Pozvání k přímluvné modlitbě 
od Cyrila Johna. Už název vypovídá 
o jednom z úkolů, který každý křesťan 
přijal při svém křtu, aby ho ve svém 
životě uskutečňoval. Je to Boží úkol 
každého z nás. V knížce nám autor 
přibližuje základní východiska k této 
službě.

 Knihovnice
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 Drama člověka, kterého si Bůh vyvolil, 
aby se stal jurodivým starcem, léčitelem 
a snad i světcem mezi ruskými mnichy 
na odlehlém ostrůvku v moři. V malém 
ruském ortodox-
ním klášteře žije 
neobyčejný člověk. 
Ostatní mniši jsou 
zmatení jeho prapo-
divným chováním, 
a ti, co ostrov nav-
štěvují, věří, že tento 
muž má schopnost 
uzdravovat, vymýtat 
démony a předpoví-
dat budoucnost. On 
sám se však považu-
je za nečistého pro 
čin, který v mládí 
spáchal. 
„Za války v Sever-
ním moři zajali 
Němci sovětský 
vlečný člun a za 
příslib života donutili jednoho z námoř-
níků zastřelit svého kapitána. Člun 
pak vyhodili do vzduchu. Námořník se 
ocitl v ostrovním klášteře a jako mnich 
Anatolij zasvětil svůj život Bohu a poká-
ní, aby odčinil svůj hřích. Po letech dřiny 
v kotelně získal dar vcítění do lidských 

Ostrov

MODLITBA 
PŘED PŘIPOJENÍM NA INTERNET 

Vš e m o h o u c í  vě č ný  B ože, 
k te r ý  j s i  n á s  s t vo ř i l  ke  Své m u  o b ra z u 
a  n a ř í d i l  j s i  n á m ,  a byc h o m  v š e c h n o  d o b ré,  p ravd i vé  a  krá s n é 
h l e d a l i  p ře d ev š í m  v  b ož s ké  o s o b ě  Tvé h o  j e d n o roze n é h o  Sy n a , 
n a š e h o  Pá n a  J ež í š e  K r i s t a . 
Pro s í m e  Tě,  d e j, 
a byc h o m  n a  p ř í m l u v u  s vaté h o  I z i d o ra ,  b i s ku p a  a  u č i te l e, 
n a  ce s t á c h  i nte r n e te m  ve d l i  n a š e  r u ce  a  o č i  k  to m u, 
co  j e  m i l é  To b ě 
a  a byc h o m  k a žd é h o  č l ově k a ,  k te ré h o  p o t k á m e, 
p ř i j í m a l i  s  l á s ko u  a  t r p ě l i vo s t í .  

duší a proslul jako léčitel. Ačkoli pochy-
buje o seslané Boží milosti, neodmítá ty, 
kdo věří v jeho svatost a prozřetelnost. 
Poslechne ho i převor, otec Filaret, který 

se zřekne přepychu 
a pýchy a nastěhuje 
se do kotelny... Plyne 
čas a naplňují se dny 
Anatolijova života, 
jeho pokání a zázra-
ků. Duši ctihodného, 
ale možná jurodivého 
mnicha rozvrátí 
příjezd nečekané 
návštěvy... Anatolij je 
přinucen rekapitulo-
vat dosavadní život. 
Jak má nyní vnímat 
své svědomí, Boha 
a dar, jenž mu byl 
propůjčen?“
Snímek byl oceněn 
Národní akademií 
filmových umění 

v Rusku, která jej v tajném hlasování pro-
hlásila za nejlepší ruský film roku 2006 
v několika kategoriích.

Film je ke zhlédnutí na internetových 
stránkách zde : 
http://www.gloria.tv/?media=104001

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

LISTOPAD
1. Za kněze prožívající těžkosti, aby 
na své cestě věrnosti nacházeli posi-
lu, ve svých pochybnostech povzbu-
zení a ve svém utrpení útěchu.
2. Za církve v Latinské Americe, 
jež jsou plodem misií z Evropy, aby 
vysílaly misionáře ostatním církvím.
3. Aby křesťané upřímně hledali 
cestu k jednotě a usilovali o její 
dosažení.
 

