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ÚVODNÍ SLOVO
Drazí přátelé,
vstoupili jsme do postní doby, a tak se
i v úvodníku tohoto čísla chci dotknout
tématu pokání a obrácení. Nabízím zamyšlení o postní době, které už ve čtvrtém století nabízel svým věřícím biskup a pozdější světec Jan Zlatoústý. Cituji z jeho homilie nazvané Patero cest
pokání:
„Chcete, abych se zmínil také o cestách
pokání? Je jich poměrně mnoho, jsou
různé a odlišné a všechny vedou k nebi.
První cestou pokání je odsouzení hříchů: I ty musíš odsoudit to, čím jsi zhřešil; Pánu to postačí k ospravedlnění.
Vždyť kdo odsoudil to, čím zhřešil, neupadne už tak snadno znovu do stejného hříchu. Podněcuj žalobce ve svém nitru, vlastní svědomí, abys jednou neměl žalobce před soudnou stolicí Páně.
Nuže, to je jedna výtečná cesta k pokání. Ale ani ta další není o nic horší: Nemysleme na křivdy utrpěné od nepřátel, ovládejme hněv a odpouštějme
provinění svým spoluslužebníkům.
Pak bude i nám odpuštěno, čeho jsme
se dopustili vůči Pánu. Chceš znát i třetí cestu pokání? Je to vroucí a správná modlitba, vyvěrající z hloubi srdce.
A chceš-li poznat i čtvrtou, budu mluvit
o milosrdenství, neboť to má značnou
a mnohonásobnou moc. A konečně ani
skromnost a pokora nepotlačují hříšnou přirozenost méně než všechno to,
o čem už byla řeč. Dosvědčuje to celník:
o dobrých skutcích mluvit nemohl, místo všeho tedy prokázal pokoru, a tak se
zbavil tíživého břemene hříchů.“
Všichni zřejmě přemýšlíme na začátku postní doby, co s časem, který je
před námi. Nabídka sv. Jana je staletími osvědčenou cestou. Přivádí k opravdovému obrácení srdce. A právě o to
jde. Ne o seznam odložených klobásek, odepřených hodin u televize či počítače. Nejde dokonce ani o seznam odříkaných modliteb. Výše zmíněné nejsou špatné věci, ale jsou to prostředky.
Naše odříkání nás musí přivést k lásce,
k opravdové lásce vůči Bohu, lidem
i sobě. Jinak zůstáváme ve stejné situaci jako lidé doby Izaiášovy, k nimž doléhá Boží dotaz: „Je toto půst, jaký si já
přeji?“
Požehnané dny přípravy na Velikonoce přeje
P. Kamil
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Tříkráloví koledníci

Požehnání Tří králů Valašské
Meziříčí 2. 1. 2015,
společná fotografie
Dětská schola ve Viganticích
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Postavit si archu

O čem mám psát na začátku postní
doby? Několik nápadů tu je, ale pořád ne
a ne je rozvinout. Tak sedím u počítače,
přemýšlím a přemýšlím… Občas projevím
zájem, cože se děje ve světě? A vidím
napětí, válku, umírání. Zajímají mě
křesťané. Nevýslovně trpí, třeba v Sýrii
a v Iráku pod Islámským státem. Starobylé město Allepo je zničeno. Všichni
křesťané museli odejít, pokud nebyli
zavražděni. Jedna řeholní sestra z kláštera
v Allepu říkala, že když k nim přišli muži
z Islámského státu, celí v černém, první
jejich požadavek byl: „Sundejte všechny
kříže!“
Internetoví diskutéři k tomu říkají: „Proč se
máme zajímat o nějaké uprchlíky? A hlavně,
aby to nepoškodilo naši ekonomiku.
Protože naše ekonomika, to je smysl naší
existence.“ Takže přijmout křesťanské uprchlíky ze Sýrie nebo ne? Pokud jsme věřící,
najdeme odpověď v Bibli. Cožpak v proroku
Izaiášovi nečteme, že máme přijímat do
domu utištěné a ty, kdo jsou bez přístřeší?
O srozumitelném slovu Boha přece diskutovat nemusíme.
V Minsku se sešli vrcholní politici:
německá kancléřka, francouzský prezident
a ukrajinský prezident s ruským prezidentem. Dohodli se na dodržování příměří
na Ukrajině. Vzápětí po skončení jednání
vyjádřil ukrajinský prezident pochybnost, že již dojednané vůbec k něčemu
bude a řada dalších skeptiků se k němu
připojila. Prozatím se zdá, že měli pravdu.
Jak se dále dá zjistit z různých zpravodaj-ských zdrojů, u nás všechno
nasvědčuje tomu, že bude líp. Brzy to
začne. Prostě, celkový dojem je ten, že
český ateista je vrcholem evoluce a je
jenom škoda, že neřídí svět.
Pro nás křesťany to zase tak nevýhodné není.
Můžeme se na počátku postu v klidu zabývat
vlastním nitrem a řešit duchovní problémy.
Tak to by mohla klidně být první kapitola zamyšlení. A mohl bych ji nazvat
třeba: „Úvaha nad zprávami.“ Jak mám
pokračovat v psaní dál? Zase tady vyskočila
nějaká zpráva. (Nakonec bude všechno,
co píšu, jenom o politických zprávách. Ale
začíná mě to bavit. Nějak to dopadne.)
Islámský radikalismus opět zaútočil.
Mediální svět otáčí svoje oko jako Sauron
v Pánu prstenů k teroristickému útoku na

