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ÚVODNÍ SLOVO
„Aleluja. Pán z mrtvých vstal.
Aleluja.“
Milí farníci,
jsem rád, že velikonoční číslo zpravodaje, které držíte v rukách, může začít
právě tímto zvoláním. Je důvod provolávat chválu našemu Pánu, neboť on se
stal vítězem. Vítězem nad skutečnostmi, které byly mimo náš lidský dosah.
„Svou smrtí naši smrt přemohl, svým
vzkříšením nám dal nový život“. Vše
bylo vybojováno – stačí jen natáhnout
ruce a říct: „Pane, přijímám.“
Nabízíme vám v tomto čísle nejen zamyšlení nad velikonočními událostmi,
ale i ohlédnutí za postní dobou. Také
nabídku akcí, které jsou před námi, zamyšlení nad aktuální situací v rozbouřeném světě, jako i zastavení nad životy
světců následujícího měsíce.
Připadá mi symbolické mít v našem
Farním zpravodaji vedle sebe zamyšlení
nad událostmi, které se staly před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě a zároveň i ty,
kterými žijeme v naší farnosti dnes. Člověk najednou vidí ten nedozírný dosah
Ježíšova utrpení smrti a vzkříšení. Ježíš tehdy a dnes není odlišný. Je to tentýž Bůh, který má vše pevně ve svých
rukách. Na následujících stránkách se
můžete také potkat s pěti ženami, které přijaly křest a jsou živým svědectvím toho, jak se přes dlouhá staletí Ježíšův hlas může dotknout lidského srdce. Ve čtvrté eucharistické modlitbě slyšíme tato slova: „A když ti člověk odepřel
poslušnost a ztratil tvé přátelství, tys ho
nenechal napospas smrti. Slitovával ses
nad lidmi a pomáhal jim, aby tě hledali a nacházeli.“ My jsme těmi, které Bůh
po celé dějiny hledá, a jeho hledání není
neúspěšné. Hledá nás a nachází. Objevení člověka se však nepodobá „načapání“, nebo jak se lidově říká „chycení na hruškách“. Bůh sice nachází člověka a vidí jej v plnosti, tedy i s jeho hříchem, ale odpovědí na toto zjištění není
potrestání, nýbrž vykoupení. Odezvou
na tvůj hřích je Ježíšův kříž a prázdný
hrob.
Proto bych rád zakončil podobně jako
jsem začal. Máme důvod k radosti a naději. Máme důvod nechat mo-
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Květná neděle a Bílá sobota

ZAMYŠLENÍ
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Mezi dvaapadesáti pátky v roce je jediný,
kterému se říká Velký. Jeho délka je stejná
jako délka všech dnů, ale je významný
památkou, kterou v sobě nese. Jeho
hlavním znamením je kříž. Symbol
utrpení. Dřevěný popravčí nástroj ze
dvou břeven. Svislého a vodorovného. To
vodorovné nám připomíná náš život. To
svislé je znamením spojení nebe a země.
Kříž spojuje náš život s Bohem.
Je také pravda, že náboženský obsah
tohoto dne se stal námětem mnoha pověr.
Znáte určitě jednu takovou. Je o tom, že
na Velký pátek se otevírají poklady, které
jsou v zemi. Literárně ji zpracoval básník
K. J. Erben v básni Poklad. Je pozoruhodné, že Erben nevypráví poetickým jazykem
pouze nějakou pověru, ale dává příběhu
teologický rozměr. Nejprve člověk ztrácí
Boha, když přistupuje na jakousi hru
falešného náboženství. Báseň začíná
celkem zbožně:
„Na pahorku mezi buky
kostelíček s věží nízkou…
A tu z vísky k Boží slávě
vzhůru běží zástup hojný…“
K zástupu patří i jakási žena. Též spěchá
do chrámu Páně i s dítětem v náručí.
V místě, kde býval vždycky obrovský
kámen, však vidí vchod do podzemí.
Kostel, Velký pátek, Krista Pána umučení,
všechno jde stranou. Zvědavost je silnější
než spěch do kostela. Cosi ji nutí vejít
dovnitř. Najednou vidí před sebou zlato,
rubíny, sloupy z křišťálu a srovnává toto
bohatství se svým chudobným životem:
„Milý Bože, co já zkusím
na tom světě nouze, hladu!...
…a zde tolik těch pokladů!
Tolik stříbra, tolik zlata…“
Na okamžik vzpomene i na Boha. Ale cítila
by se před ním vinna, kdyby si z pokladu
nevzala. Bůh už není tím, kým byl doposud. Už je jenom matnou vzpomínkou
minulosti, protože teď už začne nový
život. Položí plačícího chlapce na zem
a soustředí se už jenom na poklad. Když
už si nabrala dost, chce si to odnést
a vrátit se. Dítě ji však v jejím úmyslu
překáží. Nechá ho tam, na zemi, a běží
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ROZHOVOR
Představujeme naše katechumenky

se stříbrem domů. A znovu se vrací pro
zlato, nabírá, spěchá domů a plánuje si
nový život:
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OHLÉDNUTÍ
Tomáš Halík – dialog kultur
a náboženství

„…koupím sobě země, hrady,
co paní mě budou ctíti:
měj se dobře, chyžko tady,
nebuduť já v tobě žíti!“
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POZVÁNÍ
Fair trade – cizí slova
nebo výzva křesťanům?
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POZVÁNÍ
Víkend pro rodiny s dětmi

Nemyslí na Boha, nemyslí na dítě, myslí
jen a jen na sebe. A vzápětí zažije šok!
Všechno nahrabané stříbro a zlato se
mění v kámen a hlínu. Teprve teď si
vzpomene na dítě. Chamtivost a lakotu
střídá zoufalství matky. Dochází jí, že
o pravý poklad přišla. V zoufalství se
obrací zpět k Bohu. Z básníka romantika
se stává básník teolog. Od falešné pověry
se děj vrací zpět k pravému náboženství:
„Na pahorku mezi buky
kostelíček s věží nízkou;
co den znějí zvonku zvuky
hájem a sousední vískou…
…Aj, kdo zná ji, tu osobu
se sklopenou k zemi tváří?...
…Svíce zhasly na oltáři,
ona klečí po tu dobu.“
Už není lačnost po bohatství a pýcha,
už je tu lítost a hlavně utrpení matky.
Utrpení položené v modlitbách před
Kristův kříž:
„Ach mé dítě, drahé dítě!
Ach běda mi! Běda, běda!
Odpusť, milostivý Bože!“
Znovu je tady Velký pátek. Lid Boží si
připomíná Krista Pána umučení. I žena
jde do kostela. A opět se před ní otevírá
zem. Tentokrát ji už nevábí stříbro a zlato:
„Ejhle dítě, dítě její,
po celý rok uplakané
potleskuje ručičkama!…
…Ó jaké tu vzdává vroucí
Bohu svému žena díky!“
Napsal básník, který hluboce Bohu věřil.
Bohu, který vstoupil do lidského utrpení
proto, aby člověka spasil.
Amen.
jáhen Miroslav