PROSINEC
1. Za opuštěné děti a za dětské obě-
ti jakékoli formy násilí, aby nacháze-
ly potřebnou lásku a ochranu.
2. Za všechny křesťany, aby osvíceni 
světlem vtěleného Slova připravova-
li lidstvo na příchod Spasitele.
3. Aby ti, kdo pro svou věrnost 
Božímu slovu trpí příkoří, hle-
dali a nacházeli pomoc v modlitbě 
a setkávání s Kristem ve svátostech.
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SVATÍ MĚSÍCE
křesťanských písní prosit Boha o požehnání 
a dobrou úrodu. Roku 726 byl lovit ryby na 
řece Meuse. Stala se mu tam nehoda a po 
velkém utrpení za patnáct měsíců zemřel 
cestou na vysvěcení nového kostela. Hubert 
patří k tzv. „Čtyřem svatým maršálům“ spo-
lu se sv. Antonínem, Korneliem a Quirinem, 
kteří mají své hroby nepříliš daleko od sebe. 

Atributy: 
jelen s křížem mezi parohy (ale to mají 
i jiní světci, např. sv. Eustach a Felix 
z Valois), kniha, kříž; je zobrazován jako 
biskup nebo někdy jako myslivec se psem 
a lesním rohem. 

Patron:
Arden, biskupství Liége (Lutychu), mys-
livců, lukostřelců, střelců, lesních dělní-
ků, řezníků, kožešníků, lovců kožešin, 
soustružníků, optiků, slévačů, výrobců 
matematických přístrojů, matematiků, 
výrobců rolniček, loveckých psů, proti psí-
mu kousnutí, proti vzteklině, proti hadímu 
uštknutí, proti strachu před vodou. 

Žil v 16. století ve Španělsku. Původně 
se jmenoval Jan de Yepes. Ve dvou letech 
mu zemřel otec. Matka, Jan a ještě dva 
sourozenci se přestěhovali za lepší prací 
do Mediny del Campo. Jan později praco-
val jako ošetřovatel v nemocnici a záro-
veň studoval na jezuitské koleji. Když 
zakladatel nemocnice viděl, jaký má Jan 
zájem o knihy a o křesťanství, zaplatil mu 
teologické studium s tím, že bude v jeho 
nemocnici duchovním.
Jan však viděl svou životní cestu jinak a v 

Žil na přelomu 7. a 8. století. Pocházel ze 
šlechtické rodiny v Akvitánii, jeho největší 
zálibou byly hony. Oženil s Floribannou, 
dcerou Dagoberta a byl v manželství šťas-
ten. Podle legendy jeho manželka zemřela 
na Velký pátek při porodu syna. Hubert 
z toho byl nešťastný a aby na to nemusel 
myslet, vyjel si ještě toho dne na lov. V lese 
spatřil velkého jelena, jemuž mezi parohy 
zářil kříž, a uslyšel hlas, varující ho, že je na 
cestě vedoucí do pekla. Na Huberta zjevení 
mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit na 
lepší cestu a stát se knězem. Deset let ho 
svatý Lambert, maastrichtský biskup, učil 
sebeovládání, aby získal předpoklady žít 
o samotě v lese jako poustevník. Kolem 
roku 705 Lambert veřejně kritizoval krále 
Pepina za jeho cizoložný vztah se sestrou 
své manželky. Pepinova milenka necha-
la Lamberta zavraždit v malé vesničce 
Liége (Lutychu) svým bratrem a několika 
dalšími muži. Hubert byl povolán jako jeho 
nástupce na místo biskupa v Maastrichtu 
a odvážně ctil jeho památku. Po jeho vraždě 
se rozhodl neukládat Lambertovy ostatky 
v katedrále v Maastrichtu, ale přenesl je do 
Liége. Na místě, kde došlo k vraždě, nechal 
postavit katedrálu a založil zde nové sídlo 
své diecéze. Díky tomu se z Liége stalo 
velké město. V 8. století byl les v Ardenách 
plný lidí, kteří ještě neslyšeli evangelium 
a obětovali pohanským bůžkům a mod-
lám. Hubert se je ze všech sil snažil obrátit 
k pravému Bohu a zničit jejich modlosluž-
bu. Je proto nazýván ,,apoštolem Arden“. 
Rád chodil s procesím přes pole za zpěvu 

