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ÚVODNÍ SLOVO
Bratři a sestry,
vítám vás na stránkách našeho Farního
zpravodaje – tentokrát velikonočního.
Náš jubilejní rok se naplno rozběhnul
vstříc slavnostnímu červnovému třídenní.
Máme už za sebou koncert skupiny
Oboroh, která nám svým nezaměnitelným hudebním stylem otevřela cestu
postní přípravy na Velikonoce. Taktéž
duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou, která svými promluvami směřujícími k „odtučnění našich srdcí“ odhalovala záludnost neodpuštění i uzdravující
cestu Božího milosrdenství. Víťa Marčík
se svým teátrem netradičním způsobem
nabídl pohled na velikonoční události
a Setkání mládeže přilákalo do Rožnova
mnoho mladých lidí z našeho i vsetínského děkanátu. Nabídka programu
se, zvláště u přednášky P. Marka Orko
Váchy, rozšířila i na posluchače jiných
věkových kategorií.
Co nás v nejbližší době ještě čeká,
můžete vyčíst z kalendáře akcí, který byl
součástí vánočního čísla FZ. Za upozornění jistě stojí květnová výstava fotografií
Jindřicha Štreita se sociálně citlivou
tématikou, a to v nově zrekonstruované
kostnici vedle kostela.
Široká nabídka programů samotné
oslavy nás jistě obohatí jak v oblasti
duchovní, společenské a kulturní, tak
i v oblasti (ne)obyčejně lidské. Myslím,
že si každý bude mít z čeho vybrat.
Bez povšimnutí nechci nechat ještě jeden
počin uplynulých dnů. Po pěti únorových
úterních setkáních Školy modlitby, kterou navštěvovalo zhruba 80–100 lidí, se
během postní doby scházejí mnozí z nich
ve třech společenstvích se zvláštním
programem. Zkoušíme, zatím sice jen
provizorně, formu setkávání FARNÍCH
EVANGELIZAČNÍCH BUNĚK (FEB).
O co jde? O skupiny – společenství nazývané buňky, protože by měly tvořit jakýsi
základní prvek společenství farnosti.
Farní – je ono druhé slovo tajemného
názvu, protože tato společenství vyrůstají ve farnosti a žijí pro farnost. Náplň
setkání má pak evangelizační charakter.
Evangelizační v tom smyslu, že vyrůstá z radosti evangelia a dává se lidem
kolem. Jakémukoli svědectví o Kristu
však předchází modlitba především za
ty, které má člověk vedle sebe jako okruh
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Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou
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OBSAH
Bebinova víra

Bylo mi deset let. Ve Svatém týdnu
bylo počasí jako v létě. Maminky na
Velký pátek, když jely s kočárky s dětmi
k Božímu hrobu, měly krátké rukávy. Od
jednoho důstojného pána, který neměl
„státní souhlas k výkonu duchovenské
činnosti“, jsem dostal knihu povídek
o Velikonocích. V jedné povídce chlapec
asi v mém věku žil na malém městě, do
kterého přijel cirkus. Ve Svatém týdnu
na Velký pátek mělo být představení.
Chlapec silně toužil jít do cirkusu.
Maminka mu to ale zakázala. A tak, když
nastal večer, vylezl oknem. Jejich dům
byl obrostlý břečťanem, který se plazil po
dřevěných příčkách, a po těch příčkách
se chlapec spustil dolů. Do cirkusu se
dostal, ale žádné potěšení z představení
neměl. Trápilo ho totiž svědomí. Navíc,
když se vracel, jedna z příček se zlomila,
on spadl a poranil si nohu. Maminka
mu nic neřekla a to byl pro něho největší
trest. Teprve když se vyzpovídal, bylo mu
dobře a prožil krásné Velikonoce. Já na
jeho místě bych tenkrát také toužil po
cirkusu, a tak mi ho bylo líto.
Krásné Velikonoce! Dlouho jsem je
nemohl uchopit. Jiný rok bylo počasí
přesně opačné. Místo sluneční pohody
padal sníh. Rtuť teploměru kolísala
kolem nuly. Horlivě jsem ministroval
a do kostela a zpátky domů jsem jezdil
na kole a bavil se tím, jak jsem zvládal
jízdu v mokrém sněhu. U Božího hrobu
jsme se střídali v ministrantské stráži.
Klečeli jsme a přesně jsme měli nacvičené
nepozorovatelné dorozumívání, kdy na

