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ÚVODNÍ SLOVO
Přátelé,
zdravím vás v tomto předvánočním čase
jménem zdejší Římskokatolické farnosti. Stojíme na prahu Vánoc a po roce
znovu vstupujeme do času, který nás
volá k setkání, k naslouchání, k ochotě
vyjít ze sebe a dát se druhým lidem.
Všimli jste si, že slovo VÁNOCE v nás
asociuje určitou představu, bez které si
svátky nechceme nechat ujít? Každému se zřejmě vybaví něco jiného, ale
jsou skutečnosti společné snad všem.
Blízkost milované osoby a příbuzných,
radost, touha dělit se a přijmout tutéž
touhu od druhého. Jsou tam i materiální symboly, jako je vánoční stromek,
kapr, betlém. Pro mnoho lidí se nedílnou součástí svátků vánočních stává
tzv. půlnoční – tedy noční slavnostní
bohoslužba na poděkování Bohu za
narozeného Ježíše – spasitele a hlasatele pokoje a lásky.
Nemohu při této příležitosti nepřipomenout jeden významný symbol patřící
neoddělitelně k našemu městu, a to
nejen o Vánocích. Je jím budova kostela Všech svatých stojící v těsné blízkosti
náměstí již neuvěřitelných 250 let – jak
si to příští rok připomeneme.
A že součástí Rožnova skutečně je,
svědčí mimo jiné snad nejznámější
lidová píseň Rožnovské hodiny.
V průběhu celého příštího roku budou
probíhat oslavy zmíněného výročí, jak
se můžete dočíst v kalendáři akcí, který
je součástí tohoto Farního zpravodaje. Snažili jsme se je pojmout tak, aby
mohly oslovit nejen okruh oněch zhruba
tisíce lidí, kteří pravidelně každý týden
navštěvují bohoslužby, ale i širokou
veřejnost. Dovolte, abych přiblížil
alespoň některé z těch, které by mohly
zaujmout.
DUCHOVNÍ: Slavnostní bohoslužby
– především pak v době samotných oslav
v červnu 2014 s účastí zástupců olomouckého arcibiskupství; Slavnost Božího Těla s průvodem přes město; Oslava
stého výročí posvěcení kaple Proměnění
Páně ve Viganticích; duchovní obnovy.
Tím a mnohým dalším chceme dát možnost prožít příští rok v úzkém propojení
s generacemi našich předků, kteří právě
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POZVÁNÍ
Městská organizace KDU-ČSL v Rožnově pod Radhoštěm pořádá již tradiční

24. FARNÍ SPOLEČENSKÝ PLES
v sobotu 18. ledna 2014 od 19.00 hodin
v prostorách hotelu „R E L A X“. K tanci i poslechu hrají skupina
„Faťamorgana“, cimbálová muzika „TROJÁK“.
Tradicí je dobrá zábava v přátelském prostředí
a bohatá tombola. Zábavu nám zpestří POUPATA
s vystoupením ve 22 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu a dochvilnost.

Jednotná cena vstupenky s místenkou je 250 Kč.
V ceně vstupenky je zahrnuta večeře v hodnotě 160 Kč.
Prodej vstupenek s místenkami bude ve čtvrtek 26. a v neděli
29. 12. 2013 a v neděli 5. a 12. ledna 2014 na faře od 8 do 12 hodin.
V pracovní dny od 27.12. 2013 do 17.1.2014 v „Květinářství u Koryčanských“, 1. máje 2638, telefon 571 653 184 nebo 603 579 580. Vstupenky
s místenkami si můžete tentokrát také s krátkým termínem odebrání
z á v a z n ě zamluvit na: jaromirkorycansky@seznam.cz.
Příznivce prosíme o hodnotné ceny do tomboly. Předávat je můžete na faru.