Svatý Hubert  / �. ��./

Svatý Jan od Kříže  / �. ��. /

jednadvaceti letech vstoupil ke karmelitá-
nům. Brzy se stal knězem. Život v karmeli-
tánském řádu se mu zdál málo přísný a už 
chtěl přestoupit ke kartuziánům, když se 
setkal s Terezií z Avily. Ta se sama zabý-
vala zakládáním a reformováním klášterů 
a nabídla mu, aby zůstal a založil přísnější 
karmelitánský klášter.Tak Jan v roce 1568 
s ještě jedním druhem založil klášter bosých 
karmelitánů v Duruelu, kde přijal jméno 
Jan od Kříže. Byl dobrým organizátorem. 
Brzy se o něm rozšířily zprávy a začali 
přicházet žáci ze všech stran. Za tři roky se 
Jan stal zpovědníkem v kášteře v Ávile, kde 
byla Svatá Terezie z Avily právě jmenována 
převorkou. Po pěti letech jeho služby ho 
velmi chválila, oceňovala jeho vzdělání, 
moudrost a velké zkušenosti a nazývala ho 
„nebeským a božským mužem“. Začaly ale 
růst rozdíly a spory mezi bosými a ostatní-
mi karmelitány, které vyústily až v Janovo 
uvěznění. Ve vězení, kde byl devět měsíců, 
napsal Jan od Kříže své nejkrásnější mys-
tické básně. Napsal osm písní líčících blaho 
duše sjednocující se s Bohem – Výstup na 
horu Karmel. Následovala Temná noc, kde 
popisuje cestu ke kontemplativní modlitbě 
přes noc smyslů a noc ducha a Duchovní 
píseň, která vychází ze starozákonní Písně 
písní. Dále napsal soubor Pramen lásky 
žhavý , dopisy a naučné spisy. Přes mnohá 
protivenství se však obnova klášterů úspěš-
ně šířila, Jan od Kříže spolu s Terezií z Ávily 
reformovali nebo založili společně šestnáct 
ženských a patnáct mužských klášterů. 
Jeptišky a někteří karmelitáni se ochotně 
podrobovali přísné řeholi. Zastánci mírnější 
karmelitánské větve však proti Janu od 
Kříže neustále brojili, až se jim podařilo 
zbavit ho všech hodností v řádu. Byl poslán 
jako prostý mnich do kláštera v Peňuele. V 
roce 1591 vážně onemocněl a byl proto pře-
místěn do kláštera v Ubedě. Tam byl jemu 
nepřátelsky nakloněný představený, který 
mu neposkytl téměř žádnou péči a nakládal 
s ním pohrdavě a krutě. Tři měsíce trpěl Jan 
v bolestech, než ho konečně vysvobodila 
smrt. Za dva roky potom byl karmelitánský 
řád definitivně rozdělen na mírnější větev 
a na přísnější bosé karmelitány. 

Atributy: 
karmelitán, kniha, kříž, pero

Patron:
mystiků, teologů-mystiků, španělských 
básníků, kontemplativních osob a kon-
templativního života. 
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Zkráceně „betlémské sestry a bratři“ jsou 
římskokatolickým řádem kartuziánské 
spirituality. Založení se datuje 1. listopa-
du 1950 na Svatopetrské náměstí v Římě, 
do doby, kdy papež Pius XII vyhlásil 
dogma o Nanebevzetí Panny Marie. 
Tehdy skupinka francouzských poutníků 
vyslyšela volání, aby se zasadili za vznik 
nových komunit v církvi, jejichž posláním 
bude sdílet život Matky Boží přítomné 
v srdci Nejsvětější Trojice, život v uctívání 
Otce v Duchu a v pravdě. Z této inspirace 
už v roce 1951 v jedné malé vesničce ve 
Francii, začala první komunita zasvěce-
ných sester žít v tichosti tento „projekt 
Panny Marie“. Jak přibývalo povolání, 
byly budovány od r. 1967 první klášterní 
domy poskytující formaci sester a s odstu-
pem času (na svátek svatého Bruna 6. 10. 
1976) pak byly založeny i domy betlém-
ských bratří.