chvíli vstaneme a kdy si opět klekneme.
A když se blížil čas střídání, tak jsme
naše klečení schválně prodlužovali,
protože jsme chtěli být příkladně zbožní,
a potom jsme se skoro nemohli udržet na
nohou, protože ti, kdo nás měli střídat,
zase schválně přicházeli pozdě, aby naši
zbožnost vyzkoušeli...
Na Bílou sobotu po všech obřadech se šlo
k Božímu hrobu. Tam pan farář zazpíval:
„Vstal jest z mrtvých této chvíle“ a chrámový sbor zpíval Regina coelis. Potom
šel po kostele průvod, protože venku se
průvody konat nesměly. Čtyři lidovci nesli
baldachýn nad Nejsvětější svátostí a pátý
sochu zmrtvýchvstalého Krista. Baldachýn
nebyl takový, jaké se dnes přivážejí z Polska,
u kterých když jeden nosič zpomalí nebo
zrychlí, tak musí zpomalit nebo zrychlit
všichni. Byl to baldachýn připevněný
k tyčím řetízky. Když ho nesli, on se volně
houpal jako oblaka na nebi. Když se došlo
k hlavním dveřím, chlapi otevřeli kostelní
dveře a pan farář vyšel na schůdek, který
patřil ještě ke kostelu, Nejsvětější svátostí
potom žehnal, a Boží požehnání plulo ven
do krajiny. A lidé v kostele stáli v zástupu
za Kristem. Byly to asi první Velikonoce,
které jsem žil Velikonocemi.
V šedesátém osmém roce mohl vyjít
průvod ven. Bylo už po druhém vatikánském koncilu. Pan farář na Květnou neděli
vysvětlil, že tentokrát průvod bude, ale ne
tak, jako to bývalo za časů tridentské liturgie, kdy se obřady svěcení ohně a paškálu
dělaly brzy ráno a vpodvečer byl jenom
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lidí tvořící součást jeho života (rodina,
přátelé, sousedé, spolupracovníci). Těm
jsme nejblíže, za ně neseme největší míru
zodpovědnosti, za ně se máme modlit,
a když přijde pravý okamžik, právě jim
jednoduše vydat svědectví o své víře. Zatím
se takto scházejí tři společenství, ale věřím,
že budou postupně přibývat další. Srdečně
zvu kohokoli z vás k této formě setkávání.
Prozatím se nabízí pondělní a úterní večery.
Byl by to pro mě ten nejkrásnější plod
jubilejního roku. Je samozřejmě dobré,
a moc za to všem angažovaným děkuji,
když kolem kostela vyrůstá plno krásných
věcí. Je také krásné prožít příjemná setkání
duchovního či kulturního zaměření. Ale
je to málo – pokud se ono zmíněné dobro
dneška nepřerodí do dobra zítřka a dalších
dnů. 250 let existence chrámu je výzvou
k ohlédnutí, nikoli však k zastavení. Každý
poutník potřebuje jednou za čas spočinout,
ale jen proto, aby s novými silami mohl
pokračovat. Dožili jsme se mimořádné
chvíle v dějinách naší farnosti. Ale k mnohem mimořádnějším teprve spějeme.
Přeji nám všem, ať hluboké prožití letošních Velikonoc vzbudí v srdci každého
z nás obrovskou touhu po ještě intenzivnějším setkávání se Vzkříšeným.
Aleluja. Pán vstal a my jsme toho svědky. Aleluja!
P. Kamil Obr
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Velikonoční radost – vítězství života
Velikonoční tajemství
Mnoho lidí dnes ani neví, proč slavíme
Velikonoce. Nejsou to jen svátky jara.
Na jaře někdo, kdo byl mrtev, překonal
smrt a vstal k novému životu. Nejedná
se o žádnou mytologickou bytost. Jedná
se o historickou osobu, o jejíž existenci
žádný člověk nemusí pochybovat. Tou
osobou je Učitel z Nazareta, který se
jmenoval Ježíš. Byl ukřižován a na kříži
zemřel jednou z nejkrutějších smrtí,
kterou člověk vymyslel.
Ježíše znaly tisíce lidí. Po jeho smrti
ho viděly živého stovky z nich. Mnozí
s ním mluvili, dotýkali se ho a dokonce
s ním jedli a pili. Zachoval se nám
dopis Ježíšova současníka Saula z Tarsu,
pozdějšího apoštola Pavla, který píše
svým přátelům v Korintě, že se Ježíš
po svém vzkříšení ukázal dokonce více
než pěti stům lidí najednou. Dodává,
že většina z nich dosud žije, a tak se
tedy mnozí o tom mohou přesvědčit
z jejich osobního svědectví (Bible, 1. list
Korintským 15, 1–8). Nejednalo se tu
o překonání klinické smrti, ale o zcela
nový způsob existence. Ježíš Kristus totiž
nebyl obyčejný člověk, byl to Boží Syn.
Naděje ve vzkříšení
Od srdce k srdci, od úst k ústům se nese
radostná zvěst, že Ježíš žije.
On je živým Pánem nebe i země. Ježíšovo
vzkříšení dává jedinečnou naději na
překonání smrti každému, kdo v něho
věří. Naději na život, kdy smrt je už

Anotace časopisu
Rodinný život 2/2014

navždy bezmocná.
Vítězství života v jarní přírodě nám
připadá samozřejmé.
I tato jedinečná zpráva o vzkříšení nám
možná už připadá jaksi samozřejmá. Ale
v dnešní době je tolik lidí, kteří o Ježíšově
vítězství nad smrtí nic nevědí, nebo o něm
pochybují. Šťastní jsou ovšem ti, kteří
tuto zprávu přijali a uvěřili jí. Do jejich
života vstoupila naděje, která se s ničím
nedá srovnat. Prozařuje i těžké chvíle
života – když se mi něco nedaří, když mě

někdo zklame, když nejsem zcela zdráv...
Vím, že i když se nějaký úsek mého života
nevydaří, konečné vítězství je přece jisté!
Podle www.vira.cz

