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MISIJNÍ NEDĚLE U NÁS I VE VIGANTICÍCH

Dobře se mi podívejte na ruce!
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Kousek od ráje

Jean Jacques Rousseau (1712–1778)
byl francouzský osvícenec. Zakončoval tu řadu francouzských myslitelů a filozofů, kteří začínali Pascalem, Voltaierem a Montesquiem. Nebyl tak bezbožecky orientovaný jako Voltaier, konečně stavěl se do role jeho odpůrce. Předpokládal přirozený stav člověka, který žije jako
osamělý chodec v přirozeném řádu a zcela se může spolehnout na svůj cit. Základní je pro člověka „mít rád sám sebe“. Jakmile začne člověk podle Roussoa „hloubat“, stává se z něho zvrhlé zvíře. Tolik
na začátek k člověku, na kterého jsem si
vzpomněl, protože je to Francouz (i když
švýcarského původu) a protože Francie je
v těchto dnech zemí, o které se asi nejvíce mluví.
V jednom svém díle Rousseau popisuje
dva příběhy. V prvním chce zřejmě dokázat, že jeho zaujetí lidskou přirozeností je
naprosto správné: Guvernér mysu Dobré naděje Holanďan Van der Stel chtěl civilizovat jednoho domorodce, Hotentota. Zajistil mu evropskou výchovu, dal mu
dobré vzdělání, krásně a bohatě ho oblékal. Když chlapec dospěl, měl se stát,
protože vzdělání na to měl a nadto ovládal několik jazyků, zástupcem jedné obchodní společnosti. Předtím však ještě
navštívil své příbuzné. A světe div se, zůstal u nich žít. Zřekl se všeho, co výchovou získal. Jeho přirozenost byla mnohem silnější a ovládla směřování celého
dalšího života.
Druhý příběh je z evropského prostředí,
z Francie: Jistý maršál de Villars vyprávěl,
že když při jeho válečném tažení způsobilo přílišné zlodějství jednoho dodavatele potravin v armádě hlad a reptání, přísně ho pokáral a pohrozil mu, že pokud
se to bude opakovat, pak ho nechá oběsit. „Tato hrozba se mě netýká“, řekl mu
podvodník celkem odvážně a pokračoval, „docela mě těší, že vám mohu říct, že
se nikdy nevěší člověk, který má sto tisíc
franků. A já mám sto tisíc franků.“ Maršál potom svůj příběh končil naivně: „Nevím, jak se to stalo, ale ten člověk opravdu nebyl oběšen, ačkoliv si to mnohokrát
zasloužil.“
Dlouho jsem přemýšlel, co asi ty dva příběhy spojuje. A ona je to asi opravdu přirozenost. Přirozenost kultury, ke které

člověk náleží a přirozenost vnitřní, jaký je
člověk bez ohledu na to, k jaké kultuře se
hlásí. Ale cosi stojí ještě nad tím.
To „nad tím“ dává příležitost krátce promluvit o Rousseově náboženskosti. Rousseau se nepovažoval za ateistu. Za posvátno považoval společenskou smlouvu a zákony. Nejvyšší bytost, ani ji myslím
nenazýval Bohem, je přirozeně původcem
obojího. Proto by podle Roussoa mělo být
náboženství státní. Mělo by být i součástí
přirozené výchovy.
Nechme ale Roussoa být. Dnes se otázka
náboženství vrací a často můžeme slyšet
slova, která si protiřečí. Tak například se
máme rozpomínat na své tradiční hodnoty. Pokud se na ně skutečně rozpomeneme, tak ty hodnoty jsou samozřejmě náboženské. Zase na druhé straně má někdo za to, že víra může za zabíjení. Odpověď na tyto rozpory je! Je však, a to se
dnes nenosí, nekorektní, ale zato je pravdivá: Probíhá globální válka proti křesťanům. Řešením není podcenění významu
náboženského cítění a významu víry, ale
naopak jeho docenění.
Pojďme se ptát, jak to je vlastně s ideálem,
ve kterém by člověk žil šťastně se všemi lidmi. Takový ideál na světě není, ten
si umíme představit jenom v ráji. Kde je
vlastně ráj? Toť otázka! Biblický ráj můžeme docela dobře lokalizovat, když samozřejmě čteme Bibli pozorně. Bůh vytváří pro člověka ráj a ten ráj není nikde
jinde než na zemi. Můžeme srovnat
Gn 1, 26-30; 2, 8-15.
Když budeme hledat opak, peklo, tak ho
podobně v Bibli popsané nenajdeme. Kupodivu ho však potkáme v ráji, když se
tam v podobě hada vplíží. Úkolem člověka je rajskou zemi obdělávat a střežit!
Záleželo jenom na člověku, jestli ráj zachová nebo nezachová. Zjevně ji nestřežil dobře.
A tak vidíme na zemi zmatek, který není
Božím záměrem, který však je a jeho příčinou je chování lidí. Tak nakonec i to
peklo můžeme lokalizovat, protože ono je
mezi lidmi.
Z Knihy knih poznáváme i náboženskost
člověka. Bůh člověka vyčlenil z živočišné
říše, dal mu příkaz, aby nad ní vládl. Člověk totiž od svého počátku s Bohem komuDokončení na straně 11
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ÚVODNÍ SLOVO
Bratři a sestry,
zdravím vás všechny a rád bych hned začal tím, čím jsem v úvodníku minulého
čísla skončil.
V září jsem uvažoval o možnosti dát lidem
v každou neděli příležitost přijít večer do
kostela. Od října se tento záměr díky několika lidem ze společenství podařil. V neděli od 19. do 21. hod. tak bývá otevřený kostel a musím říct, že mám radost ze zájmu
lidí. V šeru chrámu s otevřeným, ozářeným
svatostánkem se během dvou hodin vystřídají dvě či tři desítky lidí. Vidím tento nápad jako plod právě končícího Roku eucharistie, který naše diecéze prožívá. Znovu si v těch chvílích ticha uvědomuji, jak
velké věci Pán dokáže dát, když k němu
s důvěrou přistoupíme. Srdečně zvu k prožití zkušenosti s Boží blízkostí.
Druhým počinem, který se vztahuje k eucharistickému roku, je aktivita o. arcibiskupa Jana. Jak už bylo zmíněno v ohláškách,
založil společenství lidí ochotných adorovat Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní
a nazval je Eucharistická hodina.
Členové se zavazují k půl hodině adorace týdně nebo minimálně jednou za měsíc a půl hodině jakékoli služby bližním.
Jako biskup naší diecéze nabízí touto cestou možnost získat při každé adoraci pl-
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ROZHOVOR
nomocné odpustky pro sebe či duše
v očistci, při splnění základních podmínek: Svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže, nemít zalíbení ani v lehkém hříchu a samozřejmě touha odpustky získat. Vím, že v našem českém prostoru je se slovem odpustky spojena spousta nejroztodivnějších asociací, nicméně nepřestává platit, že spravedlnost žádá vyrovnání. Každý hřích s sebou nese důsledky, a i když
je nám ve svátosti smíření odpuštěno,
důsledky našeho zla trvají a často taky
rostou. Odpustek je milost daná církví
na odčinění těchto skutečností (časných
trestů), vzatá z „pokladnice“ církve – ze
zásluh Krista a svatých. Neříkám, že bychom se nyní měli stát lovci odpustků,
spíše si všimněme, že nám církev tímto mimořádným způsobem pomáhá trvale směřovat svůj život k dobru. Možná
vám vyvstává obava z nenaplnění závazků. Zde je nutné říct, že účast v Eucharistické hodině nezavazuje pod hříchem.
Na druhou stranu však závazek člověka
motivuje nepodlehnout lenosti či průměrnosti. Adorací se myslí jakékoli přebývání před eucharistií, nejen při výstavu, ale třeba i během dne či přede mší
atd. Taky není nutná půl hodina v celku.
S dobrým skutkem je to obdobné. Otec
arcibiskup z nás nechce udělat ani lovce
dobrých skutků, spíše křesťany povzbudit k vynalézavé v lásce. I zde mi dovolte vyzvat vás, abyste se připojili. Víc jak
1500 věřících naší diecéze už tento krok
udělalo. Vykročme i my.
Posledním krokem, který bychom mohli
udělat společně, je dobré prožití adventu. Rád bych, aby se od první adventní
neděle rozběhla aktivita pro rodiny, kterou jsem nazval „PUTOVÁNÍ S MARIÍ“. Týkala by se vždy jedné rodiny,
která se ve vybraný adventní večer odebere k jiné rodině, se kterou se pomodlí.
Uprostřed sebe budou mít sošku těhotné Madony. Po modlitbě soška zůstane
u navštívené rodiny a ta ji druhý večer
donese další rodině. Maria vyjde na začátku adventu z našeho kostela a vrátí se
tam na Štědrý den odpoledne.
Vím, že můžeme dobře prožívat svůj život i bez různých pomůcek. Nebojme
se však přiznat si, že jsme jen lidé a často na cestě za Pánem nějakou tu pomoc
potřebujeme. Pomáhejme si navzájem,
vždyť Bůh připravil nebe pro všechny.
P. Kamil
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Musíte mít pořád pokoru…
Paní Ludmila Pavelková pololeží a polosedí na pokoji v Domově seniorů
v Rožnově p. R. Životní rádius této ženy
je jen několik centimetrů. Tedy přesně tak daleko, kam dosáhnou její pokroucené ruce a co ji dovolí její nehybné tělo. Spastická obrna paní Ludmilu
znehybnila už od narození. Až na dřeň
bytí tak tato žena poznává, co znamená celoživotní závislost na druhých lidech. Kdo ale čeká zatrpklou a ztrápenou tvář bude zklamaný. Uvítá ho šibalsky se usmívající žena, která navíc oplývá zvláštním, vytříbeným životním nadhledem.