Srdečně zvou a těší se na vás pořadatelé

OBSAH
Co se andělovi nelíbilo
Aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata,
aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen
král je hoden sloužit Králi světa,“ zavrčel.
„Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by
se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“
„Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat
liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem
přece já. Každého rána pro Božího syna
ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie
s Josefem se se mnou také budou mít dobře.
Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj
nádherný ocas páv. Zamával mu peřím
duhových barev před očima a prohlásil:

„Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!“
„Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno
po druhém a vychvalovala své největší
přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla
a vola. Pracovali na poli u vesničana,
který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout vy?“ „Nic,“ odpověděl osel a sklopil
skromně dlouhé uši. „My jsme se nenaučili ničemu – jenom pokoře a trpělivosti.
Všechno ostatní nám přinese jenom rány
holí.“ Vůl však nesměle namítl, aniž by
vzhlédl od země: „Ale čas od času bychom
mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“
Konečně se anděl spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval!“
Bruno Ferrero
z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše,
vydal(o): Portál

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
Vás srdečně zve na pořad koled, písní a biblických čtení k oslavě narození Ježíše Krista

ve středu 25. 12. 2013
v 16.00 hodin na náměstí T. G. M. v Rožnově pod Radhoštěm,
odtud půjdeme spolu s pastýři a Třemi králi na koních ke kostelu Všech svatých
poklonit se Ježíškovi k živému betlému
Půl hodiny před začátkem živého betléma bude hrát na náměstí dechová hudba Rožnovanka
koledy. V rámci programu bude v kostele od 17 hodin zpívat skupina Ogaři.
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FOTOGALERIE
Církevní silvestr / Tentokrát
v mafiánském stylu

kvůli duchovnímu rozměru člověka budovu
kostela stavěli.
HUDEBNÍ: Pro ty, kterých se dotýká
hudba, ať starých mistrů nebo i současných interpretů, nabízíme koncert známé
křesťanské skupiny Oboroh; koncert
rožnovské scholy; vystoupení skupiny
Adorare; Adventní či varhanní koncerty.
SCÉNICKÉ: Divadelní představení Víti
Marčíka – „Pašije“ je určeno především
těm, kdo chtějí nahlédnout na velikonoční
události očima scénáristy, režiséra a herce
trošku z jiné stránky.
VZDĚLÁVACÍ: Pohled na svět očima kněze, biologa a vysokoškolského profesora,
popularizátora evoluční teorie vývoje světa
– to nám přinese beseda s P. Markem
Orko Váchou, a pohledy do dějin naší farnosti pak besedy o historii kostela, života
a zvycích předchozích generací.
VIZUÁLNÍ: Milovníkům umění představí
svou tvorbu věhlasný fotograf Jindřich
Štreit, a to v nově otevřené farní kostnici
vedle kostela.
Přátelé, čeká nás vánoční doba, ve které
chceme obdarovávat jeden druhého. To
ovšem neznamená, že s odchodem těchto
svátků musí naše otevřenost skončit. Přijměte, prosím, farní nabídku akcí na 2014
jako projev přátelství a touhy vytvářet
vztahy, které tvoří jednu z nejdůležitějších
hodnot našeho života.
Pokojné svátky přeje
P. Kamil Obr
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OKÉNKO PRO DĚTI

ŠTĚDRÝ DEN

Štědrý den slavíme každý rok
24. prosince. Večer začínají velké
svátky – Vánoce, na které se už
dlouho těšíme a připravujeme. Proč
však tento den nazýváme Štědrý
a proč si dáváme dárky?
Připomínáme si totiž, že Bůh projevil
svou štědrost tím, že nám …
(dokončení najdeš v tajence
doplňovačky).
1. opak noci
2. Ježíšova matka
3. vánoční píseň
4. místo, kam položili narozeného
Ježíše
5. zářící nebeské těleso
6. město, kde se Ježíš narodil
7. jeden z darů od mudrců
8. krutý král –
9. první lidé, kteří se poklonili Ježíši
10. znamení prvních křesťanů
11. období přípravy na Vánoce
12. Boží posel
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ANEKDOTY

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Každý konec provokuje k ohlédnutí. A tak i konec roku nabízí možnost, abychom
si alespoň stručně připomenuli, jaké pastorační a technické události nás v minulém období potkaly.

