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Přátelé,
všechny vás co nejsrdečněji zdravím po 
čase odpočinku, dovolených a prázdnin.
Vstoupili jsme spolu s dětmi a studenty do 
nového školního roku a s ním i do další-
ho období našeho setkávání při bohosluž-
bách, ve společenstvích a všech možných 
aktivitách, kterými pulzuje naše farnost.
K výrazným změnám našeho společného 
života patří skutečnost rozšíření pasto-
rační péče o farnost Hutisko. Bližší infor-
mace k tomuto tématu naleznete uvnitř 
zpravodaje. 
S přibývajícími aktivitami však narůs-
tá potřeba rozdělit kompetence. Mnoho 
skutečností nemusí být závislých na fará-
ři či na několika málo aktivních farnících. 
Sv. Pavel mluví ve svých listech o obra-
ze těla, které je složeno z mnoha částí, 
a každá z nich má své nezastupitelné mís-
to. Naznačoval tím způsob zapojení vě-
řících do života církve podle darů, který-
mi byli obdařeni. Totéž bude nutné udě-
lat i v rožnovské farnosti, a to nejen jako 
manažerský tah k lepšímu zvládnutí situ-
ace. Je nutné si připomenout, že nepou-

ZAMYŠLENÍ

lých? Jak se dívali na to, co se děje po 
smrti? Pro židy tato věc byla tajemstvím. 
Člověk po smrti sestupuje do ‚šéolu‘ ta-
jemného místa, kde jsou spravedliví i ne-
spravedliví. Šéol je uzavřený jakousi bra-
nou, závojem, za který nahlédne jenom 
Bůh. Zemřelí jsou uvězněni v místě setká-
ní ‚všelikého těla‘, oddělení hříchem od 
Boha. Jsou vězni vězněni mocnostmi zla 
za branou, kterou tyto mocnosti ovládají.
Ta druhá část odpovědi je v tom, co se stalo 
po Kristově smrti. Ve vyznání víry si to při-
pomínáme, když říkáme v článku vyzná-
ní víry: „…sestoupil do pekel, třetího dne 
vstal z mrtvých.“ Kristus nad smrtí zvítě-
zil! Přemohl brány pekel! Vykoupil lidstvo 
odsouzené hříchem k smrti. Přemožení pe-
kelných bran znamená dar věčného živo-
ta a církev je plodem a nástrojem tohoto ví-
tězství. Proto ji také Ježíš slibuje, že síla 
pekelných bran (mocností) ji nepřemůže.
Ježíšovo ‚sestoupení do pekel‘ chápeme 
tedy jako sestoupení do ‚šéolu‘ a vyvede-
ní k věčnému životu. Kam ale potom zařa-
díme ty drastické obrazy pekla, kde červ 
neumírá a oheň neuhasíná, pláč a skřípě-
ní zubů v ohnivé peci? Když pozorně pro-
čítáme evangelium, neujde nám, že častě-
ji než o pekle v takovýchto obrazech mlu-
ví Ježíš o rozchodu s ním a o ztrátě života. 
Peklo existuje pro ty, kdo Boha odmítnou 
a odmítnou tím věčný život. Toto ovšem 
nemá být předmětem našeho snažení ani 
náším cílem. Proto se raději zaobírejme 
smyslem našeho života: chválou Boha ce-
lým svým životem a celou svou silou, na-
dějí ve spásu a setkání s živým Bohem.

jáhen Miroslav

V závěru prázdninového zamyšlení na-
šeho farního zpravodaje jsem se zeptal, 
zdali máme rezignovat na tradicí ověřený 
biblický jazyk v běžné řeči. Pokládal jsem 
to za řečnickou otázku a překvapilo mě, 
že se opravdu několik lidí ozvalo. S veli-
kou radostí vám tak můžu sdělit, že o po-
křtěném člověku můžeme klidně hovo-
řit jako o údu církve. Zároveň jsem si po-
korně vědom toho, že takový názor nemo-
hu zpupně nazývat veřejným míněním. 
Už Chesterton (1874–1936, anglický ka-
tolický filozof, spisovatel, dramatik a no-
vinář) kdysi kdesi napsal, že o tom, co je 
a co není veřejné mínění, rozhoduje šéfre-
daktor a jeho zástupce.
Přišla za mnou také jedna paní, hovořila 
o překladech Písma a o tom, čemu nero-
zumí, co by podle ní mělo být jinak. Kon-
krétně uváděla Petrovo vyznání v evan-
geliu sv. Matouše, 18. verš, kde Ježíš říká 
Petrovi, že jeho jméno znamená ‚skála‘, 
na které zbuduje církev a ‚brány pekelné‘ 
ji nepřemohou. Paní šlo o to, že by se ne-
mělo říkat ‚brány pekelné‘, ale mělo by se 
překládat ‚mocnosti pekelné‘ Slíbil jsem 
ji, že o tom něco napíšu.
Skutečnost je taková, že v katolickém pře-
kladu je uvedeno ‚mocnosti pekelné‘, za-
tímco ‚brány pekelné‘ jsou v ekumenic-
kém, tom nejrozšířenějším překladu. Lze 
tedy konstatovat, že jde o okrajový pro-
blém. Brány jsou mocnosti a tak dále…, 
není třeba nad tím dále hloubat. Proč se 
ale někde objevily ‚brány‘ a co to vlastně 
jsou: ‚brány pekelné‘?
První část odpovědi hledejme už v židov-
ství. Jaká byla víra židů o životě zemře-

BRÁNY PEKELNÉ JI NEPŘEMOHOU

ČT

16.00-16.45
3.tř.         
PC KO

13.00-13.45
1.–2. tř.
Pod Skalkou MF

14.00-14.45
4.tř.   
PC MF

15.00-15.45
6.–7. tř.
PC MF

16.00-16.45
1.–2.tř.
PC MF

PÁ 12.15-13.00
1.–2. tř.               
5.květen MF

13.15-14.00
1.,2.,4.tř.
Vigantice MF

14.15-15.00
4.tř.   
PC MF

15.10-15.55
5. tř.    
PC MF

16.00-16.45
6.– 7. tř.
PC MF

16.50-17.35
8.–9. tř.
(formou spolča)
PC JS

19.00-20.30
Středoškoláci
PC KO

Vysvětlivky:  PC – Pastorační centrum, MF – katechetka Magdaléna Frňková, 
      JS – P. Josef Svoboda, KO – P. Kamil Obr  

Rozvrh hodin katechezí a výuky náboženství 
na školní rok 2015/2016
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ROZHOVOR

Rozhovor s Magdalénou Frňkovou

Nový školní rok vždycky přináší spous-
tu novinek. Je potřeba najet po prázd-
ninách na školní rytmus, přizpůso-
bit se novému rozvrhu, stíhat všechny 
kroužky. Jistě by bylo dobré neopome-
nout, že vedle aktivit, které rozvíjí člo-
věka po umělecké či pohybové stránce, 
je potřeba rozvíjet se také po duchov-
ní stránce a ve věcech víry. A právě na 
tuto poslední jmenovanou stránku lid-
ského rozvoje máme novou mladou 
odbornici. Při příležitosti nového škol-
ního roku přinášíme rozhovor s novou 
katechetkou, které také začíná první 
školní rok v nové roli.        

Magdo, většina farníků Tě nejspíš zná, 
nicméně přece poprosím o krátké před-
stavení. 
Nuže, mé jméno je Magdaléna Frňková, je 
mi stále ještě 23 let. V červnu jsem úspěš-
ně odstátnicovala z oborů Teologická stu-
dia – Česká filologie na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci a ve studiu teologie a bo-
hemistiky budu letos pokračovat v navazu-
jícím magisterském programu. Na území 
rožnovské farnosti se vyskytuji již od dob 
faráře Františka Petríka, aktivně se zapoju-
ji do života farnosti, zejména co se týče ak-
tivit pro mládež. Rovněž jsem členkou dě-
kanátní rady mládeže a ráda vařím (nejen) 
na táboře. 

Jak došlo k tomu, že ses rozhodla stát 
katechetkou?
Na jaře jsem zjistila, že se hledá nová ka-

techetka do farnosti a stále se nenachází, 
tak jsem se nabídla s tím, že jsem příliš 
nepočítala, že bych byla přijata na ma-
gisterské studium, nakonec vyšlo obojí. 
Bylo to docela rychle a snad to budu spo-
lu se školou zvládat.  

Všichni si jistě pamatujeme, když v roli 
katechety začínal Tvůj tatínek, nyní tr-
valý jáhen. Mělo jeho studium či poslá-
ní vliv na Tvé rozhodnutí? 
Určitě ano, byl mým idolem už od ma-
lička.

Jistě v něm budeš mít i v tomto povolání 
velkého rádce? 
Vždycky jsem v něm měla velkého rádce. 
Je to velice moudrý člověk.

Nicméně je to muž, takže se zeptám 
takhle. Přece jen žena a teologie je jis-
tě ještě dnes poměrně neobvyklá kom-
binace. Když se řekne studium teologie, 
většina lidí si vybaví muže jako budou-
cí kněze. Jak se žena dostane ke studiu 
teologie? 
Asi Boží vedení. Nicméně, je to nesmír-
ně obohacující pro růst v duchovním ži-
votě, vzdělávat se ve věcech víry by se 
měli jak muži, tak ženy. A někdo na to 
jde právě třeba přes studium teologie.
 