Jaké máte vzpomínky na své dětství
prožité na pasekách pod Soláněm?
Narodila jsem se před 75 lety na Novojičínsku, a to údajně ve středu. Ve čtvrtek
mě kmotra pokřtila, protože jsem byla velice slabá a ona se bála, že umřu. Teprve
poté se maminka přestěhovala ke staříčkům do Solance do malé dřevěnky, a tam
jsem vyrůstala. Na dětství ale moc vzpomínek nemám. Většinou mě vychovávala
stařenka, protože maminka si musela hledat obživu, byla samoživitelka. Když jsem
měla začít chodit, stařenka mě vždycky
postavila a já jsem spadla. Jenom jsem se
plazila po zemi, jako hlemýžď. Tak pomalu začal ten kolotoč... Nosili mě po doktorech, až jsem se dostala do nemocnice do
Brna, kde si mě chtěli nechat. Ale maminka mě nedala a odnesla si mě zase zpátky
domů. Zkoušela jsem se stále pohybovat,
ale nešlo to. Tak jsem se jen zdálky dívala,
jak si ostatní děti hrají. Měla jsem takové ukradené dětství – bez sourozenců, bez
dětí kolem sebe…

Jak jste se vlastně naučila číst a psát,
když jste nemohla chodit do školy?
Říkali o mně, že jsem nevzdělavatelná,
a že musím do ústavu. Ale jednou přišel
pan řídící a řekl mamince, že když mě ona
naučí doma číst, že ji úřady dají pokoj.
A protože maminka zrovna dělala školnici, začala nosit domů vyřazené knížky.
A moje kamarádka Maňa mi nosila zase
staré popsané sešity se slovy, „toť sa budeš učiť!“ A tak jsme si spolu začaly hrávat na školu – ona byla učitelka a já žačka. A tak jsem se naučila psát. Ale číst ne.
Asi mi to nešlo, navíc jsem byla strašně
umíněná, nechtěla jsem.
Měla jsem však o 5 roků mladší sestřenku
na Vsetíně. Jí bylo teprve 7 roků a uměla krásně číst. A to mě nakoplo! Bylo mi
už 12 let, když jsem se naučila číst. A od
té doby se četba stala mým věrným průvodcem. Četla jsem hlavně pohádky a Písmo svaté. Doslova a do písmene jsem se
zamilovala do knih, nic jiného mě už nezajímalo.
Přichází dospívání, kdy jste musela
plně zakoušet, že Váš život bude jiný,
než životy Vašich vrstevníků…
Kamarádka Maňa začala pracovat ve 14
letech (což bylo v té době normální) a já
jsem pozorovala, jak je pěkně oblečená a že si vydělá a že může mít všechno...
A já nic. Já jsem neměla ani korunku,
nic. Potrpím si odmala na všechno pěkné
a tak bych si ráda něco koupila – a nebylo to možné. Tak jsem pochopila, že jsem
jiná, že se nesmím na nic takového dívat.
Těžko se to říká. Ale bylo to pro mě obrovské utrpení. Trpké, trpké to bylo… Netoužila jsem po nějakých velikých zážitcích, dokonce ani po rodině ne. Ale toužila jsem se vyrovnat vrstevníkům. A nešlo
to. Ten nešťastný materialismus! Maminka se snažila, šila mi šaty, vozila mě všude s sebou – v kočárku (od 14 roků jsem
se ale styděla, tak to už ne). V těch letech
také zemřeli staříčci a já jsem viděla, že
pomalu zůstávám sama. A dnes kolikrát
uvažuji, jak jsem ten život vlastně prožila,
a byl opravdu takový, jak si ho pamatuji?
Musel být…
V 70. letech jste začala psát do rubriky
Za světlem naděje, v rámci Katolického

týdeníku, kterou vedly urbanky (řeholnice řádu sv. Františka)
…do této rubriky psali nemocní. A dopisovali jsme si také vzájemně – o víře, povzbuzovali se. Dvacet let jsem si dopisovala s řádovou sestrou Alžbětou z Vlašimi. Od ní jsem se moc, opravdu moc naučila. A jejím prostřednictvím jsem se také
dostala do podzemní církve.
Sestra Alžběta Vám také pomohla setkat se s mnoha kněžími. Na které
z nich byste vzpomněla?
Bylo jich víc. Ráda vzpomínám na otce
Karla od jezuitů, který působil do roku
1989 jen v civilních zaměstnáních. Jezdil
za mnou domů, potom na Vsetín, a potom
i do Domova seniorů v Podlesí. Otec Karel mě neopustil ani když byl v důchodě.
Dal mi hodně pro upevnění víry, svátosti
a připravil mě vlastně na život. Dal mi do
života radost. On sám byl mužem modlitby i činu.Už není mezi námi.
Vzpomínám také na otce Aloise z Lidečka, který byl vysvěcený až v roce 1973.
V rámci společenství Za světlem naděje
jsme se vždy modlili za konkrétní bohoslovce. A když dostudovali, rozdělili jsme
si je a modlili se za ně dál, pokud o to stáli. Já právě za otce Aloise.
V Podlesí, v domově seniorů, tam mě
navštěvoval otec František z Hošťálkové. A vždycky mě úkoloval za co všechno a za koho všeho se mám modlit. Modlit se, modlit se, modlit se. Spolupracovali
jsme spolu 15 roků. Když Domov v Podlesí spadl pod Valašské Meziříčí, setkávání
s knězem skončilo. Zůstala mi jen modlitba, pod jiným vedením.
Kde jste se ocitla po odchodu maminky?
Když mi bylo 30 roků, tak jsem si říkala
„tož kolik tu ještě musím být…?“ – myslela jsem si, že víc jak do třiceti nedožiji.
Po smrti maminky (to mi bylo už 46 roků)
mě ošetřovaly zdravotní sestřičky a pan
primář na LDN na Vsetíně, jinde pro mě
místo tenkrát nebylo. Brali mě jako docela zdravou ženu. Také v tom jako by se
pořád táhla vůle Boží. Doslova jako by
mě někdo táhnul po červené nitce. Stále
vpřed. Že mám ještě něco za úkol.
Z Vaší blízké rodiny už všichni odešli
na věčnost. Vždy jste však měla hodně
přátel, kteří s Vámi zůstávali.
Je Božím dílem, že vždycky se našel někdo, kdo mi pomohl žít. Hodně jsem jez-

