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ÚVODNÍ SLOVO
Přátelé, bratři a sestry,
všechny Vás srdečně zdravím.
Vstupujeme v tyto dny do času velmi
krásného a mimořádného. Krásného
tím, že se před námi znovu objevuje Ježíš – dítě – dar daný Bohem člověku. Mimořádného tím, že se Ježíšovým narozením naplnilo dlouhé očekávání lidstva po
příchodu Mesiáše – Zachránce.
Po roce se nás události Vánoc znovu dotýkají a je nanejvýš dobré, aby radostná
zvěst: „Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán“ znovu dostihla naše tělo i naše
srdce. Jistě se neubráníme nostalgickému pohledu do jeslí, vždyť to k svátkům
vánočním neoddělitelně patří, ale nemělo by zůstat jen u toho.
Příchod Ježíška, jak jsme si zvykli tuto
událost nazývat, nás může svým sentimentem ukolébat v blažené nečinnosti. V žádném případě nechci nikoho z vás
v tyto dny nabádat k přehnanému aktivismu; myslím, že jej máme kolem sebe
dost. Spíše k radostné bdělosti, která
nutí člověka vynášet ze svého srdce a dělit se o přemíru obdarování.
Vstoupili jsme na začátku adventní doby
do Svatého roku milosrdenství, vyhlášeného papežem Františkem. Výzvou konat podobně jako Bůh, korespondující s logem tohoto roku „Buďte milosrdní jako otec“, nás Svatý otec vybízí právě
k vycházení. Jsme obdarováni a nemůžeme zůstat se svým darem sobecky zavřeni doma v kuchyni. Vzpomeňme na slova
Písma hovořícího o Božím slově „nevrá-

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Vás srdečně zve na pořad koled, písní a biblických čtení k oslvavě narození Ježíše Krista

Půjdem spolu
do Betléma

v pátek 25. 12. 2015
v 16 hodin na náměstí T. G. M. v Rožnově pod Radhoštěm,
odtud půjdeme spolu s pastýři a Třemi králi na koních ke kostelu Všech svatých
poklonit se Ježíškovi k živému betlému
Půl hodiny před začátkem živého betléma bede hrát na náměstí dechová hudba Rožnovanka
koledy. V rámci programu budou v kostele od 17 hodin zpívat Rožnovští ogaři.

Roráty s Pannou Marií a dětmi
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ZAMYŠLENÍ

OBSAH
RONKA

Půl hodiny před půlnoční skončily v kostele zpívané hodinky. Postupně se kostel naplňoval. Lidé si prohlíželi betlém, usedali do lavic, ve tvářích obraz vánoční pohody. Před půlnoční se zvonilo vždycky všemi zvony hned dvakrát. Když začalo druhé zvonění, vstoupil do kostela Ronka. To
byla zkratka přezdívky Rudy Onky. Byl
to místní alkoholik. Uprostřed kostela se
pro něho vytvořila ulička, kterou procházel. Přitom se otáčel na jednu a na druhou
stranu a nahlas zdravil: „Nazdáár!“ Nikoho to nepohoršovalo. Šlo o kolorit místních vánoc. Bylo to ještě před úpravou liturgického prostoru, takže před svatostánkem byla mřížka. Ronka vstoupil do otevřené branky, trošku se přitom zapotácel, u svatostánku zamával na Krista Pána
a zavolal: „Nazdáár!“ Potom vešel do sakristie.
V sakristii se připravovali k slavnostní mši.
Pan farář listoval v misálu, kostelník chystal kalich, ministranti se při oblékání bavili o tom, co kdo dostal pod stromeček, vonělo kadidlo. Když Ronka vstoupil, nahlas
pozdravil: „Nazdáár!“ Všichni se k němu
otočili a pan farář mu odpověděl: „Pochválen buď Ježíš Kristus!“ Ronka řekl „Táák!“,
rozepnul si kabát, vůně kadidla se promísila s vůní pitralonu, kterým se předtím polil,
objevila se kašmírová šála a Ronka sáhl do
boční kapsy. Vytáhl hnědou odřenou portmonku, v ní měl jednu stokorunu. Položil ji před pana faráře a řekl: „Mše za padlé a zemřelé vojáky z obce!“ Pan farář řekl:
„Dobře!“ Potom vzal intenci, která byla
pětkrát větší, než se tenkrát dávalo
a řekl: „Pán Bůh vám to zaplať a požehnané vánoce!“ Ronka na to: „Táák! Cha!“
A odcházel s vůní pitralonu a kadidla dohromady, s otevřeným kabátem a kašmírovou šálou. U svatostánku pozdravil zamáváním, na lidi u betléma zavolal „Nazdáár!“ a vyšel z kostela. Nešel domů po
cestě, ale vzal to chodníkem kolem pomníku padlých. Několik desítek jmen vytesaných do kamene se proměnilo v několik desítek párů očí a vděčně se za ním, tak
jako každy rok, podívali.
V neděli nejbližší 28. říjnu potom pan farář sloužil mši na úmysl „Za padlé a zemřelé vojáky z obce“. Jednoho roku však
došlo k události, kvůli které potom Ronka
dvě půlnoční vynechal. 28. října přišel ke