Jaké je postavení ženy v takovémto obo-
ru, který je doménou mužů? 
Skvělé. Na fakultě jsou mi bohoslovci 
úžasnými kamarády a věřím, že i v pří-
padném dalším odborném působení ne-

žívané části těla ochabují, stejně tak je 
to s nezapojením do života církve. Bůh 
dává a chce dávat velké množství darů. 
Ale komu? No přece těm, kteří je po-
užívají a slouží jimi. „Kdo má, tomu 
bude dáno.“ Je to jako s dítětem, které 
chce rodič obdarovávat, ale ono nemá 
o dárky pražádný zájem, dokonce si je 
ani neotevře. Rozumný rodič přesta-
ne takto obdarovávat, protože to neve-
de k dobru dítěte. Podobně je to s námi 
a Bohem. On touží rozdávat doneko-
nečna, ale nechce nás utopit v moři 
svých darů. Dary jsou k dobru našemu, 
ale i druhých. Pokud přestaneme slou-
žit, Boží ruka se začne zavírat. Jeho 
dary by se totiž obrátily proti nám.
Ještě jednu skutečnost bych rád zmínil. 
Totiž tu, která je mezi námi stále a kte-
rou, dle mého mínění, využíváme ne-
dostatečně. Jde o neustálou Boží pří-
tomnost v eucharistii. Někdy se ptáme: 
jak to a ono zvládat?, jak dělat něco na-
víc? Než si začneme odpovídat, po-
dívejme se na Krista. Je jeho přítom-
nost v eucharis tii a Božím slově pro 
mne pramenem? A jestli ano, vylévá se 
do mého života? Ptáš se, co dělat? Ne-
chej vodu tohoto pramene protékat. 
Voda Boží milosti nejen osvěžuje, ale 
také ukazuje cestu. Žijeme v čase tak 
intenzivních změn a tak velikého tlaku 
v mnoha oblastech života, že není mož-
né si nevšimnout obrovské únavy, která 
se dotýká jednotlivců i rodin. Rád bych 
letos spolu se členy našich společen-
ství nabídl farníkům, ale i lidem z měs-
ta, příležitost dvouhodinového večer-
ního nadechnutí se v tichu kostela. Bez 
nějakého velkého organizování – pou-
ze nechat v neděli večer otevřený kos-
tel, aby každý, kdo potřebuje, mohl zů-
stat před začátkem nového pracovního 
týdne chvíli v tichu se sebou i s Bohem 
v přítmí kostela. Otázkou zůstává pří-
ležitost k pravidelné přímluvné modlit-
bě, např. jednou za měsíc. Tak málo vy-
užíváme velkého daru od Pána – mod-
litby za sebe navzájem ve společenství. 
A přitom Bůh tolik dává.
To jsou myšlenky, které mi na začátku 
školního roku běží hlavou, ale je nutné 
jim dát ještě konkrétní podobu. Chci ji 
spolu s vámi hledat.
Přeji krásné dny. 

 P. Kamil 
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mená to však, že na vás nemáme čas, jen 
je potřeba s ním šetřit.  Jsme tu pro vás 
a bylo by škoda zůstat u nepravdivého tvr-
zení: „Náš pan farář toho má tolik, že na 
mě nemá čas“, nebo „Nemohu ho rušit.“. 
Můžete a rušte ho! 
Se spravováním další farnosti bude sou-
viset ještě jedna podstatná změna, kterou 
v těchto dnech řešíme s pastorační a eko-
nomickou radou. Jde o větší zapojení far-
níků do nejrůznějších služeb v rámci ži-
vota našeho společenství.  Někdy se jed-
ná o drobnosti, ale... O těchto změnách se 
ještě dozvíte. 
Nakonec prosím o odvahu přicházet s ná-
vrhy, nabídkami, kritikou (samozřejmě 
i s pochvalou), ať neustrneme v zaběhnu-
tém systému.

P. Kamil 

do žádných velkých projektů, jedná se 
přece jen o mou první zkušenost s uče-
ním a jsem toho názoru, že je vhodněj-
ší vzít si menší kus a přistoupit k němu 
svědomitě a kvalitně, než se přeceňovat 
a pak se dusit velkým soustem. Budu ná-
sledovat metodiky a osnovy ČBK. Ka-
techeta má nechat maličké přicházet 
k Němu (srov. Mk 10,14) a doprovázet je 
na této cestě. O to se budu snažit.

A všetečná otázka na závěr – jak Tě 
mají děti či rodiče oslovovat??
Nad tím jsem samozřejmě přemýšlela, 
oslovení paní katechetko (či expresivně 
kafetetko) mi radost neudělá… Dětem 

navrhnu, ať mi říkají paní učitelko, rodi-
če ať mi klidně tykají, jsem bezprostřed-
ní člověk a bude to určitě pro vzájemnou 
komunikaci příjemnější.

Přeji Ti za celou farnost hojnost Bo-
žích darů v tomto náročném, ale záro-
veň důležitém a krásném povolání. Ať 
dokážeš dobře doprovázet děti na jejich 
duchovní cestě a být jim dobrým příkla-
dem, jak se dá prožívat živý vztah s Bo-
hem. 
Díky moc, budu se těšit na všechny děti 
a také na spolupráci s rodiči.    

Rozhovor připravil Jan Lušovský

Zřejmě se k vám již dostala informace, 
že od letošního léta připojil otec arcibis-
kup Jan správu farnosti Hutisko pod far-
nost Rožnov. 
Co z toho vyplývá? Několik důležitých 
věcí. Tou nejviditelnější je změna pořadu 
bohoslužeb, která se dotýká Vigantic. Ne-
dělní bohoslužby byly přesunuty z devá-
té hodiny na deset třicet a středeční ze se-
dmnácté hodiny na osmnáctou. 
Další podstatnou změnou je samozřej-
mě vytíženost kněží, která se tímto zvý-
ší a ovlivní tudíž naši dostupnost. Nemys-
lím, že nějak tragicky, nicméně je s tím 
potřeba počítat. Apeluji tímto na všech-
ny, kteří budou mít zájem o osobní setká-
ní s knězem, aby si je domlouvali, pokud 
to jen trochu půjde, dopředu a to osob-
ně, telefonicky nebo skrze mail. Nezna-

existuje nějaké napětí mezi teology a te-
oložkami. A ženský pohled na domény 
mužů dokáže být mnohdy přínosný. :)

To jistě ano, s tím souhlasím. A teď 
otázka, kterou si musí poslechnout 
snad každý student vysoké školy. Jak se 
po studiu dá uplatnit v praxi? 
Nebudeme si nic nalhávat, studium teo-
logie není nic pro kariéristy. Proto je do-
poručeno si k teologickým studiím volit 
ještě jiný obor. V praxi je pak možno za-
stávat funkci pastoračního asistenta, ka-
techety či rozvíjet své vzdělání na vyšší 
akademické úrovni.

Není tedy pro ženu lepší se věnovat teo-
logii jako vědnímu oboru a třeba před-
nášet na univerzitě? 
To už nejspíš záleží na konkrétním člo-
věku a na jeho osobních dispozicích, zda 
mu více vyhovuje využití získaných zna-
lostí v praktickém životě církve nebo se 
na jejím životě podílet skrze tu teoretic-
kou rovinu. 

Pojďme tedy na rovinu tvrdě praktic-
kou, na to, co Tě čeká. Co vnímáš jako 
pozitiva práce katechety, na co se těšíš?
Těším se na děti, na jejich postřehy a je-
dinečné osobnosti každého z nich. Na to, 
že budu mít možnost uvést své poznatky 
do praxe. A na křeslo v učebně. :) 

Jak může katecheta doplnit duchovní 
vedení, které mají děti v rodině??
Rozhodně bych nehovořila o tom, že 
bych nahrazovala práci rodičů - nahradit 
rodiče v předávání vztahu s Bohem asi 
nemůžu, rodina je jedinečné společen-
ství. Ale pokud máš na mysli rodiny, v 
nichž děti k živému vztahu s Bohem ne-
jsou tolik vedeny, může jim náboženství 
nabídnout spíš alternativu - společen-
ství, ve kterém mohou duchovně růst. 
Bez teoretických základů o církvi, Pís-
mu, Desateru nemá duchovní život pev-
né základy.

Co bude podle Tebe naopak náročné, co 
bude potřeba překonat? 
Začátky, protože ty jsou přece vždycky 
těžké, jistě chvíli potrvá, než se do toho 
dostanu.

Máš nějaký plán nebo vizi, co bys chtěla 
s dětmi dělat? 
Rozhodně se ze začátku nechci pouštět 

Změny ve farnosti Rožnov p. R.
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Do kostela chodím odjakživa. Když jsem 
byl ještě malý kluk, bylo ještě kolem oltá-
ře „zábradlí“, které znemožňovalo vstup 
„nepovolaným“ osobám. Ale to se velmi 
rychle změnilo a „zábradlí“ bylo odstra-
něno. Dostat se ale až do presbytáře si ni-
kdo z nás netroufal.  
Jednoho dne ale mne a moji maminku 
oslovila starší paní, která se přede mší 
svatou modlívala růženec, zda bych na 
májové pobožnosti nezarecitoval básnič-
ku. Bylo to tak asi ve třetí třídě a já na-
konec souhlasil. Už si nevzpomínám, jak 
dlouho jsem se básničku učil, ale vzpomí-
nám si, že jsem tehdy dostal nápad a na-
trhal Panence Marii kytičku z kopretin 
a lučních zvonků a přinesl ji k soše, která 
dříve stávala tam, kde dnes v rožnovském 
kostele stojí socha sv. Anny. 
Básničku jsem odrecitoval zřejmě úspěš-
ně, byl jsem totiž pochválen a požádán, 
abych recitoval opět, ba co víc, otec Vác-
lav Altrichter mě požádal, zda bych ne-
chtěl ministrovat. Vymlouvání na to, že 
to neumím a nevím, co u oltáře dělat, ne-
pomohlo, a tak jsem byl následující nedě-
li staršími ministranty nasoukán do ro-
chetky a límce a s bušícím srdcem se sna-
žil u oltáře neudělat ostudu. Časem přiby-
lo kluků víc a já měl nové kamarády. 
S otcem Václavem jsme si toho užili hod-
ně – byl to Salezián, takže se hodně vě-
noval dětem a byla s ním sranda. Teh-
dy doba věřícím moc nepřála a organizo-

vat např. ministrantský tábor byl trestný 
čin, takže se s notnou dávkou dobrodruž-
ství a konspirace organizovaly „chaty“. 
Otec Václav nás také přitáhl ke zpěvu při 
mši. Vzpomínám na setkávání v 1. patře 
na faře, kde jsme cvičívali k různým slav-
nostem, a my mladí pak utekli do protější 
místnosti na ping-pong. 
Na jedné takové “chatě” jsem pak ve spo-
lečnosti několika málo děvčat zpíval svůj 
první žalm – Pane, ty máš slova věčného 
života ... vidím to jako včera.
Na konci střední školy k nám přišel nový 
kněz – otec František Petrik – a zpívá-
ní v kostele dostalo nový rozměr. Vzal si 
nás na starost Libor Malík, já dostal do 
ruky basovou kytaru a v kostele poprvé 
zazněly hity jako „V ticho chrámu přichá-
zím“ nebo „V neděli jsem sám šel do kos-
tela (protože má dívka tam nechtěla)“. 
V těch dobách jsem se začal učit na kyta-
ru a složil první “kostelovou” písničku. 
V dalších letech otec František zorganizo-
val v Rožnově několik ročníků katolické 

Pozvánka k ministrantům, do scholy 
a velká prosba k rodičům

Porty a setkání schol, na kterých zazně-
la spousta skvělé muziky.  
Bylo toho hodně, co jsem se zpíváním 
v kostele zažil, a je to stále jedna z věcí, 
které mi dodnes pomáhají překonávat 
těžké životní situace. Hudba i lidé, se kte-
rými ji sdílím. 
 
