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FARNÍ DEN
Vaječina láká malé i velké hladovce

...tož na tu
naši farnost
Bětko, co to
máš s nosem?
... a tam to bude

Zamířit! A hodit!

Hudební koutek

Dobře se mi podívejte na ruce!

Pohoda

Kde se to v tom ogarovi bere?
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Téměř jako návštěva z kosmu

ZAMYŠLENÍ

OBSAH
ČTĚTE BIBLI

Fascinují mě starověcí opisovači Písma.
Když při psaní někde narazili na chybu,
tak z úcty k Božímu Slovu se ji neodvážili
opravit. Opsali text tak, jak ho měli před
sebou. Pouze na okraj svitku uvedli správný výraz.
Jazyky, kterými bylo Slovo Boží zapisováno, jsou tři: hebrejština, aramejština
a řečtina, která je jazykem Nového zákona. Nejde o řečtinu jakou dnes mluví Řekové. V případě Bible jde o jazyk nazývaný „koiné“, kterým kdysi běžně hovořily
lidové vrstvy.
Hebrejsky, aramejsky nebo řecky asi čte
Bibli málokdo z nás. Díky Bohu, Bible je
nejpřekládanější knihou a tak je nám dostupná v mateřštině. I před překladateli Písma se skláním. S jak hlubokou úctou
oni brali Slovo, které je Bůh. Jako když
přijmeme proměněnou hostii. Byli to géniové, třeba Origénes nebo sv. Jeroným.
Ale i jejich následovníci, kteří Písmo překládali a překládají do národních jazyků.
Když dnes pohlédneme na posvátný text,
máme před sebou výsledek úsilí lidí, kteří citlivě celá staletí přenášeli Slovo Boží
do slova lidského, tak jak se vyvíjel jejich
jazyk, aby Bůh mohl doslova vplynout
do lidské mysli. Přesto si leckdo nad některým slovem povzdechne: „Není ten či
onen výraz v dnešní době překonaný? Nešlo by to říci jinak?“
Jako příklad lze uvést verš z listu svatého apoštola Pavla křesťanům do Korinta, 1Kor 12, 12, který v řeckém originálu
(koiné), vypadá takto:
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ
μέλη ἔχει πολλὰ πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ
σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν
σῶμα οὕτως καὶ ὁ Χριστός·
Čeští překladatelé už od středověku na
sebe navazují. Bible Kralická překládá
tento verš následovně:
Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má
oudů, ale všickni ti jednoho těla oudové,
mnozí jsouce, jedno tělo jsou: tak i Kristus.
Přeneseme-li se přes staletí k nám, pozo-

rujeme, že překlady se pořád drží souvislé
linie. Například ekumenický překlad, ten
který je mezi lidmi nejrozšířenější, uvádí:
Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů,
a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je
jich mnoho, tak je to i s Kristem.
Stejně jsou na tom i katolické překlady.
Liturgický překlad, který slyšíme v kostele, zní:
Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho
údů, ale všechny údy těla, přestože je jich
mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je
tomu také u Krista.
Úplně stejně je tomu i v dalším katolickém, tentokrát dominikánském překladu
z roku 2009, v Jeruzalémské Bibli. Výjimkou je překlad Bible, který známe pod názvem Bible21:
Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá
z mnoha částí; i když je všech těch částí
mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem.
Katolická církev ocenila snahu přibližovat
Bibli současnému jazyku. Je však třeba
respektovat dějinnou kontinuitu liturgického jazyka a tak tento překlad nezískal
církevní schválení. Ani žádná jiná křesťanská církev nehodlá kvůli tomu měnit
zavedené překlady.
Slovo, které někomu může vadit, jsem
zvýraznil. Shodou okolností, zrovna když
tento článek píši, je svátek svatého jáhna Efréma. Narodil se v roce 306 a v jedné
z jeho překrásných modliteb stojí: Nezbavuj, Pane, naši mysl znamení své duchovní
přítomnosti a neodnímej našim údům teplo
své dobroty. Předtavte si, jak by asi znělo:
…neodnímej našim částem…
Nejsem a nečiním se odborníkem na překlad Písma svatého. Právě proto chovám hluboký respekt k těm, kterým dal
Bůh dar přinášet jeho Slovo blíž k člověku. A co si myslíte vy, vážení a milí čtenáři
farního zpravodaje, je žádoucí rezignovat
na tradicí osvědčený biblický jazyk v běžné řeči o víře, církvi a svátostech? Opravdu by mě to zajímalo.
jáhen Miroslav
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ÚVODNÍ SLOVO
Bratři a sestry,
každého z vás srdečně pozdravuji.
Čas neúprosně letí a tak se nacházíme
v polovině kalendářního roku, také na
konci roku školního s pohledem upřeným
na dobu prázdnin a dovolených. Chci každému z vás z tohoto místa poděkovat za
přízeň, snahu o budování vztahů, modlitby a oběti. Myslím, že poděkování je
na místě, protože s ukončením školního
roku končí důležitá etapa v mnoha oblastech naší pastorace. Tou nejdůležitější zůstává výuka náboženství a systematická
práce s dětmi, např. při nedělních bohoslužbách či přípravách na přijetí svátos-
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ROZHOVOR
tí. Moc děkuji naší dosavadní katechetce paní Zdence Poláchové, která tuto
službu několik let poctivě vykonávala,
a nyní ze zdravotních a osobních důvodů odchází.
Začátkem letošního července startuje
pro naši farnost ještě další nová etapa.
Nemyslím teď na dva příměstské tábory a jeden pobytový a další letní akce
avizované v ohláškách. Po několika letech začíná období opětovného spravování ještě další farnosti. Víte, že v minulosti se z Rožnova spravovala Dolní Bečva, poté Zašová s Veselou, a nyní
bude součástí naší pastorační péče Hutisko. P. Josef Strbák ve svých dvaasedmdesáti letech z vážných zdravotních důvodů zažádal o „předčasný“ důchod (kněží totiž mají povinnost nabídnout svou službu biskupovi v pětasedmdesáti). S touto skutečností bude
souviset nutná změna pořadu bohoslužeb o nedělích. Půjde zřejmě o posun
času ve Viganticích. To se však včas dozvíte. Změna bude ale muset nastat ještě v další důležité věci, a to v postupném přebírání zodpovědnosti za různé aktivity uvnitř farnosti. Jak věci čistě
pastorační, tak i organizační či pracovní. I toto se však bude řešit po prázdninách.
Změny jsou nevyhnutelnou součástí života člověka na zemi a mohou se týkat
i společenství církve. Při pohledu do historie můžeme říct, že přespříliš ustálené
vody dělaly církvi potíže. Stojatá voda
těžko odolává stárnutí, zápachu a ztráty životaschopnosti. Vzpomeňme naopak na obraz vody popisovaný u proroka, který se často zpívá při kropení
lidu. „Viděl jsem pramen vody, který vyvěral z chrámu na pravé straně. Aleluja. A všichni, k nimž voda dosáhla, byli
uzdraveni a volali. Aleluja, aleluja.“
Přeji nám všem, abychom si během následujícího času odpočinuli a načerpali síly. To, co přijde po prázdninách,
bude náročné, ale ukáže naši farní životaschopnost. A myslím, že teprve
tehdy se ukáže, co z mnoha darů, které
jsme v minulých letech obdrželi, bude
schopno obstát.
S přáním klidu a zaslouženého odpočinku
P. Kamil
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Rozhovor s paní katechetkou Zdenkou Poláchovou
Po několika letech jejího působení
v rožnovské farnosti se musíme rozloučit s naší paní katechetkou Zdenkou Poláchovou. Jak dlouho zde působila, jak vypadala její práce a další zajímavé odpovědi se dočtete na následujících řádcích.
Po jak dlouhém působení se loučíš s prací katechetky v rožnovské farnosti?
Jako katechetka a učitelka náboženství
jsem v Rožnově p. R. pracovala 7 let. (Je to
číslo Božské plnosti.) Ani mi to nepřijde.
Co všechno obnášela Tvá práce? Jak se
Ti spolupracovalo s lidmi v rožnovské
farnosti?
Hlavní náplní byla výuka náboženství – ve
školách a v pastoračním centru. Kromě
toho jsem v každém roce měla ještě jiné aktivity: například pomoc při přípravě 1. sv.
přijímání, při organizaci Živého Betléma,
pořádání výletů pro děti na konci školního
roku, vánoční návštěvy v Domově důchodců, nacvičování scének na pastýřskou mši
svatou, vedení růžencového společenství
dětí a o letních prázdninách příměstské tá-