spouštěči požární sirény, v pravé poledne
rozbil jeho sklíčko a sirénu spustil. Dobrovolní hasiči přijížděli na kolech a byli naštvaní na opilého Ronku, že přijeli zbytečně a že nic nehořelo. Přijeli také čerti z Veřejné bezpečnosti, jak se říkalo policajtům,
a Ronku odvezli. U soudu dostal podmínku a nařízení povinné protialkoholní léčby. Léčení bylo zbytečné, protože když se
Ronka z něho vrátil, tak se další rok 28. října znovu tak opil, že si nevzpomněl ani na
tu podmínku a znovu spustil v pravé poledne sirénu. Tentokrát už mu to u soudu
dali natrvdo i s novou protialkoholní léčbou. I když Ronka dvakrát po sobě na půlnoční nebyl, tak pan farář přesto následující dva roky v neděli nejbližší 28. říjnu sloužil mši svatou na úmysl „Za padlé a zemřelé vojáky z obce“.
Jakmile se Ronka vrátil, ukázalo se že protialkoholní léčba mu zase nebyla k ničemu, protože znovu pil jako duha, ale vězení mu pomohlo: požární sirénu už nikdy
nespustil.
Toho roku se též objevil před půlnoční
v kostele. Vstoupil krátce poté, co skončily zpívané hodinky, jak začalo druhé vyzvánění. Šel uličkou uprostřed kostela, kynul vlevo i v pravo a nahlas zdravil: „Nazdáár!“ Podařilo se mu trefit se do otvoru
mezi mřížky, pozdravil Krista Pána ve svatostánku a vstoupil do sakristie. Kadidlo
se promísilo s pitralonem. Ronka odhodil
kašmírovou šálu, otevřel starou portmonku a vytáhl z ní tři stokoruny. Dal je panu
faráři a řekl: „Mše za padlé a zemřelé vojáky z obce“. Pan farář vzal intenci i s dluhem, poděkoval: „Pán Bůh zaplať!“ a popřál Ronkovi požehnané vánoce. On šel
potom středem kostela a zdravil lidi. Ti se
na něho usmívali, protože mu přáli, že je
o vánocích doma.
Ronka vyšel z kostela. Domů se nedal po
cestě, ale chodníkem kolem pomníku padlých. Několik desítek jmen vytesaných do
kamene se proměnilo v několik desítek
párů očí padlých vojáků a ti se vydali za
ním. Ronka došel domů. Chalupa, ve které
bydlel sám, nebyla žádným špinavým doupětem alkoholika. Bylo tam uklizeno, čisto a zatopeno, protože byla jedna šlechetná
duše, která se o něho vždycky postarala. Ta
šlechetná duše byla dobrá žena, která věřiPokračování na str. 5
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POZVÁNÍ