dila s různými rodinami k nim domů, leckde jsem se podívala – snad všude, kde
jsme mohli vjet s vozíkem. Měla jsem kolem sebe vždy spoustu přátel – a oni nikdy nelitovali svého času a darovali ho
mně…
Těžko se mi chápe, jak se člověk vypořádává s faktem, že je takřka stoprocentně odkázaný na službu druhých?
Musíte mít pořád pokoru. Nesmíte nikdy
říct plně, co chcete říct. Musíte stále myslet na toho druhého. Někdy chci vykřiknout NE, ale řeknu nakonec ANO. Ale
neberu to negativně. Musí to být tak, aby
to mně i jemu vyhovovalo. Obě strany se
musí přizpůsobit.
V Domově seniorů v Podlesí jste byla
25 roků. Tady, v Rožnově jste třetím rokem. Je to radikální změna v životě…
V Podlesí jsem získala hromádku přátel
za 25 let. Tady je už nezískám, byť bych
chtěla. Jsem však překvapená, že i když
jsem v Rožnově jen chvíli, zažila jsem
i zde krásné duchovní věci. Mám třeba
velkou radost z toho, že před rokem jsem
se po 29 letech vrátila zase do živého růžence. Také z toho, jaké lidi jsem tady
mohla potkat, třeba po 60 letech.
Vím, že mnohé modlitby věnujete za
rožnovské duchovní otce, farníky a aktivity v rožnovské farnosti. Musíme
Vám za to děkovat. Chcete rožnovským
farníkům něco vzkázat?
Zrovna nedávno jsem dostala roztomilou
SMS, bylo v ní napsané: „Dnes vyšlo sluníčko jen pro tebe. A skrze sluníčko, ať tě
hřeje Boží láska. Nech se zahřívat.“ A to
chci věnovat celému Domovu, mým známým a všem, kteří to potřebují, aby pocítili Boží lásku a mohli se zahřát.
Za rozhovor děkuje Marie Popelářová

JABLÍČKO

Ludmila Pavelková
Jsem sama v pokoji. Sedím ve své posteli, která přesto, že je měkká, všude mě nepříjemně tlačí. V hlavě mám mnoho pocitů a myšlenek, jako například tuto: všecko, co vznikne v přítomném okamžiku,
nese kvalitu dané chvíle. A u mne je to
také takové.
Mám tudíž velkou chuť na jablíčko, které leží v misce na stolku, dost daleko ode
mne. Sama tam pro něho nedosáhnu
a tady na blízku nikdo není, kdo by mi ho
podal. Mlčky po něm pošilhávám a tím
ho lákám, aby vyskočilo za mnou, že to
má snazší než já, protože je mnohonásobně lehčí. Ovšem nehýbe se, ani já se nepohnu vlastní silou ze svého místa, i kdybych sebevíce chtěla dojít si pro ně. Tak
radši zaměřím pozornost od sebe samé jiným směrem a pustím se do psaní. Ano,
psaní pro mě znamená, že aspoň na chvíli
zapomenu na všecko, jak na tu svoji mlsnou chuť, tak i na svůj stálý vnitřní pocit,
že jsem tady jako zvířátko v kleci, které se
z ní nemůže samo dostat pryč kvůli svojí
tělesné bezmoci.
Přemýšleli jsme někdy nad tím, jestli
jsme my pro druhé lidi vůbec stravitelní?
Tato poněkud zvláštní otázka mě napadla, když jsem docela náhodou zaslechla
postesknutí: „Nikdo mě nemá rád!“ Tato
věta měla v sobě hořkou příchuť. A myslím, že v ní byla obsažena spíš než láska,
která přece dávno chodí po jiných cestách
než po chodbách domova důchodců, naléhavá potřeba lidského pochopení, které člověk chce pociťovat jako vlídnou přízeň a teplou pozornost, v níž se pak setká
oproštěný od všeho s druhým člověkem
v porozumění jako ty a já. Není však obvyklé mít vždy otevřené srdce pro druhé
lidi a pustit je do svého času. Vždyť náš život není jen naším vlastnictvím, ale vrhá
také světlo nebo stín na jiné. A pouze na
nás samých záleží, čeho bude víc.
A nakonec mi dochází skutečnost, že
v tomto svém psaní jsem vlastně hovořila
s lidmi, které nevidím, a tím jsem se částečně osvobodila od tíhy svého položivota i času. A za to vděčím tomuto jablíčku.
Kdybych ho jedla, nic bych nevymyslela.
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Dešťové vody už nebudou kostelu škodit
V letech 1957–1958 byla za působení P.
Josefa Segeta provedena největší generální oprava našeho kostela, která se věnovala vlastní budově kostela, především
šlo o opravu a vyztužení klenby a zajištění vrchních částí obvodového zdiva kostelní lodi železobetonovými věnci, staženými ocelovými nosníkovými táhly. Bylo
také provedeno nové zastřešení kostelní
lodi konstrukcí z ocelových příhradových
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vazníků s krytinou z keramických tašek
na dřevěných latích. Namontovány byly
i nové hromosvody a provedeny úpravy venkovní kanalizace. V roce 1983 za
působení P. Jaroslava Jokla byla s vydatnou brigádnickou pomocí farníků střecha
kostela nově pokryta měděným plechem
– tolik krátce z historie kostela.
Za těch zhruba 56 let byla kanalizace odvádějící dešťové vody z kostela pochopi-

telně zanesená a nefunkční, čímž docházelo při deštích k podmáčení soklu a kostelního zdiva. Bylo proto zapotřebí vyřešit tento krizový stav urgentně a pokud
možno tak, aby farnost nebyla zatížena
budoucími platbami za odvod dešťových
vod do veřejné kanalizace ( které musí
soukromé osoby i podnikatelské subjekty
včetně farností platit ). Některé farnosti,
které mají svedeny dešťové vody do veřejné kanalizace, platí i více než 50.000,- Kč
ročně, což je velmi ekonomicky zatěžuje.
Naše farnost, díky rozsáhlým pozemkům
kolem kostela a Pastoračního centra,
měla ideální možnost obnovit a rozšířit
starý ekologický a pro nás i ekonomický přínos – využití trativodů. Toto řešení nám zároveň přináší udržování hladiny spodní vody v pozemcích areálu a tím
i menší riziko usychání porostů. V roce
2014 v rámci revitalizace areálu kolem
kostela již byly svedeny do trativodu odpadní vody z pravé strany kostela, Pastoračního centra a kůlny. V letošním roce
bylo vidět rozdíly na stromech v místech,
kde je funkční trativod a kde není. Stromy v místech, kde již byl proveden trativod, zejména v prostoru za kostnicí, netrpěly nedostatkem vody, neboť si braly
vláhu ze spodních, trativodem zavlažovaných vrstev.
Dlouhodobý prakticky již havarijní stav
dešťové kanalizace na levé straně kostela
bylo nezbytné vyřešit v tomto roce. Opravená dešťová kanalizace začíná u prvního
střešního svodu (od hlavního vstupu do
kostela), pokračuje podél kostela k čistící
šachtě v rohu u zákristie, do níž je napojen druhý střešní svod z kostelní lodi a zákristie, obchází zákristii, za níž je umístěna druhá čistící šachta. Do ní je sveden svod ze střechy nad presbytářem kostela. Dále pak pokračuje trasa kanalizace k dvanáctému zastavení, kde je u chodníku třetí kontrolní šachta. Popsaná trasa obnovené dešťové kanalizace je provedena z plastového potrubí o průměru
200 mm. Z třetí čistící šachty začíná trativod se dvěma retenčními nádržemi pro
případ silného deště. Z retenčních nádrží vedou trativody z několika děrovaných
hadic průměru 100 mm obsypaných kamenivem. Hloubka trativodu je 210 cm
s možností unikání nadbytečné vody propustnými vrstvami do řečiště Hážovky.
Zároveň jsme přichystali možnost napojení svodu ze střechy kostnice pro případ
opravy její střechy.