Hlavním tématem nového vydání časopisu Rodinný život je spojení svatosti
a manželství. Vždyť právě společné životní
putování je příležitostí vzájemně se podporovat ve snaze být plně člověkem. O takové láskyplné podpoře mluví v rozhovoru
otec Ladislav Heryán. Spisovatel Ondřej
Selucký se zamýšlí nad uměním manželské
každodennosti. Jak se slaví šabat a co do
vztahu vnáší pravidelná osobní modlitba,
vyprávějí manželé Mikšů, kteří se poznali
v komunitě Blahoslavenství.
Realitu manželského soužití odhalují v anketě
odpovědi na otázky: jak mě manželství změnilo
a čím mi partner pomáhá růst ke svatosti.
Manželství je dar, dobrodružství i pořádná dřina. Jak vztah dobře ukotvit a čím ho vyživovat?
Inspirujte se textem o vnitřní pravdivosti
i podobenstvím o svatebním rouchu.
V rubrice duchovní život najdete příběh
o Abrahámově vděčnosti; úvahu o dětské
zvídavosti a Kristu na kříži.
Nechybí fejeton Magdalény Strejčkové,
čtení na dobrou noc, recept, křížovka,
soutěže, hry a tvoření pro děti, informace
o připravovaných akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete
objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250,
e-mail: rodinnyzivot@email.cz
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SVĚDECTVÍ
Má osobní vzpomínka na krakovského kardinála
V říjnu loňského roku jsme si mohli připomenout 35. výročí zvolení krakovského
kardinála Karola Wojtyły papežem. To jeho
„Nebojte se…“ zřejmě vycházelo z hloubi
srdce, protože strach mu nebyl vlastní
ani ve složitých chvílích života. Měl jsem
možnost se o tom přesvědčit osobně ještě za
jeho krakovského působení.
Od roku 1971 jsem nejméně dvakrát v roce
jezdil služebně na Hlavní institut hornictví
do Katovic. Už první návštěva byla pro mě
milým překvapením. Ministr hornictví pan
Borecki byl věřící katolík, jeden z náměstků ředitele institutu rovněž, ve farnosti na
Mariánském náměstí probošt – farář a pět
kaplanů, u jejichž jmen přímo na kostele
bylo napsáno, o kterou věkovou a stavovou skupinu farníků pečují. Kromě toho
necelých tři sta metrů od kostela byla další
farnost, a v obchodě U Svatého Jakuba
plno náboženských knih. Jednou se stalo,
že jsem ty knihy ani nestačil přečíst,
protože mi byly na hranicích zabaveny a já
jsem je znovu uviděl až při výslechu na
STB. Samozřejmě, že následoval několikaletý zákaz výjezdu i do socialistických
států. Také obchody, z nichž některé byly
soukromé, byly plné zboží. Pak se začala
situace měnit, kolem roku 1976 bylo např.
v řeznictví většinou vidět pouze prázdné
háky a nějaký ten asparágus, a dostat
v restauraci oběd s masem bylo skoro
zázrak. Polská vláda se v této složité situaci
rozhodla omezit i vliv církve a cestu viděla
v zestátnění katolických škol.
V Katovicích jsem byl i v roce 1978,
v týdnu, kdy připadla slavnost „Těla
a Krve Páně“. V Polsku to byl státní svátek a vedení institutu pro nás připravilo
výlet do Krakova, Osvětimi a Wieliczky.
V Krakově jsme byli svědky mohutného
průvodu, který vyšel z arcibiskupského
sídla na Wawelu až do chrámu Panny
Marie u Sukiennice. Obdivovali jsme
zástup kněží, řeholníků a řeholnic,
(v té době měl Krakov asi 500 kněží), ale
i krojovaných řemeslníků různých stavů
i s jejich erby. Na rovince pod hradem
byla velká tribuna. Tam se průvod
zastavil, pan kardinál pronesl asi hodinové kázání o právech církve a zejména
o školství. Jedna věta z kázání mi utkvěla
v paměti dosud: „Jak si může vláda státu,
ve kterém je více jak 90% katolíků, dovolit

plánovat zrušení katolických škol!?“
„Jak to, že ho nezavřou?“ ptali se mě
po kázání kolegové. Vysvětlil jsem jim,
že v Polsku je poněkud jiná situace než
u nás. Díky Bohu a možná i mohutnému
hlasu pana kardinála nakonec polská
vláda svůj záměr neuskutečnila. Jistě,
v Polsku již nebyla situace padesátých let,
kdy kardinál Wyszyński byl uvězněn, ale
uvědomil jsem si také situaci u nás, kdy
zrušení církevního školství bylo jedním
z počátečních činů útlaku katolické
církve. Takže tak bez určitého rizika to
jistě nebylo. Domnívám se, že čin pana
kardinála v pravou chvíli je výborným
impulsem pro každou křesťansky smýšle-

jící autoritu, když dochází k demoralizaci
společnosti ve všech oblastech, ale i pro
každého z nás, když jsme ve společnosti,
kde se amorálnost propaguje.
Byl jsem velmi rád, když o několik měsíců
později byl právě tento odvážný krakovský kardinál zvolen papežem, a fotografie, které jsem pořídil při sledování
katovické televize, byly dlouho jedinými
fotografiemi nového papeže pro mě
i mnohé mé přátele.
Miroslav Machálek
Dne 2. dubna to bylo 9 let, co papež Jan
Pavel II. zemřel. Letos 27. dubna bude
tento velikán mezi papeži svatořečen.
Zdroj:
OKNO zpravodaj ostravsko–opavské
diecéze, č.11/listopad 2008