tí se ke mně bez užitku“. Takto dává Bůh.
Velkoryse a účelně.
Přátelé, nezapomínejme v tyto dny hluboce prožívat své obdarování. Čím hlouběji se nás tato skutečnost dotkne, tím
ochotněji budeme vycházet. Připadá
mi, že paradoxně právě my, žijící v bohaté západní civilizaci, složitě přemýšlíme, jak druhého obdarovat. Opravdu nevíš? Pohlédni do jeslí. Copak sám Bůh
neukázal cestu? Množství lásky vkládané do daru určuje jeho hodnotu. V narozeném dítěti Ježíši vidíme veškerou lásku Boží. Do jednoho malého dítěte, do
jednoho okamžiku, na jedno místo vložil
Bůh všechno.
K tomu nás volá Svatý rok milosrdenství.
Naplňovat drobné okamžiky maximální
možnou láskou. Jako paprsky dopadající
skrze lupu do jednoho bodu i naše láska
soustředěná do jedné konkrétní události
dokáže zapálit.
Přeji všem čtenářům našeho Farního
zpravodaje pro tyto sváteční dny i pro
dny následujícího roku hluboký pokoj
a radost z přijímání i dávání.
P. Kamil
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OHLÉDNUTÍ
Misijní neděle
ve Viganticích
Pravidelné schůzky dětí ze scholy
byly již od září věnovány nejen zpívání, ale také nacvičování scénky a tvoření. Veškeré snažení vyvrcholilo v neděli 18. 10. 2015, kdy se již potřetí děti
zapojily do misijní neděle. Mši zahájily děti příběhem o chudobě a životě
dětí z různých kontinentů. I v krátkém
čase, který k přípravě měly, se dokázaly do svých rolí opravdově vžít a mnohé dospělé dojaly až k slzám.
Během obřadu zazněla také Papežská
misijní hymna, která umocnila atmosféru. Děti si připravily tematické přímluvy s přinášením darů. Na závěr se
tradičně prodávaly koláčky a nově i výrobky dětí. Celé nedělní dopoledne se
vydařilo, počasí přálo a doufáme, že
si lidé domů odnášeli nejen dárky, ale
také pohlazení po duši.
Velký dík patří všem, kteří se do akce
zapojili, a také dárcům za štědré příspěvky, jejichž výtěžek byl v letošním
roce ve Viganticích rekordní.
Misionáři z Vigantic

ANEKDOTY
„ Proč slavíme advent?“
„Aby nebyly Vánoce dřív.“
„Maria se divila, jak se může stát matkou Pána Ježíše, když nemá muže. Co
jí na to anděl odpověděl?“
„No... tak že si ji teda vezme.“
„Co zpívali andělé nad Betlémem?“
„Pásli ovce valaši.“
„Děti, proč dala Panna Maria Ježíška
do jesliček?“
„Protože byl ještě moc malý, aby ho
mohla dát do školky.“

Slovo mají děti,
Karmelitánské nakladatelství
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ROZHOVOR
Jiří Suchý o Vánocích
Rozhovor se zakladatelem divadla Semafor, hercem, textařem...