kontroverzní francouzský týdeník Charlie
Hebdo a nabízí pokračování případu.
Tentokrát se střílelo v Kodani. Střílelo se
na kavárnu, ve které švédský karikaturista Lars Vilks pořádal debatu a osvobodě
slova a na synagógu.
Švédský karikaturista je také kontroverzní osobnost. Jeho kresba Mohameda
urazila muslimy. On ale také rád uráží
křesťany i židy. Prostě každé náboženství.
Poté, co ho z napadené kavárny bezpečně
odvedla jeho ochranka, se vyjádřil v tom
smyslu, že náboženství si musí zvyknout,
že není ničím výjímečné. Alespoň politovat oběti se mu však nepodařilo.
Nastal čas půstu v roce 2015. Na
Popeleční středu bylo v kostele lidí jako
o vánocích. Vedle těch, kteří pravidelně
navštěvují služby Boží, přišli i ti, kterým
říkáme sváteční. Znamená to něco?
Ano, náboženství je výjímečné! Švédský
karikaturista se tedy (a nejenom v tomto
případě) pořádně mýlí. Člověk je bytost
náboženská. Mnohé lidi to vede k tomu, že
se obracejí k oblasti, která je posvátná. Pro
nás věřící je to Bůh. Pro někoho to může
být jenom místo tušení Boha. Z takového
místa si legraci neděláme. K takovému
místu naopak vzhlížíme s úctou. Protože jinak bychom mohli propadnout beznaději,
až se budou kolem nás valit dějiny a my
budeme mít dojem, že nemůžeme nic
dělat. Pánem dějin je přece Bůh!
Jsme v postní době. Půst není hladovka nebo dodržování diety. Půst je
náboženský úkon, jako je náboženským
úkonem modlitba. Člověka Bůh stvořil
jako tělo a dal mu nesmrtelnou duši. Duše
člověka se projevuje prostřednictvím těla.
Nemělo by smysl pěstovat jenom duchovní náboženství. Je důležité zapojit do
náboženského úkonu i tělo. Nemá ale jít
o asketický výkon a náboženské povznesení. Má jít o pokoření duše. Abych se
s pokornou duší mohl postavit před Boha.
A prosit ho. O všechno a za všechno. Za
celý svět. Protože vůči valící se vodě jsem
sám bezmocný. Pokud, navzdory tomu, že
se třeba zesměšním, si nepostavím podle
Božího návodu archu jako biblický Noe.
To znamená, že se svobodně přihlásím ke
kříži. Protože jenom v něm je spása světa!
Amen.
jáhen Miroslav
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SCHOLA VE VIGANTICÍCH
V loňském roce se ve Viganticích slavilo
výročí – 100 let od vysvěcení kostela
Proměnění Páně.
Při této příležitosti nazkoušely děti naší
farnosti několik písniček ke zpestření
slavnosti.
Na vyzvání otce Kamila se děti a jejich
obětaví rodiče začali scházet pravidelně
každý pátek od 16.30 hod do cca 18.00
hod.
Díky vstřícnosti vedení obce se tyto
schůzky konají v zasedací místnosti OÚ.
Děti si zde zazpívají, něčemu novému se
přiučí a zahrají si spoustu her.
V současné době se takto schází okolo
dvaceti dětí, které každou poslední neděli
v měsíci zpestří svým zpěvem mši svatou.
Tuto scholu (partu malých dětí)
považujeme za zázrak, dar od Boha
a požehnání.
Nechť náš nebeský otec si naše děti a tuto
„malou“ partu vede na své cestě a nám
rodičům pomáhá při jejich výchově.
Připravila Iva Vašková, Vigantice
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ROZHOVOR
Rozhovor se sestrou Veronikou Barátovou
Papež František vyhlásil letošní
liturgický rok jako rok zasvěceného
života. U nás proběhla duchovní
rekolekce se sestrou Veronikou
Barátovou. Využili jsme této příležitosti
a položili sestře Veronice několik
otázek. Víme o ní, že se věnuje
duchovním obnovám, přednáškám na
různá duchovní témata a duchovnímu
doprovázení; ve své komunitě dělá
formaci členů, staví a opravuje domy
komunity, pomáhá v kuchyni a na
zahradě.
Jistě děláte rozhovor poprvé, takže
Vám položím několik záludných
a naprosto nečekaných otázek.
Nejprve Vás prosím o představení,
odkud pocházíte? Jaké obory jste
studovala?
Jsem Západoslovenka, pocházím z Nitry,
kde jsem vystudovala zdravotnickou
školu a pracovala jako zdravotní sestra.
Z ideologických důvodů mě nevzali na
medicínu a dost humorným způsobem
jsem potom skončila na technologické
fakultě v Brně. Hned po pádu režimu jsem
odjela do Francie, abych se seznámila
s Komunitou Blahoslavenství, se kterou
jsme měli kontakty už za režimu. Tedy šla
jsem se podívat a zůstala tam. Po roce,
už jako člen komunity, jsem se vrátila
spolu s dalšími založit dům v Dolanech
u Olomouce. Když se ptáte na studia,
o mnoho let později už jako zasvěcená
sestra v komunitě jsem vystudovala
teologii a získala licenciát z teologie.
Čím Vás oslovil zasvěcený život? Jak
vypadal váš život a co bylo klíčovým
momentem ve vašem rozhodnutí pro
duchovní povolání, kdo Vám pomohl?
Zasvěcený život mě jako mladou
ženu neoslovoval. Tehdy jsem se
chtěla vdát a mít rodinu. Jenže během
vysokoškolských studií došlo v mém
životě k zásadnímu obratu: objevila jsem
živý vztah s Ježíšem, později jsem byla
v tzv. oázovém hnutí. Náplní mých dní
byla evangelizace a duchovní setkávání
v rámci tohoto hnutí. Současně jsem
poznala naši komunitu, její členové k nám
přicházeli tajně jako „turisti“ a mě velmi
oslovovala jejich spiritualita a způsob
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života. Postupně se ve mně začala rodit
touha i odvaha všechno opustit (i vlast,
protože domy Komunity byly tehdy jen
v zahraničí) a zkusit to. Na začátku jsem
si nebyla jistá, zda je to opravdu moje
místo, a už vůbec, že by se mělo jednat
o zasvěcený život – protože ten je jen
jednou z forem života v naší komunitě,
kde žijí i laici. Jenže postupně to ve mně
dozrálo – dost pozdě, do komunity jsem
vstoupila jako 31letá a pro zasvěcený
život jsem se rozhodla o dva roky později.
Čím mě zasvěcený život oslovil? Tedy
nevím, jestli by mě oslovil život v jiné
komunitě, ale v té mé šlo o vnitřní volání
darovat svůj život Bohu a službě lidem
v takové míře, že nebude možné,
abych současně s tím mohla mít vlastní
rodinu. Zkrátka ta touha být – bojím se
říct – totálně Bohu k dispozici, byla ve
mně silnější než touha po rodině.
Prožila jste nějakou krizi, kdy jste
uvažovala, že opustíte zasvěcený život?
Nejsem výjimkou v tom, že bych neměla své
krize. Nešlo ani tak primárně o to, že bych
opustila zasvěcený život, ale o pokušení
opustit komunitu, ve které žiji. Co mi
pomohlo zůstat? Boží věrnost: Bůh nám je
věrný, i když my Jemu ne. Říkala jsem si: tak
teď, když se nám jako komunitě nedaří, tak
ji mám opustit? Rodinu v těžkostech přece
neopouštíme. Sám zasvěcený život mi však
taky přinesl nemálo úskalí a těžkých období,
ale to prvotní rozhodnutí následovat Ježíše
mě nikdy neopustilo.