Dokončení ze str. 3
průvod. Lidé to nepochopili, a tak když
večer šli se svíčkami v rukou, mnozí reptali, jako ti Izraelité reptali proti Mojžíšovi,
když vyšli z Egypta. Jenom řádové sestry
de Notre Dame nereptaly, pouze se usmívaly, protože už měly zkušenosti. A když
potom šly přes sakristii do ústavu ve svých
černobílých hábitech, tak jim tváře svítily
jako baterky. Kristus vstal z mrtvých!
Potom zase byly náboženské průvody
zakázány.
Lidí na velikonoční vigilii ubývalo. Ale
opět čtyři lidovci nesli baldachýn, který se
volně houpal nad Nejsvětější svátostí při
krátkém průvodu kostelem a pátý sochu
zmrtvýchvstalého Krista. Jednou se tam
u kropenky objevil takový malý holič,
úplně opilý, a velice moc mluvil proti
Boží církvi. Pan farář přerušil bohoslužby
a řekl, ať někdo udělá pořádek! Vstal jistý
Bebin. Říkalo se o něm, že býval pytlák,
ale nikdy ho nikdo nechytil. Nosil starý
myslivecký kabát a vysoké boty a měl
rošťácké vousy. Šel k tomu holičovi,
chytil ho za límec kabátku a nesl ven.
Ten holič křičel zase proti církvi, třepal
nohama a Bebin ho nesl, jako by nesl
zajíce, kterého chytil do oka, a postavil ho
před kostel. Chlapi zavřeli kostel a holič
tam před zavřenými kostelními vraty stál
a zlostně mluvil proti církvi, ale mluvil
marně, protože uvnitř všichni zpívali
velice hlasitě a radostně. Bebin šel potom
do hospody, poručil si jednu velkou
zelenou, protože měl les opravdu rád
a zelená mu dělala dobře a také už skončil
půst. Měl radost, protože Velikonoce jsou
radost. Zvlášť Velikonoce, při kterých
mohl ukázat silnou víru, když už ji nesměl
ukazovat v průvodu po venku.
A toto je ta víra: Je to už velice dávno, kdy
vyšel malý průvod několika žen z Jeruzaléma ke skalnímu hrobu pod Golgotou.
Jedna z těch žen byla velice krásná. Když
přišly na místo, našly hrobový kámen
odvalený. Andělé jim řekli, že ten, kterého
hledají, vstal z mrtvých. A ta velmi krásná
žena, jmenovala se Marie Magdaléna,
ho za chvíli potkala. Byla první, která
hovořila s vítězem nad smrtí. Myslím, že
potom Magdaléna zkrásněla ještě víc. Velikonoce jsou v každém čase totiž o tom,
co toto setkání znamená. Velikonoce jsou
též o tom, že se s Ním i my potkáme tak,
jako kdysi Magdaléna. Amen.
jáhen Miroslav
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Adorace a útěcha – prosté modlitby
V roce eucharistie vyzýval papež
Jan Pavel II. k adoraci eucharistie.
Francouzský kněz Philippe Madre k této příležitosti sepsal několik
dobrých rad pro ty, kteří to se vztahem k živému Bohu myslí vážně. Věci
duchovní jsou ve skutečnosti nesmírně
prosté.
Adorace je především pozvání k živému vztahu a setkání s Kristem, není to
žádná povinnost nebo příkaz. Adorace
znamená setkat se s Kristem nejen v jeho
lidství, ale také v jeho božství.
Proč mnoho lidí takové setkání nepozná? Není to tím, že by Bůh byl nedostižný, nebo snad my jsme příliš nedokonalí
a slabí. Důvodem může být, že jsme se
stali lhostejnými. Pokud se podíváme
pozorně do svého nitra, můžeme za vší
lhostejností objevit velký nepořádek
a prázdnotu.
Některé moderní spirituality, např. hnutí New Age, spojují návrat k duchovnu
s individualistickou koncepcí víry. Pod
jejich vlivem si člověk utváří obraz
Boha a Krista podle vlastních představ, svých osobních iluzí. Člověk si tu
zjevuje svého (falešného) Boha sám,
podle svých osobních tužeb. S takovým
postojem by snaha o skutečné setkání
s Ježíšem vedla nutně ke krachu.

A přesto: Bůh se chce zjevit, hledá ctitele, kterým by nabídl skutečné setkání,
které jimi hne a promění jeho láskou ty,
kteří na toto pozvání odpoví.
Skutečným smyslem adorace je to,
že Ježíš nás zve k mnohem hlubšímu
poznání Boha. Je to zkušenost, která nás
otevírá opravdovému vztahu s Pánem
života.
Toto je základní význam eucharistické
adorace: Být a zůstávat v přítomnosti živého Boha, zkrátka mu otevřít svou duši,
dát se k dispozici jeho milosti a naučit se
přijímat jako dítě. Vždyť právě láska se
pozná podle toho, že člověk dává i přijímá zároveň.
Kněz Adam Rucki říká, že adorace je
jako snoubenectví a přijímání eucharistie je jako manželství. Aby manželství
mohlo být dobré, potřebuje přípravu
ve snoubenectví, rozvíjení vztahu,
poznávání. Plody dobré adorace se jistě
ukážou v hlubším užitku z přijímání
eucharistie.
Bůh je nám nekonečně blízko, ale
naše duše není vždycky naladěna na
Boha. Potřebujeme se na setkání s ním
připravit, zklidnit myšlenky, soustředit
se. Adorace a technika se příliš dobře
nesnášejí, přesto nám Phillipe Madre
doporučuje některé postupy, které nám
pomohou, abychom měli lepší užitek

z adorace. Je dobré vnímat konkrétní Boží vlastnost podle toho, jakou
mám momentálně duchovní potřebu.
Můžeme se setkat s Bohem laskavým,
věrným, milosrdným, vznešeným, …
Při adoraci můžeme meditovat nějaký
konkrétní úryvek z Písma před Boží
tváří. Sami sebe můžeme vidět v daném
úryvku jako přímé účastníky setkání
s Kristem. Např. setkání s malomocnými, uzdravení slepého apod. se může
stát výchozím bodem pro rozjímání
o „slepotě“ nebo „malomocenství“
v mém vlastním životě. To může být
cestou vnitřního uzdravení.
Také v období vnitřní temnoty je adorace zvlášť vhodným způsobem modlitby.
Člověk může setrvat před Ním, modlit se
tiše žalmy a skutečně přebývat s Bohem
a beze strachu mu říct i zarmucující věci.
I takto může vypadat adorace – postěžovat si Bohu, že právě On nám schází.
Adorace pro život je vhodná pro adoraci
ve společenství. Šíří evangelium milosrdenství, otevírá člověka konkrétnímu
navštívení Boží něhy. Člověk, který ji
prožívá, potřebuje jediný vnitřní postoj:
otevřít se v modlitbě Božímu dotyku
a přetváření, dokonce i v případě, a tehdy
obzvláště, když si s modlitbou neví rady.
Nejedná se o zásluhy, vzepjetí víry,
duchovní způsobilost nebo osobní ctnosti.Všechno se odvíjí od Boha.
Na celostátním setkání mládeže ve
Žďáru nad Sázavou se mladí lidé ptali
Marka Orko Váchy, proč se mají modlit,
když při tom nic necítí a když to stejně
nikdo nedodržuje. On jim ve své odpovědi, a v přednášce nazvané Zvláštní
znamení touha, dává inspiraci k tomu,
aby se pokusili nalézt svou vlastní
cestu a způsob modlitby. Aby se nebáli
zkoušet a experimentovat – hledat,
který způsob modlitby otevírá jejich
srdce k Bohu. Ambicí modlitby není
to, že o něco prosíme a tak se to potom
stane. Ambicí modlitby je sjednotit mne
s Bohem. V tomto smyslu modlitba je
umění a každému umění je potřeba se
učit. Je potřeba otevřít dveře dokořán
a držet je otevřené, aby jimi mohl Bůh
vstoupit do prostoru a času. Vytrvalou
modlitbou umožníme, aby se děly veliké
věci.
Markéta Šmerdová, www.katolik.cz
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Odpouštět, milovat, děkovat
Vzpomínám si, jak za mnou přišla jistá
paní a ptala se mě: „Otče, co mám dělat?
Můj syn je už deset let ode mne pryč.
Nenávidí mě. Řekl, že už mě nechce nikdy
vidět. Pokoušel se už o sebevraždu, ale
zachránili ho. Má nemanželské dítě. Žije
hrozně. V hříších. Co mám dělat?“
Zeptal jsem se jí: „Co jste dělala dosud?“
Odpověděla mi: „Tolik jsem se modlila,
psala mu, ale k ničemu to nevedlo.“
Řekl jsem jí: „Den za dnem musíte svému
synovi odpouštět.“
Odpověděla: „To jsem už udělala.“
Odporoval jsem jí: „Určitě ne. To není
možné. Patrně jste rozumem řekla, že mu
odpouštíte, ale v citové oblasti jste mu
neodpustila. Pomalu každým dnem více
a více očišťujte vaše city a odpouštějte
mu. Za druhé, milujte syna takového,
jaký je, jako se miluje nemocné dítě. Za
třetí, děkujte Bohu za to, že máte právě
takového syna, jakým je nyní.
Odpověděla mi: „Ale já už jsem se tolik
modlila.“
„Já vám neříkám, abyste se modlila. Říkám
vám: Odpouštějte, milujte, děkujte.“
„No dobře, otče, ale co mám dělat?“
Opakoval jsem: „Odpouštějte, milujte,
děkujte.“
„Ano, dobře. Ale jak ho mám získat
nazpět?“
„Ach, milá paní, už jsem vám to přece řekl.“
„Když já jsem už všechno vyzkoušela.“
Na to jsem jí odpověděl: „Milá paní, budete–li jen zkoušet, nikam to nepovede.
Vy to musíte dělat.“
Teď teprve řekla: „Co jste to vlastně říkal?“