Trojí název a povolání
První modlitebna byla postavena v chudé 
stáji připomínající jeskyni, kde se Syn Boží 
stal malým dítětem. Tam, po vzoru Panny 
Marie, mnišky uctívaly Ježíše přítomného 
v eucharistii. Proto rodící se komunita 
spontánně přijala jméno Betlémská.
Základem charismatu je naslouchat evan-
geliu spolu s blahoslavenou pannou Marií 

v srdci církve, v lásce, samotě, skrze litur-
gii, studium, práci a chudobu. K naplnění 
tohoto povolání čerpají mniši a mnišky 
životní moudrost svatého Bruna, který 
v XI. století navázal na tradici východních 
pouštních klášterů ze IV. století. Členo-
vé řádu nosí také stejný typ hábitu jako 
kartuziáni
Společenství rovněž obdrželo jméno 
Nanebevzetí Panny Marie, které se váže 
nejen k okolnostem předcházejícím 
založení řádu, ale také mnichům a mniš-
kám připomíná, že velebená Panna je 
model a archetyp jejich povolání. 

Život komunity
Je cele podřízen základnímu charismatu 
a vychází ze základu dvou přikázání lásky:
 „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, 
celým svým srdcem, celou svou duší a celou 
svou silou“ a „Budeš milovat svého bližní-
ho jako sebe sama“.
Tomu odpovídá denní program i uspořá-
dání klášterních domů – mnišské pous-
tevny jsou propojeny křížovými cestami 
vedoucími ke kostelu, což je liturgickým 
znamením mnišského společenství. Život 
v každém klášteře spočívá v rovnováze 
mezi časem poustevnickým a časem strá-
veným se sestrami a bratry. 
Během týdne mniši a řeholní sestry žijí 

v tichu a samotě své poustevny. Po vzoru 
velkých postav Bible a Ježíše samotného, 
pro které je noc privilegovaný čas setkání 
s Boží přítomností, modlí se mniši a řehol-
ní sestry od doby, kdy začínají nešpory až 
do poloviny následujícího dne. Během této 
doby se soustředí na Boží slovo, modlí se, 
spí, meditují, studují a jí. Hodiny spánku 

a osobní modlitby se můžou lišit podle 
potřeb a vůle každého mnicha či mnišky, 
většina z nich se však ukládá ke spánku 
brzy a vstává velmi brzy, aby se mohla 
modlit a sytit Božím Slovem po dlouhé 
hodiny. 
 Odpoledne je vyhrazeno pro práci 
(většinou od 11,45 do 16,30). Práce je 
vykonávána v poustevnách nebo v osamě-
lých klášterních dílnách – jednotlivé domy 
mají různá zaměření – psaní ikon, výroba 
soch, umělecké zpracování kovu, keramiky 
či kůže, výroba medu a pochutin… nebo 
v péči o ostatní členy komunity či hosty 
– služba v kuchyni, prádelně či v domech 
hostů.

Dvakrát denně se mnišská rodina shro-
mažďuje v kostele, kde slaví ranní chvály 
(6.45), nešpory (17 hod) a navazující 
eucharistii (17.30). Sobota je dnem 
setkání komunity, kde každá sestra žádá 
o odpuštění za svůj nedostatek lásky 
během minulého týdne. Neděle je dnem 
radostného bratrského a liturgického 
společenství, společného jídla a dlouhé 
společné procházky.

Betlémská mnišská rodina 
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Bruna

Klášter Betlémských sester v Alpách (Klinderalm),
odkud byla do naší farnosti přivezena soška Plesající Madony
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Již téměř měsíc se každou středu od 9–11 
setkávají maminky se svými dětmi 
v pastoračním centru, aby si mohly popoví-
dat o všedních starostech nevšedních dnů 
mateřské dovolené.
Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí 
otevřelo svou pobočku klubu maminek 
i v Rožnově pod Radhoštěm a nabízí tak 
možnost setkávání maminek s dětmi 
i s doprovodným programem.
Maminky se staršími dětmi již mohly vytvá-
řet různé rukodělné práce jako malování 
na sklo, hrátky s listy či vyrábět draky. 
Vyprávělo se, radilo a rozumovalo na různá 
témata týkajících se našich dětí, ale byl i čas 
jen tak si posedět s čajem či kávou, sdílet se 
s ostatními a pozorovat spokojenou pobíha-
jící ratolest kolem.
Zveme tak všechny maminky, které mají 
čas a chuť se setkat a najít dětem nové 
kamarády.    