Jaký smysl má zasvěcený život v dnešní
době? Má vůbec prostor ve 21. století?
To je dobrá otázka, protože odpověď
je často podstatná pro rozhodnutí do
zasvěceného života vstoupit nebo jej
opustit. Zasvěcený život není v prvé
řadě zasvěcení se nějaké službě, ani
není iluzorní představou o nevěstách
Kristových… My všichni – křtem – jsme
„nevěstami“, jsme součástí těla Kristova.
Zasvěcený život je voláním prožívaným
hluboko v srdci. Znamená to žít ve
vztahu s Ježíšem v takové formě
darování se, která překračuje rámec
rodinného života. Být mu k dispozici jak
to On chce, kdy chce, kde chce. Proto jsou
tu tři sliby: chudoby, čistoty a poslušnosti.
Prožívají se v konkrétním společenství lidí,
které má nebo může mít různé nedostatky,
představení se dopouštějí i omylů a mají
své chyby – jako všichni. Jenže vždy se
jedná o následování Krista v této úplné
vydanosti. Jinak se zasvěcený život dříve
nebo později propadne do frustrace.
V dnešní době má zasvěcený život větší
smysl, než si myslíme. Musíme objevit
jeho podstatu, hloubku a krásu. Má být
svědectvím o jediném vztahu, který
má sílu změnit svět a všechny ostatní
vztahy: svědectvím o vztahu s Ježíšem,
jediným Spasitelem; má být svědectvím
o Boží lásce k člověku. Má vytvářet
prostředí atmosféry pro všechny lidi,
kteří domy zasvěceného života navštíví.
Jestli tomu tak je nebo se o to snažíme,
to se musí ptát každý zasvěcený, každá
zasvěcená, každá řehole či komunita.
Jak vypadá váš všední den, denní řád
v komunitě?
Náš všední den se skládá ze společné
liturgické modlitby (ta je zpívaná a čerpá
i z bohatství křesťanského východu),
práce v domě, hodinové tiché adorace,
formace a služby v různých formách
(pořádáme duchovní cvičení, obnovy,
věnujeme se přicházejícím lidem,
farnosti…). Někdy toho máme moc,
ale na jedno si nenecháme sáhnout –
na čas modlitby, ať už společné nebo
osobní. Mně osobně se náš styl života
líbí a jsem za něj Bohu nesmírně vděčná,
protože se snažíme o život, práci a službu
v rodinném duchu a v neustálém důraze
na prožívání osobního vztahu s Ježíšem.
Můžete porovnat prožívání duchovního
života na Slovensku a v ČR? I z pohledu

zasvěcených osob, např. kde je více
řeholníků, řeholnic?
Těžká otázka. Jedna věc jsou statistiky: kde
je víc řeholníků, kde jsou plnější kostely…
To jsou asi na Slovensku. Ale duchovní
život? Duchovní život znamená žít ve
vztahu s Bohem celý svůj život, není možné
jej zredukovat jen na nějakou náboženskou
praxi. A to se týká osobního života každého
křesťana a je jedno, jestli na Slovensku,
v Čechách nebo na Valašsku.
Co byste doporučila lidem, kteří uvažují
o duchovním životě?
Všem, bez ohledu na to, jestli jsou
svobodní či v manželství, bych přála
objevit krásu, sílu a hloubku duchovního
života, tedy života s Ježíšem uprostřed
všedního života. A kdyby někdo ze
svobodných lidí v sobě objevil volání,
vnitřní výzvu následovat Ježíše, darovat
se Jemu a lidem jinak než v manželství
a v rodině, ať prosí Pána o světlo a odvahu
jít za touto výzvou, voláním. Hledat, vidět
a zkusit to tam, kam nás srdce táhne.
Nehledat však ideál, ten neexistuje ani
v manželství, ani v zasvěceném životě.
Jestli je nějaká forma zasvěceného života
připravena pro nás, to nám ukáže čas,
to nikdy nevíme na 100% dopředu, ale
v důvěře v Pánovo vedení je potřeba
zkusit to, a jestli je to naše místo,
poznáme to.
Na závěr Vás poprosím o slova
povzbuzení do dnešní doby.
Prožívejme s Ježíšem vše, co život přináší.
Cesta s Ježíšem vždy existuje, i když
nebude podle našich představ. V Něm se
životy nás všech, každého člověka, ať už
v Něj věří nebo ne, završí. Mějme naději
v Jeho lásku a milosrdenství. Tento svět
potřebuje vidět skrze nás skutečného
Krista, Krista evangelia, Spasitele,
potřebuje vidět naši naději v Jeho konečné
vítězství a sílu Jeho lásky mocnější než smrt.
Děkuji za rozhovor
Jan Lušovský
Rekolekce je duchovní cvičení; zpytování
svědomí.
Licenciát je jedním z vyšších stupňů
akademické hodnosti, který udělují vysoké
školy, používaný od středověku v mnoha
evropských zemích dodnes. Jediným
uznávaným licenciátním titulem v Česku je
licenciát teologie se zkratkou ThLic.
Oázové hnutí je jedno z hnutí obnovy Církve.
(pozn. redakce)
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Tak jako každoročně, i letos se
9. a 10. ledna uskutečnila Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří se
do této sbírky jakýmkoliv způsobem
zapojili. Dárcům za jejich štědrost
a ochotu otevřít dveře svých domácností tříkrálovým koledníkům; koordinátorům, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří pomohli Tříkrálovou
sbírku zrealizovat.
V mikroregionu Rožnovsko a okolních obcích se v letošním roce vybralo 1 213 756 Kč, což je o 94 6898 Kč
více než v roce 2014. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě Valašské Meziříčí je 1 927 352 Kč, což je
o 137 315 Kč více než v roce 2014.
Výtěžek Tříkrálové sbírky využije
Charita Valašské Meziříčí na tyto projekty:
1. Nákup osobního automobilu pro
Charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu Rožnov pod Radhoštěm a okolí,
2. vybavení multismyslové místnosti
pro klienty Centra denních služeb pro
seniory v Rožnově pod Radhoštěm,
3. dovybavení kompenzačními pomůckami pro Charitní pečovatelskou
službu Kelč,
4. dovybavení Charitního domova
pokojného stáří Valašská Bystřice,
5. nákup osobního automobilu pro
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Valašském Meziříčí a okolí,
6. přímá finanční pomoc sociálně potřebným lidem v regionu působnosti
Charity Valašské Meziříčí.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Jan Lušovský

Výtěžek Tříkrálové Sbírky
v Rožnově p. R.
Vojtěch Zejda

22 114 Kč

Marie Bohuslavová

10 178 Kč

Jaromír Koryčanský

10 030 Kč

Barbora Mizerová

22 975 Kč

Veronika Hlaváčová

17 261 Kč

Václav Holčák

3 268 Kč

Věra Horutová

17 085 Kč

Lucie Janíková

14 049 Kč

Antonín Rozsypal

13 420 Kč

Tomáš Kacler

22 042 Kč

Erika Kubějová

10 928 Kč

Jana Maléřová

12 594 Kč

Tereza Kondrátová

16 080 Kč

Renata Hoferková

4 857 Kč

Petr Pavlica

7 834 Kč

Robert Cibulec

8 661 Kč

Pavel Špatný

9 834 Kč

Monika Filáková

12 367 Kč

Jaroslav Ondřejek

6 742 Kč

Pavel Morcinek

3 957 Kč

Milan Volf

9 895 Kč

Václav Krhut

20 777 Kč

Jaroslav Fabišík

11 876 Kč

Marie Veithová

4 536 Kč

Alžběta Hlavicová

15 343 Kč

Daniela Kopečková

3 274 Kč

Světlana Gallusová

5 672 Kč

Marie Kondrátová

4 290 Kč

Výtěžek r. 2015

321 839 Kč

Výtěžek r. 2014

297 008 Kč

VŠEM VEDOUCÍM A DĚTEM SRDEČNĚ
DĚKUJEME ZA VY TRVALOU
A OBĚTAVOU SLUŽBU V NÁROČNÉM
POČASÍ!
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PŘEDSTAVUJEME SPOLEČENSTVÍ