bory. Spolupráce s kněžími byla až na výjimky výborná. Rodiče se vždy snažili vycházet vstříc a různě nám pomáhat – třeba
na táborech a výletech. S dětmi to zpočátku nebylo úplně snadné, ale čím déle jsem
učila, tím více jsem jim rozuměla.
Kolik dětí jsi při výuce náboženství a
přípravě na 1. sv. přijímání provázela?
To by bylo dlouhé počítání, neboť některé děti chodily třeba jen jeden rok, jiné několik let. Myslím, že takováto sumarizace
je zbytečná. V letošním školním roce jsem
jen v Rožnově p. R. včetně Vigantic vyučovala 80 dětí, na Dolní Bečvě 35.
Jak se změnily počty dětí v náboženství? Přibývá nebo ubývá dětí?
Ve Valašskomeziříčském děkanátu počty dětí v náboženství každoročně klesají.
V našem městě navštěvovalo v roce 1997
hodiny římskokatol. náboženství 295 dětí,
v r. 2004 už jen 162 a v r. 2010 poklesl počet na 93. Proč se situace takto vyvíjí ? Ve

hře je mnoho faktorů, vzpomenu jen některé: se zvyšující se životní úrovní vzrůstá
i konzumní způsob života, lidé dávají přednost věcem pomíjivým před věčnými. Skrze mediální dostupnost se mladí i starší
posluchači často seznamují s různými náhražkami pravé víry – např. s esoterikou,
astrologií, ale také se sektami a falešnými
náboženstvími. Tak nastupují na tyto bludné cesty, na chvíli (někdy až na doživotí) uspokojí svůj hlad po „něčem duchovním“, domnívajíc se, že našli poklad, ale
ve skutečnosti je to pouze padělek.
Rodiče dále dávají přednost činnostem,
které jsou „moderní“, mnohdy s tím nejlepším úmyslem, aby se děti po všech

stránkách rozvíjely, a tak přihlašují své
potomky do mnoha různých kroužků.
Náboženství je pak zasunuto do pozadí. V Písmu svatém však čteme: „Hledejte nejprve království Boží a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)
Jak Tě práce katechetky obohatila?
Práce katechetky mě obohatila zejména
v tom, že jsem se mohla seznámit s lidmi
dobrého srdce a s mnoha dětmi, na které
budu v lásce vzpomínat.
Máš nějaký vzkaz či přání pro rožnovské farníky?
Děkuji ze srdce těm, kteří mě modlitbami

doprovázeli během dlouhého studia teologie, děkuji dětem za jejich úsměvy, děkuji těm, kteří mě zahřáli dobrým slovem.
Všem lidem ve farnosti bych chtěla popřát, aby se jim v každé situaci dařilo poznat vůli Boží a žít podle ní. Všem ze srdce přeji pokoj, Lásku Boží a umění dělat
lidi kolem sebe šťastnými.
Zdeni, díky moc za toto přání a za čas věnovaný tomuto rozhovoru. Především ale
velké díky patří za Tvou službu, při které
jsme mohli spolupracovat. Přeji Ti za celou
farnost hojnost Boží milosti, dobré zdraví a ať Tě Pán provází a žehná na všech cestách, kterými se vydáš.
Jan Lušovský