Vítězství lásky nad smrtí
Marie z Magdaly
Život ze Slova
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DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU
KULTURA
Dokumentární film
„Opři žebřík o nebe
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Jak se (také) žije v charitním
Centru denních služeb
Maria, pomoz!
VTIPY
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Našimi nepřáteli jsme my sami Lidé
PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
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Velikonoční poselství
pro každého…
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SVATÍ MĚSÍCE
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Seminář o farních
evangelizačních buňkách
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OKÉNKO PRO DĚTI
Biblické postavy a probíhající
soutěž O ZLATÝ DENÁR

hutně zaznít „Aleluja“. Tím důvodem
je On, Kristus. Pro nás odsouzený, pro
nás trpící, pro nás ukřižovaný a pro nás
slavně vzkříšený. Nemá důvod k beznaději, kdo jej přijal za Pána svého života.
S přáním požehnaných Velikonoc
P. Kamil
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ROZHOVOR
Představujeme naše katechumenky
Bílá sobota je od dob prvotní církve
dnem, kdy jsou katechumeni (čekatelé
křtu) pokřtěni. V naší farnosti tomu nebylo jinak. Letos jsme přijali do farního společenství pět sester v Kristu. Při
této pro ně a také pro farnost mimořádné události jim byly položeny následující tři otázky.
1/ Prosím o krátké představení: jméno,
věk, rodinný stav, (práce)
2/ Jaký impuls (situace) vás přivedl
k uvažování o křesťanství, věcech víry,
křtu?
3/ Jak se těšíte na život ve farním společenství (co od něj očekáváte)?

1/ Ing. Ivana
Kapsiová, 32
let, svobodná,
nákupčí
2/Hlavním impulsem byl sám
život.
3/ Těším se na
to, co budoucnost přinese. Ráda se nechám překvapit.

1/ Jmenuji se
Magdaléna Mynářová, je mi
37 let, jsem vdaná a pracuji jako
lektorka anglického jazyka.
2/ Dlouhou
dobu jsem se
marně snažila dát svému životu nějaký
směr, smysl... Vyzkoušela jsem mnoho filozofií a náboženství. Nakonec jsem přišla na velmi jednoduchou pravdu, že jedině láska, tedy Bůh, dává životu smysl.Být
křesťanem pro mne znamená snažit se
stát lepším člověkem.
3/ Netroufám si mít žádné očekávání.
Jsem nesmírně vdečná za to, že jsem potkala tak úžasné, trpělivé a laskavé lidi.
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Budu doufat, že snad i já budu jednou pro
farní společenství přínosem.

1/ Lenka Porubová, 36 let,
daná, děti zatím dvě – Aneta(10 let) a Kamil (10 měsíců), mateřská
(určitě ne) dovolená.
2/ Ke křesťanství a víře mě přivedl manžel, pro mne to bylo spontánní přijetí víry,
ač jsem dříve věřící nebyla.
Našla jsem si tu správnou cestičku
k Bohu a děkuji mu za to, že mě na ní doprovázel. Impuls k mému křtu byl křest
syna a první svaté přijímání dcery.
3/ Těším se velmi na duchovní život,
na své přijetí Ducha svatého, na smíření s Bohem, odevzdání se, lásku Boží
a její zpětnou vazbu. Ráda bych se zapojila do společenství manželství a do modlitby matek. Je třeba pečovat o duši v našem životě.
Touto cestou bych ráda poděkovala otci
Kamilovi a panu Frňkovi za jejich ochranná křídla, a za skvělou a obětavou péči po
dobu přípravy katechumenek.

1/ RNDr. Tamara Slováčková, 53 let,
referent OŽP
na úřadě, rozvedená, 1dospělý studující
syn. Miluji přírodu, obdivuji
její sílu a krásu.
Také zvířata, která umí být více lidská než
my. Vodu od jediné dešťové kapky nebo
sněhové vločky až po moře. Slunce i tmu,
ticho i hudbu (country, klasiku). Dlouhé
procházky, sport i kulturu.
2/ Zprvu jsem brala život převážně vědecky, všechno jsem chtěla spočítat, defino-

vat, potvrdit a pak ještě ověřit. Nade vším
jsem přemýšlela a k dokonalým důkazům
vždy chybělo něco, co nelze zákony dokázat a přesto to je. Náhoda, intuice, skrytá schopnost mozku? „Náhody“ se hromadily, a jak jsem je postupně dávala dohromady, tajenka se začala odkrývat. Vím, že
„někdo“ mě celou dobu vedl a učil, a proto jsem tam, kde jsem. Dnes zřetelně vidím
význam špatných období a nezdarů v mém
životě, vstupy lidí, kteří se mi stávali andílky, mnohdy jen splnili úkol a odešli. Asi
20 let jsem otálela se křtem, i když jsem
v Boha věřila. Jeho lásku jsem cítila i jako
nepokřtěná, zpovídala jsem se mu v přírodě, ne v kostele. Více než před rokem jsme
prohráli těžký dlouholetý boj o život a odešla má obrovská životní láska. Když je vám
nejhůře, tělo stávkuje a mozek přestává
pracovat, vzpomenete na Boha nebo přijde zase nějaký andílek a poradí: „Zkus poprosit Boha, ať ti dá sílu“. Přesvědčila jsem
se, že upřímnou prosbu Bůh nikdy neodmítá. Stane se něco, co materiálnem je nevysvětlitelné, je to naprosto mimo reálný svět a přesto víte, že se vám to nezdá, je
to skutečné, krásné a uklidňující. A poté,
co jste ujištěni okolím, že vám zdravý rozum zůstal, a přestanete se tajemným sdělením bránit, otevře se brána víry dokořán a vy pochopíte, že jen láska má v životě
smysl, protože je nádherná, věčná a hlavně nesmrtelná. Nejde poděkovat jinak, než
pochopit a přijmout křest. I nadále uznávám zákonitosti materiálního světa, ale
dnes vím, že s duchovnem tvoří neoddělitelný celek.
3/ Teď jsem především plná očekávání veliké události – prvního svatého přijímání, které je pro mne velikým tajemnem, vůbec si nedovedu představit, jak mé smysly zpracují tento zcela nový vjem. A co očekávám? Pokračování v tom, co mi farnost
pomohla nastartovat – pronikání do zvěstí evangelia, posilování svého nitra a stability, pracování na vnitřním růstu. Doplnit
co nejvíce mezery ve vzdělání v oblasti duchovna a všemi smysly odkrývat v materiálním světě neoddělitelné tajemství víry.

1/ Jmenuji se
Jana Vašková, je mi 39 let,
jsem vdaná,

OHLÉDNUTÍ
pracovala jsem jako učitelka na základní
škole, nyní jsem doma a pečuji o syna.
2/ Nedá se říct, že by mě k víře přivedl
jeden jediný impuls, byla to spíše dlouhá cesta. V rámci studia vysoké školy
jsme absolvovali několik semestrů filozofie, kde je Bůh velkým tématem a mě
začal zajímat. S náboženstvím to ještě
nemělo nic společného, postupně jsem
však potkávala spoustu věřících lidí,
hodně jsme si o víře povídali, poslouchala jsem rádio Proglas, sledovala přenosy mší v televizi, každý den jsem se
modlila. Prožívala jsem takovou „soukromou“ víru, ale pořád jsem se ostýchala přijít do kostela.
Poslední léta mě pohltil každodenní shon,
měli jsme tři syny, chodila jsem do práce, připadalo mi, že není kdy řešit „malé“
věci. Až pak se čas zastavil. Loňské Velikonoční pondělí bylo pro nás nejstrašnějším dnem našeho života. Následkem neštěstí zemřel náš Matoušek. Se Šimonkem jsem strávila pár nekonečných měsíců v nemocnicích, byly chvíle, kdy jsem
myslela, že jsem na úplném dně, ale pořád jsem si klestila cestu dál. A na té cestě se jakoby náhodou objevovali dobří lidé, kteří nám začali pomáhat, podporovat nás, dodávat nám sílu modlitbami.
Když jsme se konečně dostali domů, zdálo se mi to jako zázrak. Ohlédla jsem se
v myšlenkách zpět a pochopila, že v těch
těžkých chvílích jsem nebyla sama, že mě
Bůh svojí milostí a láskou celou tu dobu
pomáhal a provázel mě.
A už nebylo proč čekat.
Ten správný čas přišel.
3/ Na život ve farním společenství se
velmi těším, ráda bych pomáhala a byla
užitečná v jakékoliv oblasti. Samozřejmě bych chtěla nadále prohlubovat
a upevňovat svou víru, pokračovat ve
vzdělávání.