A teď ona velká prosba k rodičům – vím, 
že není lehké se s malými dětmi vypravo-
vat každou neděli do kostela, zvláště pak 
na poslední mši, kdy pak spojit mši svatou 
s vařením oběda je velmi obtížné. Ale pře-
sto vás prosím, neodpírejte svým dětem tu 
možnost sdílet radost z hudby, přátelství se 
stejně smýšlejícími lidmi, a hlavně pobytu 
ve společenství s Ním, který nám pomáhá 
ve všem, co děláme. Věřte mi, i když se mu-
síte vypravovat o hodinu dřív kvůli zkouš-
kám, stojí to za to ...

Pavel Špatný

Upoutávka na knihu 
nebo film  

Kdo jste neviděl nebo nečetl, doporučuji 
v knižní podobě – Nebe opravdu je
nebo film Nebe existuje.
Zde je odkaz na internetové stránky, kde 
se můžete na celý film podívat.
http://gloria.tv/media/GddMiK4o7n8
(Ne)uvěřitelný příběh malého chlapce 
Coltona Burpa, který při pobytu v 
nemocnici zažije zkušenost blízkosti smr-
ti a na malou chvilku se dostane do 
nebe. Colton vypráví o detailech ze svého 
magického výlet upřímností malého 
dítěte a o věcech, které se odehrály ještě 
před jeho narozením, které 
logicky nemůže znát. Jeho pochybovačný 
otec mu nevěří, ale Colton vypráví 
vše do detailů a s celou rodinou prochází 
význam této pozoruhodné události. 
Tento dojímavý příběh je natočený podle 
skutečné události, podle sepsaného 
románu, který se dostal do čela žebříčku 
bestsellerů New York Times.

POZVÁNÍ



/ 7 /

Odcházím ze mše svaté a jsem naplně-
na úžasem. Na svátek Petra a Pavla se četl 
úryvek ze Skutků ap.12,1–11; anděl Páně 
je poslán, aby vyvedl Petra ze žaláře.
A dnes žasnu spolu se zúčastněnými lid-
mi: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry 
i moře?“ (Mt 8,27)
Kolikrát už jsem tyto úryvky z Písma slyšela, 
četla, radovala se, jak je Bůh mocný a vše-
mohoucí, jak zachraňuje, pomáhá, vyvádí 
i tam, kde z lidského pohledu není žádné vý-
chodisko ani záchrana… Krásné slovo.
Ale dnes nejen žasnu, ale v tom rozběh-
nutém životě se u těchto svědectví zasta-
vuji a nějak lépe naslouchám… Protože 
i já jsem zažila živého, milujícího, jedna-
jícího, vše-mohoucího Boha, který mi do-
konale rozumí.
V mém docela poklidném životě se začaly 
vzdouvat vlny. Nejprve to bylo vlnobití bo-
lestí a následné operace páteře. Vzápětí při-
šlo rozhodnutí, že jelikož pár měsíců ne-
mohu práci v obchodě vykonávat, tak po 
domluvě s kolegyní jsme obchod vyklidili 
a uzavřeli. Byla to pecka, při které se do mé 
lodičky života začala lehce nabírat voda.
Tak dobře Pane, jenom když se dám co 
nejdříve do pořádku. Budu cvičit, od-
počívat, rehabilitovat… Na to posled-
ní jsem se velmi těšila. Třítýdenní reha-
bilitaci jsem měla domluvenou na začá-
tek května ve Valašském Meziříčí. Ale ješ-
tě před mým nástupem jsem téměř nepo-
střehla, že se na naši rodinu valí nesmír-
né „tsunami“.
Manžela do týdne dvakrát operovali. Ve 
svém těžkém pooperačním stavu a k vel-
mi špatným výsledkům vyšetření se při-
dávaly další a další komplikace… 
„Pane, zachraň nás, neboť bez Tebe zahy-
neme!“ (Mt 8,25)
Znovu jsem si uvědomila, že Církev je ob-
rovský dar. Kolik přátel a dobrodinců nás 
přikrylo svými vroucími modlitbami a spoji-
li se spolu s námi v prosbách za pomoc, po-
silu, zdraví… Dokonce přišli i přátelé, kteří 
přinesli nebo nabídli materiální pomoc.
Aniž jsme cokoliv „plánovali“, nemocni-
ce V. M. ve stejnou dobu otevřela své brány 
pro mě i pro Štěpána. Já na rehabilitaci, on 
podle toho, jak se jeho stav vyvíjel – ARO, 
CHIR.I, JIP, CHIR.II. Byli jsme „spolu“. 
Mezi svými procedurami jsem svého muže 
následovala několikrát denně tam, kde si 

Kousek života…

právě odbýval své utrpení. Byl to čas neče-
kaného zastavení našich představ a plánů 
a také požehnaný čas společných modli-
teb, lásky a otevřených srdcí pro Boha.
Příval vln se ale stále valil a já si začala 

uvědomovat, že i když tomu utrpení, co 
prožívá naše rodina, nerozumím, Bůh se 
stará a ví i o těch nejmenších potřebách: 
Těžko jsem opouštěla kvetoucí stromky 
na zahradě – před mým odjezdem do ne-
mocnice a hle, část zahrady u nemocnice 
byla plná starých, velkých stromů, které 
byly samý květ – mnohonásobně více, než 
jsem opouštěla. Tato část zahrady se stala 
místem mých modliteb za manžela, přá-
tele i nemocnici. 
I to, že jsem byla stále přítomná měsíč-
ní „proměně“ mého manžela ze silného 
muže ve slabé a nemohoucí stvoření, jsem 
tak snášela mnohem statečněji než moje 
rodina a přátelé.
Také můj pobyt na rehabilitačním odděle-
ní měl Pán naplánovaný. Nebyl vůbec pod-
le mých představ, ale byl dokonalý; spolu-
bydlící i to, jak jsme se s touto starou paní 
shodly, rozuměly si a povzbuzovaly se.
Část pobytu na rehabilitačním odděle-
ní jsem také mohla prožít v modlitbách 
a sdílení s paní z Rožnova. Byly to chvíle 
velké vzájemné posily.
A Bůh utěšoval a posiloval i svým Slovem, 
Slovem živým, přicházejícím přesně do 
mého rozpoložení, prožívání, žití každé-
ho dne. 

Uzavřená v nemocnici, s bolavou páte-
ří a omezenou hybností, vážně nemoc-
ným manželem, opřená o Boha jsem zaží-
vala úžasný Boží pokoj a jistotu Boží lás-
ky a blízkosti. Odcházela jsem z nemoc-
nice a snad poprvé v životě jsem zakusila 
a prožila Boží „neboj se“( Iz 41,8…) a já 
jsem se skutečně přestala bát.
Ve společenství s Bohem, který vyvedl Pe-
tra přes čtyři stráže, spoutaného dvěma 
řetězy ze žaláře, živého a zdravého, s Bo-
hem, který má moc nad vichry i velkým 
vlnobitím a má moc je ztišit. S Bohem, 
který v každé situaci o mě ví, ví o kaž-
dém vlasu na mé hlavě, s Bohem, který si 
vryl moje i tvoje jméno do svých dlaní (Iz 
49,16), se nemusíme ničeho bát.
Drazí přátelé a dobrodinci, děkuji vám, 
věřím a prosím Boha, aby vám stonásob-
ně vynahradil vaši péči a vaše modlitby.
 

Marta Krhutová

SVĚDECTVÍ

INZERCE 

Farní zpravodaj nabízí prostor pro bez-
platnou 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.

• Hledám paní - společnici, která by mě 
2× v týdnu, nebo dle počasí a dohody, 
mohla vozit na invalidním vozíku na 
procházky. Jinak se totiž nedostanu ven 
z pokoje v Domově důchodců v Rožnově 
p. R. Nabízím odměnu ve výši 50 Kč/
hodinu. 
Tel.: 607 170 767
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OHLÉDNUTÍ

„Pochválena buď každá péče o společný 
dům“ je motto papeže Františka napsané 
na visačce, kterou dostal každý z pěti tisíc 
zástupců farních evangelizačních buněk 
z celého světa na audienci během soboty 
5. září v Aule Pavla VI. ve Vatikánu. Papež 
František ve své řeči připomněl, že „církev 
je dům Otce, kde je místo pro všechny, pro-
tože Ježíš říká zřetelně, že do ní patří dobří 
i špatní, všichni, bez rozdílu“. Z České re-
publiky přiletěla do Říma 25členná sku-
pinka farníků z Dolan, Olomouce a z Rož-
nova p. R., spolu s o. Vojtěchem Kouka-
lem a o. Kamilem Obrem. 

Naši čtyřdenní návštěvu Říma jsme využi-
li také k rozjímání v bazilice sv. Jana a ba-
zilice sv. Klimenta v Lateráně, u hrobu sv. 
Filipa Neri, na Svatých schodech nebo 
u slavné Michelangelovy Piety… Připoji-
li jsme se k večerním modlitbám komuni-
ty Sant´Egidio a v dalších kostelích a chrá-
mech se nechali uchvacovat starokřesťan-
skými mozaikovými motivy i renesančními 
a barokními díly věhlasných umělců, ale 
také umem antických stavitelů. Vzácným 
a nezapomenutelným časem byla společně 
slavená nedělní mše ve Vatikánské bazilice 
u hrobu sv. apoštola Petra. 