„Prosím vás, celý jeden týden budete
odpouštět. Skutečně a opravdově z celého
srdce. Druhý týden se pokoušejte jej
milovat. Zkuste zapomenout, jaký je. Je
to dítě, je to váš syn.
Třetí týden, každý den i celé hodiny,
děkujte Bohu, že vám dal takového syna,
jaký je. Nikoli děkovat za to, že bude jiný.
Ale děkovat za to, že je takový, jaký je.
Bůh ví, proč vám dal takového syna.“
Po třech týdnech jsem dostal dopis. „Milý
otče, stal se zázrak. Před dvěma dny mi
syn zavolal: ‚Maminko, maminko, můžeš
mi odpustit? Deset let jsem byl pryč,
ale v posledních dnech se se mnou něco
stalo. Maminko, teď vidím, kolik zla jsem
ti způsobil. Smím se vrátit domů?‘ Za
hodinu přišel, objal mě a plakal a plakal.
Tři hodiny mluvil. Všechno mi vypověděl.
Říkal: ‚Maminko, se mnou se něco stalo,

Co znamená vzít na sebe
kříž?
Znamená to přijmout všechny
nepříjemnosti, které mi způsobují
druzí.
Poděkuj Bohu za druhého člověka, ať je
dobrý nebo i zlý.
Přijímat druhého – když to děláš, TOHO
DRUHÉHO MĚNÍŠ TÍM, ŽE SE
MĚNÍŠ SÁM.
Čím?
Představ si, že bys mu neustále vyčítal
jeho špatné skutky, že bys ho nenáviděl,
že bys ho proklínal.
Pak se bude vztekat on i Ty.
Nyní jsi však změněn.
„Bože, děkuji ti. Ty víš, že můj muž je ...“
(doplň jeho špatné chování)
Změnila ses.
Tato změna způsobuje, že teď může Boží
milost Tebou proudit k němu.
Už druhý den Ti může manžel říci:
„Milá ženo, já už nemohu více … “
(dělat konkrétní zlé skutky)
Nevím, co to je, ale něco se se mnou stalo.“
Tuto zkušenost zažili již mnozí.
Z knížky Tomislava Ivančiče
„Život ze síly Ducha a modlitby“

jsem zcela nový. Objevilo se i nějaké
dobré křesťansky žijící děvče. Snad se
s ním dobře ožením. Potřebuji však tvé
požehnání, maminko. Já tě potřebuji,
já tě mám rád. ‘“
Z knížky Tomislava Ivančiče
„Život ze síly Ducha a modlitby“
Knížka je v naší farní knihovně, č. 2608

PODĚKOVÁNÍ
Drazí dobrodinci,
píši, abych Vám z celého srdce poděkovala
za pomoc poskytnutou našemu svěřenci
v rámci programu Adopce srdce. Dívka
Clarisse Umuhoza právě ukončila svou
účast v tomto programu a vstupuje do
samostatného života.
Díky penězům, které od Vás dostávala,
mohla zaplatit školné, zdravotní péči
a nákup potravin. Po všechna léta účasti
v programu jste jí dávali šanci zlepšovat
její životní podmínky a dobře začít
dospělý život.
Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši lásku,
oběti a péči, které jste
projevili této mladé dívce.
Ať Vám Bůh žehná a udělí Vám všechny
své milosti.
Gikondo 15.11.2013
Sr. Angéline, Kambugu
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OKÉNKO PRO DĚTI

CO SLAVÍME VE SVATÉM TÝDNU
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Když vstal Pán Ježíš z mrtvých, přišla ke hrobu Marie Magdalská a přinesla s sebou masti, aby jimi
mohla pomazat tělo Pána Ježíše. Jistě víš, co ji překvapilo. Zkus ale najít mezi obrázky 16 rozdílů.
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KULTURA
DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den.
Přináším ti v něm své modlitby,
práce, radosti i utrpení ve spojení
s Ježíšem Kristem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe
samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je
i mým průvodcem a vyzbrojí mě
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou
Církve, zvláště na úmysly, které
nám předkládá Svatý otec a naši
biskupové pro tento měsíc, aby...
1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

DUBEN

1. Aby ti, kdo vládnou, dba-

li o ochranu celého stvoření
a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.
2. Aby Zmrtvýchvstalý Pán
naplnil nadějí srdce těch, kdo
zakoušejí utrpení a nemoci.
3. Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení
křesťanů, zrozenému o Velké noci.