Díky za Vaše otevřené odpovědi. Přeji Vám,
aby Vás neopouštěla velikonoční radost,
aby se Vám dařilo rozvíjet a prožívat svůj
vztah s Bohem a hlavně abyste si mezi farníky našly dostatek přátel, kteří vás přijmou a budou vám nablízku.

Tomáš Halík – dialog kultur a náboženství
V pátek a sobotu 20. a 21. března byl
filozof a teolog Tomáš Halík vzácným
hostem u nás na Valašsku. Přijal
pozvání u příležitosti obnovení činnosti
zdejších dvou sousedních poboček
České křesťanské akademie. Nejprve
v poledne přednášel na gymnáziu ve
Valašském Meziříčí na téma „Dialog
kultur a náboženství“, následně se
v podvečer setkal s širokou veřejností
v kině Svět nad tématem „Současné
proměny náboženství“. V sobotu ráno
pak Tomáš Halík sloužil mši svatou
v kostele Všech svatých v Rožnově p. R.

byla košatá obrovskou sumou vědomostí
a rámovaná pokorným nadhledem.
Dotýkal se proměn náboženství v historické i moderní době. Křesťanství zasadil
do kulturního vývoje světa od římské
doby po novověk, spojený s osvícenstvím
a 2. vatikánským koncilem. A důrazně
poznamenal, že náboženství jsou nejvíce
ohrožena tím, že se stanou náboženskou
ideologií. Nejviditelnějším příkladem
dnes je zneužívání symbolů islámu islámskými radikály.
Gejzír myšlenek vrcholil tezí o křesťanství
jako o možném prostředníku v dialogu
mezi islámským světem a západní
sekulární (zesvětštěnou) společností.
Díky tomu, že křesťanství má mnoho
styčných bodů s islámem (abrahámovské
kořeny) i se sekulárním humanismem
(který ze západního křesťanství vzešel),
rozumí do jisté míry oběma těmto
stranám. Tomáš Halík podotýká: „Jestliže
spolu chceme žít, musí se rozvinout potenciál lásky a porozumění a snaha najít
společné body.“

Dialog – což je jedno z ústředních témat
dlouholetého úsilí v jeho filosofické,
publikační i pastorační práci – vnímá
profesor Halík zejména jako „respekt
různosti“, neboli „chápání, že druzí
jsou odlišní a jejich odlišnost mě může
obohatit“. Proto také dialog může být
prostředkem pro soužití různých kultur
i různých náboženství. V následné diskusi
studentům (z valmezského a rožnovského
gymnázia) odpovídal prof. Halík ochotně
na jejich otázky – o hledání a využití
osobních darů (hřiven), o islamismu,
o vstřícnosti a pohostinnosti křesťanů
k přistěhovalcům (vycházející z Bible)
i o svých postojích k navracení církevního
majetku či ke kauze odvolaného slovenského biskupa Bezáka...
Také odpolední přednáška Tomáše Halíka

Závěr návštěvy proběhl v Rožnově, kde
jsme měli možnost poznat otce Tomáše
Halíka i v jeho kněžském povolání a o
jarním ránu s ním slavit mši svatou.
Výstižné vyjádření dojmů z uplynulých
dvou dnů zaznělo v závěrečném poděkování
otce Kamila Obra: „Pán Bůh Vám dal
mimořádný dar rozumnosti a moudrosti
a jsem rád, že se s námi o tento dar dělíte.“
Marie Popelářová a Milena Blahová
(Česká křesťanská akademie)
Odkazy na zvukové záznamy z přednášek i kázání jsou umístěny na webu farnosti v záložce Akademie.
(Autoři fotografií: Jan Husák,
Marie Popelářová a Jan Lušovský)

Připravil Jan Lušovský
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POZVÁNÍ
Fair trade – cizí slova nebo výzva křesťanům?
Co je fair trade
„Fair trade“ /čti: fér treid/ je spravedlivý (férový) obchod. Je to způsob obchodu,
který poskytuje pěstitelům ze zemí Afriky,
Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se
vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno,
tj. výkupní cena odpovídá nákladům na
pěstování a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Takový má přece obchod být! – bohužel není. Běžné je zaplatit za primární
surovinu minimum a prodat za maximum.
Pěstitelé tak zůstávají v permanentní bídě.
Jak fair trade funguje
Káva, kakao nebo čaj se pěstují v zemích
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Finální
výrobky z těchto plodin se ale spotřebovávají především v Evropě a Severní Americe. Do hry vstupuje mezinárodní obchod
a ten není spravedlivý (ovlivňují jej nadnárodní společnosti, dovozní cla a limity, burza). Pro většinu drobných pěstitelů
zemí jižní polokoule je však prodej jejich
kávy jediným zdrojem příjmu. A překupníci jim často nezaplatí ani takovou cenu,
která pokryje reálné náklady na produkci.
Podíl příjmu pěstitele na maloobchodní
ceně kávy v supermarketu se nakonec pohybuje prý pouze mezi 7 a 10 %.
Jak podpořit myšlenku fair trade
Jednoduše – nákupem výrobku označeným logem fair trade. Mezi tyto výrobky patří káva, čaj, čokoláda, třtinový cukr,
rýže, čočka nebo také banány. U nás jsou
k dostání především v obchodech se zdravou výživou a v supermarketech.
Principy fair trade
1) spravedlivá cena (fairtradoví pěstitelé
mají jistotu, že za své produkty dostanou
spravedlivou výkupní cenu), 2) důstojné pracovní podmínky (zaměstnanci fairtradových podniků mají zajištěno dodržování pracovních práv: řádnou pracovní
smlouvu a dobu, bezpečné pracovní podmínky, minimální zákonnou mzdu),
3) zákaz dětské práce,
4) rozvoj komunit (certifikovaná fairtradová družstva dostávají tzv. sociální příplatek – prémii, kterou mohou investovat do
vzdělávání, rozvoje infrastruktury, zdravotní péče nebo do zlepšovaní produkce),
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5) dlouhodobé obchodní vztahy (umožňují plánování a investice),
6) rovnoprávnost (žen a mužů, migrantů
a menšin),
7) demokracie (hlas každého člena má
stejnou váhu),
8) ochrana přírody (s tím spojená dlouhodobá a zdravá produkce).
Fair trade a církev
Myšlenka fair trade vznikla ve 40. letech min. stol. právě v církevním prostředí jako hnutí proti chudobě. Zapojením
se do kampaně fair trade ukazují jedinci, školy, města i farnosti svůj zájem zasazovat se o spravedlivější svět. Je to aktivita, která připomíná, že my bohatí neseme
zodpovědnost za chudobu světa.