Prováděných výkopových prací jsme zároveň využili k provedení přípojek s vývody pitné vody a elektrické energie (slaboproud i silnoproud) v délce 55 metrů, s možností celoročního využití pro obsluhu občerstvení při pořádaní farních
akcí a pro zalévání okrasných dřevin ( bez
komplikovaných provizorních přípojek).
Při výkopových pracích jsme zjistili havarijní stav původní přípojky pitné vody do
zákristie a nahradili ji novou polyetylenovou hadicí.
Při těchto pracích bylo vykopáno 60 m3
zeminy, kterou jsme využili k opravě komunikace v našem farním lese na Zubersku. Tato lesní komunikace byla zničena v době před 30 lety jízdou ruských
vojenských transportérů, které na našich farních pozemcích prováděly výcvik .
Závěrem – bylo zabudováno: 120 m kanalizačního potrubí o průměru 200 mm,
200 m děrované hadice o průměru 100
mm, 3 ks čistících šachet, 2 ks retenčních
nádrží o průměru 1 000 mm, 55 m elektrických kabelů, 65 m vodovodní přípojky, 30 m3 hrubého kameniva a 30 m3 jemného štěrku na zásypy.
Celkové náklady letošní opravy dešťové
kanalizace díky několika opravdu obětavým farníkům – pánům Jaromíru Koryčanskému, Matěji Rončákovi, Liboru Malíkovi, Stanislavu Janečkovi a bagristovi Karlu Fojtáškovi dosáhly necelých 150.000,- Kč. Při realizaci akce dodavatelským způsobem s použitím platných rozpočtových cen by nás provedení
popsaných prací stálo cca 500.000,- Kč.
Úspora asi 350.000,- Kč tedy činí více
než trojnásobek skutečně vynaložených
nákladů proti svépomocné realizaci obnovené dešťové kanalizace obětavými
farníky.
Díky provedenému odvodnění nebude
náš kostel dále podmáčen dešťovou vodou, která mu léta škodila. Poděkování za
realizaci této naléhavě potřebné akce patří zejména panu Jaromíru Koryčanskému, který akci připravil, řídil a také v potu
tváře s velkým nasazením realizoval, ale
i ostatním výše uvedeným obětavým farníkům. V neposlední řadě pak je nutno
vyjádřit vděčnost našemu Pánu za příznivé klimatické podmínky po celou dobu realizace prací, až do posledního dne, kdy
po rozhrnutí zeminy ve farním lese začalo pršet.
Pavel Jaška

Farníci sobě – nebo jen někteří obětaví farníci farnosti?
Při dokončování Revitalizace území kolem
kostela Všech svatých s obnovením kamenné ohradní zdi kolem celého areálu kostela
(včetně šesti zbývajících kapliček křížové cesty) v loňském roce před oslavami 250. výročí posvěcení kostela – zejména při terénních
a sadových úpravách byl v některých dnech
celý areál plný obětavých brigádníků, často
včetně pilně pracujícího našeho pana faráře
Kamila Obra – radost pohledět. To farnosti
umožnilo stihnout termín oslav, vytvořit pro
oslavy důstojné prostředí, vytvořit přátelskou

atmosféru v kolektivu brigádníků a v neposlední řadě šetřit již tak vysoké náklady.
Nevíme, zda po této akci již všechno nadšení vyprchalo, neboť většina letos vyhlašovaných brigád již byla realizována převážně jen stále stejnými obětavými farníky. Při nedostatku brigádníků pak nelze
provést v plném rozsahu práce, pro které
byla brigáda vyhlášena.
Například na brigádě v sobotu 7.11.2015
se dostavili pouze dva lidé. Patří jim velký dík, i když plánované práce pro malou
účast nebylo možné splnit.
Kritická slova však naprosto nepatří na
adresu žen, které se starají o pravidelné
uklízení kostela (společenství svaté Marty) a zejména o náročný úklid Pastoračního centra a fary. Nesmíme zapomenout
ani na kuchařky, na farníky, kteří dlouhodobě udržují zeleň kolem kostela, a na
další nejmenované obětavé pracovníky.
Těm patří naše úcta a veliké díky!
Velmi prosíme obětavé farníky, kterým
záleží na našem společném „domově“,
aby si udělali čas na vyhlášené brigády,
aby se areál našeho kostela důstojně připravil na nastávající vánoční svátky.
Všem za upřímnou a obětavou pomoc děkuje Ekonomická rada rožnovské farnosti.
Pavel Jaška

K POVZBUZENÍ
Jakmile slepý žebrák Bartimaos uslyšel,
že jde kolem Ježíš Nazaretský, začal volat:
„Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho
okřikovali, aby mlčel. Ježíš se ho ale zeptal:
„Co chceš, abych pro tebe udělal?“
(srov. Mk 10, 46-52)
V životě nás potkávají chvíle, kdy máme
v hlavě jen tuto jednu jedinou větu: „Pane
Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade
mnou hříšným.“
Pod touto větou se může schovávat mnohé – uzdrav mě, nenech mě o samotě,
pomoz mi vyřešit to, co mě tolik trápí…
Představuji si, že jsem v nejhorší situaci, jaká může být – pro každého je tím
nejhorším něco jiného. Volám o pomoc
a ostatní mě okřikují, abych mlčel(a),
abych neotravoval(a) svými problémy.