Za FEB poutníky z Rožnova p. R. 
Marie Popelářová

Setkání FEB s papežem FrantiškemDENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

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 prů vod cem a vyzbrojí mě 
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepa-
trnou 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 APOŠTOL ÁTU 
MODLITBY

ŘÍJEN
1. Aby bylo vykořeněno obchodování 
s lidmi, které je moderní podobou 
otroctví.
2. Za křesťanská společenství na 
asijském kontinentě, aby s misijním 
duchem ohlašovala evangelium těm, 
kdo na ně ještě čekají.
3. Za zodpovědné a poctivé křesťany, 
kteří budou v církvi dobrými hospodáři 
duchovního i hmotného bohatství.
 

LISTOPAD
1. Abychom se uměli otevřít osobnímu 
setkání a dialogu se všemi lidmi, také 
s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než 
my.
2. Za církevní pastýře, aby hluboce 
milovali své stádce, a tak ho mohli 
doprovázet na cestě a udržovat jeho 
naději živou.
3. Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrá-
tou svých blízkých zvláště z důvodu 
nenávisti a válek.

Zástupci naší farnosti před sv. Petrem

P. Kamil s pí Mariannou 
při vernisáži

... a návštěvnost byla veliká
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Odpoledne posledního prázdninové-
ho dne bylo na farní zahradě v Rožnově 
ve znamení slunce, tvořivosti a zábavy. 
Spojili jsme hned dvě příležitosti – při-
vítali jsme sochařku Mariannu Macha-
lovou Jánošíkovou a rozloučili jsme se 
s prázdninami.

Nevidomá sochařka Marianna Machalo-
vá Jánošíková vystavuje v průběhu srp-
na a září ve výstavním prostoru Kostni-
ce. Vernisáž proběhla již ve středu 19. 
srpna, sešlo se okolo stovky návštěvníků, 
kteří mohli na úvod vyslechnout struč-
né, ale velmi působivé curriculum ze živo-
ta Mariany podbarvené tóny flétny v po-
dání Bětky Hlavicové a také se osobně se 
sochařkou i její nejbližší rodinou setkat. 
Následná prohlídka galerie pak byla pro 
účastníky vernisáže daleko osobnější, ne-
boť již více pronikli do tajemství jejího 
ojedinělého životního příběhu a pocho-
pili motivaci a inspiraci pro její tvorbu. 
Již nešlo o anonymní prohlídku instalo-
vaných předmětů, nýbrž o doteky střípků 
ze života konkrétní statečné ženy a úžas-
né osobnosti, která kráčí životem s vý-
razným tělesným handicapem. Ten se jí 
ovšem nestal v životě břemenem, naopak 
díky němu rozvinula svůj talent, našla pl-
nohodnotné uplatnění, dokáže rozdávat 
spoustu lásky, naděje i zkušeností do své-
ho okolí.
Modelování s dětmi proběhlo v pondě-
lí 31. srpna jako doprovodná akce k výsta-
vě. Děti měly možnost přímo si vyzkoušet 

práci s hlínou a využít rady a postupy pří-
mo z úst nejpovolanějších. Marianna nám 
nejen přivezla a věnovala sochařský mate-
riál (50kg! hlíny), ale také veškeré výtvory 
dětí následně zpracuje ve své vypalovací 
peci a děti si budou moci zhruba po mě-
síci hotová dílka vyzvednout na faře. Vět-
šina sošek je inspirována přírodními mo-

Výstava – sochy – modelování – loučení s prázdninami

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ  Z A POSLEDNÍ OBDOBÍ

NA VĚČNOST JSME VYPRO VODILI  T Y TO NAŠE BRATR Y A SESTR Y

jméno a pří jmení zemřel/a věk

Božetěch Vojtek 14.6.2015 80 let

Evžen Š treit 19.6.2015 87 let

Alena Petruželová 29.6.2015 73 let

Josef  S lovák 8.7.2015 68 let

Zdeňk a Miklová 9.7.2015 72 let

M arie O ndrušková 16.7.2015 96 let

Jaroslava Bučková 1.8.2015 91 let

Z ita C abáková 8.8.2015 97 let

M arie Anderlová 12.8.2015 87 let

Barbora Bar tošková 12.8.2015 88 let

Božena Vojkůvková 15.8.2015 88 let

Terezie Vítková 17.8.2015 81 let

Michal  Vašek 16.8.2015 70 let

Jarmila S olansk á 20.8.2015 84 let

Jaroslava Kubíková 6.9.2015 83 let

Jarmila Beňková 10.9.2015 84 let

Odpočinutí  věčné dej  j im,  Pane,  a  světlo věčné ať  j im svítí !  Amen! 

tivy – nejrůznější zvířátka, jako třeba žel-
vy, ryby, krokodýli, dinosauři, myši, ve-
verky, ptáci, šneci, také květy, listy a ovo-
ce nebo srdce, to vše děti kladly na připra-
vený podklad ve tvaru stromu, čímž vzni-
kl originální „Strom života“ překypující 
fantazií a hojností. Podpořili jsme tak zá-
měr papeže Františka, který letos vyhlásil 
1. září jako mezinárodní den modliteb za 
péči o stvoření.
Díky velké pomoci starší mládeže si děti 
mohly v druhé půli odpoledne užít i růz-
ných her (kriket, ručkování po laně, disc-
golf, flétničky, farářský fotbálek….) a na 
závěr si opéct špekáčky (které nám věno-
vala firma Váhala a spol. s.r.o.). Více zá-
běrů si můžete prohlédnout ve fotogalerii 
na farním webu.

Za organizátory Milena Blahová 
a Marie Popelářová

Ruce v akci

Originální závěr školního roku, aneb staň se i ty umělcem



/ 10 /

OKÉNKO PRO DĚTI
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myšlenkové pochody začala velmi zajímat 
častým zkoušením. Vědec naslouchal, 
smál se a nakonec mi pevně stiskl ruku, 
poděkoval a s úsměvem prohlásil, že jsem 
mu otevřela nové obzory poznání.
Dalšími velmi zajímavými návštěvníky byli 
starší muž a mladá dívka. Procházeli se po 
kostele a prohlíželi si obrazy a skvosty, jež 
lidské oko nemůže přehlédnout. Potom se 
mnou navázali dialog. Muž dřív hrával v ka-
pele a byl křestní kmotr a rodinný přítel dív-
ky, která se po křtu o víru moc nezajímala 
a způsobem života, kterým žila, se dostala 
do propasti zla. Muž dívku několik dnů hle-
dal a chtěl jí přivést blíže k Bohu a k dobré-
mu životu. Na pohled asi 17letá dívka, kte-
rá hovořila jen velmi málo, pronesla větu, 
že tak, jak žila doposud, už žít nechce, že 
by ráda poznala něco dobrého, co jí přinese 
pokoj v srdci, ale že neví, jak se modlit, jak 
hovořit s Bohem. Snažila jsem se jí poradit, 
ať na nic nespěchá, že s Ježíšem může hovo-
řit jako s nejlepším přítelem, stačí pár slov 
– co ji bolí, trápí a poprosit o sílu. Často sta-
čí pomocí myšlenek nebo i nahlas pronést 
větu: „Milosrdný Ježíši, prosím zachraň mě 
a přiveď mě k sobě.“ Potom jsem jí ještě po-
radila, ať si přečte Bibli nebo zhlédne v te-
levizi film Ježíš, že by jí to také mohlo po-
moci, především pak příběh Marie Magda-
leny, neboť Ježíš miluje každého člověka, 
i když spadne až na samé dno. On vždy tou-
ží po uzdravení a očištění každého lidské-
ho srdce. 
O pár týdnů později přišlo málo návštěvní-
ků, seděla jsem v lavici a modlila se, ale na-
jednou se u mě objevila paní, které se třás-
ly ruce, a mluvila smutně, že si něco udě-
lá. Nabídla jsem jí, ať si sedne, a snaži-
la jsem si ji uklidnit. Vzala jsem její tře-
soucí se ruce do svých dlaní a v duchu se 
modlila, ať tato paní žije. Vyprávěla mi, že 
toho v životě mnoho ztratila, že už nemů-
že žít dál. Doporučila jsem jí, ať si promlu-
ví s knězem, modlí se, ať zajde k psychiat-
rovi, i když to někdy nestačí. Prášky otupí 
mysl, ale nevyléčí zraněné srdce, to může 
uzdravit jen Ježíš Kristus. Snažila jsem se 
této paní vysvětlit, že každý člověk má ně-
jaké problémy, někdo menší a někdo vět-
ší, a kdyby to lidé řešili sebevraždou, tak by 
v dnešní době téměř polovina lidí zmize-
la z planety Země. Navíc jsem s ní probra-
la, že sebevraždou život nekončí úplně, ne-
boť duše je živá pořád a nese si následky 
svých skutků i po tělesné smrti, a sáhnout 
si na život znamená velký přestupek proti 
Bohu, protože jen Bůh může ukončit život 