POZVÁNÍ

Laické sdružení sv. Dominika v Rožnově pod Radhoštěm
... není jen jedním z farních společenství,
ale zároveň je součástí řeholního Řádu
bratří kazatelů a celé široké dominikánské rodiny. V minulosti bylo toto sdružení
označováno jako „třetí řád“.
Vznik se datuje ve 12. století. Tato bratrstva byla zakládána v blízkosti dominikánských kostelů či klášterů. Přijímala dominikánský způsob života a podřizovala
se pravomoci klášterního představeného.
Vyznačovala se odříkavým způsobem
života, častou modlitbou a kajícností.
Definitivní právní organizaci přijali
terciáři na konci 13. století, kdy přijali
první řeholi kajícníků sv. Dominika.
Některé z těchto starobylých výsad nám
byly zachovány dodnes.
Jako laici sv. Dominika máme účast
na společném povolání Řádu a svým
vlastním způsobem sloužíme poslání
Řádu ve světě. Náplní našeho života není
jen úsilí o vlastní posvěcení, ale starost
o spásu všech duší. Hlavními prostředky
k dosažení tohoto cíle je studium, modlitba, apoštolát a kajícnost.
Základním dokumentem jsou Stanovy
Laických sdružení sv. Dominika, které
vymezují způsob života a poslání členů
sdružení. Tyto závazky, které členové slibují dodržovat, jsou východiskem stálého
duchovního růstu a upevňování povolání.
Hlavní zdroje, ze kterých členové LS čerpají
síly ke svém apoštolátu jsou:
1. Písmo svaté
2. každodenní účast na slavení liturgie
a eucharistické oběti
3. svátost pokání
4. obrácení srdce duchem a praxí evangelijní kajícnosti
5. ustavičné studium zjevené pravdy a reflexe problémů této doby ve světle víry
6. slavení liturgie hodin, soukromá
modlitba, rozjímání, růženec
7. úcta k P. Marii podle tradic Řádu,
k sv. Dominikovi
8. pravidelná duchovní obnova
Naše sdružení se schází jednou měsíčně
v sobotu v Pastoračním centru. Náplní je
společná ranní modlitba breviáře, společné
slavení mše svaté, poté malé agapé,
přednáška otce dominikána, modlitba
růžence a sdílení se. Setkávání laického
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Letní tábory v naší farnosti
Přinášíme přehled táborů, které se letos
připravují pro děti z naší farnosti. Bude
se jednat o dva turnusy příměstského
a jeden turnus pobytového tábora.
První turnus příměstského tábora se
uskuteční 6.–10. července, druhý turnus
pak 27.–31. července. Příměstské tábory
se budou konat v areálu fary, plánován je
jednodenní výlet.
Klasický pobytový tábor proběhne
12.–23. července ve farnosti Libina
(okres Šumperk), orientační cena 2000
Kč. Tento tábor je společný pro kluky
a holky z naší farnosti
(zhruba 3.–9. třída).

sdružení je otevřeno všem farníkům,
zúčastnit se může nezávazně každý, koho
by z programu něco zaujalo.
Na konkrétních apoštolských projektech
Řádu se naší jednotliví členové podílejí
modlitbou, přinášením obětí, činnou
službou nebo finanční podporou. Někteří
členové našeho sdružení se aktivně účastní
každoročních dominikánských misií, konaných na různých místech naší republiky.
Letošní velké městské misie se budou
konat ve spolupráci s františkány a dalšími
řády v prvním týdnu června 2015 v Praze,
pod záštitou Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského (více na
http://dnyviry.evangelizace.cz/).
Prosíme tímto všechny o podporu,
především modlitební.

Samostatný ministrantský a kolednický
tábor se letos konat nebude!
Přihlášky budou k dispozici v jarním
období.
Kontaktní osoby:
Jan Lušovský (775 40 35 64),
Jan Morcinek (732 839 478)

Víkend pro rodiny s dětmi
Nabízíme pobyt určený speciálně mladým
rodinám s dětmi, který se uskuteční
o prodlouženém víkendu
30. dubna–2. května 2015. Napoprvé
nepojedeme daleko, jen „přes kopec“ do
Valašské Bystřice – Tísňav, kde jsme byli
s dětmi na myším víkendu.
Duchovní program (katecheze, mše,
modlitby, setkání) povede o. Kamil Obr.
Doprovodný program, hlídání dětí při
programu pro rodiče, společné hry
a přípravu jídla zajistí táborový tým
vedoucích a asistentů.
Tato akce by se mohla stát pravidelnou součástí života našeho farního
společenství, hned vedle táborů a podzimního víkendu pro děti.
Přihlašovací arch s dalšími informacemi
bude v následujících dnech k dispozici
v kostele pod kůrem.

M. Luzarová

Jan Lušovský

Místní Česká křesťanská akademie zve
Tomáš Halík: SOUČASNÉ PROMĚNY
NÁBOŽENSTVÍ
20. 3., 16.30, kino Svět, Valašské Meziříčí
(Přijďte s předstihem, chcete-li se dostat
dovnitř, počet míst je omezen!)
Tomáš Halík již řadu let vynakládá nezměrné úsilí jak na půdě univerzity, publikační činností, otevíráním celospolečenského dialogu i pastorační prací ve studentské farnosti, aby oslovil hledající žíznivá srdce a nabídl jim otevřené brány obnoveného vzdušného prosvětleného chrámu, který však stojí na pevných základech
západní křesťanské tradice, vzdělanosti
a kultury. Je celosvětově uznávanou a respektovanou osobností v oblasti mezináboženského dialogu a jeho knihy jsou vydávány v mnoha světových jazycích. Jsme
velmi rádi, že ho můžeme přivítat osobně zde u nás na Valašsku, vyslechnout naživo jeho přednášku a využít příležitost
k následné diskusi.

