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ÚVODNÍ SLOVO
Drazí čtenáři!
Závěrečný měsíc letošního jubilejního
roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se blížících svátcích Kristova narození. Nedělní večery se nám tak
stanou další příležitostí k setkání. A o ty
nám, organizátorům letošního slavení,
především šlo.
Čas adventu je časem očekávání, trpělivého pohledu na příchod Dítěte. Často nás právě advent, víc než jiné liturgické doby, usvědčuje z povrchnosti a materialistického způsobu prožívání času našeho života. Čekání se v naší době stalo synonymem neúspěšnosti, nepřipravenosti, malé profesionality a vlastně přímo neúspěchu. Náboženský pohled na
očekávání je však úplně jiný. Celá bible je
plná této nenaplněné touhy mnoha lidí,
prožívajících své osobité životní osudy.
Nad tím vším očekáváním přirozených
věcí je však ještě jedno čekání. Celý Starý zákon prostupuje od úplného počátku
touha po příchodu Mesiáše – Zachránce. Toho, který vyvede člověka ze spleti uliček hříchu. Když pak Mesiáš přichází, způsobuje to velikou radost především v srdcích těch nejprostších. A když
po svém zmrtvýchvstání znovu odchází,
začíná další dlouhé období čekání. Čekání na jeho druhý příchod. Už odtud je
možné vytušit, že toužebný pohled do
budoucna tvoří nesmírně důležitý rozměr našeho pozemského života. Možná
bychom mohli ono známé „Myslím, tedy
jsem“ přetvořit na „Toužím, tedy jsem“.
Pro naši mentalitu vlastnění – je čekání velikou ranou. Každá rána však nemusí být špatná. Jsou například rány vytvořené lékařem proto, aby umožnily přístup ke zranění, aby lékař odstranil nákazu a vyřešil tak problém. Advent má
v jistém slova smyslu právě tento léčebný charakter.
Přeji vám, ať po dobu letošního adventu
dokážeme trpělivě čekat. Dokažme nenechat se strhnout zmateným pobíháním.
A jasně rozlišit, kdo jsem já, kdo je On.
Dát hodnotu dnům bez okamžitého zisku, neboť rozpínají touhu našeho srdce
pro největší dar celých dějin.
P. Kamil Obr, farář
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V Klubu maminek při slepování andělíčků z těstovin.
Vyráběli jsme už i adventní lampičky a věnce.

RORÁTY

Zveme rodiny s dětmi na
páteční rorátní mše svaté,
které se v adventu budou
konat od 18 hodin.
V úvodu mše půjde tradičně
průvod dětí s lampičkami,
které si nezapomeňte přinést
s sebou.

Roráty v kostele sv. Anny
ve Valašském muzeu se
uskuteční 6.12. v 7 hodin.

ZAMYŠLENÍ

OBSAH
Ticho adventu

Záludná myšlenko! Co to děláš? Mám
psát zamyšlení o adventu a ty na mě dotíráš příběhem starým přes tři tisíce let. Já
vím, Starý zákon je příprava na Nový zákon, ale mělo by to sedět! Měla by každému jasně vyplynout souvislost: David
– Betlém – Ježíš – Betlém. Ale ty, myšlenko, mi podsouváš jméno Jefte!
Bylo to období soudců. Soudci byli muži,
kteří Izrael soudili a v době nebezpečí se
stavěli v čelo vojska. Jefte měl třicet bratrů, kteří měli třicet měst a jezdili na třiceti oslících. Jefteho rádi neměli. Neměli ho
rádi, protože byl synem hříšné ženy a oni
ho zapudili. Jefte utekl do pouště, kde
s tlupou ničemů podnikal výpady.
Izrael se odklonil od Boha, proto na něho
začali útočit nepřátelé – Amonité. Tehdy přišli izraelští mužové za Jeftem a řekli mu: „Ty umíš bojovat! Bojuj za nás! Veď
nás do boje!“ A Jefte poslechl. Před bojem slíbil Hospodinu: „Když zvítězím,
obětuji ti prvního, kdo mi vyjde naproti.“ Jefte zvítězil v boji s králem Amonitů
a slavně se ubíral domů. Vstříc mu vyšla,
aby ho radostně uvítala, jeho dcera. Měl
jenom ji jedinou.
Začíná tragédie otce. Daný slib se musí
splnit a Jefte svou dceru obětoval Bohu.
Někteří biblisté vedou diskuse o tom, jestli šlo skutečně o oběť. Jestli nešlo třeba jenom o symbol, který mohl znamenat trvalé panenství Jefteho dcery. Tomu mínění nahrává i zákaz lidských obětí v Izraeli. Vzpomeňme na Abrahama a jeho
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ROZHOVOR
s manželi Prokopovými