Podskalka, farnost a Férová snídaně
V sobotu 9. 5. (na světový den pro fair trade – který se slaví od r. 2002 vždy druhou
květnovou sobotu) se naše farnost spolu se ZŠ Pod Skalkou zapojí do celosvětového happeningu a uspořádá pro veřejnost FÉROVOU SNÍDANI – tj. snídani
kam přineseme vlastní dobroty vytvořené
z fairtradových (káva, čaj, kakao, třtinový
cukr) či lokálních (vajíčka, med, sýry) surovin. Půjde tak nejen o propagaci myšlenky fair trade, ale i podporu místních pěstitelů. Letos proběhne piknik v ČR již popáté. Loni se zapojily po celé republice téměř
čtyři a půl tisíce lidí ve 115ti městech a obcích, snídalo se na dekách v parku, u stolu na náměstí nebo na dalších oblíbených
a veřejně přístupných místech.
Takže milí farníci, jste srdečně zváni jak
k ochutnávání, tak i k aktivnímu zapojení! Budeme rádi, když pozvete i své známé a kamarády, kteří do kostela běžně
nechodí, ale o kterých víte, že jsou jim
blízké myšlenky sociální spravedlnosti,
svobodného přístupu ke vzdělání či ekologického zemědělství. Akce se bude konat na zahradě ZŠ Pod Skalkou od 10.00
hod. Maminky nebojte se přijít – kromě
dobré a kvalitní snídaně bude připravena
i spousta soutěží a her pro děti :o) !
(Další informace na: www.nazemi.cz,
www.fairtrade.cz, www.ferovasnidane.cz)
Marie Popelářová (tel: 724 827 167),
Milena Blahová
a za ZŠ Pod Skalkou Michaela Kubiszová

Víkend pro rodiny s dětmi
Milí rodiče a děti,
chcete zažít nejen dobrodružství v přírodě
a při tom se nestrachovat o své děti a mít
je blízko? :)
Pak speciálně pro vás je určena následující pozvánka. Nabízíme vám společný víkend pro rodiny s dětmi!
Datum: 30. dubna–2. května 2015
Místo: chata ve Valašské Bystřici –
Tísňavách
Duchovní program: katecheze, mše, modlitby, setkání – povede otec Kamil Obr.
Doprovodný program: hlídání dětí při
programu pro rodiče, společné hry a příprava 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.
O. Kamil, Honza Lušovský, Honza Morcinek

Vítězství lásky nad smrtí
Marie z Magdaly
Jan staví do středu velikonočního příběhu
postavu Marie z Magdaly, ženu, jež byla
od počátku součástí křesťanské zbožnosti. Sv. Anselm z Cantebury ji nazývá blaženou přítelkyní Boha. Oslovuje ji: „Vyvolená Milující a milující Vyvolená.“ V její
osobě medituje nad tajemstvím, že tomu,
kdo mnoho miluje, je mnoho odpuštěno
a že právě hříšnice je hodna setkat se se
Vzkříšeným.
Marek a Lukáš o Marii z Magdaly říkají,
že z ní Ježíš vyhnal sedm démonů. Musela to tedy být vnitřně zcela rozervaná bytost. Neměla žádnou identitu, žádný základ, z něhož by mohla žít. Mnozí terapeuti se obávají, že takový pacient má jen
malou šanci na uzdravení. Ježíš z Marie Magdalské zjevně strach neměl. Viděl
její rozervanost a nejistotu, její hluboký
strach, ale cítil i její touhu po lásce. Osvobodil ji od sedmi démonů, kteří bránili jejímu opravdovému životu a lásce. Setkáním s Ježíšem našla Maria znovu svou důstojnost ženy. Pohroužila se do svého nitra a objevila svou podstatu: tou byla velká schopnost milovat. Marie z Magdaly
vděčí Ježíšovi za svou existenci. V setkání s ním byla znovu zrozena. Prožila vítězství lásky nad smrtí a probuzení všeho
strnulého k životu.
Velikonoce symbolizují vítězství lásky nad
smrtí. Marie z Magdaly Ježíše milovala.

Teprve skrze něho a skrze jeho lásku začala žít, objevila svou důstojnost. Augustin a Anselm se shodně domnívají, že právě láska hnala Marii z Magdaly časně zrána, ještě za tmy, ke hrobu. Augustin říká
ve svém kázání: „Zatímco se muži vraceli
domů, zadržela silnější láska slabší pohlaví na místě.“
Příběh o tom, jak Marie z Magdaly hledá Ježíše, je tedy příběhem lásky. Marie se
vydala na cestu v noci, když jí smutek zatemňoval srdce. Vydala se na cestu, aby
hledala toho, koho její duše milovala. Marie plakala, protože již nemohla mluvit
s Živým, chtěla alespoň oplakávat Mrtvého a znechucena životem chtěla u Mrtvého odříkávat lámanými slovy životadárné učení, které od Živého převzala – a teď
to dokonce vypadá, že tělo, o kterém doufala, že si bude moci nechat pro sebe, je
ztraceno.
Jaká je Tvá nejhlubší touha? Kam Tě žene
Tvá láska? Kdo je ten, koho hledá Tvá
duše? Jestliže budeš své touze důvěřovat
a budeš svou lásku následovat až do konce, setkáš se – a to Ti chce říci Jan ve svém
evangeliu – se Vzkříšeným právě tak jako
Marie z Magdaly. Jen se s ní musíš vydat
na cestu uprostřed temnoty svého srdce,
abys hledal toho, koho Tvá duše miluje.
Podle knihy: Tajemství velikonoční
radosti, Anselm Grün

Život ze Slova
Čti denně Boží slovo a dovoluj mu působit ve tvém životě.
Možná nám při četbě některých stránek
Písma může být tak trošku líto, že zrovna my jsme nemohli být u toho, když Pán
chodil a kázal na této zemi. Ale tenkrát
bychom jej viděli zpovzdálí a slyšeli maximálně několikrát, zato po Letnicích s Ním
můžeme být stále právě skrze živé Slovo,
za kterým se skrývá Slovo vtělené – Ježíš sám. Ten, který touží být v mém srdci,
prožívat se mnou úplně všechno – a přeje si také, abych mu právě ve Slově naslouchal. Ale i Boží nepřítel velmi dobře ví, jak nebezpečné je pro jeho zlé záměry, když se sytíme Božím slovem, takže se nás od naslouchání jemu snaží od-

vést jakýmkoliv způsobem a k čemukoliv
jinému, jen aby Slovo náhodou nemohlo
změnit náš život...
Marně ale budeme otevírat slova Písma,
marně se budeme ptát, když s Pánem nebudeme zároveň také žít. Pán nás touží skrze své Slovo vtáhnout do své lásky, dát nám svůj pohled na život a svou
moudrost. Ale jen pokud s Ním budeme
vše prožívat doslova „za ruku“, budeme mít šanci slyšet i Jeho hlas. On čeká.
Čeká, jestli budu chtít zůstat tím chytrým, co vše ví, nebo mu přijdu s pokorou říct – Pane, mluv, tvůj služebník naslouchá…
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KULTURA
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.

KVĚTEN

1. Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící
bližní, zejména nemocné a chudé.
2. Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim
přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.
3. Za naše biskupy a kněze, aby uměli
dobře rozpoznávat znamení času.