Nikoho mé trápení nezajímá.
Možná se v našem okolí skutečně nenajde
nikdo, kdo by byl ochotný nás vyslechnout nebo podat pomocnou ruku. Možná
jsme opravdu na všechno sami.
Máme-li ale víru v to, že Bůh může naše
trápení změnit, pokud k němu opravdu
upřímně voláme, pak si můžeme být jisti,
že nás slyší a že nás nenechá v té mizérii,
ve které se nacházíme
Dostaneme vždy přesně to, co si přejeme?
To zcela určitě ne. Ale můžeme se spolehnout na to, že Bůh se nad námi neustále
smilovává a proměňuje naše životy.
Důležité je vytrvat, věřit a dát Bohu
šanci, aby si nás mohl zavolat a říci:
„Co chceš, abych pro tebe udělal?“
Podle www.vira.cz
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Drazí bratři a sestry,
dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství. Začínáme advent, který nás připravuje na
příchod Spasitele. Ten přichází jako zachránce. V Něm nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý hřích. To
je důvod skutečné naděje.
Boží moc však respektuje svobodu každého
z nás. Uzdravující sílu Božího milosrdenství
zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že
Boží milosrdenství potřebuje a prosí o ně.
Možnost odpuštění ve zpovědi se nabízí všem, i těm, kdo nebyli u zpovědi velmi
dlouho. Mimořádnou příležitost ke smíření s Bohem a církví mají všichni, kteří církev opustili, nebo upadli do církevních trestů. Všichni zpovědníci mají pro tento rok
právo rozhřešit hříchy vyhrazené biskupovi.
Od začátku doby postní budou mít vybraní kněží v katedrálách a při lidových misiích
možnost rozhřešit i hříchy vyhrazené papeži. Nebojte se oslovit své duchovní pastýře,
kteří Vám rádi poradí a pomohou.
Mimořádnou příležitost nabízím všem,
kteří nemají pokřtěné děti pro jakékoliv
komplikace nebo zanedbání či nedorozumění. Jedinou podmínkou pro křest dětí
bude upřímný úmysl jim také předat víru
a ve víře je vyučit. Kromě stálé možnosti ve
všech farnostech bude společná příprava
rodičů na křest dětí ve všech děkanátních
městech. Příprava začne po Vánocích
a bude uzpůsobena situaci žadatelů. Těm
rodičům, jimž samotným chybí náboženská výchova bude nabídnuta pomoc.
Podobně mohou dospělí kromě svých farností i v děkanských kostelích využít příležitost přípravy ke křtu či prvnímu svatému přijímání a biřmování, nebo najít pomoc při návratu k přijímání svátostí třebas po dlouhé době.
Na odpuštění od Boha i církve bychom
všichni měli odpovědět odpuštěním všem,
kteří se nějak provinili proti nám. Spustit uzdravující lavinu odpuštění! Rok milosrdenství nás zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy a smířili se se
všemi. Odpouštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Odpuštění je základním rysem křesťanské kultury, je nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky a barometrem věrohodnosti naší víry. Odpuštění je však třeba žít každý den i v maličkos-

tech. Při odpuštění se nemusíme ptát, jestli si to dotyčný zaslouží. Odpuštění je nezasloužený dar, který obohacuje především
toho, kdo odpouští. Hlavním důvodem pro
odpuštění je, že Bůh odpustil nám.
Abychom se taky sami stali nástrojem Božího milosrdenství, budeme si během roku
často připomínat skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Budeme se v nich
prakticky procvičovat, jeden druhého povzbuzovat. Velmi se těším na to, že se v našich farnostech naučíme v této věci spolupracovat a dobré skutky organizovat, že
rozkvete služba dobrovolníků Charity. Pracovníky Charit prosím, aby se ujali iniciativy. Rok milosrdenství je mimořádnou příležitostí právě pro Charitu, jejíž jméno česky znamená milosrdná láska.
Osobním vrcholem Roku milosrdenství pro
každého z nás bude putování ke Svaté bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena v diecézích.
V Arcidiecézi olomoucké to bude v katedrále a bazilikách na Velehradě a na Svatém
Hostýně. Po opravdové přípravě, k níž patří
obrácení, pokání a smíření, projdeme Svatou branou jako kající poutníci, kterým už
byly odpuštěny hříchy a oni přicházejí prosit o odpuštění trestů za ně.
V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní při mši svaté, kterou zahájíme v kostele Panny Marie
Sněžné v 10 hodin a průvodem půjdeme do
katedrály, kde se otevře Svatá brána. K této
mimořádné bohoslužbě Vás srdečně zvu.
Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.
Drazí bratři a sestry,
dnes vstupujeme do adventu, doby intenzivní přípravy na příchod Spasitele, který
je darem Otcova milosrdenství. Objevujme
hodnotu ticha a mlčení, v němž nasloucháme Božímu slovu, rozjímáme o něm a přijímáme ho za své tak, že ono vytváří náš
vlastní životní styl. Heslem tohoto roku je
Ježíšova výzva: „Buďte milosrdní, jako je
milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36) Kéž se toto
Ježíšovo slovo vtělí do našeho života, myšlení a skutků. Pak bude Spasitel nově přicházet do našich rodin i do dnešního světa
a ukáže se jako zachránce. K tomu žehná
a o modlitbu prosí
arcibiskup Jan

1 S použitím myšlenek papeže Františka z buly, kterou vyhlašuje Mimořádný rok Božího milosrdenství

ADVENT
V neděli 29. listopadu vstupujeme do nového liturgického roku dobou adventní.
V této souvislosti se mi vybavila vzpomínka na kněžský seminář, kde jsme po celý
advent spolu s ostatními bohoslovci zpívali každoročně v seminární kapli nádherný chorál Rorate caeli desuper, et nubes
pluant iustum – Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte spásu. Znovu jsem si
letos tuto píseň (č. 128) v Kancionálu otevřel a doporučuji i vám, abyste se nad ní
zamysleli a rozjímali nad jejím hlubokým
textem.
Ten ukazuje na podstatu doby, do níž
jsme vstoupili, snaží se přiblížit hloubku adventu jako doby očekávání a naděje, která přichází z nebe jako rosa, to znamená jako Boží dar – dar Syna, Spasitele Ježíše Krista. Boží milost (a dar Syna je
tou největší milostí v dějinách lidstva) nemůže být v žádném případě námi vytvořená nebo dokonce vynucená, přichází nezávisle na nás, přichází tehdy, když si konečně přestáváme zakládat na naší vlastní
aktivitě a zásluhách.
Jenže my tak rádi organizujeme, chceme
věci kolem sebe vlastnit, ovládat, chceme být pány situací. V běžném životě je
to někdy potřeba, ovšem v duchovním
životě to nejde. Nemůžeme manipulovat vztahem s Bohem, nemůžeme používat víru jako prvek manipulace s druhými, i když to vypadá třeba hodně „zbožně“. Bůh dává své požehnání jako rosu,
jako něco, co vyžaduje citlivé a především otevřené srdce, otevřené mé já, takové já, které si je vědomo skutečnosti,
že něčím takovým jako milost nelze manipulovat, pouze se tomu otevřít a přijmout jako dar.
Odevzdanost na přijetí Boží milosti ale
neznamená pasivitu, naopak je to postoj nanejvýš aktivní, je to postoj bdělosti, očekávání. Doba adventní nás k tomuto postoji vede.
Zkusme si to uvědomit v souvislosti s letošním očekáváním Mesiáše, který přichází jako největší dar Boha Otce světu
pro jeho spásu.
O. Vítězslav Řehulka,
farnost Ostrava-Zábřeh
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DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den.
Přináším ti v něm své modlitby,
práce, radosti i utrpení ve spojení
s Ježíšem Kristem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe
samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je
i mým průvodcem a vyzbrojí mě
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou
Církve, zvláště na úmysly, které
nám předkládá Svatý otec a naši
biskupové pro tento měsíc, aby...

Proč brát vážně Laudato si´?
V roce 1959 pořídila americká družice Explorer 6 první snímky planety Země z vesmíru. Od 20. století přináší média podrobné zprávy ze všech konců světa – víme, co
se děje na Antarktidě, v Nigérii i na Blízkém
Východě. Pohled na zranitelnou a konečnou
planetu Zemi, stejně jako pohled na chudobu jižní polokoule a bolesti okolního světa,
nás nemůžou nechávat lhostejnými.