Přednáška historika Jaroslava Šebka v Rožnově p. R.
a zároveň k výročí Mistra Jana Husa
Mistr Jan Hus
Postava Jana Husa je v české historii jako
projekční plátno, na které si promítáme obraz doby, ideálů i „společných nepřátel“. A tak známe Husa jako kacíře
i morálního mučedníka, jako reformátora i rozvraceče církve, jako ideál národního obrození i jako hrdinu boje za beztřídní společnost. Kým je Jan Hus dnes? Letošní připomínka 600 let od jeho upálení
(6. 7. 1415) je pro nás příležitostí k novému nazírání, tentokrát konečně bez mocenských, ideologických a národnostních
předsudků.
Kardinál, papež a Hus
K otevření diskuze nad osobou Jana Husa
významně přispěl projev českého kardinála
arcibiskupa Josefa Berana na Druhém vatikánském koncilu v roce 1965. Kardinál Beran (žijící tou dobou již v nuceném exilu)
v rámci tématu o náboženské svobodě apeloval na ideál svobody lidského svědomí
a jako vzor si vzal právě Jana Husa. Velkým
impulzem k přehodnocení stanovisek katolické církve se stal následně projev Jana
Pavla II. při návštěvě Československa v roce
1990 a jeho slova, která zazněla na Lateránské univerzitě v Římě o 9 let později: „…cítím povinnost vyslovit hlubokou lítost nad
krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán,
a nad následnou ranou, která se tímto způsobem rozevřela v myslích a srdcích českých lidí
a stala se zdrojem konfliktů a rozdělení.“ Papež také prohlásil k přítomným českým te-

ologům a historikům: „Pravda, jež nás osvobozuje od omylů, je také pravdou, jež nás činí
svobodnými, abychom milovali...“
Hus a Druhý vatikánský koncil
Většinu Husovy kritiky vůči tehdejší církvi
dnes již nechápeme a považujeme ji za bezpředmětnou. Hus, jako katolický kněz a vlivný kazatel v Betlémské kapli kritizoval morální úpadek a poměry v tehdejší církvi, a slovy
dnešních teologů nutno říct, že zcela oprávněně. Vyčítal církevním prelátům velké pozemské statky, kupování církevních hodností i prodej odpustků za účelem financování
křížových výprav, naopak prosazoval častější
přijímání svátosti eucharistie, za jediný pravý
pramen víry označoval Písmo svaté, prosazoval kázání v češtině… Co vidíme dnes? Církev je materiálně poměrně chudá, bez přímé
politické moci, odpustky se nekupují, přijímání eucharistie je možné denně, čtení a výklad Písma je přístupný každému a je jednou
z hlavních částí katolické bohoslužby, ta probíhá v mateřském jazyce… Je nutné si však
uvědomit, že k naplnění mnoha Husových
představ o církvi došlo až po II. vatikánském
koncilu, tedy o více než 500 let později.
Pohled zpět ukazuje, že Hus skutečně překročil sebepochopení církve své doby.
Teprve za sto let se jeho myšlenky staly inspirací pro evropskou reformaci (ovlivnily německého kněze Martina Luthera) a až
mnohem později některé jeho reformní
snahy katolická církev jaksi přirozeně realizovala na Druhém vatikánském koncilu.

Pravda vítězí
Díky prezidentu T. G. Masarykovi máme
podnes na očích Husovo heslo „Pravda
Páně vítězí“, byť ve „zesvětštěné“ podobě „Pravda vítězí“ (nápis na naší prezidentské standartě). Rovněž datum upálení Husa
6. července se stalo od dob první republiky
českým státním svátkem. K jeho odkazu se
český národ hlásil a hlásit by měl, z mnoha
důvodů. Tím nezpochybnitelným je velký
význam Jana Husa pro náboženské a kulturní dějiny našeho národa. Ale nejen to.
Kardinál Miloslav Vlk a synodní senior Pavel Smetana ve společném prohlášení uvádí: „Husova postava může být nadále předmětem různých interpretací, nemusí a nesmí být však předmětem sváru a rozdělení. …
tyto různosti se mohou stát podnětem k mnohem hlubšímu, vzájemně obohacujícímu pochopení historické skutečnosti. Ukazuje se, že
je možno přistupovat k dějinným traumatům
s klidnou věcností a pokorou vůči pravdě, která všechny zavazuje a také osvobozuje.“
Více viz také zvukový záznam přednášky historika Jaroslava Šebka v Rožnově p. R. – na
stránkách farnosti (www.farnostroznov.cz)
v záložce Akademie
a kniha C. V. Pospíšila: Husovská dilemata
(Karmelitánské nakladatelství, 2015)
Marie Popelářová
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POZVÁNÍ
Vtipy na prázdniny
Přijde chlapec domů s vysvědčením a ve
dveřích potká tatínka: „Tak se pochlub,
synku.“ Chlapec na to: „Tati, ale pokud
se ti to nebude líbit, víš, že mně nesmíš
naplácat, protože tělo je chrámem Ducha Svatého?“ Otec pohotově odpoví:
„Neboj, já budu tlouct jen na sakristii.“
Omylem spadne paní učitelka do pekla. Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí,
v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění.
Vtom přijde na kontrolu sám Lucifer.
Když spatří paní učitelku, zděšeně se
ptá: „Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe a tady je peklo!“ „To je peklo?“ diví se paní učitelka, „a já myslela,
že je velká přestávka!“
Zazvoní telefon. Zvedne ho rozespalý
hlas a ozve se: „Haló?“
Na druhém konci drátu: „Dobrý den, vy
jste si objednal buzení telefonem na tři
čtvrtě na sedm?“
„Ano, to jsem byl já.“
„Tak šup, šup už je devět!!!“

Senior či hendikep – no a co ?!
Tak zní název kampaně připravované pracovníky služeb Charity Valašské Meziříčí,
působících na Rožnovsku, která proběhne v týdnu od 21. 9. do 27. 9. 2015.
V rámci této kampaně budou v Rožnově
pod Radhoštěm probíhat přednášky, besedy a workshopy s tématy týkajícími se
života ve stáří a života lidí s hendikepem.
Cílem akce je nabídnout informace, praktické rady a ukázky pomoci, které mohou
být přínosné jak samotným seniorům a lidem s hendikepem, tak jejich pečujícím,

především z řad rodinných příslušníků.
Součástí kampaně bude mimo jiné i fotografická soutěž pro mládež a další doprovodné kulturní akce. Na závěr celého týdne, v neděli 27. 9., bude v rožnovském kostele Všech svatých sloužena
mše svatá za Charitu.
Přesný harmonogram kampaně bude zveřejněn později.
Těšíme se na společná setkání,
realizační tým Charity Valašské Meziříčí