Jaroslav Šebek: JAN HUS – KACÍŘ
NEBO HLASATEL PRAVDY?
(Postava Mistra Jana Husa
v 19. a 20. století)
7. 4., 17.00, evangelický kostel,
Rožnov p. R.
Letos uplyne 600 let od upálení Jana
Husa – univerzitního mistra, kněze a kazatele. Hus se stal předchůdcem reformace církve, ale i toho, oč nikdy neusiloval
– husitských válek a rozdělení církve. Historický obraz Mistra Jana byl v průběhu
staletí mnohokrát přemalováván různými ideologiemi – náboženskými i politickými. V roce 1990 požádal papež Jan Pavel II. české teology, aby se znovu zabývali
po staletí katolíky odsuzovaným odkazem
Jana Husa a v roce 1999 veřejně prohlašuje lítost nad krutou smrtí tohoto myslitele a uznává ho za reformátora církve.
– Přednáší Jaroslav Šebek, historik zabývající se moderními dějinami, vč. dějin života církve.

Marek Orko Vácha:
VÍRA A DARWINOVA TEORIE
17. 4., 16.00, Janíkova stodola,
Rožnov p. R.
Osobu M. O. Váchy – molekulárního biologa a katolického kněze v jedné osobě není zřejmě třeba představovat. Téma
přednášky bude jistě aktuální pro všechny, kdo se někdy zamýšleli nad původem
člověka nebo nemohli uvést v soulad poznatky moderní vědy a informace získané v hodinách biologie se svým náboženským přesvědčením či duchovním hledáním.
Následně bude Marek Vácha v 19.00 celebrovat mši svatou v kostele Všech svatých v Rožnově p. R., která bude obětována za mládež s vyprošením milostí a vedení Duchem svatým pro její uplatnění
v dalším životě.

V sobotu 21. 3. v 9.00 bude Tomáš Halík
celebrovat mši v kostele Všech svatých
v Rožnově p. R.

Aktuální informace sledujte v záložce Akademie na webu farnosti
(www.farnostroznov.cz) v záložce Akademie.
Milena Blahová a Marie Popelářová
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OKÉNKO PRO DĚTI

PROČ SE MÁME POSTIT?
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DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

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. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

DUBEN

1. Aby se lidé naučili mít v úctě
stvořený svět a chránili ho jako dar od
Boha.
2. Za pronásledované křesťany, aby
pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé
církve.
3. Aby nás Bůh učinil hodnými svého
povolání.
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POSTNÍ ALMUŽNA
Bratři a sestry,
letos jsem k postní almužně vybral krátké
úryvky z exhortace papeže Františka
Evangelii gaudium (Radost evangelia)
Radost evangelia naplňuje srdce i život
těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se
od Něho nechávají vysvobodit z hříchu,
smutku, vnitřní prázdnoty a osamění.
S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost.
Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli
a v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje
osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo
alespoň přijal rozhodnutí nechat se od
Něho potkat a denně Jej bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet
si, že se jej toto pozvání netýká, protože
„nikdo není vyloučen z radosti, kterou
přinesl Pán“[1]. Kdo riskuje, nebude
Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček
směrem k Ježíši, objeví, že On už jeho na
příchod čekal s otevřenou náručí.
Evangelium, kde slavně září Kristův
kříž, naléhavě vyzývá k radosti. Stačí pár
příkladů: „Raduj se“, zdraví anděl Marii
(Lk 1,28). Navštívení Marie u Alžběty
způsobí, že Jan se pohne radostí v lůně
svojí matky (srov. Lk 1,41).
Další zmínky o radosti evangelia si
zkuste najít sami: Lk 1,47; Jan 3,29; Lk
10,21; Jan 15,11; Jan 16,20; Jan 16,22;
Jan 20,20; Sk 2,46; Sk 8,8; Sk 13,52;
Sk 6,34. Proč nevstoupit do této řeky
radosti?
Jsou křesťané, jejichž styl vypadá jako
postní doba bez Velikonoc. Uznávám
ovšem, že radost se neprožívá stejným
způsobem ve všech
životních etapách
a okolnostech,
které jsou někdy
velmi tvrdé.

Přizpůsobuje se a přetváří a vždycky
zůstává alespoň paprskem světla, který se
rodí z osobní jistoty, že jsme nekonečně
a nadevše milováni.
Papež František píše v této exhortaci,
že radost se obnovuje a sděluje. Jak?
Také tak, že se pokoušíme napodobovat Pána Ježíše, kterému záleželo na
chudých.
Z naší víry v Krista, který se stal chudým
a vždycky byl nablízku chudým a těm
na okraji zájmu druhých, vyplývá naše
starost o celistvý rozvoj těch, kdo jsou ve
společnosti nejopuštěnější…
Každý křesťan a každé společenství
je povoláno být nástrojem Božím pro
osvobození a podpoře chudých, aby se
mohli plně zapojit do společnosti. To
předpokládá, že budeme chápaví a pozorní, budeme naslouchat prosbám
chudých a poskytovat jim pomoc. Stačí
prolistovat Písmo, abychom objevili, že
dobrotivý Otec touží naslouchat volání
chudých: „Viděl jsem utrpení svého lidu,
který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek
na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto
jsem sestoupil, abych je vysvobodil…
Jdi tedy, já tě posílám.“ (Ex 3,7-8.10)
Další místa si zase můžete najít sami:
Sd 3,15; Dt 15,9; 1 Jan 3,17; Jak 5,4;
Mk6,37
Hledejme tedy Pána Ježíše v modlitbě,
hledejme jej v naznačených úryvcích
Písma a během dne si je nesme v paměti
a přemýšlejme o nich.
Riskujme a vzdejme se potěšení, které se
dá koupit, a ušetřené peníze dejme do
kasičky. Všimněte si potřebných ve vaší ulici nebo farnosti, zvláště věnujte pozornost
rodinám. Napišme jeho jméno a adresu
a dejte spolu s ušetřenými penězi do postní
kasičky. Modleme se za něj i na jiné úmysly
u kasičky a rozžaté svíčky podobně, jako se
modlíte u adventního věnce.
P. Bohumír Vitásek,
prezident ACHO

Historie křížové cesty
Pobožnost křížové cesty je založena na
františkánské tradici. Její historie je
mnohem hlubší a zajímavější. Apokryf
„O smrti Mariině“, který je datován
pravděpodobně do 5. století, vypráví, jak
Panna Maria chodívala ke konci života
po Jeruzalémské křížové cestě, a tak dala
sama základ pro tuto formu modlitby.
Putování křesťanů do Svaté země bylo
až do roku 1073 bez překážek. Tehdy
napadli Palestinu Turci, pronásledovali
křesťany a zakázali jim navštěvovat posvátná místa. Roku 1342 dovolili Turci
řeholi sv. Františka udržovat a chránit
posvátné budovy ve Svaté zemi. Křesťané
ale nenavštěvovali Svatou zemi tak jako
dříve, ne každý si mohl dovolit vykonat
takovou pouť. Proto chtěli františkáni
umožnit chudým lidem a těm, kteří se
nemohli do Svaté země vydat, projít
alespoň v myšlenkách místa spojená
s utrpením Krista. Postupně se tedy
zformovalo 14 zastavení křížové cesty.
Rozjímání o utrpení a smrti Ježíše nám
lidem dodává odvahu a vnitřní sílu vítězit
nad slabostmi, kterým se ve svém životě
nemůžeme vyhnout.
Františkáni se snažili získat pro věřící
křesťany nějakou náhradu, aby alespoň
v duchu konali se Spasitelem jeho cestu
bolestného utrpení u jeho obrazů nebo
soch, které křížovou cestu znázorňují.
Papež Benedikt XIV. dovolil zřízení
křížové cesty ve všech kostelech a kaplích,