V roce 2011 jsem dostala nabídku pra-
covat od května do září jako průvodkyně 
v barokním kostele Všech svatých v Rož-
nově pod Radhoštěm, kde pracuji dopo-
sud. Společně s dalšími šesti přátelský-
mi a příjemnými kolegy jsem absolvovala 
školení na Krajském úřadě ve Zlíně: prů-
vodcovství, historie umění a psychologie. 
Potom jsem se ještě naučila dějiny našeho 
kostela, interiéru a farní zahrady a Ote-
vřené brány mohly začít.
Rožnovský kostel, zasvěcený Všem sva-
tým, je postaven ve středu města, kde je 
zároveň historickou dominantou. Lidé 
ho při prohlídce města nemohou minout. 
V květnu i v jiných měsících je kostel pře-
krásně vyzdoben květinami, které obdi-
vuje nejeden návštěvník. O tuto překrás-
nou květinovou výzdobu, která esteticky 
zkrášluje Dům Boží, se starají velmi sr-
dečné a milé paní Bajerová, Krhutová a  
květinářství Koryčanský. 
Otevřené brány začaly a lidé pomalu při-
cházeli. Někteří se přišli pomodlit, jiní po-
dívat nebo načerpat ticho a klid, který je 
v dnešním světě balzámem na duši. Větši-
na z nich si ráda vyslechla historii a mno-
zí rádi kladli i různé otázky. Největší zá-
jem byl a stále je o obraz Všech svatých od 
malíře z Antverp Anthoniho Schoonjan-
se. Tato krásná malířská práce znázorňu-
je život světců s atributy jejich mučednic-
ké smrti. Obraz Všech svatých je umělec-
kou perlou kostela.
Mnoho lidí také zajímá kratičký život těchto 
světců  a čeho jsou patronové. Pro zajíma-
vost: mnoho se dozvíte o světcích v dobrých 
knižních publikacích, anebo mne osob-
ně v poslední době nejvíce oslovila televize. 
V sobotu večer je možné zhlédnout nádher-
né filmy na kanálu TV LUX o životě a smr-
ti svatých, které svým dějem nenechají srd-
ce a mysl člověka chladnou. Ze světců jsou 
na uvedeném obraze znázorněni např.: sv. 
Petr, Barbora, Filip Neri, Marie Magdale-
na… Zajímavé je, že mnoho světců i apošto-
lů zemřelo mučednickou smrtí, kterou čas-
to předcházelo vězení nebo dlouhé trápe-
ní. Být svatým znamenalo zapřít sám sebe, 
s láskou se obětovat pro druhé lidi a násle-
dovat Ježíše Krista, třeba až na smrt.
Velký zájem i zraky lidí se také upínají 
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje nebo k dře-
věné plastice sochy sv. Václava, patrona 

a knížete České země. Především pro děti 
a školy jsou určitým poznatkem, dobrým 
pro hodiny dějepisu. Nepřehlédnutelná je 
také dřevořezba křížové cesty od řezbáře 
Knila nebo nádherný klenot hudby – var-
hany. To všechno návštěvníci kostela obdi-
vují a často se zajímají i o podrobnosti. 
Během čtyřleté práce průvodkyně v na-
šem kostele mám hodně zkušeností i s lid-
mi, kteří nejen chodí do kostela za histo-
rií nebo načerpáním klidu, ale i z důvodů 
uzdravení od trápení, hledání Boha, pro 
úlevu od bolesti nebo hledají odpovědi na 
různé otázky.
Poznala jsem mnoho lidí různých vě-
kových kategorií, kteří přišli do Boží-
ho domu léčit si zraněné srdce, ale také 
pár komplikovaných jedinců pod vlivem 
omamných látek např. alkoholu, se který-
mi nemělo cenu žádný dialog začínat, ne-
boť by si stejně nic nezapamatovali, a je-
jich vyvedení na čerstvý vzduch vyžadova-
lo značnou dávku trpělivosti a klidu. Měla 
jsem také možnost se setkat s lidmi pod 
vlivem magie i nebezpečných sekt, což 
bylo velmi znepokojující, neboť chování 
takových lidí je velmi provokativní, nevy-
zpytatelné, až nebezpečné. 
Pokusím se trochu rozepsat o zajímavých 
lidech, kteří hledají v podstatě to samé: 
sebe sama a Boha. Jednou přišel do kos-
tela starší pán, který si vyslechl histo-
rii, a potom mi začal vyprávět o svém ži-
votě: „Celý život jsem pracoval jako vě-
dec a všechno jsem potřeboval mít logic-
ky a vědecky podloženo, abych tomu vě-
řil. Přesto se v mém životě našly okamži-
ky, které si nedovedu ověřit ani vysvětlit, 
nechápu to, ale Bůh přece nemůže exis-
tovat, když není vidět ani slyšet, a nemohl 
stvořit ani svět ani člověka.“ Začala jsem 
mu vyprávět, jak jsem jako malá holka na 
základní škole dostala v písemce z děje-
pisu otázku, jak vznikl svět a člověk. Na-
psala jsem tehdy, že svět i člověka stvořil 
Bůh, protože dobro a zlo je neustále v li-
dech. Dobro-Boha i zlo, můžeme neustá-
le cítit ve slovech, skutcích a myšlenkách 
svých i druhých lidí. Vždy si přece člověk 
může vybrat, jestli druhému například 
pomůže, či ho obejme, anebo ho okra-
de. Ve světě je mnoho vynalézavých jedin-
ců, kteří hravě zvládnou obojí. Z písemky 
jsem dostala čtverku a učitelka se o moje 

Otevřenou bránou k lidským srdcím

OHLÉDNUTÍ



/ 13 /

člověka. Paní se po nějaké době uklidnila 
a slíbila, že zajde k psychiatrovi, kde jsem ji 
asi po roce spatřila sedět na chodbě, když 
jsem šla k svému lékaři. 
Na tento prožitek navazuje návštěva paní 
– ekonomky z kroměřížské farnosti, kte-
rá se mnou po prohlídce kostela naváza-
la dialog. Vyprávěla, jak probíhají Otevře-
né brány v jejich kostele a jaké má zážit-
ky s lidmi ona. Vyprávěla: „Jednoho dne 
jsem měla návštěvu chlapíka, který hle-
dal kněze a nechtěl na něj čekat. Musela 
jsem ho vyslechnout, protože vyhrožoval, 
že se oběsí na naší farní zahradě. Nemoh-
la jsem přece dopustit, aby se z naší farní 
zahrady stal nuselský most!“ Tak jsem si 
jen povzdechla, že je dobře, že v Rožnově 
kolem kostela je stromů málo. 
Dalším poněkud veselejším zážitkem 
nebo spíš trapasem, bylo první setkání 
se současným farářem Kamilem Obrem. 
Presbytář, kde se odehrávají liturgické 
obřady, je veřejnosti nepřístupný, a jed-
noho dne se tam objevil vysoký sympatic-
ký muž, který si vesele kráčel do zákris-
tie. Kráčel, jako by šel někam na kávu, tak 
jsem se před něho postavila a důrazně ho 
upozornila, že zde nesmí vstupovat. Pán 
na tu malou bytost v mé podobě shlédl 
s klidným hlasem odpověděl: „Jsem nový 
farář této farnosti.“ Stála jsem tam jako 
opařená a cítila se trapně, a jediné co jsem 
ze sebe vypravila, bylo: „Já jsem Vás ne-
poznala, omlouvám se.“ Často, když pana 
faráře potkám, tak si na toto první setká-
ní vzpomenu. 
Dalším pravdivým příběhem, který se mi 
stal, je setkání s lidmi, s kterými bych se už 
raději nikdy nesetkala, protože jejich chová-
ní do kostela nepatří. Ona nepříjemná udá-
lost proběhla v srpnu 2014. Začátkem mě-
síce jsem odjela s dcerou na pár dnů do Olo-
mouce, kde jsme si prohlédli i Arcibiskup-
ský palác, v němž byl křesťanský obchů-
dek a kde se mi moje mysl neustále z nepo-
chopitelných důvodů vracela ke kovovému 
medailonu sv. Michaela archanděla, který 
chrání proti zlu a úkladům ďáblovým. Ne-
dovedla jsem si to vysvětlit, ale medailon 
jsem si nakonec koupila a společně zavěsi-
la na řetízek, na kterém už byl medailon Ne-
poskvrněného početí Panny Marie. Zakrát-
ko se potvrdilo, že všechno se sebou souvi-
sí, neboť nepříjemné návštěvy na sebe ne-
nechaly dlouho čekat. Když jsme se vráti-
li z Olomouce, měla jsem celý týden služ-
bu průvodcovství v kostele. Ten týden při-
šly do kostela dvě, na první pohled zvlášt-

ní ženy. Jedna měla na tričku vyobrazené-
ho podřezaného beránka zalitého krví a pře-
vrácený kříž. Sama sebe jsem začala uklid-
ňovat myšlenkou, že to je třeba jen provoka-
ce. Ženy si sedly do prvních lavic a já jsem si 
pro jistotu sedla do poslední lavice, abych si 
udržela určitý odstup. Po chvilce jsem se za-
čala modlit šeptem křížovou cestu. Po chví-
li jedna z žen vstala z lavice a běžela ke mně 
a zatarasila mi cestu.  Nestihla jsem vystou-
pit z lavice a ona si mě z těsné blízkosti za-
čala nepříjemně prohlížet. Během pár mi-
nut přispěchala i druhá žena, která měla na 
triku převrácený kříž a začala zkoumat moji 
tvář. Stály jsme tam naproti sobě a dívaly se 
na sebe. Obličej té ženy, který předtím vypa-
dal normálně, najednou jevil známky něče-
ho zrůdného. Celá levá půlka obličeje byla 
najednou pokřivená a cukala na stranu, 
levé oko se koulelo všemi směry. Postupně 
se mě začal zmocňovat velký strach a v ce-
lém těle jsem cítila mráz. Žena, která asi pa-
třila k „rohatým“, se začala hrabat v kabel-
ce a druhá žena ji varovala, ať to nedělá, že 
jsou otevřené obě brány. Jakmile to dořekla, 
odstrčila jsem ženu, která mi zatarasila ces-
tu svým tělem, a rychlým krokem jsem vy-
střelila směrem ven. Žena však ještě chňap-
la podušku na klečení a začala mi s ní má-
vat za hlavou a poučovat mě, že máme kří-
že převrátit. V tento den jsem měla na krku 
oba medailony a věřím, že Panna Maria 
i sv. Michael archanděl mě chránili. Najed-
nou jsem porozuměla souvislostem a myš-
lenkovému vnuknutí, abych si koupila me-
dailon sv. Michaela. Všechno spolu souvi-
sí a já děkuji za ochranu. Občas se k němu 
modlím, neboť zlo čeká na příležitost všude, 
často i na tom nejzranitelnějším místě v na-
šem srdci.
V měsíci srpnu, pár dnů po návštěvě „ro-
hatých“, proběhla ještě jedna nepříjemná 
návštěva žen, které začaly v kostele po la-
vicích rozkládat karty a také vytáhly kyva-
délko. Jemně jsem je upozornila, že tyto 
předměty do kostela nepatří, ať je schovají. 
Tyto ženy však ve svých rituálech stále po-
kračovaly a lidé, kteří přicházeli do kostela, 
se začali divně dívat. Opět jsem tyto ženy 
důrazně vyzvala k ukončení jejich magie, 
která pohoršuje přicházející návštěvníky 
a hlavně nemá v domě Božím žádné mís-
to. Ženy se hlasitě smály a poučovaly mě, 
že jejich magie je neškodná. Snažila jsem 
se jim vysvětlit, že v kostele musejí respek-
tovat určitá pravidla a hranice, svoboda 
myšlení a jednání by brzy způsobila, že by 
si každý dělal v kostele, co by chtěl, a už by 