syna Izáka. Na druhou stranu ale k Jeftemu Bůh nepromluvil jako k Abrahámovi:
„Zadrž!“ V tomto příběhu Bůh mlčel. Mlčící Bůh.
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Vojtěch Cikrle: Proč jsme se
utekli ke spěchu?
VTIPY
INZERCE

Někdy zkraje šedesátých let byly v adventu silné holomrazy. Když lidé přišli
brzy ráno na roráty, byli prokřehlí zimou
a chladem. Stařenky se v lavicích k sobě
tiskly, zabalené ve vlňácích. Jedna stařenka přivedla s sebou vnučku. Hezky upravená dívenka byla ateistka. Tak ji to doma
říkal tatínek. Ale babička ji tajně vzala na
roráty. Holčička byla snad poprvé v kostele. Prvotní údiv vystřídal pocit chladu
a ona se třepala zimou a už myslela jenom
na to, kdy už bude konec. Potom s babičkou odešla. Odešla asi ráda a babička ji už
vícekrát do kostela nedostala. Malá ateistka dospěla. Prý prožila těžký život. Po
mnoha letech jsem ji jednou viděl. Byla
přede mnou utrápená a předčasně zestárlá žena.
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OKÉNKO PRO DĚTI
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ZPRÁVY Z CHARITY
Úmysly apoštolátu modlitby

Dva příběhy, ve kterých Bůh mlčel. Proč?
A mlčel opravdu?
Advent je dobou ticha. Je to podivuhodné,
ale ticho lze slyšet. Jefteho příběh končí
tragicky. Bůh nic neřekne, vypravěč příběhu nechá všechno dojít do konce, nic
se nevysvětluje. Přesto, neslyšíte v tom tichu Boží hlas? Ticho, které mluví. Stačí otočit stránku Bible, jednu, další a další a najednou se dostáváme do Nazareta,
kde mladá dívka, asi ve věku Jeftovy dcery, přijímá Boží slovo a ono se v ní stává
člověkem. Bůh se stává člověkem a vykupuje nás pro věčný život. V tichu Bůh sděluje naději.
Může být též doba ticha, která adventem
nikdy nebude. Nebude adventem, protože
nikdo nebude nic očekávat. Taková doba
ticha by se mohla stát dobou vnitřního
zoufalství a časem beznaděje. Jefteho slyšení ticha je příkladem dobře prožitého
adventu: všechny své radosti a bolesti postavit před Všemohoucího, který je v tichu
přijímá. Příběh zmrzlé dívenky na rorátech je příběhem bez snahy slyšet a rozumět Božímu tichu. „Nic neslyším, proto
nic není!“, zní odpověď. Chci ale slyšet?
Chci ve svém adventu v tichu najít Boha?
Co myslíte?
jáhen Miroslav
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SPOLEČENSTVÍ
NAŠÍ FARNOSTI
Modlitby otců
Modlitby matek
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Stéblo slámy
Otevřené brány 2014
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Svatá Lucie ze Sicílie /13.12. /
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Ze života ministrantů...
Don Bosco – otec
a učitel mládeže
Zpráva pro ministranty
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Pohádka o myší chalupě