PRÁZDNINOVÉ AKCE

Modlit. A kultur. večer ve Stračce / Noční bdění

Z pilotní kabiny se ozývá: „Je na palubě lékař?“
„Ano, tady mezi cestujícími, co potřebujete?“
„Oční choroba na pět písmen, poslední je L.“

Slav.NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Vernisáž v Kostnici za kostelem

Ještě dva fórky na dovolené ;-)
Manželé jedou na dovolenou a ona si
stěžuje, že nemá nic nového na sebe.
„Nestěžuj si, tak já se uskrovním a ty
můžeš nosit ten můj nový batoh!“
Přijedou manželé na dovolenou a tam
prší. Ptají se tedy malého chlapce: „Prší
tady už dlouho?“
„Nevím, mně je teprve sedm let!“
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Večeřadlo MKH v Dolní Bečvě

Regionální večeřadlo MKH v Zubří

Noční bdění v Zašové

Prázdniny můžeme využít k putování
Když se řekne „pouť“, možná se nám
vybaví kolotoče nebo jiné atrakce, které potkáme v létě třeba někde ve městě
nebo na vsi. Původně je ale význam slova
„pouť“ odvozený od slova „putovat“, to
znamená podniknout cestu, která má určitý cíl s hlubším smyslem...
Po staletí lidé putují do Jeruzaléma nebo
do Říma, ke hrobům světců a mučedníků
nebo do míst zasvěcených Panně Marii.
Patronem a ochráncem poutníků je svatý Jakub (jeho svátek slavíme 25. července), k jehož hrobu ve španělském Santiago de Compostela putují lidé již od středověku.
O prázdninách se konají také slavné
poutě v srpnu u příležitosti mariánského svátku Nanebevzetí Panny Marie
(15. 8.), kdy lidé v naší zemi navštěvují poutní místa třeba ve Staré Boleslavi,
na Svaté Hoře, další poutní místa jsou
na Velehradě, na Svatém Kopečku nebo
na Hostýně.
Na pouť ale můžeme putovat do kostela
v době, kdy má svátek ten, komu je příslušný kostel zasvěcený. To se zde slouží slavná mše svatá a po mši bývá prostor
i pro zábavu – třeba pro zmíněné atrakce
nebo zakoupení drobného dárku na památku poutě.
Doba prázdnin může být tedy pro nás
dobrou příležitostí podniknout nějakou
pouť, překonat nepohodlí při putování,
zasvětit cestu nějakému dobrému úmyslu a duchovně se tak obohatit.
A na závěr – něco dobrého z pouti?

SETKÁNÍ RODIN
Letos poprvé se v naší farnosti uskutečnilo setkání rodin. Byl první májový den,
lásky čas. Asi desítka rodin se sešla na
chalupě ve Valašské Bystřici, aby si užila
čas se svými dětmi a poznala i jiné rodiny
z naší farnosti. Ti, kteří přijeli o den dříve,
si užili společnou večeři a příjemné chvíle u kytary. Počasí nám sice moc nepřálo,
ale i přes to jsme si poradili a vytvořili vel-

mi rodinnou a neformální atmosféru, hráli hry, povídali si, smáli se, zpívali, vařili...
První mše ve sklepě pro nás byla opravdu zážitkem, který jsme mohli prožít s našimi dětmi v náručí. Nevím, kdo si hrál
více, jestli děti nebo dospělí, ale fakt je, že
tři dny strávené v nádherné přírodě, bez
mobilního signálu, jen s dětmi a s lidmi,
kteří byli otevření a přátelští, potěšilo na

duši všechny zúčastněné. Modlitby, které
provázely všechny naše aktivity, nám nedaly zapomenout na to, že Bůh nám dal
velký dar – naše děti a rodiny.
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OKÉNKO PRO DĚTI
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OHLÉDNUTÍ
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

Férová snídaně
Naše farnost spolu se ZŠ Pod Skalkou uspořádala v Rožnově pod
Radhoštěm historicky první Férovou
snídani. Přestože tato akce připadla na
prodloužený víkend (konala se 9. května
– na Světový den pro fair trade
/čti: fér trejd/), chystalo se na déšť a byli
jsme trochu skryti před zraky veřejnosti
na zahradě školy, přišlo neuvěřitelných
200 návštěvníků! Těch, kteří o fair trade
ještě nikdy neslyšeli, i těch, kteří chtěli
akci podpořit svou účastí. Rožnov se díky
vysoké návštěvnosti zařadil na druhou
příčku mezi všemi 130 městy v ČR, kde
ten den Férová snídaně proběhla.
Voňavé bábovky, chutné pomazánky
se surovinami od místních pěstitelů,
doma upečené pečivo, fairtradová
káva, čokoláda, čaj nebo džus. To byly
nejčastější pochutiny, které účastníci
a organizátoři připravili a přinesli s sebou
na férový piknik. Děti si zaskotačily
při soutěžích, dospělí ochutnávali
potraviny z celého světa i od lokálních
pěstitelů. O problematice spravedlivého
obchodu se lidé mohli dozvědět nejen
od organizátorů a z letáčků, ale i formou
shlédnutí filmů, které odhalovaly pravdu

o pracovních podmínkách lidí v Indii,
Vietnamu, Pakistánu a Afriky.
Účelem Férové snídaně je upozornit
veřejnost na neférové obchodování
se zemědělci a zacházení s dělníky
z tzv. zemí třetího světa a ukázat, jak
je možné efektivně a osobně podpořit
myšlenku spravedlivého obchodování.
Organizátoři a účastnici dali jasně
najevo, že je zajímá, kdo a za jakých
podmínek pro ně pěstuje například čaj,
kávu nebo produkuje kvalitní regionální
potraviny.
Také na faře máme možnost podpořit
myšlenku fair trade: nákupem fairtradového čaje, kávy či cukru, tak jako jsme
se snažili ukázat na květnovém faitradovém nedělním agapé.
Díky všem, kdo se zapojili do příprav a kdo
přišli akci podpořit! Spolu se ZŠ Pod Skalkou a snad i dalšími partnery se těšíme na
druhý ročník Férové snídaně v Rožnově,
tentokrát možná na farní zahradě (?).
Další informace o Férové snídani naleznete na www.ferovasnidane.cz.
Za organizátory Marie Popelářová, Milena Blahová a Michaela Kubiszová

ČERVENEC

1. Aby politická odpovědnost byla na
všech úrovních prožívána jako vysoká
podoba lásky.
2. Za křesťany v Latinské Americe,
aby tváří v tvář sociálním nerovnostem
vydávali svědectví lásky k chudým
a přispívali k bratrštější společnosti.
3. Za mladé lidi, aby na přímluvu
svatého Jáchyma a Anny měli odvahu
vstupovat do manželství a vychovávat
děti.