KVĚTEN

1. Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru.
2. Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve
k ohlašování Krista všem lidem.
3. Aby doba přípravy na
kněžství byla pro bohoslovce
školou svatosti a moudrosti.
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Pozvánka na film Poslední vrchol
Aktualizace: neděle 23. 3. 2014
Film se bude v rožnovském kině
promítat v pondělí 21. 4. v 18 a 20 hod.
Ve Valašském Meziříčí / Kino Svět / také
15. 4. v 19.30 a 16. 4. v 17.30.

Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal
jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při
sestupu hory Moncayo. Pablo byl znám
a milován velkým počtem osob, které
o tom svědčí po jeho smrti.
Zdroj: Česko–slovenská filmová databáze

Není dnes lehké najít v mediích příklady
dobrých kněží. Film Poslední vrchol ukazuje typ kněze, o kterém nikdo nemluví:
anonymního kněze, kteří slouží Bohu
tím, že slouží druhým. Pablo Domínguez
Prieto – španělský kněz překypující radostí
s velkou zálibou v horolezectví – věděl, že
zemře mladý, a přál si, aby to bylo v horách.

stránky filmu:
http://poslednivrchol.cz/
ukázka filmu:
http://www.youtube.com/
watch?v=5zbh3Iqh8Qk

ČERVEN

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
KŘT Y V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

pokřtěn/a

Kristýna Chudějová

2.3.2014

Jiří Baroš

29.3.2014

Tereza Emingrová

30.3.2014

Filip Klepáč

30.3.2014

Adam Pisárik

30.3.2014

Nikola Anna Bitalová

30.3.2014

Šimon Pavlát

30.3.2014

Lukáš Tomáš Farmáčka

30.3.2014

1. Aby nezaměstnaní obdrželi
podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu.
2. Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své
křesťanské kořeny.
3. Aby všichni lidé zodpovědně
přistupovali ke svému životu i práci.

POHŘBY V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

zemřel/a

věk

Václav Krhovják

5.3.2014

83 let

Eliška Billová

x.3.2014

95 let

Ing. Rudolf Sýkora

14.3.2014

72 let

Jiří Novotný

15.3.2014

84 let

RNDr. Jan Ševčík

15.3.2014

78 let

Jaroslav Baroš

20.3.2014

92 let

Jan Krejčí

26.3.2014

71 let

Modlitba

Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě,
ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam,
ať pro dobré mám vždycky cit, ať poznám, že mám odpustit.
Maria, dej mi i své rty, ať zpívám tvé Magnificat,
ať mluvím jen, co je správné,
ať nesu radostné poselství všude, kde neláska se tmí,
víc s Bohem mluvím v slovech svých než s druhými a o druhých.
Maria, dej mi i svůj sluch, ať slyším to, co říká Bůh,
ať nezní marně Boží hlas, když volá ke mně zas a zas,
ať nepřeslechnu každý den hlas toho, kdo je opuštěn.
Maria, dej mi své ruce, tak něžné a tak pomocné, ať skutky mé jsou jako tvé,
když modlím se, když pracuji, všechno rád Bohu daruji,
pomoc máš pro nás v rukou svých, Ježíše vidíš v trpících.
Maria, dej mi své srdce, navždycky Bohu oddané, ať také Boha miluje, mou ubohost,
mé starosti přetaví žár tvé milosti. Amen.
Amen.

INZERCE
Farní zpravodaj nabízí prostor pro bezplatnou nekomerční řádkovou inzerci.
Ta by měla umožnit snadnější sdílení
hmotných i nehmotných prostředků
mezi farníky. Můžete nabízet nebo
hledat ubytování, vybavení domácnosti,
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.
• Pronajmu na přechodnou dobu
vybavený 2+1 v rod. domě ve Viganticích.
Tel.: 777 533 234
• Prodám starší pokojové dveře,
plné i prosklené, levé i pravé 80cm,
cena 800 Kč/ks
Tel.: 777 533 234
• Hledám jednopokojový byt
k pronájmu od července/srpna
Kontakt: jurickova.libuse@seznam.cz;
tel.: 605 509 296
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SVATÍ MĚSÍCE

Svatý Anselm / 21. 4./
Anselm se narodil v Aostě v italských
Alpách v zámožné šlechtické rodině a v
patnácti letech chtěl vstoupit do blízkého
kláštera. Tomu zabránil jeho otec, který
ho chtěl získat pro šlechtickou kariéru.
Otcovo rozhodnutí nechalo na Anselmovi stopy v podobě psychické nemoci.
Po uzdravení žil bezstarostný život
a zanechal studií. Ve 23 letech odešel

z domova a po třech letech putování po
Francii přišel do benediktinského kláštera
v Le Bec v Normandii, kde byl převorem
slavný Lanfrank z Pavie, pozdější arcibiskup v Canterbury. Roku 1075 zde byl
Anselm zvolen opatem. Roku 1066 dobyli
Normani Anglii a klášter Le Bec tam
získal velké majetky. Lanfrank i Anselm
proto do Británie často zajížděli a Anselm
si tam získal velice dobrou pověst. V
roce 1063 se Lanfrank rozhodl odejít do
kláštera v Caen. Po jeho odchodu se stal
Anselm arcibiskupem v Le Bec. Jejich
přátelství však přetrvalo, o čemž svědčí
dochovaná korespondence mezi těmito
významnými mysliteli. Oba však toto
rozdělení velmi těžko snášeli. Lanfrank
dokonce napsal list papeži Alexandru II.,
ve kterém jej žádal, aby ho zbavil úřadu.
Avšak nepochodil.
Anselm také v Le Bec podporoval
mnišství, k němuž měl velikou úctu. Díky
této úctě se zvyšoval počet příchozích
mnichů do kláštera Le Bec. Komunita
se pod Anselmovým vedením rychle rozvíjela. Díky své pověsti byl po smrti svého
předchůdce Lanfranka 1089 přirozeným