to nebyl dům Boží, ale doupě podivných 
praktik, které mají s Bohem málo společ-
ného. Ženy nakonec musel vyprovodit fa-
rář, protože samy přestat nechtěly.
V letošním roce bylo hodně návštěvníků, 
kteří měli zájem o historii a prohlídku kos-
tela, například lidé z Jižní Moravy – Ho-
donín, Břeclav, Olomouc nebo lidé z Čech 
– Praha, Plzeň, ale také turisté ze zahrani-
čí – Poláci, Slováci, Angličané. Občas také 
navštíví kostel nějaká základní nebo střed-
ní škola, také různé zájezdy ze všech koutů 
našeho kraje. Měla jsem také možnost po-
povídat si s dětmi z mateřské školky, což je 
veselá zkušenost, protože bezprostřednost 
a zájem dětí je skutečně úžasný. Velká část 
návštěvníků přichází za historií, někte-
ří se přijdou pomodlit nebo poděkovat za 
uzdravení a záchranu v různých životních 
situacích, jiní lidé přijdou řešit svou nespo-
kojenost z chování druhých lidí. Snažím se 
těmto lidem vysvětlit, že do kostela chodí-
me za Ježíšem jako za nejlepším přítelem, 
ne podle chování a jednání druhých lidí. 
Jednou před tváří Boží budeme stát každý 
sám za sebe, ne za druhé lidi. 
Na závěr bych chtěla poděkovat otci Ji-
římu Poláškovi, se kterým jsem začína-
la práci průvodkyně, a také otci Kami-
lu Obrovi, který mi umožnil v této zají-
mavé práci průvodkyně již pátým rokem 
pokračovat. Velké díky patří také jáhno-
vi Miroslavu Frňkovi za jeho vstřícný pří-
stup k nám průvodcům. Tato práce mě 
moc obohatila ve víře a také mi pomoh-
la pochopit, že smyslem života je pomá-
hat druhým lidem, ať skutkem nebo slo-
vem, a vést je k Ježíši Kristu, který je Svět-
lem světa. 

 Jana Hutyrová, průvodkyně kostela 
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
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V červenci jsme si připomněli i v naší far-
nosti výročí smrti českého reformáto-
ra Jana Husa. Uskutečnila se velmi zdaři-
lá akce, jakou byla přednáška doc. Šebka 
o tomto tématu. I v našem farním zpravo-
daji vyšel výborný článek, který husovské 
výročí reflektoval. Mohlo však dojít k ur-
čitému posunu ve vnímání tohoto tématu 
vzhledem ke stále platnému učení kato-
lické církve o pramenech víry. Malou po-
známkou bych chtěl takovému nedorozu-
mění předejít.
Jsou tři prameny víry: Písmo, magisteri-
um a tradice. Toto je učení církve. A jsem 
velmi rád, že v článku v našem farním 
zpravodaji byla jako zdroj jmenována 
i publikace prof. Ctirada Pospíšila, sou-
časného nejprestižnějšího českého teolo-
ga, k Husovu výročí. Z ní bych si dovolil 
připomenout jednu myšlenku:
„Nelze nevidět, že Husova víra v Trojici, 
Krista, jeho mariologie (úcta k P. Marii), 
jeho sakramentologie (úcta ke svatým) 
jsou naprosto standardní. Nikde u Husa 
nevidíme aplikaci typicky reformačního 
principu, který by vylučoval tradici a stavěl 

pouze na Písmu (sola Scriptura). To samé 
platí i o utrakvismu a různých husitských 
frakcích, které jsou pražskému reformáto-
rovi nejblíže. Christologická vize církve je 
v řadě ohledů blízká tomu, co nacházíme 
v dokumentech II. vatikánského koncilu.“
Husa potkalo to neštěstí, že vůči němu 
byli někteří lidé i z jeho nejbližšího oko-
lí zlovolně nespravedliví a obviňovali ho 
z něčeho, čeho se on nedopustil. Měli by-
chom se proto varovat být vůči němu 
dnes stejně nespravedliví!

jáhen Miroslav Frňka

Ještě ohlédnutí za husovským ohlédnutím

Jirkovi se v žákovské objeví poznámka: 
Váš syn nemá žádné znalosti. 
Otec připíše: Proto chodí do školy. 

„Slyšela jsem, že Váš syn studuje na uni-
verzitě. Co z něho bude, až skončí?“ ptá 
se známá paní Novákové. „Obávám se, 
že důchodce.“ 
 
Mezinárodní agentura chce otestovat 
schopnosti VŠ studentů. Proto se rozhod-
nou, že vyzkouší, za jak dlouho se naučí 
čínsky. Přijdou na Harvard v USA a ptají 
se amerických vysokoškoláků. Ti říkají, že 
čínština je co slovo to speciální znak, těž-
ká mluvnice, že by jim to trvalo min. dva 
roky. Dále navštíví Oxford v Anglii s tou 
samou otázkou. Angličané tvrdí, že je to 
těžký jazyk, ale půl roku by jim stačilo. 
Nakonec komise navštíví koleje v Praze 
na Strahově. Tam všichni hulí trávu nebo 
sedí u počítače. Poté, co jim položí otázku 
na délku učení, se český student zeptá: 
„A jsou na to skripta?“ „Skripta by se na-
šla, ale pravděpodobně jen v angličtině.“ 
„A stačí se to naučit do konce týdne?“

VTIPY
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ní stromů a jejich přípravu na odvoz. Vzhle-
dem k množství použitelné (prodejné) kula-
tiny a neschůdnému, z části podmáčenému 
terénu bylo nutno o pomoc požádat pana 
Bartoška z Tylovic s jeho strojem LKT (li-
dově nazývaným „Lakatoš“), který za režij-
ní náklady provedl stažení kmenů do mís-
ta odvozu, srovnal vyvrácené pařezy včet-
ně velkých kořenových balů a provedl další 
práce, na které by lidské síly nestačily. Přes 
náš původní pesimismus se podařilo zpra-
covat a prodat cca 30 m3 kulatiny použitel-
né na řezivo a farnost tím získala 39 790 Kč, 
což je vzhledem k finanční situaci farnos-
ti a loňskému zadlužení půjčkami na prove-
dení Revitalizace území kolem kostela (ze-
jména nové kamenné ohradní zdi) jistě po-
těšitelné. Organizaci prací a prodej kulatiny 
zajišťoval pan Jaromír Koryčanský. Nadále 
však díky obětavosti pana Bolcka pokračuje 
zpracování neprodejné dřevní hmoty a vy-
čištění lesa, odvoz obětavě podle časových 
možností zajišťuje náš farník farmář z Tylo-
vic pan Josef Fojtík.
Situaci v lese a obtížnost prací přibližu-
je alespoň několik záběrů, panující vedra 
však podchytit nešlo.

Pavel Jaška

Jak jsme už dříve naše farníky informovali 
– zejména při samostatné besedě na téma 
„Restituce církevního majetku“, Římsko-
katolické farnosti Rožnov pod Radhoš-
těm bylo zestátněno 44 pozemků v kata-
strálním území Rožnov pod Radhoštěm 
a 33 pozemků v katastrálním území Zub-
ří. V restitučním řízení však jsme získali 
zpátky jen malou část majetku v k.ú. Zub-
ří – v části nazvané „Boří“, navazující na 
hranici obou katastrů u Koryčanských Pa-
sek. Státní pozemkový úřad nám vydal 
19 808 m2 zemědělské půdy, kterou na zá-
kladě pachtovní smlouvy obhospodařu-
je Valašské ZOD, družstvo Zašová. Lesy 
České republiky, Lesní správa Rožnov pod 
Radhoštěm nám vydaly celkem 67 199 m2 

lesa a 713 m2 lesní komunikace. Na zákla-
dě rozhodnutí ekonomické rady farnos-
ti zajišťují nadále funkci lesního správce 
LČR, jmenovitě revírník Ing. Michal Da-
vídek.
Získané lesní pozemky však přináší i ce-
lou řadu povinností. Jednou z prvních bylo 
provedení tzv. „nahodilé těžby“ – odstra-
nit z lesa označené stromy napadené kůrov-
cem, vývraty a polomy, a to co nejdříve, aby 
kůrovec nenapadl zdravé porosty. Splně-
ní této povinnosti se daří hlavně díky oběta-
vé práci některých našich farníků. Největ-
ší část tohoto úkolu spočívala a ještě spo-
čívá na panu Jaroslavu Bolckovi z Tylovic, 
který díky svým zkušenostem s prací v lese, 
přes nedávná únavná vedra provedl káce-

Údržba farního lesa v katastrálním území Zubří

6.9. Proběhla pouť členů Matice svatoho-
stýnské celebrovaná o. arc. Graubnerem, 
po ní následovala schůze, na které se čle-
nové a důvěrnicí dozvěděli o proběhlých 
pracích a chystaných plánech.
P. Vývoda, předseda Matice, informoval 
o chystaném zastřešení stánku s občer-
stvením u poutního domu 1. Dále se stá-
le dojednává lepší dopravní obslužnost 
na sv. Hostýn. Zjistilo se, že poutní stez-
ka z Hostýna na Velehrad je špatně zna-
čená, a proto se řeší její lepší průchod-
nost  s autorem Dr. Trunečkou. Chystá se 
oprava cesty na Ovčárnu, realizace začne 
na podzim. Pozitivní ohlas má nově zave-
dený informační portál u baziliky u vody, 

kde se mohou poutníci dozvědět vše po-
třebné z internetu. A p. Vývoda má radost 
z nově obnovené tradice poutí schol.
P. Janek z duchovní správy sdělil, že je 
opravené 1. zastavení Jurkovičovy křížové 
cesty, v příštím roce to bude 11. zastave-
ní a za tři roky 10. Také se bude opravovat 
kaple sv. Sarkandra, a to především pod-
laha i s podlahovým vytápěním. A před 
pódiem bude zbudovaná cestička a výsad-
ba stromů.
Pí Loučková promluvila k důvěrníkům, aby 
jim poděkovala za obětavou práci a sděli-
la údaje o nově přijatých, ale i odešlých čle-
nech. Matice má nyní 6 912 členů, z toho je 
pouze nově přijatých za tento rok 11.