ČERVEN

1. Za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž přicházejí,
a aby se tam s nimi jednalo s úctou.
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Dokumentární film „Opři žebřík o nebe“
V letošním lednu přišel do kin dokument režisérky Jany Ševčíkové „Opři
žebřík o nebe“. Je o slovenském faráři
Mariánu Kuffovi, který se na své faře
v malé vesnici Žakovce pod Tatrami stará
o lidi z okraje společnosti – alkoholiky,
narkomany, propuštěné vězně, …
Je to služba nelehká, o tom není pochyb,
a přesto Marián Kuffa o každém svém
klientovi říká, že ho „dostal jako dárek
a za každého cítí odpovědnost“. Učí je
dýchat: „Nádech, vztah k Bohu, výdech,
vztah k bližnímu.“ V tom vidí své poslání.
Klienti Mariána Kuffu vidí jako někoho,
kdo jim poskytl střechu nad hlavou,
postel a dal jim najíst. „To je základ, co
potřebuješ k přežití. A nějaké to slovo. Řekl
mi věci, které by mi asi nikdo jiný neřekl.“
Dokument stojí za to vidět. Je výpovědí
o tom, že když se člověk odevzdá Bohu
a nechá se jím vést, je schopen věcí, na
které by lidské síly stěží stačily.

Jak se (také) žije v charitním Centru denních služeb
Když přijímáme naše klienty a pracujeme
s nimi, víme, jak je důležitý životní příběh
každého z nich. Tak třeba někdo cvičil
celý život v Sokole, někdo rád maloval,
někdo vášnivě rád chodil s kamarády
na táboráky do lesa, jiný zase při svém povolání obešel pěšky celou okolní krajinu.
Prostě co člověk, to velký příběh.
Na to se při naší práci snažíme navazovat a skrze životní příběh se každému co
nejvíce přiblížit.
Také víme, že se každý rád vrací na místa,
která jsou mu z dřívějška důvěrně známá
nebo na akce, které byly dříve běžnou
součástí života, a kterých se nyní sám
nemá možnost účastnit.
Skoro ze všeho nejraději naši klienti chodí
na různé zajímavé akce nebo jezdí na

výlety. V závěru loňského roku jsme tak
navštívili unikátní Betlém v Horní Lidči,
letos jsme již absolvovali hned několik
akcí. Tou první byla návštěva vzdělávacího
pořadu Valašského muzea s názvem
Barvíř modrotisku, kde jsme si mohli sami
vyzkoušet, jak se modrotisk vyrábí. Za pár
dní jsme navštívili statek Hradisko s velkým
množstvím hospodářských i domácích
zvířat, některá jsme si dokonce pohladili,
hlavně krásné koně v ohradě, a pak jsme
společně poseděli a občerstvili se v příjemné
hospůdce.
Zatím poslední společnou návštěvou byl
Josefský jarmark, kde jsme si pochutnali
na tradičních jarmarečních lahůdkách –
klobáse, medovině nebo bramborovém
placku.
Na jaro pak připravujeme výlet do automobilového muzea v Kopřivnici nebo
do lázeňského města Luhačovice.
Pokud byste se chtěli o Centru
dozvědět více, přijďte se k nám podívat, rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Také se můžete podívat na webové
stránky www.valmez.charita.cz nebo
na facebook Centrum denních služeb
Rožnov pod Radhoštěm.
Březen 2015, Bc. Z. Lušovská, DiS.

Maria, pomoz!
Jako malý kluk jsem jezdil na prázdniny
do Brna k mojí nejmilejší babičce Aničce.
A byla to ona, komu vděčím za mnoho krůčků na cestě k Bohu. Často jsem hledal, kam
se poděla, a našel ji někde v koutku s růžencem v ruce. Často jsme vyráželi z jejího domečku tramvají do některého z mnoha brněnských kostelů a často to bylo i za účelem
zpovědi, i když jsem marně přemýšlel, jestli se babička vůbec má z čeho zpovídat. Byla
to babička, od které jsem se naučil mnoho
modliteb. Mezi nimi byla jedna, která mi téměř vypadla z paměti. Před několika lety,
kvůli špatnému zdravotnímu stavu mého
blízkého přítele, jsem po ní marně pátral na
internetu, ani největší světový vyhledávač
ji nenašel. Ale snad se mi ji podařilo celou
a v pořádku z paměti dostat. Dnes se ji často modlím a důvodů je mnoho – zdravotní stav blízkých, válečná situace na Ukra-

jině a možné budoucí hrozby z ní plynoucí, Ebola v Africe, aktivity Islámského státu,
průšvihy mých dětí (naštěstí ne moc velké)
a mnoho a mnoho dalších ...
Maria pomoz, přišel čas,
milostná Matko slyš náš hlas.
V nebezpečí a strádání
přímluva Tvá nás ochrání.
Lidská kde síla bezmocná,
Tvá kyne ruka pomocná.
Matkou se ukaž laskavou,
sešli nám v nouzi pomoc svou.
Neoslyš proseb dítek svých,
k Tobě tak vroucně lkajících.
Maria pomoz, přišel čas,
milostná Matko slyš náš hlas.
Pavel Špatný

2. Za mladé lidi, aby osobní setkání
s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich touhu nabídnout mu svůj život v kněžství
nebo v zasvěceném životě.
3. Za církev, aby byla domovem
a školou společenství.