SRPEN

1. Za dobrovolníky, aby se velkoryse
věnovali službě potřebným.
2. Abychom uměli vyjít ze sebe a stali
se bližními pro ty, kdo se nacházejí na
okraji mezilidských a společenských
vztahů.
3. Abychom na přímluvu Panny Marie
Nanebevzaté šťastně došli k cíli své
pozemské pouti.
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Diecézní eucharistický kongres
S radostí se ohlížím za uplynulým
Diecézním eucharistickým kongresem
uskutečněným 15.–16. května v Olomouci. Předjímal kongres celostátní, který
naše země prožije v říjnu. Otec arcibiskup
se snažil dát věřícím příležitost vstoupit
do tajemství eucharistie, které je pro
křesťany tak vzácné.
Setkání mělo několik etap. Pátek patřil
dětem, večer potom mládeži a sobota
ostatním diecézanům. Z naší farnosti jel
autobus dětí a doprovázejících. Program byl připraven v Korunní pevnůstce
– moderně opravené historické části
opevnění města. Překvapil nás jak
Pán Bůh překrásným počasím, tak
organizátoři perfektním zajištěním všeho
potřebného. Bez zajímavostí nezůstala
ani odezva z farností. Na venkovní ploše
se před pódiem sešlo téměř pět tisíc dětí
s doprovodem kněží, katechetů a rodičů.

Po mši sv. celebrované o. arcibiskupem,
s promluvou o. biskupa Josefa, mohly
děti zhlédnout divadlo Víti Marčíka. Poté
se skupiny dětí přesunuly do jednoho
z pěti olomouckých kostelů, kde pro ně
byla připravena speciální adorace. Se
zmrzlinou v ruce jsme se pak odebrali
k autobusu směřujícímu domů.
Sobotní den patřil mnohem více dospělým
věřícím. Znovu pět kostelů uvítalo kolem
tří tisíc lidí, kteří si mohli vyslechnout
katecheze týkající se tématu eucharistie.
Po hodinové pauze na oběd se pak z těchto
pěti míst, kde byla zahájena adorace,
vydalo pět průvodů, v čele s knězem nesoucím monstranci, směrem ke katedrále.
Tam byla adorace slavnostně ukončena
a navázala na ni mše sv.
Jsem vděčný za krásný zážitek, který
opravdu předčil má očekávání.
P. Kamil

Noc kostelů 2015
Noc kostelů skončila, Noc kostelů 2015
je za námi. Chtělo by se dodat, že je před
námi Noc kostelů 2016. Neřeknu to,
protože někteří z vás by oprávněně usilovali
o moje bezživotí. Před námi a především
před vámi je čas, kdy si můžete oprávněně
oddechnout, odpočinout a vychutnat
až do dna poháru radost, že se letošní
Noc kostelů vydařila a byla požehnaná.
Alespoň já to tak vnímám, když jsem
pročítal programy vašich kostelů, kaplí
a modliteben a následně od vás dostával
zprávy o zájmu a počtu účastníků vašich
programů. Z vašich zpráv bylo jasné, že
vaše snaha, energie a čas společně s modlitbou přinesly svoje ovoce. Během jedné
krátké páteční noci zaznamenalo 220
kostelů, kaplí a modliteben olomoucké
arcidiecéze 78 500 návštěvnických vstupů.
Přesto, že je u nás Noc kostelů již šestým
rokem, a troufnu si říct, že většinu chrámů
už návštěvníci viděli, byl letos zase o něco
větší zájem návštěvníků oproti loňsku. A to
nás může oprávněně potěšit a povzbudit.
S klasikem by se dalo říct, že návštěvníci
přišli a viděli, ale zvítězili organizátoři.
Protože připravili dobré programy, které
návštěvníky přitáhly. A tak bych vám chtěl
z celého srdce upřímně poděkovat za
to, co jste prostřednictvím Noci kostelů
udělali pro druhé. A i kdyby to nebyly tisíce
lidských srdcí a duší návštěvníků, kterých se
setkání s Boží přítomností, láskou a dobrotou dotklo, víme, že je v evangeliu psáno
– cokoli jste udělali nejmenšímu z těchto
mých bratrů, to jste udělali mně. Ještě
jednou vám děkuji za Noc kostelů.
S přáním všeho dobrého
Luboš Nágl, sekretář pro pastoraci
a koordinátor Noci kostelů