V adventu jsme se každý pátek večer mohli
zúčastnit s dětmi rorátů, při kterých hrály
velice pěkné scénky z dějin spásy... Vánoce
proběhly jako vždy, tradičně, se mší svatou
pro děti, půlnoční, dechovkou i živým
betlémem, při kterém se role svaté rodiny
zhostila rodina Osmančíkova.
Zemřel dlouholetý trvalý jáhen z naší
farnosti František Kubenka. V době postní
jsme si připomínali utrpení Pána Ježíše při
křížových cestách a jeho slavné vzkříšení
jsme oslavili o Velikonocích. Naši kněží
museli také často zastupovat v okolních
farnostech. Bylo to především proto, že
onemocněli P. Strbák na Hutisku a P. Šimek
na Horní Bečvě. Došlo též k výměně kaplanů. Za P. Jacka Brończyka nastoupil k nám
P. Bohumíl Svítok. A také byl náš pan farář
P. Kamil Obr jmenován děkanem děkanátu
Valašské Meziříčí.
Paní Pavlicová opět pořádala zájezdy. Ten
hlavní byl asi zájezd do Itálie. Samozřejmě nechyběly ani zájezdy na svatý Hostýn
a na Turzovku. A samozřejmě i poutě,
Pasecká, Tylovická, Hážovská, v Končinách a ve Viganticích.
Náš kostel byl od května do září přístupný
veřejnosti v rámci projektu Otevřených
bran a navštívilo ho téměř sedm tisíc
turistů od nás i ze zahraničí.
O prázdninách se uskutečnily příměstské tábory, které připravila a vedla paní
katechetka Poláchová. Rožnovská mládež
hrála a zpívala k oslavě Boží v několika
scholách, chrámový sbor obohatil svým
uměním slavné dny liturgického roku.
Během roku se 46 lidí připravovalo na
přijetí svátosti biřmování, kterou v naší
farnosti uděloval olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner 7. září. Po prázdninách také začala pravidelná páteční
setkání mládeže, kterým předchází
katecheze pro mládež. Začalo se vyučovat náboženství. V tomto roce bylo málo
pohřbů, hodně svateb a ještě více křtů.
Skončil liturgický rok a začal nový, opět
adventem.
Jáhen Miroslav Frňka

Po výměně oken a vstupních dveří
v Pastoračním centru za plastové, byly
vyměněny také okna a vstupní dveře fary
za (podle požadavků památkářů) dřevěné
z EURO profilů. Šlo o jednu z největších
finančních položek roku. Zazdění oken
a dveří včetně zateplení ostění polystyrénem, začištění a vymalování místností
bylo svépomocí. Výměna oken výrazně
zlepšila tepelnou pohodu a úspornost
vytápění v obou objektech. Pastoračnímu
centru pomohla i výměna málo účinného
a velmi poruchového plynového kotle za
nový s vysokou účinností.
Mezičas mezi začišťováním oken
v Pastoračním centru a na faře byl využit
k přebudování dílny v Pastoračním centru
na potřebnou, pěknou a nyní velmi využívanou společenskou místnost, včetně
navazující minikuchyňky. Prostory byly
doplněny stoly a židlemi, i potřebným
vybavení. Zkrášlení Pastoračního centra
bylo dovršeno položením nové dlažby,
úpravami povrchu stěn včetně vymalování.
Potřebná modernizace se nevyhnula ani
prostorám fary. Nesourodý starý, tmavý
a málo účelový nábytek kancelářských
prostor byl nahrazen novým – účelně řešeným a estetickým. Nově byly
upraveny a vybaveny obě farské kuchyně
– v ubytovacím podlaží i v přízemí. Byla
provedena sanace podlah napadených
dřevomorkou v bytě kaplana a v pokoji
pro hosty. Na podzim ještě proběhla první
etapa rekonstrukce vstupního schodiště
fary a příprava farní zahrady na její celkovou obnovu – včetně ohradní zdi.
Během zimy zajistíme projektovou přípravu
a potřebná stanoviska na dokončení úprav
hlavního vstupu na faru včetně úprav
fasády, kterou chceme realizovat v jarním
období spolu s obnovou zdi farní zahrady.
Pavel Jaška

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý
byt na maminku u sporáku: „Mamí,
mamí, stromeček hoří!“ „Říká se svítí
a ne hoří,“ poučí ho maminka. Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí,
mamí, záclony už také svítí!“