Větší starosti než počet členů všem důvěr-
níkům dělají neplatící členové, jen za rok 
2014 příspěvek nezaplatilo 1726 členů.      
Nakonec vystoupil p. Lednický ohledně 
nových stanov, které musí být předloženy 
do 31.12. 2016. Můžete si je přečíst, když 
kliknete na kulaté razítko s názvem Mati-
ce svatohostýnská vlevo naboku. Vyjádře-
ní a připomínky ke stanovám prosím, po-
sílejte do konce roku, a příští rok v květnu 
na schůzi valné hromady by se předložily.
Pak už jen probíhala diskuze a závěrečné 
požehnání otce arcibiskupa.

Za důvěrníky napsala Pavla Drlíková

Aktuální informace o poutích, 
duchovních obnovách a exerciciích na
www.hostyn.cz/_jubileum_2012_2.htm

Co nového v Matici svatohostýnské
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SVATÍ MĚSÍCE

Andělé jsou služebníci a poslové a jako 
čistě duchové bytosti obdařené rozumem 
a vůlí převyšují dokonalostí všechny 
tvory. O jejich existenci a poslání nám 
podává na řadě míst zprávy Písmo. Starý 
zákon o nich říká: „Hle, posílám před te-
bou posla, aby tě opatroval na cestě a aby 
tě uvedl na místo, které jsem připravil“ 
(Ex 23, 20). Podobně říká žalmista: 
„On (Bůh) svým andělům vydal o tobě 
příkaz, aby tě chránili na všech tvých 
cestách“ (Ž 91, 11). V Novém zákoně 

ANDĚLÉ  STRÁŽNÍ  / 2. 10. /

mluví Kristus o tom, že maličcí mají své 
anděly v nebesích slovy:  „Mějte se na 
pozoru, abyste nepohrdali ani jedním 
z těch maličkých. Pravím vám, že jejich 
andělé v nebi jsou neustále v blízkosti 
mého nebeského Otce“ (Mt 18, 10).                                                                                                                     
Tak dostává biblický základ přesvědčení 
církve, že s člověkem, ať malým či velkým, 
je spojen i jeho osobní anděl strážný. Sv. 
Tomáš Akvinský jejich poslání odvozuje 
od Boží Prozřetelnosti. Každý člověk 
má od Boha svěřeno svoje osobní lidské 
poslání, ale je také vystaven vlastním 
nebezpečím. Proto mu Prozřetelnost dává 
osobního anděla strážce. 
Poslání chránit, střežit a pomáhat trvá pro 
anděla strážného od narození do smrti 
člověka. V okamžiku smrti a soudu anděl 
přestává být strážcem a stává se svědkem 
o lidské věrnosti a poslušnosti, ale i o jeho 
zradách a vzpourách. Ochrana ze strany 
andělů strážných, která má význam jak pro 
materiální rámec našeho každodenního 
života, tak i pro náš vnitřní život, se děje 
především v oblasti našeho duševního 
života.
Andělova přirozenost je blíže Bohu nežli 
naše, a proto může skrze Boha poznat i naši 
situaci, a to lépe než my sami. Může působit 
na naši představivost, paměť a citlivost 
prostřednictvím hnutí a obrazů, aby nás 
osvítil a aby nás odvrátil od zlého. Nikdy ne-

proniká přímo do lidské vůle a do rozumu, 
do této sféry osobnosti má totiž přístup 
přímo jen Bůh. Andělé mohou poskytnout 
rozumu a vůli pouze „podklady ke zpra-
cování“ a tak je ovlivňují nepřímo. Kromě 
toho mohou ovlivňovat i materiální oblast, 
i když to dělají většinou nenápadně, v rámci 
zachování řádu světa a jeho zákonů.
Co se děje v našem andělu strážném, 
když nás vidí, jak jsme Bohu nevěrní, jak 
druhým křivdíme a pácháme zlo? Trápí 
se nad tím? Anděl patří k těm, kteří jsou 
již spaseni navěky a v těch „není ani smrt, 
ani smutek, ani nářek, ani žádná bolest“ 
(Zj 21, 4). To ale neznamená, že je náš 
anděl kamennou bezcitnou sfingou, které 
je náš život lhostejný. 
Anděl strážný vidí vše ve světle Boží dobroty 
a spravedlnosti, a činí vše možné, aby nikdo 
nebyl zatracen a aby i zlé přeměnil v do-
bré. Věčná moudrost a otcovská starost 
našeho Boha nám dává anděly za průvodce 
a pomocníky, aby nás přivedli do věčné 
vlasti. V jakémkoli okamžiku tak můžeme 
sáhnout po pomocné ruce našeho anděla. 
Ovšem ukazatelem správné cesty k Bohu 
nejsou pouze andělé, ale máme jimi být i my 
všichni. Milé slovo, které pohne našeho 
bližního k dobrému skutku, pozorné 
naslouchání druhým, ochrana slabých duší 
před nebezpečím, je úkolem nejen andělů, 
ale je to i poslání každého křesťana.

Slavení této liturgické památky (původ-
ně P. Marie Vítězné) ustanovil od roku 
1572 papež Pius V. ve výroční den ví-
tězství křesťanů v boji s Turky u Lepan-
ta (na mapě Nafpaktos či Naupactus). 
Dne 7.10. 1571 došlo k rozhodující ná-
mořní bitvě mezi islámem a křesťanstvím.                                                                                        
Svátek Panny Marie Růžencové oslavíme 
7. října.
Dějinný pohled na situaci říká, že Turci od 
počátku XV. stol. vládli velké části Balká-
nu. V r. 1453 se zmocnili Konstantinopole, 
kterou přejmenovali na Istanbul a chrám 
Hagia Sofia změnili v mešitu. Počátkem 
16. století si Turci podrobili Přední východ 
a s podmaněním benátského Kypru, v r. 
1571, ovládala osmanská říše celý východ-
ní středozemní prostor. Muslimové, kte-
ří uchvacovali křesťanské země, se na křes-
ťanech dopouštěli ukrutností a mnohé od-
váděli do otroctví. Z podnětu papeže Pia V. 

byla vytvořena protiturecká Liga, kterou 
20.5. 1571 spolu s ním podepsal španěl-
ský král a Benátská republika. Velitelem se 
stal španělský princ don Juan de Austria. 
Turků byla početná převaha. Za této velmi 
vážné situace pomohla modlitba růžen-
ce, ke které všechny křesťany vyzval pa-
pež Pius V.
U řeckého pobřeží v ústí zálivu u Lepan-
ta se na začátku října střetly dvě flotily 
o počtu 500 lodí (křesťanských lodí bylo 
111 benátských, 81 španělských, 12 pa-
pežských a 5 Maltézských rytířů) a asi 
200 000 mužů. Ve vítězném boji zahynu-
lo celkem na 40 000 mužů. Šlo o velmi vý-
znamnou porážku Turků. Památka, kte-
rá se začala slavit, byla rozšířena na ce-
lou církev v r. 1716 po vítězství nad Tur-
ky u Petrovaradina (v Jugoslávii). Při po-
tvrzení svátku v r. 1883 papež Lev XIII. 
přidal do litanií invokaci „Královno po-

Svátek Panny Marie Růžencové   

svátného růžence.“ Slavení svátku je od 
r. 1913 ve výroční den vítězství u Lepanta.
Tato oslava nás má podnítit k rozjímá-
ní o Kristových tajemstvích pod vedením 
Panny Marie, která byla zvláštním způso-
bem spojena s vtělením, utrpením a slá-
vou vzkříšeného Božího Syna.
Modlitba růžence spočívá v opaková-
ní andělského pozdravení s rozjímáním 
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PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ  Z A POSLEDNÍ OBDOBÍ

SVÁTOST KŘTU PŘIJALI  A  DO SPOLEČENST VÍ  CÍRKVE BYLI  PŘIJATI

jména a pří jmení pokř těn/a

Barbora Pavla Wrobelová 14.6.2015

O ndřej  Jan Vok áč 27.6.2015

Amálie M atůšová 21.6.2015

Viktorie  Rozalie  T itková 28.6.2015

Dominik Dobeš 28.6.2015

Jan Luk áš Pavlic a 28.6.2015

Jakub C hovanec 28.6.2015

Jaromír  Luk áš Br ynda 4.7.2015

Jan M atouš Br ynda 4.7.2015

Jan Rafael  Fojtík 5.7.2015

S tanislav Kunovský 11.7.2015

Michal  Černobila 19.7.2015

Š těpán Jan M ar tinec 19.7.2015

Anna Jurajdová 19.7.2015

Andrea Beránková 19.7.2015

Michaela Beránková 19.7.2015

Miloš  Radics 22.8.2015

Michaela Hrušovsk á 30.8.2015

Antonie Františk a Kolderová 30.8.2015
 
Blahopřejeme nov ým křesťanům k získ ání  této vznešené svátosti,  která má 
tyto účinky:
– odpouští  dědičný hřích a  u  dospělého všechny hříchy
– činí  pokř těného dítětem Božím