pokud to dovolí diecézní biskup. Také povolil zřizování dvou křížových cest, jedné
v kostele a druhé venku. Tím se křížová
cesta rozšířila do celého světa a je téměř
v každém kostele. Františkáni požádali
Svatou stolici, aby udělila křížovým
cestám ve františkánských kostelech
stejné odpustky, které mohou poutníci
v Jeruzalémě získat při každém zastavení.
Papež Inocenc XI. žádosti vyhověl
a výnosem z 5. září 1686 udělil odpustky jeruzalémské křížové cesty všem
františkánským kostelům, řeholníkům
a řeholnicím řádu sv. Františka. Odpustky můžeme získat při každé křížové
cestě za dodržení obvyklých podmínek
(nemít zalíbení v hříchu, vykonat svátost
smíření, přijmout eucharistii a pomodlit
se na úmysl Svatého otce).
K velkým šiřitelům křížové cesty patřil
františkánský mnich Svatý Leonard
z Porto Maurizio (1676–1751), který
postavil 570 křížových cest. Podle něho je
křížová cesta povzbuzením pro chladné
lidské srdce. Jeho způsob oslavování
křížové cesty se stal nejoblíbenějším
a nejrozšířenějším. Křížové cesty se staly
velkou inspirací pro malíře, řezbáře,
sochaře a mnohé další umělce. Mnohé
z nich patří mezi vrcholná umělecká díla.
Jsou často vytvářeny i v současnosti.
Připravil Jan Lušovský
(Inspirováno Kunratickou křížovou cestou,
2009)

Anotace časopisu
Rodinný život 1/2015
Středo-věk
Název nového čísla časopisu Rodinný
život Středo-věk skrývá za slovní
hříčkou téma zaměřené na životní
období přibližně mezi čtyřicátým
a padesátým rokem života. Přestože
je tato etapa, často plná bilancování
a změn, považována za kritickou, lze ji
prožívat jako radostnou sklizeň.
V rozhovorech se třemi manželskými
páry se dočtete, jak děti určují rodinné
směřování, co se proměňuje s jejich
odchodem z domova a jak je důležité
upevňovat partnerský vztah. Podívejte
se na tolik obávanou krizi středního
věku v kontextu evangelního příběhu
o Lazarovi. Každá krize je dobou smrti
a následného vzkříšení.
Paní Eva Muroňová se zamýšlí nad tím,
jak úzce souvisí snaha o prohloubení
eucharistické úcty s obnovou úcty
k sobě navzájem.
Děti se seznámí s andělem
Cherubínem, který jim přiblíží prostředí
kostela a zvlášť svatostánek.
Nechybí pokračování seriálu
o svatých manželských párech, čtení
na dobrou noc pro děti, voňavý
recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete
objednat na adrese:
Centrum pro rodinný život,
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc,
tel.: 587 405 250,
e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz

Život je trocha času, abychom se naučili milovat...
Život je trocha času, který nám byl
dán, abychom se naučili milovat,
a tak se připravili na setkání s Věčnou
láskou. (Abbe Pierre)
Občas nás zarazí, jak ten čas běží: v trávě
se ještě válejí ohořelé rachejtle, a už zase
slavíme Silvestra; lidé, které člověk znal
v kočárku, už vozí svoje děti; stojíme nad
hrobem člověka, u kterého jsme nečekali,
že nás předejde…
Kolik mám času já? Možná nás napadne
myšlenka: „Kolik mám vlastně ještě času
já?“ „A na co vlastně?“

Kdosi pravil, že když Bůh stvořil čas,
udělal ho dost. Dal nám dost času na to,
co je podstatné: „… abychom se naučili
milovat, a tak se připravili na setkání
s Věčnou láskou.“
I když nás ovlivňují i omezují okolnosti
našeho života, vždy zůstává jistota, že
každý z nás je stvořen z lásky a pro lásku
a že tento Boží plán se mnou nemůže
nikdo a nic zvenčí zničit.
Já jsem s vámi po všechny dny, praví
Ježíš... (Mt 28,20)
Podle knížky „O milosrdenství
s Kateřinou Lachmanovou“
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
Aleš Opatrný, Th.D.: Také nevíte, co si počít s postní dobou?
Už delší dobu cítím v sobě zvláštní
neklid a vím, že se potřebuji zastavit,
modlit se a být s Pánem. Pořád mě ale
ruší věci, které se zdají být důležitější
a naléhavější. Co byste mi doporučil
v postní době? Nikdy jsem ještě
dlouhodobější půst nedržela a moc
nevím, jak se to dělá.
Dlouhodobým postem asi nic ve své
situaci nevyřešíte. Zastavit se je dobré.
Třeba jen na pět minut. Ale spíš každý
den než jednou za týden.
Po zkušenostech z minulých let spíše
postní dobu nechávám žít samostatným životem mimo mě. Nevidím nějak
význam tohoto opakovaného „snažení“
a neustálých „výzev“. Přesto bych rád
věděl, co byste mi poradil k opětovnému
sblížení a nelezení jejího významu.
Co jde mimo nás, nám sotva něco
dobrého přinese. A tak samozřejmě
doporučuji sblížení. A doporučuji pozornost vůči liturgickým textům postu.
A nic lepšího nevím. Takže misálek,
nebo www.vira.cz a vytrvalost. Držím
palce.
Co mám s postem dělat, když je mi
14? Slova o přípravě na Velikonoce mi
opravdu nic neříkají, stále se v kostele na
něco připravujeme...
Myslím, že v tomhle věku se člověk
má především něco naučit nebo něco
nového poznat. Co kdyby bylo třeba
Tvým programem pro půst podrobné
poznání jednoho nebo dvou evangelií?
Doporučte prosím, jak tematizovat postní dobu, z dětských příprav typu jeden
dobrý skutek už jsem vyrostla a dospěle
to uchopit ještě neumím.
Drzá odpověď: tři dobré skutky! A teď
vážně: zvolit si jenom jedno poměrně
snadné téma, které se bude vytrvale
uskutečňovat. Tak třeba malý úryvek
z Písma každý (druhý) den. Nebo
každý den dvě minuty tiše stát před
Bohem. Nebo 2x do týdne připravím
jednu malou dobrotu pro manžela
(aby bylo jasné, že i na něj myslím).
Netýká se asi jen postní doby, ale mám
jako matka s dětmi dávat přednost
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rodinné „pohodě“, nebo je lépe pracovat
na duchovním růstu a např. hladovět
se všemi krizemi, které to přináší?
Pokouším se o mírnou „střední cestu“,
ale stále slýchám výčitky, že to či ono
zanedbávám.
A hladovění znamená automaticky
duchovní růst? A v rodinné pohodě
se duchovní růst nekoná??? Nevím,
kdo je našeptávačem výčitek. Ale Ježíš
v evangeliu preferuje jednoznačně
konkrétní lásku k bližním před
jakýmikoli dalšími zbožnými skutky.
Tak ani Vy se nenechávejte spoutat
neevangelními představami o dokonalosti!
Mám-li být upřímná, význam postní
doby příliš nechápu. Jak mě ještě dnes
může někdo každý rok nutit k „sebezáporu“ a podobným věcem? Má to nějaký
význam? Vždyť je to moje věc! Není to
spíše již přežitek z minulosti, který tak
nějak dnes v církvi dožívá a zachovává
se, „aby se neřeklo“?
Všechny výzvy církve, které přináší
liturgie, můžeme chápat jako nabídku, výzvu, radu, nebo také nucení. Samozřejmě, že to poslední
je nejméně příjemné. Často ovšem
vzniká z nedostatku informací a pochopení. Stručně řečeno: postní doba
není dobou sebezáporu, ale jak říká
jeden církevní text: „příhodný čas
pro vystoupení na posvátnou horu
Velikonoc.“ Nebo méně vznešenými
slovy: doba, která mi pomůže, abych
z Velikonočních svátků měl radost
a užitek, a která mi také pomůže
k pravdivému poznání, že v mém
životě je potřebné i možné ledacos
změnit.
Z rozhovoru s Alešem Opatrným
(soustružník, strojní inženýr, kněz, doktor
teologie, monsignore).
Zakladatel a dlouholetý ředitel
Pastoračního střediska v Praze, biskupský
vikář pro pastoraci, pedagog na
Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Veslař, milovník turistiky,
Šumavy, Tater a slonů…