„Šéfe, můžete mi dát zítra volno?“ ptá
se v práci pan Urbánek. „Manželka
chce, abych jí pomohl s vánočním
úklidem.“ „Z takového důvodu vám
přece nebudu dávat volno!“ rezolutně
to odmítne ředitel.
„Děkuji,“ oddechne si zaměstnanec.
„Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.“
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí
do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí
po lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve:
„Ivano, máš něco?“ „Ne, vůbec nic.
A ty?“ „Já taky ne. Tak co kdybychom
vzaly nějaký bez ozdob?“

INZERCE
Farní zpravodaj nabízí prostor pro
bezplatnou nekomerční řádkovou
inzerci. Můžete nabízet nebo hledat
ubytování, vybavení domácnosti,
potřeby pro děti, sportovní vybavení
apod., ale také přátelství nebo modlitební společenství. Text by měl být co
nejkratší a musí obsahovat váš telefonní nebo emailový kontakt. Inzeráty
zasílejte na emailovou adresu: roznov.
inzerce@seznam.cz nebo v odpol.
hodinách volejte tel. 777 609 672.
Redakce si vyhrazuje právo odmítnout
inzerát z důvodu nevhodného obsahu.
• Hledáme pronájem bytu, nejlépe
2+1, v KLIDNÉM domě v Rožnově
pod Radhoštěm. Frňkovi
(Kontakt: jáhen M. Frňka, 731 402 085)
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OHLÉDNUTÍ
Co se událo v Charitě
• Nejvýznamnější událostí pro nás bylo
přestěhování z polikliniky do nového
charitního domu na Pivovarské 2190.
• Již tradičně je se začátkem roku spojena
Tříkrálová sbírka. Letošní výtěžek v Rožnově činil 287 287 Kč. Ve Viganticích koledníci shromáždili úctyhodných 37 910 Kč.
• Charitě se podařilo zřídit na školním
statku v Tylovicích Krizové centrum, kde
během zimních měsíců přebývali lidé bez
přístřeší.
• V polovině ledna začal pátý dvouměsíční Kurz trénování paměti, známý též pod
lidovým označením „Kurz zapomínání“.
• Ve Společenském domě v Rožnově se
v únoru konal první ples organizovaný
Charitou.
• Druhou sbírkou v tomto roce byla Postní almužna, do níž farníci přispěli částkou
14 984 Kč.
• Přímo v prostorách charitního domu jsme
přivítali několik školních tříd, pro které byla
připravena beseda o práci Charity.
• V květnu a listopadu se konala na
nádraží ČD humanitární sbírka použitého
šatstva, obuvi a domácích potřeb.
• Červnový táborák pro uživatele sociálněaktivizačních služeb je symbolickým ukončením sezóny aktivit pro seniory, aktivity
jsou pak přes prázdniny přerušeny.
• Prázdninový měsíc červenec přinesl
druhý tábor pro tříkrálové koledníky ve
Vidnavě. Z celkových 29 účastníků bylo
12 dětí z naší farnosti.
• Tradiční pouti pro seniory na Svatý
Hostýn se zúčastnilo více jak 200 farníků
z Rožnova a okolí.
• Díky Arcidiecézní charitě Olomouc jsme
získali několik komfortních kolečkových
křesel a chodítek ze Švédska.
• Pro uživatele Centra denních služeb připravil otec Kamil Obr besedy o Bibli a o své
pěší pouti do Santiaga de Compostela.
• Na pomoc Filipínám přispěli rožnovští
farníci částkou 27 631 Kč, farníci z Vigantic shromáždili 12 842 Kč.
Letos byla Charita opět obdarována díky
adventnímu koncertu Základní umělecké
školy. Příznivci darovali částku 11 500 Kč.
Díky všem lidem dobré vůle, kteří
jakkoliv přispívají ke kvalitě díla Charity
svou dobrovolnou prací nebo financemi.
Vyprošujeme vám všem Boží požehnání a
těšíme se na další setkávání v novém roce.
Jan Lušovský, pastorační asistent
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Vánoční pořad služeb Božích ve farnosti
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
Úterý
Štědrý den
24. 12. 2013
16.00 hodin
Pastýřská mše sv. ve farním kostele
		
22.00 hodin
Mše sv. ve Viganticích
		
23.30-24.00
Koledy před kostelem (dechovka)
		
24.00 hodin
Půlnoční mše sv. ve farním kostele
				
Koledy před kostelem po půlnoční (dechovka)
Středa
Slavnost Narození Páně
25. 12. 2013
7.00; 8.15; 10.30 Mše svaté jako v neděli
		