kandidátem a s jistými průtahy byl roku
1093 skutečně ustanoven arcibiskupem
v Canterbury.
V té době právě začínal dlouhodobý
zápas mezi papežem a panovníky
o svrchovanost ve věcech církve, takzvaný
boj o investituru. Anselm velmi rázně
zastával papežské stanovisko a snažil se
také získat zpět králem zabavené statky,
proto léta 1097–1100 a opět 1103–1107
musel strávit v exilu v Lyonu ve Francii.
Zemřel 21. dubna roku 1109 v Canterbury. Roku 1494 byl prohlášen za svatého
a katolická, luterská i anglikánská církev
slaví jeho památku 21. dubna.
Jedinou autoritou, kterou Anselm
uznává, je Bible. Tu nazývá „auctoritas
scripturae“, „autoritas sacra“ či „divina
auctoritas“. Anselm byl přesvědčen, že
veškerá pravda je obsažena v Písmu. Této
pravdě rozum nemůže odporovat.

Atributy:

Kniha, pero, loď, berla, mnich

Patron:
Filosofů

Panna Maria, Prostřednice všech milostí /8. 5./
Panna Marianám nám svým „staň se“ při
andělském zvěstování zprostředkovala
Původce a zdroj všech milostí. Většinou
se uvádí, že její univerzální poslání Matky
a Prostřednice milostí pro lidstvo bylo
ustanoveno na kříži a plně začalo po jejím
nanebevzetí, kdy byla dovršena jednota
mezi ní a Ježíšem.
Při zjevení Kateřině Labouré v pařížském
klášteře Dcer křesťanské lásky Kateřina
viděla, jak z některých Mariiných
drahokamů na ruce vyzařovaly k zemi
světelné paprsky, ale z mnoha jiných
drahokamů žádné paprsky nevyzařovaly.
Kateřině pak vysvětlila, že ty nezářící
drahokamy představují milosti, o které
nikdo neprosí.
„Skrze Marii máme naději dosáhnout
nebe,“ tak učí sv. Efrém již ve 4. století
a papež Lev XIII. v roce 1891 říká: „Podle
vůle Boží ničeho se nám nedostává, leč skrze
Marii. Skrze ni je cesta ke Kristu, podobně
jako skrze Krista k nebeskému Otci.“
V Konstituci o církvi se píše: „Mariino
mateřství v plánu milosti trvá neustále od
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okamžiku souhlasu, který s vírou vyjádřila
při zvěstování a bez váhání zachovala pod
křížem, až do věčného dovršení spásy všech
vyvolených….
Ve své mateřské lásce pečuje o bratry svého
Syna, kteří dosud putují na zemi a ocitají
se v nebezpečích a nesnázích, dokud nebudou uvedeni do blažené vlasti.“
Papež Jan Pavel II. učil, že Ježíšova Matka
v poslušnosti Syna „se staví doprostřed,
jedná jako prostřednice, ne jako nějaká
cizí osoba, ale v postavení matky…. Má též
úlohu Prostřednice milosti, jaká je vlastní
Matce, také při jeho konečném příchodu.“
Památka Panny Marie, Prostřednice
všech milostí, byla do kalendáře zavedena
papežem Benediktem XV. Nejprve se
začala slavit v roce 1921 v Belgii a pak
se rozšířila do světa. Pozdější schválení,
týkající se mše svaté k Prostřednici všech
milostí, pochází od Kongregace pro kult
a svátosti z roku 1971.
Uvědomí–li si člověk postavení svaté
Panny v plánech Boží prozřetelnosti,
jimiž je určována spása a její stupeň všech

jednotlivců, pochopí snadno, jak závažné
místo musí mít Maria v duchovním
životě. Vědomě odmítat Marii by znamenalo uzavřít si cestu k milosti, a proto
cestu k Bohu vůbec. Netečnost k ní může
být jen příčinou duchovního živoření.
Vědomí jejího vlivu na náš duchovní život
musí nutně vyvolat v duši city hluboké
vděčnosti za všechna dobrodiní dnů
minulých a city upřímné lásky, která ji
ctí a zároveň prosí ve všech potřebách
vzhledem k budoucnosti.

VÝROČÍ V CENTRU POZORNOSTI
Stavební ruch v areálu kolem farního kostela Všech svatých
Plánované úpravy – či přímo Revitalizace území kolem našeho farního
kostela, nabývají den ze dne reálnější
podoby. Jsou už obnoveny kamenné
části všech šesti kapliček křížové
cesty. Repliky jejich dřevěných stříšek
se začnou zhotovovat od 20. dubna
a budou hotovy a osazeny podle smlouvy
o dílo nejpozději do 20. května – včetně
nové šindelové krytiny. Kamenná
ohradní zeď byla nejprve postavena
z východní strany od Jihozápadního
obchvatu města podél městského
parkoviště u Supermarketu Albert až po
kapličku sv. Huberta. Podle reakcí (či
vyslechnutých názorů) řady zde parkujících hostů, je nová ohradní zeď velmi
kladně hodnocena a přispívá značně

k zlepšení vzhledu města. V těchto
dnech se již také dokončuje kamenná
ohradní zeď mezi kapličkami na západní
straně areálu – podél Farské zahrady
a začala se budovat už i zeď v posledním
úseku od kapličky sv. Huberta po její
ukončení u zbořeniště bývalého Farního
špitálu. Všechny části ohradní zdi by tak
měly být hotovy díky značnému „nasazení“ řemeslníků i pomocníků, denním
kontrolám a průběžnému zásobování
materiálem do konce měsíce dubna.
Je již téměř hotovo 10 ze 14 obrazů
zastavení křížové cesty od akademi–
cké malířky Mgr. Marie Chlebovské
a připravuje se již jejich osazení včetně
ochrany maleb proti povětrnostním
vlivům a jednoduchého osvětlení
obrazů v nikách kapliček shora ledpáskami.
V areálu bylo vysazeno podle plánu 14
vzrostlých okrasných třešní „sakur“
(které už nasazují pupeny), pokračují
úpravy chodníků a připravují se úpravy
nástupního prostoru do areálu od
Pastoračního centra.