Celostátní setkání chlapů
v Křižanově
Mnoho z našich farníků jezdí pravidelně na
pobyty s rodinami, na poutě otců s dětmi,
manželská setkání. A spousta chlapů, otců
jezdí také do Rajnochovic na dvě víkendová setkání v roce. Pravděpodobně málokomu
vychází čas na to, aby se zúčastnil čtyřdenního celostátního setkání chlapů, které se koná
v rekreačním středisku v Křižanově. Letošní celostátní setkání proběhlo 28.–31. května a téma bylo „Chlap v křesťanské rodině“.
Blok přednášek na toto téma vedl P. Václav
Vacek. Pokud jej sledujete v televizi nebo čtete jeho knihy, jistě víte, že jeho přístup a názory jsou mnohdy velmi nekonvenční. Nicméně se zdá, že pro muže, kteří hledají svůj
způsob prožívání víry a vztahu s Bohem,
manželkou a rodinou, je to způsob velmi inspirující.
Kromě přednášek je důležitou součástí sdílení svých zkušeností, které se děje v menších
skupinkách. Je velmi zajímavé a obohacující
poslouchat, jaké zkušenosti a jaké prožívání
mají muži v různém věku a rodinném stavu.
Celým víkendem se jako červená nit táhla dvě slova: beracha a slavení neděle. Beracha znamená dobrořečení Hospodinu, tedy
ne pouze díky např. za jídlo nebo nějakou
věc, ale dobrořečení, chvála, oslava Hospodina. Bohaté příklady můžeme najít především v žalmech. Při přednášce o židovském
slavení soboty jsme se snažili hledat inspiraci, jak lépe prožívat a slavit neděli jako den,
který je darem od Boha, a má být zasvěcený
Bohu a rodině.
Jako každý rok ani letos nechyběl zajímavý
rituál. Tentokrát jsme pekli kváskový chléb.
Nejprve se připraví kvásek, poté se s těstem
nechá vykynout přes noc a na druhý den se
pečou malé bochánky přímo v popelu.
Setkání probíhá ve velmi otevřené a přátelské
atmosféře. V prostoru důvěry se nikdo nebojí
svěřit s jakýmkoli problémem nebo přiznat si
svou vlastní slabost. Dle mého názoru právě
díky této otevřenosti Bohu i člověku dochází
k postupnému vnitřnímu uzdravování.
Kromě celostátního setkání chlapů je možnost zúčastnit se také Mužského rituálu přechodu do zralé dospělosti (zkráceně iniciační rituál). Tradičně se koná v polovině záři. Rituálem doprovází karmelitánský
provinciál P. Petr Glogar. Více informací
najdete na www.chlapi.cz nebo
www.familia.cz.
Jan Lušovský

ZÁŘÍ

1. Aby rostly příležitosti pro vzdělávání
a práci pro všechny mladé lidi.
2. Za katechety, aby jejich život byl
v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak
o ní věrohodně svědčili druhým.
3. Aby všichni lidé poznali Kristovu
lásku, která přesahuje každé poznání.

INZERCE
Farní zpravodaj nabízí prostor pro bezplatnou nekomerční řádkovou inzerci.
Ta by měla umožnit snadnější sdílení
hmotných i nehmotných prostředků
mezi farníky. Můžete nabízet nebo
hledat ubytování, vybavení domácnosti,
přebytky ze zahrádky, potřeby pro
děti, sportovní vybavení apod., ale také
přátelství nebo modlitební společenství.
Text by měl být co nejkratší a musí
obsahovat váš telefonní nebo emailový
kontakt. Inzeráty zasílejte na emailovou
adresu: roznov.inzerce@seznam.cz
nebo v odpoledních hodinách volejte
tel. 777 609 672 • Redakce si vyhrazuje
právo odmítnout inzerát z důvodu
nevhodného obsahu.
HORSKÁ CHATA DŮM SV. JOSEFA
• hledá kuchařku,
alespoň po dobu prázdnin. Ještě lépe na
výpomoc celoročně.
Práce může být na dohodu o provedení
práce.
• hledá provozní (ženu)
Práce může být na dohodu o provedení
práce. Výše platu pro obě dvě profese bude
sdělena při osobním jednání. Kapacita
chaty je maximálně 60 osob.
Marie Kubečková,
Dům sv. Josefa – Gruň č. 60
tel.: 731 604 114, e–mail: dsj@volny.cz
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SVATÍ MĚSÍCE

SVATÝ IGNÁC / 31. 7./
Narodil se ve šlechtické rodině, přál si být
vojákem. Pobýval jako páže u královského
dvora, poté nastoupil do armády jako
ješitný a zpupný mladík a upadal do
světských neřestí. Na vojně utrpěl těžké
zranění a během léčby četl duchovní
knihy, které mu přinesly objev duchovního rytířství. Zažil odklon od svého
bezduchého a prázdného života a rozhodl
se sloužit Bohu. Zažil noční vidění Panny
Marie s Ježíškem.
Po uzdravení začal cestovat, v Manarese začal své „exercicie“ a vnitřní 11ti
měsíční formaci. Často se modlil, kál se
a žil asketicky. S papežovým souhlasem
navštívil Jeruzalém.
Začal studovat latinu, získal přehled
o politice v Evropě i o náboženské situaci v západním křesťanství. Poznal, co
škodí Církvi, a to nejen šíření špatných
mravů, ale i nedostatky potřebné úcty
a poslušnosti, zejména ke sv. stolci
v Římě. Po studiích filosofie začal se
studiem teologie. Spolu se 6 druhy učinili
slib žít v chudobě, čistotě a službě duším

ve Svaté zemi nebo být k dispozici papeži
coby Kristovu zástupci.
Tak začala existence řeholní společnosti
jezuitů. V Benátkách se jezuité ubytovali
v nemocnici „nevyléčitelných“. Věnovali
se péči o jejich tělo i duši. Ignác dokončil
teologii a ve věku 46ti let přijal kněžské
svěcení. Zažil Kristovo ujištění o Boží
pomoci.
V Římě Ignác nabídl jezuitské služby
papeži a s bratry začal vyučovat katechismus, kázat, ošetřovat nemocné a dávat
duchovní cvičení.
Papež Pavel III. 27.9.1540 schválil jejich
řád jako Společnost Ježíšovu. Jezuité
se poté rozešli do Španělska, Portugalska, Francie, Německa, Rakouska,
Indie a Japonska. Dva z nich se stali
papežskými teology na Tridentském koncilu v roce 1545. Ignác v Římě v r.1551
založil „Collegium Romanum“, z něhož
vznikla dosud trvající Gregoriánská universita. V dalším roce založil „Collegium
Germanium“ pro výchovu kněží ze zemí
ohrožených protestantismem.
Trpělivě vedl a obhajoval svůj řád,
spoléhaje se na Boží pomoc. Jeho heslem
se stalo: „Vše k větší cti a slávě Boží!“
Vedl náročný život modlitby, hluboce se
klaněl a adoroval, soustředil se tak, až
měl slzy v očích. Velká vidění a duchovní zážitky si stručně zapisoval.Vždy se
ovládal a žil v poslušnosti a rozvážnosti.
Připomíná nám, že při všech svých
rozhodováních máme mít na mysli jen cíl,
k němuž směřuje předmět naší volby, a nevolit podle zevnějšku. Upozorňuje nás i na
dvojí Boží vedení, přičemž první, přímé, je
nám neznámé a děje skrytě; ale druhé se
uskutečňuje prostřednictvím lidí.
Jeho poslední léta byla plná tělesného