16.00 hodin
Živý Betlém
začátek na náměstí,
						
pokračování před kostelem
Čtvrtek
Sv. Štěpána
26. 12. 2013
7.00, 8,15, 10.30 Mše svaté jako v neděli
Pátek
27. 12. 2013
8.15 hodin
Žehnání vína
farní kostel
						
večerní mše nebude
Sobota
28. 12. 2013
16.00 hodin
Mše svatá v muzeu
				
s nedělní platností
				
kostel sv. Anny
				
(nebude mše sv. ve farním kostele)
Neděle
Svátek Sv. Rodiny
29. 12. 2013
7.00, 8.15 a 10.30 Mše svaté jako v neděli
farní kostel
Pondělí
30. 12. 2013
18.00 hodin				
farní kostel
Sv. Silvestra
31. 12. 2013
16.00 hodin
Děkovná mše svatá
farní kostel
				
na závěr občanského roku
Nový rok
Matky Boží P. Marie
1. 1. 2014
7.00, 8.15, 10.30 Mše sv. jako v neděli
farní kostel

PROHLÍDKA JESLIČEK
O Vánocích bude náš kostel otevřený pro návštěvníky,
především pro rodiny s dětmi, k prohlídce jesliček:
25. 12. 2013 na Boží hod vánoční		
					

14.00 až 16.00 hodin,
potom následuje program živého Betléma

26. 12. 2013 na svátek sv. Štěpána		

14.00 až 17.00 hodin

Sobota 28. 12. 2013 až pondělí 30. 12.

14.00 až 17.00 hodin

31. 12. 2013 svátek sv. Silvestra		
					
					

14.00 až 16.00 hodin,
potom následuje děkovná mše svatá
za uplynulý rok

FOTOGALERIE

Církevní silvestr / Tentokrát v mafiánském stylu
Mafiáni před akcí
Dámy se svým
ochráncem

Mladí v akci

... stopro, tu...

...já tě vidím!

Mafiánské auto

Harém???

...na život a na

smrt.

Mafiáni po akci

//

TŘÍKRÁLOVÉ ZPRÁVY
Rok s rokem se sešel a opět se přiblížila doba Vánoc a příchod nového roku. S těmito dny je tradičně spojena Tříkrálová sbírka. V roce 2013 vybrali koledníci na Rožnovsku částku
přesahující 1 milion korun. Část těchto peněz putovala na
domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Více než polovinu jsme využili na dofinancování
budovy Charity v Rožnově pod Radhoštěm. Zde je zázemí
pro pracovníky pečovatelské a ošetřovatelská služby a pro
tyto služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi a Centrum denních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…
Charita rozesílá skupinky koledníků složené z vedoucího,
kterému je alespoň 18 let, a dalších tří koledníků. Každé
skupince je přiděleno území, ve kterém postupně navštíví
každé obydlí. Zpívají koledu, prosí o příspěvek, na dveře
píší požehnání K+M+B a dárcům dávají symbolické dary
v podobě cukru a kalendáře.

JAK VYUŽIJEME DARY Z TKS V ROCE 2014?
Z Vašich darů pořídíme kompenzační pomůcky: invalidní vozíky, polohovací křesla, WC židle a sedačku do sprchy. Pomůcky
budou sloužit jak našim klientům, tak i potřebným občanům
regionu. Plánujeme zakoupení automobilu pro pečovatelskou
službu. Dary využijeme také na přímou pomoc lidem v nouzi.

TERMÍN KONÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY:
10.–11. ledna 2014
Koordinátor sbírky: Jan Lušovský / 603 549 682

Každý, kdo chce aktivně podpořit toto dobré dílo Charity a zapojit se do koledování, je srdečně zván! Přivítáme
jak děti, tak i dospělé. Není potřeba žádných zvláštních
podmínek, pouze jediná: Ochota pomoci!

Děkujeme všem, kdo naše koledníky přijmete a přispějete
finančním darem ve prospěch potřebných.

Kontakt na Charitu Valašské Meziříčí, středisko Rožnov pod Radhoštěm: 571 654 954, www.valmez.charita.cz
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