NA SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM SE VYDALI  A  SVÁTOST MANŽELST VÍ  UZ AVŘELI

dne jméno a pří jmení

20.6.2015 Michal  D vořák a  Ivana K apsiová

Jakub Navrátil  a  Denisa Vanč urová

26.6.2015 D ušan Holub a  K atarína Mrízová

4.7.2015 M ar tin O ndruch a  M arkéta Mičk alová

11.7.2015 Josef  Zetek a  Veronik a C ahlíková

Milan K amenár a  K amila Vašková

18.7.2015 Luk áš O ndruch a  Barbora K ašparová

Luk áš Říha a  Veronik a Blinková

25.7.2015 Radúz M ácha a M ar ta D rastíková

D avid Mizera a  Vladislava Z avadilová

8.8.2015 M atěj  Kubáň a M arkéta Kubáňová

Tomáš C humchal  a  Aneta Beránková

29.8.2015 Michal  Páleníček a  Vanda Gřešáková

12.9.2015 Miroslav Kovář  a  K ateřina Perutíková

19.9.2015 Jiří  Bur y a  Natálie  O rságová

Novomanželům gratulujeme a přejeme j im,  aby spolu ve vzájemné lásce 
a  spokojenosti  ži l i  po cel ý  život  tak,  jak si  před Bohem slíbil i .

o událostech z Ježíšova života (narození, 
veřejného působení, výkupného utrpení 
a oslavení).
Papež Jan Pavel II. prohlásil: „Růženec 
je současně meditací i prosbou. Naléha-
vost prosby o přímluvu Matky Boží spo-
čívá na důvěře, že její mateřská přímluva 
může u Srdce Syna dosáhnout všeho.“ Při-
pomenul, že „růženec Panny Marie, který 
se z vnuknutí Ducha Svatého postupně roz-
víjel v druhém tisíciletí, je oblíbená mod-
litba mnoha světců a učitelský úřad Círk-
ve k ní často vybízí.“ Proti hrozbám vá-
lek, terorismu a všem druhům zla, ten-
to papež pozvedl růženec se slovy: „Toto 
je největší lék. Modlete se, modlete se a více 
se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce 
Boží.“ V roce 2003 bylo od něj do růžence 
připojeno pět tajemství světla. Papež Pius 
XII. prohlásil, že růženec je kompendium 
(souhrn) celého evangelia.
Tato modlitba ukazující dějiny naší spá-
sy, patří k nejvíce doporučovaným a nejú-
činnějším a je stavěna na přední místo za 
mší svatou a pro duchovní osoby hned za 
modlitbu breviáře.
Radostným růžencem je nám nabíze-
no zpřítomnění si Otcovy lásky, s níž nám 
poslal svého Syna, abychom skrze něj 
měli věčný život v jeho společenství.
Růžencem světla je nám nabízen správ-
ný pohled na životní cestu až po tajemství 
eucharistie, které je láskyplným sjedno-
cením se s Bohem, díky výkupné smrti na 
kříži dovršené vzkříšením.
Bolestným růžencem je nám nabízeno 
pohroužení se do díla vykoupení utrpe-
ním Božího Syna až po vylití veškeré krve 
za hřích každého jednoho z nás. Je připo-
mínkou toho, jak velké zlo je hřích.
Slavným růžencem je náš pohled směro-
ván k věčnému cíli, kterým je trvalé spoje-
ní s Bohem. Je to pohled za hranici smrti 
do náruče všeobjímající Otcovy lásky.
Růženec je dar Mariiny lásky, Matkou po-
daný prostředek k úspěšnému projití ži-
votem a průvodcem na cestu ke svatosti. 
Toto by měly být dostatečné důvody, aby-
chom si ho zamilovali a používali.

Bože, vlij nám do duše svou milost, 
abychom ve spojení s Pannou Marií 
stále hlouběji prožívali tajemství našeho 
vykoupení, a dej, ať nás všechny, kdo jsme 
z andělova zvěstování poznali, že se Tvůj 
Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž 
přivede k slávě vzkříšení. Neboť on s Tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po 
všechny věky věků. Amen.
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Pro všechny děti (nejen) v naší farnosti 
probíhají již skoro od nepaměti letní tábo-
ry, na kterých si děti prohlubují svůj vztah 
k Pánu i k sobě navzájem, a navíc prožíva-
jí nevšední radovánky.
V letošním roce, Bohu díky, nebyla nou-
ze o nadšené mladé lidi, kteří dobrovol-
ně ve svém volném čase připravovali pro 
děti potřebné zázemí a pestrý program. 
Všichni animátoři měli už od nového roku 
spoustu práce, aby zajistili vše potřebné 
pro hladký průběh táborů. Nelze ani na-
lézt slova, která by dostatečně vyjádřila 
vděk, který si tito lidé zaslouží.

Po celé jaro probíhala příprava celkem 
tří táborů, z nichž se nakonec pro nedo-
statek dětí uskutečnily jen dva – jeden 
pobytový a jeden příměstský. O tom, jak 
to všechno dopadlo, si můžete přečíst 
v následujících článcích…

FARNÍ TÁBOR 2015

Farní tábor 2015 letos proběhl ve dnech 
12.–23. července 2015. Útočištěm se 
nám stala fara v životaplné vesnici Libina 
v okrese Šumperk. Jak místní s oblibou ří-
kají, nejdelší dědina v republice předsta-
vuje vstup z rozlehlých rovin kolem Olo-
mouce do pestrého jesenického podhů-
ří. A proč nejdelší? Vesnice se táhne podél 
silnice I. třídy v celkové délce 9 km.
Na letošním táboře jsme si vzali na paš-
kál Indiány. Samozřejmě jen obrazně, na 
velikonoční svíci zůstávají stále jen alfa 
a omega s křížem a letopočtem. Po celou 
dobu tábora jsme se snažili proniknout 
do všech tajů indiánské kultury, osvojit si 
indiánské dovednosti a poučit se z jejich 
hodnot. S úžasem jsme si uvědomili, jak 
příkladnou měli Indiáni úctu k přírodě, 
nakolik byli ukázněnější, než jsme zvyk-
lí my, a kolik toho má indiánský Manitou 
společného s Hospodinem.
V prvních dnech se náš indiánský kmen 
usadil v neznámé prérii blízko puebla Li-
bina a musel se postarat o přístřeší a po-
travu, vyrobit důležité nástroje a ubrá-
nit se nebezpečí. Jen Indiáni, kteří v tom-
to obstáli, mohli projít obřadem uvedení 
do indiánské dospělosti a hodovat u slav-
nostního ohně ve společnosti divoké-
ho šamana a v neposlední řadě i náčelní-
ka Talitha kum, což v překladu znamená 

Dobré Slunce, nebo snad ne?? (Mk 5,41)
Pravý indiánský život se rozběhl napl-
no až poté. Indiáni lovili ve svých loviš-
tích divou zvěř, nocovali v kmenovém týpí 
u totemu nebo jen tak pod širákem, či 
zdobili své wigwamy a squaw přírodními, 
vlastnoručně vyrobenými šperky. Bohu-
žel, osadě Indiánů se nevyhnuly ani nepří-
jemnosti v podobě vykopání válečné seke-
ry. Nájezdy bledých tváří se však poved-
lo odvrátit, a tak mohla být na závěr slav-
nostně vykouřena dýmka míru.
Letošního tábora se zúčastnilo 22 dětí, 
v převážné většině holky, které strávily 
část svých drahocenných prázdnin ve vel-
mi přátelském duchu a v příjemné atmo-
sféře, jejíž vytváření je hlavně jejich dílo. 
Za to jim patří velký dík, a protože tábor 
bez dětí je jako tělo bez duše, těším se, že 
se se všemi setkám napřesrok při další 
velkolepé táborové párty. ?

Náčelník Talitha kum

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2015

Původně druhý turnus příměstského tá-
bora, ze kterého se stal turnus jediný, pro-
běhl v Pastoračním centru poslední pra-
covní týden v červenci. Stejně jako Farní 
tábor, byl i příměstský poznamenán úbyt-
kem účastníků v posledních dnech před 
zahájením tábora. Finální počet účastní-
ků tedy byl 12, rovným dílem se o to za-
sloužili kluci i holky. 
Skvělé zázemí Pastoračního centra nám 

JAK JSME PROŽILI LETNÍ TÁBORY V NAŠÍ FARNOSTI
umožnilo prožít s dětmi kvalitní, akcí na-
bitý týden, z něhož si táborníci mohli od-
nést spoustu materiálního, duševního 
i duchovního bohatství. Vnitřní prostory 
sloužily k vyrábění a za použití moderní 
techniky k vtahování dětí do děje tábora.
Celým týdnem nás měla provázet myška 
Vločka, jenže ouha! Ukázalo se, že myška 
byla unesena zlým kocourem Alim, který 
po celý týden zanechával videonahrávky 
a další stopy, jež děti následovaly.
Cesta k záchraně myšky Vločky byla trnitá 
a vymetla téměř všechna zákoutí rožnov-
ského kulturně-sportovního života. Přes 
Jurkovičovu rozhlednu a Hradisko, Gib-
on park nebo Valašské muzeum v přírodě, 
hlubokými lesy a rozlehlými valašskými 
pasekami se vydali odvážní zachránci až ke 
šťastnému konci u závěrečného táboráku 
za účasti rodičů a blízkých.
Pestrou škálu zážitků doplnilo i přespání 
v Pastoračním centru poslední noc tábo-
ra, kterému navíc předcházelo večerní po-
hádkové představení v rožnovském kině. 
Věřím, že to všechno v dětech zanecha-
lo jen hezké vzpomínky a také touhu příš-
tí rok si tábor zopakovat. Velký dík pat-
ří i všem, kteří svou pomocí a modlitbami 

veškerou tá-
borovou čin-
nost v letoš-
ním roce pod-
porovali.

Jan Morcinek

OHLÉDNUTÍ
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Foto Silvie Fojtášková

TÁBOROVÉ (ŘÁ)DĚNÍ

Myška Vločka na příměstském táboře

Tajemství starého hradu

Světlo ohně nás učarovalo. 
Nebo ty buřty?

Já už se na to nemohu koukat
(snad dívat Valachu)!

Jééé - to fakt jedééé

Ten je ale 
splašený!

Já chci vééén!

Zpívat nás baví

Tak s tímto to umím perfektně

Že by indiánská miss?

Malá bojovnice
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