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

PROSINEC

1. Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy
neunaví nám odpouštět.
2. Za rodiny, zejména za ty, které
trpí, aby v Ježíšově narození nalezly
znamení pevné naděje.
3. Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána
Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my
pochopili, jaké poklady slávy skrývá
křesťanům jeho dědictví.
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Samotný název papežské encykliky Laudato si´(„Pochválen buď“) je začátkem chvalozpěvu svatého Františka z Assisi. Papež
František nám slovy svého jmenovce dnes
připomíná, že „náš společný dům /jak nazývá zemi/ je jako bratr, s nímž sdílíme život, a jako krásná matka, která nás objímá
svou náručí“. Usmíváte se a říkáte si, že papež měl „slabou chvilku“ a romantizuje?
Všichni, kteří občas římského biskupa posloucháme, tušíme, že o romantiku nepůjde. Papež František velmi dobře vnímá
důvody, proč bychom měli být citliví k veškerému životu, který je kolem. Že veškerý

život je Božím dílem. Zodpovědnost, která se pohledem na křehkou planetu a chudobu a nespravedlnost ve světě až bolestivě rozšířila, je hlavním tématem encykliky.
Také to, že největší díl oné zodpovědnosti
máme nést my, bohatá pětina lidstva.
Lidem dobré vůle
Encyklika je zcela jedinečná tím, že se neobrací jen ke katolíkům, ale ke „všem lidem dobré vůle“. Problémy, které papež
František nastiňuje, překračují hranice
katolictví, křesťanství i všech denominací
a náboženských kontextů, a týkají se nás
všech, kteří máme dobrou vůli.
Laudato si´ má 6 kapitol, z nichž snad
nejdůležitější je kapitola čtvrtá („O integrální /celistvé/ ekologii“) a velmi „hutná“ je závěrečná šestá kapitola („Ekologická výchova a spiritualita“).
Encyklika není jen „ekologická“ a není jen
„sociální“: „Dnes nemůžeme neuznat, že
opravdu ekologický přístup se stále více stává přístupem sociálním, který musí integrovat spravedlnost v diskuzích o životním prostředí, aby se naslouchalo volání země i volání chudých.“ – Sociální a ekologické aspekty světa spolu úzce souvisí. Chudoba
Afriky, ničení přírodních zdrojů a obchodování bohatého Západu jsou propojenou
nádobou. Tedy vztaženo na mne – to, co
nakupuji, ovlivňuje stav prostředí a život
rodiny na druhém konci světa…
Tři odpovědnosti
Papež František se opírá o tři odpovědnosti člověka: k Bohu, k druhému člověku, a zcela nově také k přírodě. Jinak řečeno – existuje hřích nejen „na zemi“, ale
i „proti zemi“. Zní to čtenáři trochu jako
rouhání? Nechť se začte.
Marie Popelářová

Šikovné ruce pomoci

Kdo jsme? Jsme zapsaný spolek se sídlem v Hlučíně. Jsme spolek pro charitativní pletení a háčkování různých potřebných výrobků, kterými pomáháme především sirotkům, dětem, nemocným a nakaženým virem HIV, ale i starým a opuštěným lidem hlavně v chudých afrických
zemích (JAR, Uganda, Benin,…) a také
např. v Rumunsku. Jsme ženy, maminky,
babičky, studentky i žačky z celé ČR od 6
až do 87 let. Podrobnější informace o nás
najdete na internetových stránkách
www.sikovnerucepomoci.cz.

Nemalé problémy nám však způsobuje odesílání věcí na místo určení, protože poštovné je velice drahé. Proto se snažíme také přispívat dle možností i finančně. Rovněž část našich výrobků prodáváme na různých trzích či festivalech a vydělané peníze vkládáme na transparentní
účet. Peníze opět slouží k uhrazování poštovného.
V neděli 25. října 2015 proběhlo v rožnovské Charitě podzimní setkání členek
spolku, které dorazily z různých koutů
Moravskoslezského kraje. Zde cituji pochvalná slova jedné z účastnic: „Uděla-

Čekám něco v adventu?

ly jsme hromadu práce: roztřídily několik
beden darované vlny, nachystaly věci pro
vánoční trhy, připravily ponožky k prodeji, trochu jsme i popletly a poháčkovaly,
přitom si hezky popovídaly. Přizvána byla
i veřejnost – poznaly jsme několik místních dam, které nám s pletením pomohly. Též jsme řešily další směry vývoje, dobře jsme se najedly (každá přispěla nějakou svou oblíbenou dobrůtkou), nasmály a poškádlily se do sytosti… zkrátka bylo
nám spolu dobře“.
A proč o tom vlastně píšu? Protože bychom rády mezi sebou uvítaly i další
ženy, které mají dobré srdce. Přidejte se
k nám (členství ve spolku není podmínkou) všechny, které rády háčkujete a pletete a zároveň rády děláte dobré skutky. V Charitě se každé druhé pondělí odpoledne plete i háčkuje, bližší informace
vám ráda sdělí paní Zlatka Lušovská, tel.
571 654 954 nebo 603 549 642. Také uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek a v neposlední řadě můžete také modlitbou přispět ke zdaru našeho díla. Dále rovněž
můžete darovat vlnu, která vám doma
zbyla, i sebemenší klubíčko pomůže. Společně jej můžeme přeměnit na hračky, čepičky, deky i ponožky, které zahřejí tělíčka
i srdíčka nemocných dětí.
Pokud nás chcete podpořit, přijďte do
Charity a kupte si náš výrobek!
Děkujeme za váš zájem i snahu pomoci
a těšíme se na každou z vás.
Helena Polášková

Pokud jsme věřící a už jsme vyšli ze základní školy, odpovíme si asi velice rychle
na otázku, k čemu je advent – přece víme,
o čem ta doba je, co máme prožívat... Je
snadné říkat krásné věci, ale – co když ve
skutečnosti prožívám něco úplně jiného?
Je Advent pro mne skutečně doba, ve které
něco, na někoho, Někoho čekám? Bůh stále
přichází a touží se s námi setkat, ale jaký
mám já sám pocit, když si uvědomím, že se
na mne On dívá? Není to spíš tak, že se bojím zeptat Boha, co si o mně myslí, protože
jsem si už vyslechl tolik lidských slov na
svou adresu, že ani od Boha nečekám jiná?
Ale my potřebujeme projít k živému Bohu
i skrze všechny ty lidské bariéry v nás
i kolem nás. K Bohu, kterému na prvním
místě vůbec nejde o to, co mám a nemám
dělat, za co se mám a nemám stydět, který
si poradí i s mým hříchem, který touží
jen po tom, abych před ním stál zcela
upřímně a nezavřel před ním dveře svého
srdce. K Bohu, který se na mne s láskou
dívá, přijímá mne, pomáhá mi a říká mi:
„Neboj se. Já jsem s tebou...“
P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm

Dokončení ze strany 3
nikuje, Bůh se mu jeví jako samozřejmý,
ve svém lidství má vtisknutý Boží zákon.
I když naplnil člověk celou zemi, všude ctil
posvátno, třeba v nedokonalé formě. V dokonalé podobě se potom zjevil židovskému
národu, aby se jeho prostřednictvím přiblížil k člověku tak, že se člověkem stal.
Vrcholem a dokonalým naplněním úcty
k posvátnu se stalo křesťanství, které umožnilo vznik podivuhodné kultury
a sociálního uspořádání. V dějinách křesťanské civilizace se nepotkáváme jenom
s dobrem. Vplíží se do nich čas od času,
podobně jako do ráje, had. Nejde o legračního mikulášského čertíka, ale o zosobněné Zlo. To Zlo odmítá Boha. Tvrdí člověku, že Bohem je přece on. Vytváří představu falešného Boha, který chce smrt a ničení. Ale Bůh takový není! Bůh je takový,
jak nám ho zvěstoval Ježíš Kristus! A jaký
je člověk? Ve své biblické přirozenosti zlý
není. K tomu, aby se podobal své skutečné
přirozenosti je cesta. Kristus je tou cestou!
Amen!
jáhen Miroslav
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SVATÍ MĚSÍCE
SVATÝ JAN KENTSKÝ / 23. 12./