lešeňového materiálu. Tyto práce zdarma
(jen za cenu zakoupených nátěrových
hmot), s velkou obětavostí a vysokým
osobním „nasazením“ za každého počasí
provedli naši farníci p. Matěj Rončák
a Zdeněk Pavlica. Zednické práce
spojené s úpravou šambrán pro nátěry
zaplatil jeden z našich farníků, který se
prací nemohl osobně zúčastnit. Díky
shodnému barevnému řešení fasády fary
a kostela tak oba objekty farního areálu
mají shodný estetický výraz. Následně
budou provedeny i drobné opravy
a nátěr fasády Pastoračního centra a tím
budou všechny objekty farního areálu
vzhledově sjednoceny.
Práce tak velkého rozsahu samozřejmě
znamenají i značné finanční zatížení.
Proto s upřímným „Pánbůh zaplať“
děkujeme všem sponzorům, kteří svými
dary obětavě pomáhají úpravy farního
areálu k oslavám 250. výročí posvěcení
našeho farního kostela realizovat.
Podrobný přehled čerpání nákladů za
celou akci zveřejníme po jejím ukončení.
Pavel Jaška
Díky sobotní brigádě, které se zúčastnilo
cca třicet brigádníků, se vyklidila
a srovnala část prostranství a provádí
se celá řada prací, které ani nelze
v krátkosti popsat. Velkou pomocí jsou
právě brigády, kdy díky iniciativnímu
nasazení farníků se udělá velký kus
práce v potřebných termínech, za kterou
by se jinak muselo platit odborníkům.
Brigády nyní budou pokračovat
každou sobotu od 9.00 hodin a každá
„ochotná ruka“ je vítána.
Nesmíme zapomenout ani na provedené
opravy a nátěry fasády fary, včetně
zhotovení „šambrán“ kolem okenních
otvorů a stavby, demontáží a přestaveb
lešení ze zdarma zapůjčeného
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VÝROČÍ V CENTRU POZORNOSTI OHLÉDNUTÍ
KALENDÁŘ AKCÍ

4. 5. | Kostnice za kostelem Všech svatých
Vernisáž výstavy Jindřicha Štreita
BRÁNA NADĚJE
Osou cyklu fotografií BRÁNA NADĚJE
je víra, naděje a láska. Snímky připomínají
náboženský život za komunistického
režimu i obnovu řeholního života u nás
v 90. letech min. stol. Nevšední pohled
umělce nás však zve ještě dál… I dnes je
třeba „pohled ducha zaostřit“.
Vernisáž výstavy velkoformátových
černobílých fotografií Jindřicha Štreita
protkají písně rožnovské Malé scholy a doplní divadelní představení Iskérky, která se
také podílí na průběhu celé výstavy.
Marie Popelářová

Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou
„Mám velkou radost, že se všechno
podařilo“, komentuje upřímně proběhlou
duchovní obnovu její organizátorka
Zlatka Lušovská. Během pátečního večera
a sobotního dopoledne a odpoledne
(21.–22. 3.) se sešly téměř dvě stovky lidí,
aby společně rozjímaly nad tématy, která
by nás v době postní měla znepokojovat.
Půst není jen odříkání si oblíbeného jídla
(přednáška Doba postní – čas odtučňování
srdce). Často také přebýváme ve vlastním
vnitřním vězení, od kterého klíč máme jen
my (přednáška Typické překážky usmíření
a název Katčiny knihy Vězení s klíčem
uvnitř). Milosrdenství je Boží láska, která
se sklání k člověku v jeho bídě, slabosti
a ponížení a pozvedá jej znovu zpět, vrací
mu lidskou důstojnost (přednáška Milosrdenství podle Jana Pavla II.).

Kateřina Lachmanová s sebou přivezla
4 knihy: její známý titul Vězení s klíčem
uvnitř, její zatím poslední počin Karikatury Boha, knihu Aleše Opatrného
Jak potěšit zpovědníka a Novénu
k Panně Marii rozvazující uzly, kterou
podle zahraničních pramenů zpracoval
Vojtěch Kodet. Všechny výtisky byly
ihned rozebrány.
Jako poděkování věnoval otec Kamil
Katce knížku o Radhošti, aby měla doma
aspoň kousek z míst, ke kterým má podle
vlastních slov velmi blízko, kde má přátele
a kam se ráda znovu vrátí. Můžeme doufat, že se s ní potkáme nejen na Radhošti,
ale i při další duchovní obnově v Rožnově.
Marie Popelářová a Zlatka Lušovská

Teátr Víti Marčíka – MORAVSKÉ PAŠIJE
Vážně i humorně, hluboce a provokativně
– tak předvedl v pátek 4. 4. v rožnovském kostele komediant Víťa Marčík hru
Moravské pašije.
Ztvárnil ji se svým synem Víťou, o výborné
osvětlení a techniku se staral Adam Berger.

Dárek – poděkování od otce Kamila označil Víťa s úsměvem za „podraz“ – v době
postní dostal dvě sklenice výborných
zavařených domácích klobás… :o)
Foto Marie Popelářová

BRÁNA NADĚJE
Kostnice za kostelem Všech svatých
v Rožnově pod Radhoštěm

Výstava fotografií
Jindřicha Štreita
s texty Josefa Mlejnka
Vernisáž 4. 5. 2014 v 15 hod

s písněmi Malé scholy a divadelním
představením Iskérky
Výstava trvá do 31. srpna 2014
Srdečně zve Římskokatolická farnost
Rožnov pod Radhoštěm
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DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE / MORAVSKÉ PAŠIJE
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