Výroba plátna technikou modrotisku

VTIPY
Apokryf ze zasedání Velerady
Jeruzalém, Velký pátek 30 (?) po Kr.
Kaifáš: Josefe, tys půjčil těm galilejským
svou vlastní hrobku?!
Josef Arimatejský: No jo, půjčil… Ale
jenom na víkend!
Můj Pane,
myslím, že na mne můžeš být pyšný. Zatím
jsem dnes nezhřešil, nezaklel, neublížil
živému tvoru, neměl nemravnou myšlenku
ani touhu. Jsem ti za to velice vděčný. Ale
za pár minut musím vstávat, a pak asi budu
opravdu dost potřebovat tvou pomoc!
V hodině náboženství vypráví katechetka
o povolání učedníků.
„Petr byl prostý rybář, když ho však Ježíš
zavolal, zanechal svého povolání a stal
se... – „Policistou!“, vykřikl Jiříček.
„Policistou?“, diví se katechetka, „jak jsi
na to přišel?“
„No, Ježíš mu přece řekl: Od této chvíli
budeš chytat lidi.“
Khon s Roubíčkem pozorují, jak z Vatikánu vyjíždí kolona nablýskaných vozů.
Jeden luxusní mercedes za druhým, uprostřed se vyjímá speciální papamobil se
zlatou výzdobou. „Tak tomuhle já říkám
úspěšná firma,“ povídá Roubíček. „To je,
panečku, prosperita!“
Khon se k němu nakloní a zašeptá: „A to
jsem slyšel, že začínali na půjčeném oslu!“
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Našimi nepřáteli jsme my sami Lidé
Lidé, dovoluji si vás oslovit tímto
nejvyšším možným titulem, protože
člověk je obrazem Boha a je ozdoben
výsostnými znaky: rozumem, svědomím
a zodpovědností.
Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli
obětí válek a totalitních režimů, zejména
toho, který je nám historicky nejblíž.
Dnešní pietní slavnost dostala jméno
Mene Tekel. Tato tajemná slova se
objevila na zdi paláce Nabukadnesarova
syna, když hodoval a zneuctil posvátné
nádoby odcizené z Jeruzalémského
chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože
se nepoučil z příběhu vlastního otce.
Jsme přitom na místě, které je symbolem
našich národních dějin. Je to chrám,
který po staletí vznikal podle přesně
stanoveného řádu a stal se ztělesněním
ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama
o sobě tato katedrála oním ideálem není,
protože ten stojí vysoko nad ní směrem
označeným odvážně vzpřímenými
věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh.
Slyšeli jsme jeho slova platná pro
Izraelity v zajetí stejně jako pro stavitele
tohoto chrámu. Jsou bolestně platná
i dnes. Odtud k nám poslal svého Syna,
Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme.
Že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti.
Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem
člověka je být obrazem Boha. Podobat
se Kristu. To je pravda života, celý jeho
smysl – jít k tomuto ideálu.
Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol
připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím
před Vševědoucím, a uvědomuji si, že
nestojím před vámi, ale před těmi, kdo
pro tento ideál, pro pravdu života, byli
schopni nasadit svůj pozemský život.
Dělat to pro sebe by nedávalo smysl.
Život se pokládá za druhé. Ti, na něž
tu myslíme, to udělali kvůli nám. Ti,
o nichž přemýšlíme, zemřeli především
proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou
ohroženi.
Více než vzpomínat, je třeba se poučit.
Jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme: Žijeme v míru
– přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve
své hlouposti a pýše poučujeme celý
svět. Říkáme: Náboženské války jsou
středověký nesmysl. Očekáváme, že
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všichni odhodí svého Boha, protože
my jsme to udělali. Ale oni to neudělají,
protože na nás vidí, kam to vede – naše
kultura se rozpadá a vymíráme. Říkáme,
že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás
nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství – a my žádné nemáme,
protože jsme nekonečně liberální.
Říkáme, že si máme jeden druhého vážit,
ale oni si nás vážit nemohou, protože
oni jsou schopni pro svou pravdu položit
život, ale my budeme ustupovat a podle
jejich diktátu zakročíme proti každému,
kdo se přizná ke znamení Kristova kříže.
Říkají nám, že nejsme tolerantní, a mají
pravdu, protože nejsme tolerantní ani
k sobě navzájem. A nedejme se mýlit,
naši politici se vůbec nezajímají o Islám, ale o petrolej a prodej obnošených
zbraní. My jim to nemůžeme vytknout,
neboť je sice máme za krátkozraké
hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože
jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou
ti nejhodnější z nás, protože na slovo
poslouchají jiné, kteří jim, sami bez
tváře, odněkud nařizují. Tušíme, že
odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními
penězi, které ovšem někdy musí být
podloženy naší prací, popřípadě životy.
Usilujeme o mír na Ukrajině, ale
sami jsme připustili, aby byl ohrožen,
a spěcháme se přiživit, protože
nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince,
ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy
bank, které se rozkymácely jako lodě,
když se zvednou vlny. Říkáme: musíme
být silní, abychom uhájili mír, ale k čemu
nám budou zbraně, když nemáme muže,
kteří by je zvedli. Proč by to dělali, když
nemají ideál? Ideál, za který by někdo
byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí
a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí
a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců.Ztratili jsme hodnotu
a míru člověka, neboť je zcela logické,
že když odhodíme své křesťanství
a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka,
protože přestaneme vědět, jak má
vypadat. Jak si nás muslimové mohou
vážit, když oni mají Boha a my žádného
nemáme. A proč by se měli u nás chovat
slušně a jednat s námi lidsky, když vidí,
jak se chováme my k sobě navzájem.

Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale
sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi
sebou. Chceme zachránit spravedlnost,
ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože
vyrůstají ze slušnosti.
Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova
narazí na zeď sobecké spokojenosti, která
je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí.
Kdybych řekl jakoukoli moudrost,
ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější
než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo
z fronty usmrcené dítě, ozve se jen lživý
nářek představitelů elit, a to takový, jaký
si bude přát ke všemu lhostejný dav, který
je má znovu postavit do čela. Nikdo se
nezvedne, aby se šel pokusit zachránit
sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy: Na co si hraješ?
Nečmárej čerty na zeď!..., až zazní protest: Ten blázen nakonec způsobí válku
– umlčte ho!
Ale já se hrozím toho, co si připravujeme
a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou
ani Arabové, ani Ukrajinci, ani Rusové
a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože
si nevážíme zákona života,zapomněli
jsme, že život je láska a láska je oběť.
Život bez nich nedává smysl. A to je, na
co můžeme zahynout. Neměli bychom
žádné nepřátele, kdybychom byli jako
tato katedrála, poutáni k sobě pevným
řádem, a byli bychom váženi a ctěni
jako tvůrci. Jenže my nic nevytváříme,
protože za sebe necháváme jedny
pracovat a druhé myslet. Podle pokynů
shora jen posunujeme dílo těch zdola.
Nemáme proč žít. Jsme tu zbyteční.
Kdybychom takoví nebyli a byli platnými
lidmi, neodvážili by se nás nepřátelé
ohrozit, protože bychom byli pevnější
než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné,
věrohodné, hluboce žité křesťanství.
Nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych
promluvil před Bohem a mrtvými
předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci
s úsměškem ptají: Co vy jste vlastně zač?
Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím
za sebe, byť se chvěji:
Vyznávám, že jsem běloch, uznávám
odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou
důstojnost všech, ale odmítám zčernat
či zežloutnout a změnit proporci a barvu
svých očí.
Jsem muž, který může zplodit, ale
nemůže porodit dítě, a proto trvám na
spořádané, trvající rodině, neboť je to

základ společnosti a záruka výchovy.
Trvám na tom, že muž a žena jsou
odlišní ve stavbě těla i biologické funkci,
že žena je slabší a vzácnější než muž,
který ji má chránit, milovat a vážit si jí.
Jsem zatím zdravý a budu pomáhat
nemocným, ale odmítnu fňukání
slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají.
Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb
si dosud vydělávám a mám ho dost,
abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně než skutečně
majetní, nezávidím jim a radoval bych
se, kdyby svůj majetek užívali rozumně.
Jsem Evropan, protože jsem Čech.
Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl
v české zemi a beru vážně bídu i slávu
svého národa. Odmítám se rozplynout
v bezduché uniformitě konzumní multikultury.
Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného
náboženství či názoru, a vím s určitostí,
že se jimi budou řídit v celém svém
jednání. Ale hlásím se pevně ke svému
křesťanskému Bohu a řádu, který
stanovil, protože je moudrý, spravedlivý
a klidem soucitný.
Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý
na svou tvář.
Jsem člověk, jmenuji se Petr Piťha a nejsem nějaké 361106/038 rodné číslo ani
37-22/015 identifikační číslo oprávnění,
ani PIN ani VIPN ani jakékoli jiné číslo.
Jsem člověk, protože mám svědomí
a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako
člověk chci také zemřít. Amen.
Petr Piťha
Prof. PhDr. Petr Piťha (*26.3.1938)
je český bohemista, lingvista, profesor
a kněz, bývalý ministr školství v letech
1992–1994 v první vládě Václava Klause.
Do vlády byl delegován coby nestraník
Křesťanskodemokratickou stranou.
(pozn. redakce)

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

pokřtěn/a

Michaela Marie Prokopová

7.3.2015

Šimon Kryštof Číp

7.3.2015

Ondřej Děcký

15.3.2015

Matěj Kahánek

15.3.2015

Anna Magdaléna Palacká

22.3.2015

Otto Daniel Křižák

22.3.2015

Viktorie Anežka Balová

22.3.2015

Jasmina Anna Žitníková

22.3.2015

Eliška Marie Pavlicová

22.3.2015

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

SVATBY V NAŠÍ FARNOSTI
Svůj civilní sňatek se rozhodli učinit platným i před církví a přijmout
svátost manželství pan a paní Frkalovi. Stalo se tak 28.2.2015 v našem
kostele.
Blahopřejeme.