Klub maminek
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PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ  Z A POSLEDNÍ OBDOBÍ

SVÁTOST KŘTU

jméno pokř těn/a

Aneta M ajerová �� .�.�0��

Lil ien M arie K řesťanová �� .�.�0��

Adéla M arie Švagerová �� .�.�0��

M atyáš Černobila �� .�.�0��

Celestina Božena Kolderová �� .�.�0��

Amálk a M arie Vojtěchová �� .�.�0��

Radek Vladimír  Plánk a �� .�.�0��

M atyáš Hájek �� .�.�0��

D avid C ahlík �� .�.�0��

K arolína Anna Novosadová �� .�.�0��

Elišk a Dopaterová �� .�0.�0��

O ndra Dominik Obrátil �� .�0.�0��

K ristýna M ar tincová �� .�0.�0��

D avid Pospíši l �� .�0.�0��

Petr  Josef  Bělunek �� .�0.�0��

SVATBY V NAŠÍ  FARNOSTI

dne č as jméno a  bydliště

�.  �.  �0�� �� .00 hod. K alod – Vantuchová obřad

��.�.�0�� �� .�0 hod. Pavlova – Limina obřad

��.�.�0�� �� .00 hod. Palacký – Š kr ýpková mše sv.

�0.�.�0�� �� .�0 hod. M atušík – Roučková obřad

��.�.�0�� �� .00 hod. Válek – M atějková mše sv.

��.�.�0�� �0.00 hod. K řižák – Hladilová obřad

�� .00 hod. Lušovský – Mičk alová obřad

�� .00 hod. S koumal – Vacová obřad

��.�.�0�� �� .�0 hod. C ieslar  – Bajerová obřad

�.�.�0�� �� .00 hod. Š edina – G ardoňová obřad

��.�.�0�� �� .00 hod. Andr ys  – Koláčková obřad

POHŘBY V NAŠÍ  FARNOSTI

jméno zemřel/a věk

Josef  Vrána �� .�.�0�� ��  let

František M azáč �0. �.�0�� ��  let

Jiří  Jakšík �� .�0. �0�� ��  let

M ária Hanáková �.�� .�0�� ��  let

„Já jsem ta cesta, pravda a život“ (Jan 
14, 6). Skutečnost, že Ježíš vybízí každého 
z nás k Jeho následování, je prvkem, jenž 
v novoevangelizačním prostředí způsobí 
přirozenou kultivaci, čili proměnu srdce. 
To se může dít různými způsoby, a jednou 
z forem je i dynamika chodu farnosti na 
platformě takzvaných „ Farních evengeli-
začních buněk“. Jde o křesťanská společen-
ství, která se jednou týdně schází ve službě. 
Modlíme se za ty, které téměř denně potká-
váme, tedy za rodinu, spolupracovníky, 
přátele, bratry a sestry v Kristu. Věnujeme 
se sdílení, tedy svědčíme si navzájem o tom, 
jak Kristus jednal skrze nás a jak my jsme 
jednali vůči němu; dále se věnujeme vysvět-
lování, tj, o vzájemné pomoci v překonávání 
překážek vlastní mysli ale i srdce, včetně 
vyučování knězem. Také se zabýváme 
důvěrou, tedy učíme se být svou otevřeností 
citliví na nově příchozí, a na ty, kterým 
chceme Krista zprostředkovat. Našim pro-
gramem je i závazek, tj. modlíme se za ty, 
kteří naši otevřenost vůči Bohu potřebují. A 
jaká je hlavní motivace takto chápané formy 
společenství? Konkrétní láska k lidem 
kolem nás a růst živě praktikované víry, 
jež se projevuje naším svědectvím Jím 
uskutečněných změn v myšlení, chování, 
vztahů k Bohu a k člověku. Neboť Ježíš 
i Tobě sděluje: „Dal jsem Vám příklad, 
abyste i Vy jednali, jako jsem jednal já“ 
(Jan 13,15).
 