V letošním roce si naše diecéze
připomene výročí úmrtí dvou
olomouckých arcibiskupů,
rodáků z našeho kraje
Prvním z nich je sedmý olomoucký arcibiskup Prof. ThDr. Theodor Kohn, působící na arcibiskupském stolci v Olomouci v letech 1892 až 1904. Arcibiskup

Kohn se narodil v Březnici u Zlína 22.
března 1845. Studoval na strážnickém
a posléze kroměřížském gymnasiu a následně v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1871. Po dalším studiu se
stal v roce 1882 mimořádným profesorem
církevního práva a fundamentální theologie na Teologické fakultě v Olomouci. Po smrti arcibiskupa Fúrstenberga
v roce 1892 jej olomoucká kapitula zvolila jako nástupce na uvolněný arcibiskupský stolec a Svatý otec tuto volbu potvrdil. Arcibiskup Kohn se mimo jiné zasloužil o stavbu kaple na Radhošti, když daroval polovinu pozemku z majetku arcibiskupského panství potřebnou pro postavení kaple. Druhou polovinu pozemku daroval hrabě rožnovského panství Rudolf
Kinský. Výstavba kaple začala v r. 1897
a 10. září 1898 byla kaple posvěcena arcibiskupem Kohnem. Arcibiskup Kohn zemřel ve štýrském Ehrenhausenu 3. prosince 1915 a v letošním roce si tedy připomeneme 170 let od jeho narození a 100
let od jeho úmrtí.

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
SVÁTOST KŘTU PŘIJALI A DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE BYLI PŘIJATI
jména a příjmení

Druhým ze vzpomínaných je Prof. František Saleský kardinál Bauer, působící jako
osmý arcibiskup olomoucký v letech 1904
až 1915. Narodil se v Hrachovci u Valašského Meziříčí v rodině místního mlynáře. Nedaleko jeho rodiště, tehdejšího mlýna, je
umístěn jeho památník. Kardinál Bauer vystudoval kroměřížské gymnasium a teologii
v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen
19. července 1863. Po dalších studiích se
stal profesorem biblistiky na Teologické fakultě v Olomouci. V roce 1882 byl jmenován brněnským biskupem. Proslul horlivým
udělování svátostí biřmování a stavitelskou
činností. Zasloužil se mimo jiné o novogotickou přestavbu katedrály sv. Petra a Pavla
v Brně, k níž nechal přistavět dvě nové věže.
V roce 1904 po rezignaci arcibiskupa Kohna byl jmenován arcibiskupem olomouckým. I on zanechal svoji stopu na Radhošti. Kapli navštívil v srpnu 1906 a tato návštěva zásadně přispěla, díky jeho úsilí a významné finanční účasti, k vybudování cesty
z Frenštátu na Pustevny, tzv. Knížecí cesty.
Arcibiskup František kardinál Bauer zemřel
před 100 lety 25. listopadu 2015 a je pochován v katedrále sv. Václava v Olomouci
Připravil farník z Tylovic

pokřtěn/a

Adéla Kusá

15.11.2014

Alexandra Marie Cábová

16.11.2014

Marek Filip Talpa

30.11.2014

Laura Anna Pecháčková

30.11.2014

Tereza Telecká

30.11.2014

Kristián Pfeffer

30.11.2014

Adam Zajíček

30.11.2014

Dominik David Vilhelm

21.12.2014

Eva Marie Pribolová

25.1.2015

Karolína Maléřová

25.1.2015

Jiří Šulgan

22.2.2015

Daniel Weiss

22.2.2015

Jonáš Jan Pavlica

22.2.2015

Blahopřejeme nov ým křesťanům k získání této vznešené svátosti,
která má tyto účinky:
– odpouští dědičný hřích a u dospělého všechny hříchy
– činí pokřtěného dítětem Božím
– činí ho údem Kristov y církve

POHŘBY V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

zemřel/a

věk

Oldřich Adamec

3.11.2014

73 let

Marie Fárková

25.11.2014

90 let

Michal Trčka

30.11.2014

66 let

3.12.2014

79 let

Jan Klos

8.12.2014

68 let

Zdeněk Holub

Marie Kubidová

11.12.2014

89 let

Julius Döme

13.12.2014

71 let

Žofie Bártková

19.12.2014

92 let

Rudolf Simper

22.12.2014

82 let

Bohumíra Slováková

25.12.2014

Michal Bolcek

31.12.2014

88 let

5.1.2015

81 let

Miluše Krkošková

4.1.2015

88 let

Božena Pávková

Jan Fojtášek

19.1.2015

82 let

Jana Ferencová

26.1.2015

61 let

Jiří Koryčanský

31.1.2015

66 let

8.2.2015

83 let

Antonín Parýzek

17.2.2015

85 let

Božena Jurčová

15.2.2015

89 let

Martin Bradáč

23.2.2015

61 let

MUDr. Antonín Mikulčík

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí!
Amen!
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SVATÍ MĚSÍCE