Dovolená u Boha
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím,” praví Ježíš. ( Mt 11,28)
Žít s Bohem není souhrn obtížných
a nepříjemných úkolů a povinností.
Představa o Bohu,
který po nás chce čím dál větší výkon,
který se nás snaží vyždímat jako citron
s neurčitým příslibem,
že nám to jednou možná vynahradí,
je naštěstí falešná.
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Následovat Ježíše je věc možná náročná.
Ježíš nám ale v každé chvíli našeho
života
nabízí občerstvení, posilu a zázemí.
Stačí k němu jen přijít.
Nemusíme si tak brát
„dovolenou od života s Bohem“!
Můžeme jít na dovolenou k němu.
U něj je pravý odpočinek.

utrpení, trpěl velkými bolestmi. Věnoval
se hodně rannímu rozjímání a mši svaté.
Když Ignác ve věku 65 let zemřel, měl
jeho řád již na tisíc členů ve 13ti provinciích se 110ti domy, jeden i v Praze.
Byl blahořečen v r. 1609 a kanonizován
byl v r. 1622. Sv. Ignácem založená
společnost se ve 20. století stala
nejpočetnější mužskou řeholí. Jezuité
mají dnes přes 500 vysokých škol,
kde každoročně studuje přes 200 000
studentů.

Patron:

Jezuitů, vojáků, dětí, těhotných žen; jsou
mu zasvěceny exerciční domy a je vzýván
proti moru, horečce i při skrupulosním
svědomí

Atributy:

drak, kněz, srdce, znak IHS

SVATÁ TEREZIE BENEDIKTA
OD KŘÍŽE (EDITA STEIN)
/ 9.8./
Narodila se v r. 1891 v židovské rodině
v Polsku. Matka žila ve víře, ale Edita ale
až do 30ti let byla nevěřící. Byla velmi
inteligentní a nadaná, přitom skromná. Studovala germanistiku, dějiny a psychologii,
později i fenomenologii.
Křesťanské obzory se jí začaly otvírat
vlivem filosofa Maxe Schelera, označila
to za první styk s neznámým světem.
Věda by z ní ale křesťanku neudělala. Při
setkání s vdovou po kolegovi poznala,

že vdova čerpala sílu a důvěru z Ježíšova
kříže, a tak unesla ztrátu manžela. Eita
řekla, že její jedinou modlitbou byla
touha po pravdě. Když objevila knihu
Život svaté Terezie z Avily, byla jí osloven,
a začala studovat katolický katechismus
a misálek. Kněze požádala o křest,
pokřtěna byla 1.1. 1922 a 2.2. přijala
svátost biřmování.
Jejím obrácením byli její známí
šokováni. Opustila činnost na
universitě a v učitelském ústavu dominikánek začala učit němčinu. Spisy
Tomáše Akvinského jí ukázaly, že
věda může být křesťanskou službou.
Následkem Hitlerovy politiky musela
místo opustit, v r. 1924 vstoupila k bosým
karmelitkám, složila dočasné sliby
a přijala řeholní jméno Terezie Benedikta
od Kříže. Dlouhé hodiny se modlila,
cítila se všemi, které ohrožoval nacismus. Později v protižidovských zákonech
viděla Kristův kříž, který třeba nést.
Když utrpěla závažné zranění, během
léčby v nemocnici učila svou sestru
Růženu katechismus a připravila ji na
křest.
Slavné sliby složila Benedikta v r.
1938. Její heslo bylo: „Mým jediným
povoláním je od nynějška co nejvíce
milovat.“
Když začaly násilné protižidovské akce
a bezpráví vůči Židům se stupňovalo, byla
Benedikta poslána do Karmelu v Echtu
v Holandsku. Její sestře se podařilo za ní
do Holandska přijít.
V r. 1940 bylo obsazeno Německem
i Holandsko a sestry musely denně
nosit žlutou Davidovu hvězdu. Začátkem
srpna 1942 byli zatčeni všichni katolíci
židovského původu. Když pro sestry přišli
příslušníci SS, Benedikta vzala Růženu
za ruku a řekla: „Pojď, půjdeme pro
dobro našeho národa.“ Ve vagonech pro
dobytek, zajištěných ostnatým drátem,
konaly poslední cestu do Osvětimi.Tam
pro ně byla připravena plynová komora.
Terezie Benedikta od Kříže zemřela
9.8.1942. Papež Jan Pavel II. ji blahořečil
1.5.1988, kanonizována byla 11.10. 1988
v Římě a 1.10. 1999 byla prohlášena
spolupatronkou Evropy.

Patronka:
Evropy

Atribut:

Karmelitka se žlutou hvězdou

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

pokřtěn/a

Jana Marie Magdaléna Vašková

4.4.2015

Tamara Tereza Slováčková

4.4.2015

Ivana Maria Kapsiová

4.4.2015

Magdalena Johanka Mynářová

4.4.2015

Hansel Oliver Grajales

11.4.2015

Jonáš Jantač

26.4.2015

Kristýna Frňková

26.4.2015

Michal Mikulenka

26.4.2015

Marek Josef Poruba

2.5.2015

František Jaroslav Slovák

31.5.2015

Kryštof Antonín Kubečka

31.5.2015

Václav Polách

31.5.2015

Adam Jan Marek

31.5.2015

Nela Marie Škařupová

6.6.2015

Robert Antonín Weatherburn Page

13.6.2015

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;

NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI a SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
dne

jméno a příjmení

25.4.2015

Vojtěch Maleňák a Dominika Žárská

30.5.2015

František Vojkůvka a Silvie Majkusová

Novomanželům gratulujeme a přejeme jim, aby spolu ve vzájemné lásce
a spokojenosti žili po celý život tak, jak si před Bohem slíbili.