Zkušenost s touto formou křesťanské praxe 
má mnoho farností po světě. V Evropě je 
vlajkovou lodí této hybné evangelizační 
energie farnost Svatého Eustergia v ital-
ském Miláně (již uctyhodných 25 let, 180 
buněk) a v Česku farnost v Dolanech u Olo-
mouce (3 roky, 8 buněk). A právě zástupci 
obou zmiňovaných farností byli hlavními 
přednášejícími světla Kristova, které Pán 
vnáší do života jednotlivých společenství, 
jednotlivců, jejich příbuzenstva, přátel či 
spolupracovníků. A Duch Svatý, skrze své 
slovo, i k nám nyní hovoří: „Zajeďte na 
hlubinu a spusťte sítě k lovu“ (Luk 5, 4).

Milan Volf, účastník semináře

Svědectví k „Semináři 
o Farních evangelizačních 

buňkách“ 
 

Dolany u Olomouce,
��.–��.��.  �0��
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OD ZAMĚSTNANCŮ CHARITY 
PŘIJMĚTE PODĚKOVÁNÍ ZA TO, 
ŽE JSTE SE ZÚČASTNILI TÉTO 
HUMANITÁRNÍ AKCE! VELMI SI VAŠÍ 
POMOCI VÁŽÍME!

Pokud se chcete ještě více zapojit do pomoci 
potřebným, kterou organizuje Charita Val. 
Meziříčí v regionu, zde nabízíme pár tipů: 

• Nepotřebné věci z domácnosti ode-
vzdávat KAŽDÝ DEN! 
Charitní šatník ve Valašském Meziříčí 

Sbírka šatstva

CHARITA VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
K pt.  Z avadila  ���� ,  ���  0 �  Valašské Meziříčí
číslo  úč tu:  ���������� /0 �00;  IČO:  ��������

v průběhu celého roku přijímá všechno 
oblečení bez rozlišení podle ročního obdo-
bí; dále obuv, hračky, knihy, nádobí, utěr-
ky, ložní prádlo, přikrývky, látky, záclony 
a nábytek. Příjem i výdej věcí probíhá: 
Po – Čt: 8–15 hodin, Pátek: 8–12 hodin.

• Dovědět se více informací o našich 
službách veřejnosti!
Od ledna 2013 je v Rožnově p. R. ote-
vřeno Centrum denních služeb, obdoba 
denního stacionáře. Zde mohou senioři 
a lidé se zdravotním postižením strávit 
den v příjemném prostředí, ve společnosti 
ostatních návštěvníků a personálu, který 
připravuje zajímavý program. 

• Tříkrálová sbírka
Koledníci kromě novoročního přání 
a požehnání domů také shromažďují 
finanční prostředky na určitý záměr. 
Z výtěžku TS 2014 je potřeba pořídit 
automobil pro pečovatelskou službu na 
Rožnovsku. Tříkrálovou sbírku můžete 
podpořit finančním darem a možná ještě 
lépe aktivní účastí, pro niž je jediná pod-
mínka: ochota pomoci dobré věci.   

• Potravinová sbírka 
S příchodem zimního období Charita shro-
mažďuje potraviny pro osoby bez přístřeší. 
Darovat můžete trvanlivé potraviny, jako 
jsou: rýže, těstoviny, cukr, luštěniny, paštiky, 
sardinky, konzervy všeho druhu, polévky, 
sirupy, čaj, olej, cukrovinky pro děti, a jiné. 
Potraviny by měly být v nepoškozených 
obalech a před vypršením data spotřeby.   

Podrobnosti na webu Charity Val. Meziříčí: 
www.valmez.charita.cz

Můžete nám zavolat nebo nás kontak-
tovat na těchto místech:     
Ředitelství, Kpt. Zavadila 1345,
757 01  Valašské Meziříčí
 571 619 981, info@valmez.charita.cz

Pracoviště v Rožnově p. R.: 
Pivovarská 2190, 571 654 954

Těšíme se na další setkání s Vámi! ☺
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CHARITA / Sbírka šatstva
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