POHŘBY V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

zemřel/a

věk

Miroslav Chuděj

26.2.2015

71 let

1.3.2015

83 let

Vlasta Kubíčková

13.3.2015

88 let

František Špinar

12.3.2015

71 let

Ludmila Halamíčková

16.3.2015

92 let

Zdeňka Hasalíková

15.3.2015

87 let

P. Petrík František

27.3.2015

64 let

Jaroslav Ekl

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

Velikonoční poselství pro každého...
Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než
veškeré zlo, z něhož by člověk mohl
a musel mít strach.

A konečně, nebojte se sami sebe!

Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím
je den ode dne více ohrožován!

Tato slova potřebujeme dnes možná více,
než kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“

ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa,
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska... Jen on se může
plně zaručit za slova „Nebojte se!“
Podle knihy Jana Pavla II.
„Překročit práh naděje“,
kterou vydalo nakladatelství Tok
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SVATÍ MĚSÍCE

Svatá Flávie Domitilla /7.5./
Pochází z Říma. Byla dcerou sestry
konsula Flavia Klementa a žila v době
pronásledování císaře Domiciána, jehož

měla být také příbuznou. Tato urozená
slečna měla ve svém služebnictvu dva
bratry Nera a Achilea, kteří měli být
dříve vojáky, a ti ji přivedli ke křesťanství.
O ruku Flávie se vážně ucházel Aurelian. Jednou, když se krášlila pro jeho
návštěvu, ji její křesťanští služebníci
napomenuli se slovy: “Jak by byla naše
velitelka šťastná, kdyby stejnou péči, kterou věnuje svému tělu kvůli smrtelnému
ženichovi, věnovala zkrášlení své duše,
aby se zalíbila nebeskému ženichu, Ježíši
Kristu!” Slávii to vhod nebylo, ale pak
prý nad jejich slovy uvažovala a nakonec
se rozhodla místo Aurelianovi zasnoubit
se Kristu. Oba bratři domluvili schůzku
s papežem Klementem a on jí připomněl,
že s jejím zaslíbením se Kristu ji bude
čekat kvůli Aurelianovi a Domiciánovým
zákonům krutý boj, aby proto vše znovu
uvážila. Ona však trvala na svém, že
spoléhá na Ježíšovu milost, a že věří, že
tento ženich ji neopustí. Nato složila slib
doživotního panenství. Aurelian chtěl
Flávii znovu získat. Byla i vězněna se
dvěma dívkami, které jí dělaly společnost

s úmyslem vychvalovat přednosti sňatku
s Aurelianem a přimět ji k odpadnutí od
Krista. Výsledek prý byl přesně opačný,
dívky uvěřily Flávii a zaslíbily se Kristu.
Posledním pokusem Aurelianovým byla
hostina, na níž chtěl násilím dosáhnout
svého. Po modlitbách Flávie o ochranu
byl prý raněn mrtvicí. Pro vznešený
původ ji nešlo jen tak popravit. Byla proto
deportována i s doprovodem na ostrov
Pontia a tam bylo postaráno o její zdlouhavé mučednictví.
Je jisté, že zemřela mučednickou smrtí,
podle legendy byla s Eufrosinou a Teodorou uzamčena v domku, který byl zapálen,
ale jejich mrtvá těla se ve spáleništi našla
neporušena. Uvádí se také, že Flávie
Domitilla vlastnila statek na Via Ardentina v Římě, na němž později vznikl její
hřbitov.
Papež Klement VIII. asi kolem r. 1600
přeložil svátek mučednice Flávie Domitilly na 12. květen pro přenesení jejích
ostatků v tento den společně s ostatky
Nera a Achilea. Dnes je opět památka
Flávie Domitilly pouze 7.5.

Svatý Ladislav /30.6./
Narodil se kolem roku 1040 na území
Polska jako syn uherského krále Bély I. Díky
matčině výchově si udržel pokoru a morální
zásady i ve špatné společnosti lichotníků
a svůdců. Po smrti svého bratra byl r. 1077
provolán králem a dosazen na trůn, o nějž se
ucházel i již korunovaný syn dřívějšího krále
Ondřeje, Šalomoun. Ladislav byl ochoten
mu postoupit část své říše ve snaze zamezit
nepřátelství. Bratranec Šalomoun ale poznal,
že v Uhrách o něj nikdo nestojí, proto návrhy
zamítl a navenek se podvolil. Později Ladislava pozval k sobě s úmyslem ho zavraždit.
Ten se však o jeho zlém úmyslu dozvěděl
a přišel v ozbrojeném doprovodu předních
velmožů. Ti Šalamouna usvědčili a uvěznili.
Ladislav se pak za něj modlil. Šalomoun se
však spojil s knížetem divokých Kumánů a s
ním do r.1086 podnikal loupežné výpravy
do Uher. Pak se s nimi Ladislav utkal v bitvě
u Ungvaru a porazil je. Předtím se přičinil
o svatořečení Štěpána I., Emericha a Gerharda z Csanádu.
V r. 1087 nastoupil v Chorvatsku na trůn
Štěpán II. a po jeho brzké smrti byl na
trůn povolán uherský král Ladislav. Ten
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opanoval zemi až k Sávě a Kulpě. Do
Uher v té době vpadli znovu loupeživí
Kumáni. Plenili je, vraždili a zajímali
ženy a děti. Ladislav je jel osvobodit
a nepřátele si podrobil. Snažil se o jejich
pokřesťanštění a dovolil jim usadit se na
tomto území. Jejich kníže Kutesko pojal
úmysl násilím je dostat do Multan, ale
Ladislav mu v tom zabránil.
Po návratu do Chorvatska založil r. 1091
v Zábřehu biskupství. Chorvatsko nepřipojil
k Uhrám, nechal je samostatné a do jeho
správy dosadil svého synovce Alma. Svolal
na sněm duchovní hierarchii i světské panovníky a obnovil křesťanské řády a zákony
dané sv. Štěpánem. Také se zasadil o obnovu
za válek poškozených chrámů a zakázal pohanské slavnosti. Poničené biskupství v Bihardu přeložil do Grosswardeinu (Oradea
Mare v Rumunsku). Ve Velkém Varadíně dal
vystavět chrám Panny Marie.
Král Ladislav byl spravedlivým panovníkem s láskou k lidu a poddaní se
na něj měli možnost obracet. Moudře
řešil rozepře, usmiřoval a zasazoval se
proti všem křivdám. Podporoval chudé

i sirotky a těšil nešťastné. K nepřátelům
byl velkorysý a milostivý. V soukromí žil
asketicky, vždy byl střídmý a odříkal se
vína i panských radovánek. Denně býval
zbožně přítomný mše svaté a trávil mnoho
času na modlitbách. Dbal, aby neděle
a svátky nebyly znesvěcovány prací ani
honitbou. Uvažoval o pomoci papeži při
plánovaném tažení křižáků, které mělo
osvobodit Svatou zemi. Sám je měl vést,
ale před nástupem cesty vážně onemocněl.
Věnoval štědré odkazy chrámům a chudým
a zemřel na Slovensku asi ve věku 55 let.
Pohřben byl v chrámu Panny Marie ve
Velkém Varadíně (Nagyváradu).