Jak vzpomínáte na Vánoce svého dětství?
Vánoce mého dětství byly krásné, je to kapitola sama pro sebe. Ale od těch dob pro
mě Vánoce mnoho ztratily, protože je mi
protivný konzumní způsob života, který
je obklopuje. Hlavně to hektické shánění dárků, kdy do sebe lidé v obchoďácích
šťouchají a předhánějí se v tom, co velkolepějšího dají svému dítěti pod stromeček. Právě tyto věci mi oslavu vánočních
svátků deklasovaly. Osobně je dnes beru
jako niternou záležitost a vnější projevy
zcela ignoruji.
Na které vánoční svátky nejraději vzpomínáte?
Na Vánoce, kdy jsem dostal pod stromeček svého syna Kubu. Narodil se 13. prosince, takže moje žena se krátce před
Štědrým dnem vrátila z porodnice domů
a samozřejmě neměla čas koupit nějaké
dárky. A tak Kubu prostě zabalila a dala
mi ho pod stromeček.
Pro mnoho lidí bude jistě překvapením,
že jste jako chlapec ministroval u františkánů. Jak k tomu došlo?
Byl jsem k tomu veden rodiči, navíc vila
v sousedství na Spořilově, kde jsme bydleli, byl františkánský klášter – byla to sice
malá vilka o třech františkánech, nicméně
fungovala jako klášter, měli tam i klauzuru. A když mi bylo šest nebo sedm let, tak
mě přizvali k ministrování a já to ochotně a velice rád přijal. Dokonce jsem byl

pověřen chodit v poledne zvonit Anděla
Páně a jednou ve druhé třídě jsem překvapil svého třídního, když jsem mu v poledne oznámil: „Pane učiteli, nezlobte se, já
musím zvonit.“ Panu učiteli spadla čelist,
protože se mu to za celou jeho učitelskou
kariéru nikdy nestalo, a byl z toho tak šokovaný, že jenom řekl: „Tak jdi.“ Později mi ovšem oznámili, že v době vyučování
už zvonit nesmím.
Byl jsem pokřtěný jako římský katolík, ale
už jako kluk jsem litoval, že nejsem řecký, protože těch je míň a já byl vždycky
individualista: říct tak při vyučování náboženství, že jsem řeckokatolík, ti by zírali! Jinak jsem ale s františkány udržoval dost intenzivní kamarádství, znal jsem
je v té vilce všechny a třeba páter Mikuláš mě bral v létě do Velkého Meziříčí, kde
bydlela jeho maminka, a tam jsem trávil prázdniny. Dostal jsem se také k Panně Marii Sněžné, kde jsem chodil po klášterní zahradě, která tehdy byla hustě zarostlá s takovými malými uličkami. Dnes
je z toho veřejné prostranství.
Změnila se od těch dob nějak vaše víra?
To je složitá věc. V mládí jsem přijímal
víru naprosto pasivně. Chodil jsem sice
do kostela a žil v intencích, které mi byly
vštípeny paní katechetkou, ale dnes už
vím, že se v mnoha věcech mýlila – vzpomínám si, jak třeba říkala, že ten, kdo
je pokřtěný v jiné církvi, nemůže dojít
spásy. Čím jsem byl starší, tím víc jsem
o otázkách víry přemýšlel sám, intenzivně jsem četl Bibli a začal o určitých věcech také pochybovat. Nedávno jsem četl
knihu Tomáše Halíka „Co je bez chvění, není pevné“ a musím mu dát za pravdu – od té doby, kdy jsem začal různě pochybovat a věci více vážit, je moje víra
mnohem intenzivnější a už vím, k čemu
směřuji.
Myslím, že nejhorší byly doby, kdy jsem
víru bral jako rutinu, jako naprosto zmechanizovanou záležitost. V tomto směru mi hodně pomohlo, že jsem se později dostal do světského prostředí a poznal
život z mnoha stránek. V současnosti píšu o svém duchovním hledání knihu
s názvem „Komik si povídá s Bohem“…
Z archivu Katolického týdeníku