Svatý Libor / 9.4. /
Narodil se vznešeným rodičům a od dětství
byl horlivý ve snaze po křesťanské dokonalosti. Byl nadaný a dobře se učil. Stal se knězem, který ostatním dával dobrý příklad.
Byl zdrženlivý, střídmý, tichý, mírný a vytrvalý v duchovním životě. V roce 348 byl zvolen biskupem v Le Mans ve Francii. Jako

bdělý a horlivý pastýř své diecéze pokračoval ve svém vzdělávání a čerpal posilu z příkladů svatých, o nichž četl. Nikdy nechtěl
zůstat v nečinnosti. Mnoho se modlil a rozjímal z Bible, často navštěvoval obce své diecéze, všude nadšeně kázal a snažil se o povznesení náboženského života lidu. Protože byl skromný a plný lásky, své příjmy využíval ve prospěch chudých i na stavbu chrámů. Dával stavět kostely, pomáhal nemocným i zázračně uzdravoval. Lidem domlouval a napomínal je v trpělivém vyučování,
ale čemu učil a co jiným přikazoval, to sám
také svědomitě konal. Vysvětloval a ukazoval na potřebu čistoty, zbožnosti a kajícnosti slovy i příkladem. Uměl se radovat s radujícími a plakat s plačícími a stával se velmi
blízkým svěřeným duším, s nimiž se setkal.
Jako biskup působil 49 let. Jeho důvěrným přítelem byl světec a biskup Martin
Tourský, který ho v poslední nemoci navštívil a připravil na cestu do věčnosti.
V jeho náruči prý také v roce 397 zemřel.
Jeho ostatky byly uloženy v manském
chrámu. Na jeho přímluvu se těm, kteří
ho vzývali, začalo dostávat milostí, o které prosili. Pověst o něm se rozšířila a cí-

sař Ludvík Pobožný zatoužil získat ostatky pro Sasy, kteří byli nakloněni pověrám a surovostem, aby se na jeho přímluvu změnili. Měšťané v Le Mans se zdráhali císařskému poselstvu ostatky vydat, až
je biskup uklidnil, že se světci přimlouvají nejen za obyvatele místa svého odpočinku, ale za kohokoli, kdo je na kterémkoli místě vzývá. A tak byly Liborovy ostatky v r. 836 vyzvednuty a převezeny do Paderbornu. Podle legendy byl v doprovodu páv, proto se dostal mezi jeho atributy.
Za třicetileté války byly ostatky uloupeny
a po pěti letech navráceny do Paderbornského dómu.
Také v Čechách byly k němu konány pobožnosti, konkrétně v roce 1676. Při Karlově opatství v Praze bylo založeno Bratrstvo sv. Libora, které mělo zvláštní církevní výsady.

Atributy:

biskup, kniha se třemi kameny, páv

Patron:

biskupství Paderborn a pomocník proti
onemocnění kameny

Matice Radhošťská
V předvánočním čísle našeho Farního zpravodaje nás členky Matice Svatohostýnské
v krátkém článku seznámily s aktuálním děním v Matici. Není snad nutné připomínat,
že i v našem nejbližším okolí působí Matice Radhošťská. Je sice počtem členů nesrovnatelně menší, ale svojí tradicí a svojí činností je stejně významná. Matice Radhošťská byla založena v r. 1905, takže v letošním roce si připomeneme 110 let od jejího založení. Stejně jako ostatní náboženské
a jiné, tehdejšímu režimu nepohodlné spolky, i ona byla v r. 1951 úředním rozhodnutím zrušena. Avšak v r. 1994 byla, po 43 letech nucené odmlky, její činnost opět obnovena. V současné době má 43 členů. Hlavní činnost členů Matice spočívá v zajištění
oprav a údržby kaple sv. Cyrila a Metoděje
na Radhošti, ve službách o sobotních mších
svatých, které jsou v kapli slouženy hlavně
v letním období, i ve službách pro poutnicko-turistickou veřejnost, která navštěvuje
vrchol Radhoště. Příjmy ze služeb pro veřejnost a mešní sbírky jsou významným zdrojem financování údržby a oprav v kapli. Jen
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na připomenutí a namátkově uvádím některé významnější opravy, které byly v posledních letech v kapli provedeny. Výměna krytiny (šindelů) na kapli, její opakované nátěry, nové lavice a opravy stávajících, pořízení vitráží do oken, oprava vstupních vrat,
oprava nosných sloupů, ozvučení kaple,
oprava sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Je samozřejmé, že spousta práce řemeslné, ale
zejména činnosti služebné je zajišťována některými členy Matice. Veškeré finanční prostředky potřebné na opravy a údržbu kaple
jsou získávány zejména z prodeje drobných
upomínkových předmětů, ze sbírek při
mších, z darů příchozích poutníků – turistů,
z darů donátorů a z příspěvků členů.
Největší starost Matice Radhošťské je
a bude o naše nástupce. Jen málo členů Matice není v důchodovém věku. A jen několik
málo členů je z rožnovské farnosti. Bylo by
velice hezké a záslužné, kdyby se zejména
mladí z naší farnosti stali členy Matice a zajistili pokračování Bohu milé službě v péči
o radhošťskou kapli. Jsme přece z pod Radhoště, kterou nazývali již naši předci ho-

rou posvátnou. Co by byl Radhošť bez kaple, bez sousoší svatých Cyrila a Metoděje!
Byla by to jen hora s vysílačem, nikoliv hora
posvátná. Je tedy přímo povinností nás věřících, nejen z Bečev, z Trojanovic, z Frenštátu, ale i Rožnova, Tylovic, Hážovic, aby
se do služby o kapli zapojili. Jen ale prosím, pokud byste zvažovali členství v Matici,
hlaste se jen ti z vás, kteří jsou připraveni na
to, že budou pracovat a sloužit.
Chcete-li se dozvědět bližší informace
o dění v Matici Radhošťské, navštivte webové stránky http://www.radhost-kaple.estranky.cz/, o které pečuje pan Krupa
ze Zašové. Na těchto stránkách a rovněž
na e-mailové adrese kht@mujbox.cz je
možné přihlásit se za člena Matice.

DĚTSKÝ KARNEVAL s myškou Vločkou, Šnekem a Beruškou

Divadelní představení Víti Marčíka
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VELIKONOCE 2015
PRŮBĚH OBŘADŮ VE SVATÉM T ÝDNU
30. 3. PONDĚLÍ
31. 3. ÚTERÝ		
1. 4. STŘEDA		
2. 4. ČTVRTEK
3. 4. PÁTEK		
4. 4. SOBOTA		
5. 4. NEDĚLE		
			
			
6. 4. PONDĚLÍ
			

18.00
7.00
18.00
Zelený čtvrtek 18.00
Velký pátek
18.00
Bílá sobota
19.30
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7.00
8.15
10.30
9. 00 (Vigantice)
Pondělí velikonoční
7.00
8.15

Pro více informací navštivte n á š f a r n í we b / p r av i d e l n é a k t u a l i z a c e
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