Atributy:

Andělé, korouhev, sekera

Patron:

Maďarska a Sedmihradska

Seminář o farních evangelizačních buňkách
Jako pastýři hledáme způsoby, jak
oživit farní společenství (viz Evangelii
gaudium § 28), která nám byla svěřena,
jak se přiblížit k lidem hledajícím nebo
lidem na periferii farnosti. Jednou
z odpovědí na tuto potřebu je metoda
farních evangelizačních buněk (FEB).
Metodu FEB rozvinul v katolické církvi americký kněz Michael Eivers. V roce
1987 otec Piergiorgio Perini, farář farnosti St. Eustorgio v Miláně, přenesl tuto
metodu FEB do Evropy a z této milánské
farnosti se pak díky mezinárodním seminářům postupně šířila do dalších farností po celém světě. Papežská rada pro laiky
se přesvědčila, že tato metoda je přijatelná a použitelná pro farnosti na celém světě, a navrhla otci Piergiorgiovi, aby vytvořil mezinárodní organizaci, aby celá církev mohla žít z této milosti. V roce 2009
byl Systém farních evangelizačních buněk schválen Pontifikální radou pro laiky
a vřele doporučen pro celou církev.
Tato společenství jsou nástrojem, jak vykonávat běžnou pastoraci a činit z ní pas-

toraci evangelizační. Je to také jedna z forem, jak laiky učinit konkrétně spoluodpovědné za život farnosti, za její růst, tak
jak nás k tomu zve II. vatikánský koncil
i poslední papežové.
V naší farnosti v Dolanech u Olomouce
jsme začali s farními evangelizačními buňkami před čtyřmi roky, a tato naše činnost
přináší krásné ovoce. V listopadu 2013
proběhl v České republice první seminář o
FEB. Jedním z ovoce tohoto semináře
bylo, že metoda FEB byla přijata několika
dalšími farnostmi u nás. Věříme, že letošní seminář a také základní manuál o FEB,
který jsme vydali v červnu 2014, pomohou
k tomu, aby se milost FEB mohla šířit i do
dalších farností. Na seminář přijede také
prezident Mezinárodního organismu služby FEB P. Piergiorgio Perini a několik jeho
blízkých spolupracovníků. Části programu
se účastní také otec arcibiskup Jan.
Prvním cílem tohoto semináře je seznámit s fungováním farních evangelizačních
buněk.
Druhým cílem je podělit se o zkušenosti, inspirace a impulsy od nás i ze zahraničí

a také nabídnout konkrétní pomoc v přípravě
pro farnosti, které by rády s farními evangelizačními buňkami v budoucnu chtěly začít.
Seminář se uskuteční 7.–10. 5. 2015 v Pastoračně-evangelizačním centru Komunity
Blahoslavenství v Dolanech v Olomouce.
Začátek je ve čtvrtek v 18.00 a závěr v neděli ve 14.00 (těžiště programu bude do soboty večera, s ohledem na vás, kteří se budete
muset vrátit na nedělní bohoslužby do svých
farností). V sobotu dopoledne bude zvláštní
paralelní program (přednášky a sdílení) jen
pro kněze. Seminář je otevřen pro kněze i laiky a je možné se přihlásit přes webové stránky: www.evangelizacnibunky.cz (v kolonce aktuality jsou informace o tomto semináři a také elektronická přihláška). Pokud byste
o farních evangelizačních buňkách pro vaši
farnost uvažovali, je dobré s sebou vzít také
některé z vašich farních spolupracovníků.
Konferenční poplatek je 600 Kč, doporučený
příspěvek za ubytování 200 Kč/1den,
na stravu 200 Kč/1den.
Případné dotazy:
vojtech.koukal@seznam.cz; mob.: 731621280
Za koordinaci semináře
P. ThLic. Vojtěch Koukal, Kom. Blah.,
referent Mezinárodního organismu
služby FEB pro ČR
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OKÉNKO PRO DĚTI
Biblické postavy a probíhající soutěž O ZLATÝ DENÁR
Milé děti,
společně se seznamujeme v tomto školním roce 2014/15 s vybranými postavami ze Starého zákona.
Každou neděli dostáváte po druhé i třetí mši svaté barevnou samolepku jedné biblické postavy, kterou si nalepíte do
své knížečky.
Hlavní myšlenkou čtení těchto příběhů
je přiblížit, jak velice Hospodinu záleželo na Izraelitech. Chtěl, aby byli šťastní. Izraelský národ prošel mnohými událostmi a zkouškami. Díky těmto krátkým
příběhům můžeme blíže poznávat jejich
život.

Průběžné výsledky soutěže jsou shrnuty v následující tabulce (děti mohly nejvíce získat 21 bodů):

K tomu, aby si děti mohly ověřit, jak
daný příběh pochopily, slouží naše probíhající soutěž O ZLATÝ DENÁR. Každý týden bývá na dětské nástěnce v kostele, anebo na stránkách http://www.
farnostroznov.cz/ v rubrice DĚTI, vyvěšena otázka, která se vztahuje k dané samolepce a příběhu. A po určitém časovém
úseku na děti čeká sladká odměna ve formě ZLATÉHO DENÁRU.
Kvíz ze Starého Zákona
1. Jak se jmenoval syn,
který se narodil Cháně?
a) Sámo
b) Samson
c) Samuel
2. Z jakého rodu pocházel Saul?
a) Judova rodu
b) Benjamínova rodu
c) Léviho rodu
3. Šalamoun byl krále Davida:
a) syn
b) bratr
Odpovědi 1.C/ 2.B/ 3.A
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1. místo (21 bodů)

Kubíková Markétka, Kubík Honzík, Ondřejková
Maruška, Ondřejek Kubík, Ondřejek Honzík,
Rozsypalová Maruška, Rozsypalová Eliška,
Rozsypal Vítek, Rozsypalová Alžbětka

2. místo (13 bodů)

Gardašová Anička, Gardaš Petr

3. místo (12 bodů)

Janík Cyrilek

4. místo (11 bodů)

Marková Anežka, Marek Vojtík, Marek Matoušek,
Chovancová Michaelka

5. místo (10 bodů)

Bohuslavová Terezka, Bohuslav Petr,
Fabišíková Erička

6. místo (9 bodů)

Š afferová Barunka, Š affer Vašík,
Janíková Pavlínka, Koryčanská Janička

7. místo (6 bodů)

Osmančíková Valentýnka, Osmančíková Stázička

8. místo (5 bodů)

Simsa S arah Jane, Juřík Ondřej

9. místo (3 body)

Stričeková Hanička, Striček Jiříček,
Striček Tomášek, Vašek Matěj, Vašek Kubík

Chtěla bych velice děti pochválit a poděkovat za jejich aktivitu a povzbudit do dalších kol soutěže. Těším se na vaše další odpovědi!
Maruška Rozsypalová

OCHUTNÁVKA KRESLENÝCH ODPOVĚDÍ MENŠÍCH DĚTÍ

Namaluj, co se stalo když položili Archu
do místnosti velesvatyně:
a) začalo pršet
b) vyšla duha
c) místnost naplnilo zvláštní světlo
(zářicí oblak)

Namaluj, která zvířata nosila Eliášovi jídlo:
a) havrani
b) psi

Saul se stal: a) králem b) rybářem

Namaluj co dělal Samuel,
když jej poprvé oslovil
Hospodin?
a) pracoval na poli
b) spal

Namaluj jaké měl
Samsom vlasy:
a) krátké
b) dlouhé

/ 15 /

MŠE SVATÁ SLOUŽENÁ TOMÁŠEM HALÍKEM V NAŠEM KOSTELE

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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