OKÉNKO PRO DĚTI
Dokončení ze str. 3
la, že se Ronka může napravit. Aby k té nápravě přispěla, tak vždycky, když u něho
našla nějaký alkohol, tak ho vylila. Její snažení však nedosahovalo úrovně Ronkovy
vynalézavosti vytvářet si nové skrýše. Tak
i tentokrát. Ronka se vpotácel domů, sáhl
do skrýše, vytáhl flašku, sedl si na otoman
a nalil si do plechového hrnku pálenku.
Kolem něho se usadili vojáci v zákopech.
Vojáci na frontě měli každý den nárok na
hrnek kořalky. Protože byl Štědrý večer,
vydali velitelé rozkaz dát každému ještě jeden hrnek navíc. Vojáci zvedli své plechové hrnky a spojila je modlitba. I Ronka zvedl svůj plechový hrnek a spojil se v té modlitbě s ostatními. Jak se všechny ty hrnky
spojily, tak to vydalo velice silný plechový
zvuk. Když ten zvuk skončil a bylo posvátné ticho, tak se Nebe spojilo se Zemí a všude byl mír.
jáhen Miroslav

Vánoční kázání
sv. Františka z Assisi

Už nemám strach, Bůh se totiž stal dítětem
Bůh se vtělil. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Nyní už nemám strach.
Je-li Bůh dítětem položeným tam na slámě v jeskyni, pak mi už nic nenahání strach.
Strach mohu mít z čehokoliv, ale ne z dítěte. Z dítěte, které hladím a které se ke mně
vine.
Už nemám strach. Jedinou námahu, kterou musím vynaložit, je věřit.
Věřím-li, pokračuji tím v procesu, kterým Ježíš - dítě přichází na svět.
Podle knihy Myšlenky na každý den, Carlo Carretto

Co to pomůže, že stále přicházíte k jeslím, které jsem vám představil v jeskyni
Greccio? Co to pomůže, když obdivujete
pokoru božského Dítka, spolu cítíte radost svaté Panny nebo úžas svatého Josefa, a nic víc?
Co to pomůže, když sledujete horlivost
pastýřů, kteří všechno nechali stát a ležet,
jen aby Spasitele hledali a našli? Co to pomůže, když Vánoce jen slavíte, své dárky
hromadíte a na pár hodin jste dojati?
Já jsem vám nedaroval jesle k podívání, ale k pochopení. Dítě musíme „na
svých rukou nést“, musíme vzít do náručí Matku Boží a jejího muže, musíme se
přidat k pastýřům a stát se jedním z nich.
S postavami svaté noci musíme být za
jedno, to je ono. Musíme se sami naučit
pokoře Dítěte, úžasu a radosti „rodičů“,
udělat místo ve svém srdci, musíme se
nechat nakazit od pastýřů. Po Vánocích
musíme cítit, že jsme oslavovali narození
Krista. A musíme se vydat na cestu, abychom o Zjevení Páně mohli přinést své
dary. Ne sebe samotné.
Z knihy Jaroslava Studeného
Hledám Boha a svou duši
Mons. doc. ThDr. Jaroslav Studený
(1923–2008 ) byl český kat. kněz, teolog, profesor křesťanského umění a archeologie, politický vězeň komunistického režimu.

/5/

Svatý rok milosrdenství
„Nechme se během tohoto roku milosrdenství Bohem překvapovat. Nikdy jej neunaví otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád a že
chce s námi sdílet svůj život. Církev ví, že
její první úkol, zejména v naší době plné
velkých nadějí a silných protikladů, spočívá v uvádění všech do nesmírného tajemství Božího milosrdenství rozjímáním Kristovy tváře.“
„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející
roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke
každému Boží dobrota a něha!“ Tato slova píše papež František v bule Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství), jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství. Mottem roku, který začal 8. prosince
2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.
Bratři a sestry, rok milosrdenství je čímsi
mimořádným. Nezapomeňme využít příležitosti k jeho správnému prožití. Co se
děje na diecézní úrovni se dozvíte ze skládaček vydaných k těmto účelům. Jsou stále k dispozici v kostele na stolku s tiskovinami. Ve farnosti se pak my kněží budeme snažit po celý rok kázat na svátky
a památky světců o jejich životě a tak jemným způsobem odkrývat Boží milosrdné působení v dějinách církve. Každý druhý čtvrtek po mši celebrované P. Kamilem
budou následovat krátké katecheze o milosrdenství spojené s adorací.
Srdečně zvu nás všechny k vynalézavosti
v prokazování milosrdenství.
P. Kamil
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Vánoční pořad služeb Božích ve farnosti
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
Čtvrtek • Štědrý den
24. 12. 2015
16.00 hodin
		