Narodil se r. 1390 v osadě Malec v Polsku. Rodiče učili svého nadaného syna
především zbožnosti. Jan úspěšně
studoval na Jagellonské univerzitě
v Krakově a ve 27 letech se stal docentem
filozofie. Po dalších studiích, zejména
teologie, přijal kněžské svěcení. Církevní
představení jej ale jmenovali rektorem

klášterní školy v Miechówu. Později se
stal profesorem na univerzitě v Krakově.
Předtím byl také kanovníkem krakovské kapituly sv. Floriána. Brzy se zřekl
církevního obročí a přivydělával si na
živobytí opisováním kodexů. Svou práci
vždycky začínal slovy „in nomine Domini” a končil ji „in laudem Dei”.
Jan Kęntský se vyznačoval velkou skromností, asketičností a velkou láskou vůči
Bohu a bližním. Ve své pokoře si silně
uvědomoval každou svou sebemenší
nedokonalost, proto rád jako kajícník
putoval na svatá místa pěšky, nehledě na
vzdálenost. S požehnáním krakovského
biskupa se vydal do Svaté země. V zápalu
lásky v Palestině hovořil i k Mohamedánům
a vrátil se ve zdraví, jen vysílený z cesty, zato
s velkou útěchou v srdci. Poté ještě čtyřikrát
putoval ke hrobům apoštolů do Říma. Na
cestách konal skutky lásky a tak vyučoval
prakticky.
Při jedné z cest do Říma byl přepaden
loupežníky, kterým na dotaz, zda nemá
více peněz, řekl, že ne. Když ho pustili,
vzpomněl si na zašité zlaťáky v šatě a vrátil

SVATÁ MECHTILDA / 19. 11. /

Narodila se asi r. 1241 do německé
hraběcí rodiny. Vedle dvou bratrů měla
asi o 10 let starší sestru Gertrudu, která
brzy odešla do benediktinského kláštera
a byla tam zvolena abatyší. Mechtilda
byla dána v sedmi letech na výchovu do
kláštera. Zalíbilo se jí žít pod jednou
střechou s Ježíšem v nejsv. svátosti,
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kterého stále více milovala, a později se
jejím nejvroucnějším přáním stalo chtít
jen to, co chce Ježíš.
Hraběcí rodina měla přání Mechtildu
provdat. Sama její sestra ji zapojovala do
všech modliteb komunity a do postních
aktivit, aby ji odradila, přičemž mlčení,
bdění a újma v jídle měly prověřit správnost
volby. Mechtildu nic nedokázalo odradit a v
18 letech požádala o složení řeholních slibů.
V srdci byla již Kristu zasvěcena. Bylo na ní
vidět, že je zde velice šťastná a vyzařovala
z ní radost. Sestry ji nazývaly Kristovým
slavíčkem, zpívala mu celým životem. Pro
své nadání k vážné a duchovní hudbě vedla
také s nadšením pěvecký sbor.
Život Mechtildy byl poznamenán mnoha
milostmi i mnohým utrpením. Vedle
mystických zážitků podstupovala těžké
zkoušky. Prudké bolesti hlavy a i jiné
útrapy přijímala z lásky k Ježíši. Vynikala
úslužností, horlivostí při každé uložené
práci a mimořádnou péčí o další nemocné

se k nim s vysvětlením, že je nechtěl
klamat, ale že na mince zapomněl. Tím
je, dá se říci, šokoval a toto setkání se
světcem je obrátilo. S úžasem nad takovou
upřímností dospěli ke kajícímu vyznání,
k němuž je Jan vyzval s příslibem nebeské
útěchy. Po udělení rozhřešení prý Jan přijal
jejich pohostinství a utvrzoval je v dobrém.
U tohoto příběhu bývá někdy připomínán
příklad Ježíše, který nezatracoval, ale jak
řekl, „přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“ (Lk 19,10)
Jan Kęntský byl velmi milosrdný a dobrotivý ke všem, zvláště k chudým, jimž dával
ze svého více, než mohl. Plakal s plačícími,
radoval se se šťastnými a trpěl s trpícími.
V legendě je i příběh chudé vdovy, která
pozdě volala o pomoc k umírajícímu dítěti.
Jan ji však i přes její zoufalství vyzval, aby
dítě obětovala Bohu. Vzal je na ruce a po
jeho modlitbě ožilo. Jeho působení se
prolínalo se silou láskyplného života.
Jan napomínal lidi k pokání, aby od sebe
odvraceli Boží tresty
Když naposled rozdal vše, co měl a přijal
poslední svátosti, zemřel ve věku 83 let.
Pohřben byl v kostele sv. Anny v Krakově.
Blahořečený byl r. 1690 papežem Alexandrem VIII. a roku 1767 od papeže
Klementa XIII. prohlášen za svatého.

sestry. Modlila se s nimi a prožívala jejich
starosti. Z pokory dlouho mlčela o svém
mystickém životě, s nímž se po čase
musela svěřit svému zpovědníku. Měla
dar setkávat se jako vizionářka s Kristem,
dar nazírání i poznávání Božích přání
a záměrů ke spáse lidstva. S tím souviselo
zříkání se všeho světského a láskyplná
odevzdanost Bohu.
V zápiscích později zaznamenala svou
oddanost Pánu slovy: „Kdybych získala
všechnu sílu a zdraví, co jsem mívala,
nechtěla bych je, pokud by se to protivilo
tvé vůli, Pane. Chci všechno, co ty chceš,
a proto, že to chceš ty. Chci stejně milé
i protivné věci.“
Svá vidění a spojení s Ježíšem popsala
v knize, která vyšla brzy po její smrti
s názvem: „Kniha o zvláštní milosti.“
Můžeme se zamyslet nad uvedenými
slovy Pána Ježíše k sestře Mechtildě:
„Všeho mám přehojně, trpím jen nedostatkem lidských srdcí (lidské lásky).“ –
„Nic mne tak netěší, jako lidské srdce.“
„Máš možnost mě přitáhnout už pouhou
vůlí; takovým způsobem nepřitáhneš

ani pouhou nitku, ani střepinu, ale mne
přitáhneš každým úkonem vůle, každým
vzdechem.“
„Kdyby člověk věděl, kolik spásné milosti
mu pramení z přijímání mého Těla, omdlel
by radostí.“ – „Kdyby někdo zničil celý
svůj život, kdyby těžkými hříchy všecko
promarnil, jak chce znovu vše napravit,
ať lituje, ať přistupuje často k Svátosti
Oltářní. Tato Svátost obsahuje všechna
dobra, všechny poklady milosti.“ – „Čím
častěji a hodněji někdo přistupuje k Svátosti Oltářní, tím více v jeho duši působím,
tím více posvěcuji jeho skutky.“
Sv. Mechtilda zemřela ve věku nedožitých
60 let. Zaznamenána jsou však její poslední slova: „Dobrý, milý Ježíši, konečně
přicházíš, ó jak ti děkuji.“

ADVENTNÍ PŘÍBĚH:
ČTYŘI SVÍČKY
Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si mezi sebou šeptají.
První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji
se POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo
sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují!“
Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo…
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka
řekla: „Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy
cenu, abych svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla…
Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě. Vidí jenom sami sebe, tvrdí, že
volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych hořela.“ Její
světlo se zachvělo a zhaslo… V té chvíli vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na
svíčky a řeklo: „Proč nesvítíte, kdo vás
zhasl?“ A rozplakalo se …
Vtom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala:
„Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno! Mé jméno je NADĚJE! S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“
Od ní pak dítě znovu zapálilo i všechny
ostatní. Plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout. Každý z nás
by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY
a NADĚJE stále udržovat.