NA VĚČNOST JSME VYPROVODILI T Y TO NAŠE BRATRY a SESTRY
jméno a příjmení

zemřel/a

věk

František Drozd

23.3.2015

77 let

Karel Macura

31.3.2015

74 let

Juraj Trčka

17.4.2015

67 let

Lenka Chumchalová

19.4.2015

56 let

Jaroslav Křenek

27.4.2015

41 let

Danuše Witassková

26.4.2015

55 let

Anežka Bělunková

3.5.2015

84 let

Irča Drápalová

22.5.2015

86 let

Libuše Ryšková

28.5.2015

60 let

Eliška Čuláková

30.5.2015

83 let

Marian Dlabaja

6.6.2015

37 let

Vladimír Cabák

7.6.2015

45 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane a světlo věčné ať jim svítí! Amen!
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Zahájení poutní sezóny na Svatém Hostýně
Letošní poutní sezónu na Svatém Hostýně zahájil na první květnovou neděli olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Po slavnostní mši svaté následovala valná hromada Matice svatohostýnské, při
níž bylo oceněno dvacet zasloužilých členů Matice. Svatohostýnskou medaili spolu s pamětním listem, jako projev uznání
a vděčnosti za mnohaletou obětavou práci
pro Matici svatohostýnskou, předal osmnácti vyznamenaným (dva se omluvili)
s osobním slovem díků moravský metropolita a protektor Matice svatohostýnské

Mons. Jan Graubner. Touto formou Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně oceňuje záslužnou činnost obětavých poutníků a ctitelů Panny Marie Svatohostýnské pro zvelebování našeho poutního místa. Od roku
2009, kdy byly uděleny první Svatohostýnské medaile, ocenila Matice svatohostýnská již 132 zasloužilých věřících.
Seznam vyznamenaných je na webových stránkách Hostýnu v rubrice Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce
2015.

Poutní kalendář na sv. Hostýně
27. června
30.6.–4.7.

4. července
11. července
2. srpna
9. srpna
15. srpna
16. srpna
22.–23. srpna
29. srpna
29. srpna
5. září
5. září
6. září

So

Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9.00
a 10.15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti
Út–So Moravská Compostela – pětidenní putování ze
Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad po
Cyrilometodějské poutní cestě
So
Mariánské večeřadlo ve 14.00 u Vodní kaple (pod hlavním
schodištěm)
So
Pouť obce Slavkov p.H., mše sv. v 10.15
So
Mariánské večeřadlo ve 14.00 u Vodní kaple (pod hlavním
schodištěm), vede o. Jiří Šolc SJ
Ne
Třetí muzikantská pouť, mše sv. v 10.15 na venkovním
oltáři
So
Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, pontifikální
mše sv. v 10.15
Ne
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť,
pontifikální mše sv. v 10.15
So–Ne Tradiční orelská pouť, pontifikální mše sv. v Ne v 10.00 na
venkovním oltáři
So
Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin, mše sv. v 10.15
na venkovním oltáři, následuje program pro děti
So
Sedmá pouť pedagogů
So
Dvacátá třetí pouť muklů, vězňů totalitních režimů,
pontifikální mše sv. v 10.00
So
Mariánské večeřadlo ve 14.00 u Vodní kaple (pod hlavním
schodištěm)
Ne
Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9.15

Exercicie
25.8.–29.8.
11.9.–13.9.
23.10.–25.10.
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Duchovní obnova pro mladé: 15–40 let s P.Jiřím Pleskačem
Duchovní cvičení pro seniory – doprovází P. Stanislav Peroutka SJ
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem
(kněz katolické církve východního obřadu)

Výzva členům matice
k zajištění služeb
při adoraci Nejsvětější Svátosti
Od počátku května probíhají pravidelné adorace Nejsvětější Svátosti oltářní v kapli sv. Josefa na Svatém Hostýně. Kaple je v pravém
ambitu vedle baziliky. Je to vždy první pátek v měsíci a každou sobotu do 17. 10. 2015
v době od 10.30 do 12.30.
Aby při adoraci v kapli nedošlo k nějakému
incidentu, je tam služba sestavena z jednoho člena výboru a jednoho dalšího člena Matice svatohostýnské. Z dosavadního průběhu adorací jsme zjistili, že je nedostatek zájemců o tuto službu, a proto se
v některých dnech adorace neuskutečnila.
Prosíme aktivní členy Matice o zapojení se
do adorační služby.
Zájemci o adorační službu so mohou zapsat na recepci v Poutním domě č. 3. Zaměstnankyně na recepci podají bližší informace a zodpoví případné dotazy. Jde
to udělat i telefonicky nebo e-mailem na
kontaktech matice.
Adorace má moc usmiřovat a obracet!
Děkujeme, výbor Matice

VÝSTAVA
V květnu byla v Kostnici zahájena
II. výstavní sezóna. Návštěvníci farní zahrady mohou tentokrát pomyslně putovat vesnicemi a městy Kyrgyzstánu, Arménie a Náhorního Karabachu, zeměmi starokřesťanských tradic. Nahlédnutí do vzdáleného a přece tak blízkého světa zprostředkovávají černobílé fotografie rožnovského fotografa Josefa Bosáka. V lidských tvářích odhalujeme různé životní příběhy, radost i smutek, bojovnost i strach,
vzpouru i odevzdání...
Průvodci jsou letos opět klienti Iskérky.
Výstava je otevřena široké veřejnosti, nezapomeňte proto ani vy pozvat
své přátele!

Foto Silvie Fojtášková
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K setkání s Bohem
patří i radostná tvář

NÁVŠTĚVA MARKA ORKO VÁCHY
Společné
liturgické
slavení

Odpovědi na otázky

Neformální setkání s mládeží

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
MŠE SVATÉ V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V ROŽNOVĚ p. R.
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK		
SOBOTA
Vigantice
NEDĚLE

7.00 hod.
–
18.00 hod.
7.00 hod.
18.00 hod.
7.00 hod.
18.00 hod. s nedělní platností
7.00, 8.15, 10.30 hod.

ZPOVÍDÁ SE
půl hodiny před každou mší svatou.
ADORACE:
První pátek v měsíci – celodenní tichá adorace
před vystavenou Nejsvětější svátostí.
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