16.00 hodin
		
23.30-24.00
		
24.00 hodin
				

Pastýřská mše sv. ve farním kostele
Mše sv. ve Viganticích
Koledy před kostelem (dechovka)
Půlnoční mše sv. ve farním kostele
Koledy před kostelem po půlnoční (dechovka)

Pátek • Slavnost Narození Páně
25. 12. 2015
7.00, 8.15, 10.30 Mše svaté jako v neděli 		
farní kostel
10.30 hodin
Mše sv. ve Viganticích
16.00 hodin
Živý Betlém
začátek na náměstí,
(před zahájením hraje dechová hudba Rožnovanka), pokračování
před kostelem, od 17 hod. vystoupí v kostele Rožnovští ogaři
Sobota • Sv. Štěpána
26. 12. 2015
7.00, 8.15, 10.30 Mše svaté jako v neděli 		
10.30 hodin
Mše sv. ve Viganticích

farní kostel

Neděle • Svátek Sv. Rodiny
27.12. 2015
7.00, 8.15,10.30
		
10.30 hodin

				
Mše sv. ve Viganticích

farní kostel

Pondělí • Svátek sv. Mláďátek
28. 12. 2015
18.00 hodin
				

Mše svatá v muzeu		
kostel sv. Anny
(nebude mše sv. ve farním kostele)

Čtvrtek • Sv. Silvestra
31.12. 2015
16.00 hodin
			

Děkovná mše svatá na závěr
občanského roku

Nový rok • Matky Boží P. Marie
1. 1. 2015
7.00, 8.15, 10.30 Mše sv. jako v neděli 		
		
10.30 hodin
Mše sv. ve Viganticích

farní kostel

farní kostel

BĚHEM VÁNOČÍCH SVÁTKŮ BUDE MOŽNOST PROHLÍDKY BETLÉMA V KOSTELE
(PODLE ROZPISU).

POZVÁNÍ

Tříkráloví koledníci
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eq e My tři králové jdeme k vám… eq e

Hledáme tříkrálové KOLEDNÍKY A VEDOUCÍ
Nabídněte svým bližním úsměv a píseň, přineste jim Boží požehnání a radostnou zprávu o narození Ježíše Krista.
Zapojte se s námi do šíření poselství naděje v do sbírky na pomoc potřebným.

Tříkrálová sbírka bude v našem městě probíhat ve dnech 8.–9. ledna 2016.
Sbírka je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi v na podporu charitního díla v regionu. V tyto dny se každý může stát
jedním ze tří králů, a tak se podílet na přinášení vánoční radosti do všech domovů a také prosit o příspěvek na podporu potřebných.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky v roce 2016 chceme podpořit lidi
v akutní nouzi, nakoupit kompenzační pomůcky do pečovatelských služeb, a automobil pro přepravu vozíčkářů.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Sbírka začíná v pátek 8. ledna 2016.
14.00 – sraz dětí v Charitě; 15.00 – požehnání
Hlásit se můžete osobně v Charitě, po mších sv. v kostele
nebo na tel. čísle.
Vedoucí by měl mít 18 let, u dětí je doporučený věk
min. 6–7 let.
Koordinátor Tříkrálové sbírky: JAN LUŠOVSKÝ, 603 549 682
Kontakt na Charitu: 571 654 954

~ Díky za Vaši pomoc! ~

P r o více informací navštivte náš farní web / pravidelné aktualizace
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