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

pokřtěn/a

Laura Hedvika Hubová

27.9.2015

Natálie Chumchalová

27.9.2015

Anna Barbora Barošová

27.9.2015

Eliška Mikešová

27.9.2015

Lucie Anna Jurošková

25.10.2015

Terezie Marie Lušovská

25.10.2015

Eliška Marie Vaníčková

25.10.2015

Barbora Jana Ježová

25.10.2015

Adéla Kandlerová

25.10.2015

Štěpán Roudný

25.10.2015

Veronika Marie Terezie Petříková

31.10.2015

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

26. 9. 2015

Martin Pavelka a Š árka Krňová

10. 10. 2015

Lukáš Melichařík a Kristýna Bolfová

Novomanželům gratulujeme a přejeme jim, aby spolu ve vzájemné lásce
a spokojenosti žili po celý život tak, jak si před Bohem slíbili.
POHŘBY V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

zemřel/a

věk

Karel Majer

17.9.2015

68 let

Miroslav Chalupa

1.3.1923

92 let

Josef Jiříček

7.9.1929

86 let

Jarmila Káňová

2.2.1921

94 let

Bohumíra Vlková

29.2.1936

79 let

Amálie Kubínová

8.5.1924

91 let

Aloiz Strkáč

12.4.1961

54 let

Jan Chumchal

24.6.1933

82 let

Zdenek Jakšík

24.9.1955

59 let

Milan Bělunek

3.8.1933

82 let

Josef Andrys

14.2.1943

72 let

Jaroslav Dořičák

27.12.1947

67 let

Františka Bradáčová

18.3.1934

81 let

Radomír Růčka

18.8.1958

57 let

Karel Křenek

22.5.1931

84 let

Mercedes Medková

20.11.1935

79 let

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

Ve čtvrtek 17. září 2015 jsme měli možnost přivítat v Rožnově doc. Pavla Hoška, Th.D., vedoucího katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství
a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Téma přednášky „Evropa a islám“ reagovalo na aktuální
dění v současné Evropě.
Obsahem výkladu byla teologická a historická data o vzniku a vývoji islámu, následně i charakteristika jeho aktuální podoby. V úvodu zaznělo několik poznámek o dějinách vztahu mezi křesťanským
a muslimským světem, především fakt, že
judaismus, křesťanství a islám mají společnou abrahámovskou platformu, jsou to
náboženství monoteistická, tedy vyznávající jednoho Boha, který odpovídá definici stvořitele vesmíru a vladaře dějin. Rozdíly a spory pak vznikají v průběhu času
ve všech proudech mimo jiné i v důsledku
propojování či kolizí náboženství a světské moci. V případě islámu se z proroka stává panovník a islám je značně politickým náboženstvím, které však na rozdíl od křesťanství nemá nejvyšší církevní autoritu ani závazné centrální učení.
V současnosti se k islámu počítá odhadem 1,5 miliardy lidí, geograficky náležejících k části Asie, Indonésie i Afriky, tedy
ze zemí mnohdy zasažených bídou, nedostatečným přístupem ke vzdělání a informacím. Za této situace se nelze účelně bránit samozvaným vykladačům učení
a eskalaci násilí. V následné bohaté diskuzi rozebral doc. Hošek další problematiku
– např. rozdílný pohled obou náboženství
na „trojjedinost“ Boha, kterou islám vní-
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má jako polyteismus, rozdíl mezi sunnitským a šíitským islámem či pojem a důvody radikalizace muslimů v Evropě.
V závěru zaznělo, že svět islámu je na veliké křižovatce a není účelem dívat se na
něj černými kritickými ani růžovými lehkovážnými brýlemi. Je třeba vzít na jedné straně bezpečnostní rizika plynoucí ze současného vývoje, ale je nutno vědět, že to nejsou jediná hlediska, která řešíme. Ve hře je mnohem více. Je také vice
než kdy jindy potřeba modliteb za české
i evropské politiky (ať už si o nich myslíme cokoli) za jejich moudrá rozhodnutí
ve složité situaci, která neskýtá žádná ideální řešení.
Celé znění přednášky je volně dostupné
ve zvukové podobě, odkaz najdete na farním webu v záložce Akademie.
Jsme rádi, že si Pavel Hošek mezi peda-

gogickými povinnostmi na katedře, kazatelskými ve sboru a dalšími vystoupeními v křesťanské akademii i v médiích našel čas i na návštěvu Rožnova. Věříme, že
se mu u nás líbilo a doufáme, že podobnou
návštěvu v budoucnu opět zorganizujeme.
Předběžně přislíbil návštěvu ve Valašském
Meziříčí během jara.
Také bychom chtěli poděkovat všem
účastníkům našich akcí za zájem i podporu. Je to pro nás velké povzbuzení do další práce. Rádi bychom i v příštím roce pozvali do Rožnova zajímavé hosty a dotkli
se aktuálních témat ve společnosti z pohledu křesťana. Předběžně opět počítáme
s uspořádáním tří akcí včetně přednášky
zaměřené na mládež s následnou studentskou mší. Trvá naše podpora fairtradovému hnutí. Konkrétní témata a termíny
jsou teprve v jednání, ale budeme je včas
avizovat na farním webu, v ohláškách i na
plakátech.
Za místní skupinu ČKA Milena Blahová,
autor fotografie Martin Blaha

ROŽNOVSKÉ HODY
V neděli 1. listopadu, v den Všech svatých, na který připadá zasvěcení našeho
farního kostela, jsme odpoledne prožili
krásné setkání.
V 16 hodin u nás vystoupili sólisté Chrámového sboru ze Štramberka, kvarteto
Komorního orchestru P. J. Vejvanovského
z Nového Jičína, herci divadelního soboru
Pod věží ze Štramberka a soubor lidových
písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic.
Nezapomenutelný zážitek z jejich vystou-

pení nazvaného Za nebeskou bránou si odnášel snad každý, kdo se zúčastnil. Doteky
životních osudů světců, které si církev připomíná od svátku sv. Maří Magdalény až
po Tři krále, byly zpracovány v úžasné harmonií vážné hudby, lidových písní a folklorního hereckého představení.
Toto nedělní odpolední vystoupení krásně
doplnilo slavnostní atmosféru našeho farního slavení. 
P. Kamil

Poděkování
Členové rožnovského chrámového sboru
by rádi na tomto místě poděkovali paní Libušce Pavelčákové za její dlouholetou obětavou službu, kterou pro naši farnost vykonávala od roku 1982. Tehdy stála spolu
se svou nerozlučnou kamarádkou Miladou
Doubravkou Kučerovou u zrodu současného sboru, který se utvářel ze členů „starého“ sboru a nově vzniklé „dětské“ scholy
do dnešní podoby. Náš sbor tedy vedla více
než 30 let a za tu dobu pozvedla chrámový
sborový zpěv na velmi vysokou úroveň.

Chtěli bychom jí všichni vyjádřit velké
a upřímné poděkování. Za její poctivou,
trpělivou, obětavou a mnohdy i tvrdou
práci, kterou po celou dobu svého působení v našem sboru nezištně, v tichosti
a skromnosti odváděla.
Chceme jí také zároveň popřát Boží požehnání do další životní etapy, kterou
bude prožívat v kongregaci Milosrdných
sester svatého Kříže v Kroměříži; členkou
tohoto společenství je již od roku 1985.
Rožnovský chrámový sbor
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