POZVÁNKA
NA ADVENTNÍ KONCERTY
Letošní jubilejní rok, ve kterém jsme
slavili 250 let od posvěcení našeho kostela
Všech svatých, pomalu končí.
Podle celoročního plánu se tak právě
adventní koncerty stávají jedněmi
z posledních možností, jak si toto výročí
připomenout a zároveň se setkat. Kostel je
místem, v němž se propojují životní cesty
mnoha lidí. Kromě liturgie nám k setkání
mohou posloužit právě i tyto chvíle
naplněné hudbou.
Koncerty budeme moci navštívit každou
adventní neděli vždy od 16. 30 hod.,
kromě toho posledního, který bude mít
svůj začátek už ve 14 hod.
Všechny vás srdečně zvu.
P. Kamil
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ROZHOVOR
„My zrovna nejsme prototyp super manželství, takže proč zrovna my?“
... říkají manželé Libor a Marie Prokopovi a pokračují: „Ale nejspíš právě
proto nás otec Kamil oslovil, abychom
jako jeden ze čtyř manželských párů
vedli přípravy snoubenců v děkanátu.“
Libor a Maruška žijí v manželství 15 let.
Mají dvě dcery, Kateřinu a Dominiku.
Třetí dítě, které čekají, bude pravděpodobně opět dcera – prý to mají v rodě.
Katka a Domča by prý bratříčka nechtěly, těší se na sestřičku.
Jak jinak začít rozhovor s manželi, než
tím, že se zeptám, jak jste se seznámili,
jak se vaše cesty spojily v jednu. Libore,
Ty nepocházíš z Rožnova, takže jak se
přihodilo, že jsi přišel sem?
L: Já pocházím z Brna, z nevěřící rodiny. Do Rožnova jsem šel kvůli práci a také
jsem chtěl změnit svůj život. Nějak jsem
věřil, dokonce i v Ježíše, a přemýšlel jsem,
že se nechám pokřtít. A asi měsíc dva po
křtu jsme spolu s Maruš začali chodit.
M: Své chození datujeme do roku 1998.
Říkáme, že jsme se potkali za kostelem,
protože je to pravda. Tehdy tam byla nějaká akce pro děti. Vlastně po roční známosti jsme se vzali. A jsme od sebe o 10
let. Mně je 36 a Liborovi je 46 let.
Kdy přišly děti?
L: Rok po svatbě se narodila Kačka, za
další tři roky Dominika.
M: No a teď se nám vlastně zadařilo, neplánovaně… Víš, jak se to říká – první se
neplánuje, druhé se plánuje a třetí přijde
samo.
Proč neplánovaně?
L: Já jsem si vždycky říkal, že budeme mít
dvě děti a že to třetí může přijít. Ale že to
bude, když je prvnímu děcku 15 a mně je
46, tak to jsme nečekali. Rozhodně jsme
ale přijali, že to dítě je.
M: Ještě tak před dvěma roky jsme uvažovali, že by mohlo přijít. Ale teď už vůbec.
Měli jsme i nějaké zdravotní problémy,
tak jsme si říkali, že už to ani nepůjde. I
doktor říkal, že je to spíš zázrak.
Když jsme se mluvili o tom, že čekáte dítě a docela neplánovaně, používali
jste metodu PPR?
L: Jestli my jsme plánovali… Školení na
PPR nemáme. Mysleli jsme, i kvůli našemu zdraví, že to tak snadné nebude. Něco
jsme nastudované měli, ale spíše jsme ne-
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byli úplně důslední. Takže tím pádem to
tak má být.
Jak tráví vaše rodina volný čas?
M: Je pravda, že chodíme po výletech
a Libor s holkama chodí lyžovat. Lyžují
perfektně už od malička.
L: Přes týden se s nimi snažíme učit. Na
mě rodiče moc čas neměli. Jednak nás
bylo hodně a taky měli hodně práce. Třeba když přijdu večer, tak si jdu s Kačkou
zaplavat. Na výlety chodíme, i když děcka
jsou taky někdy líná jít na výlet, ale nakonec si to celkem pochvalují. Pak plavání,
lyžování a kolečkové brusle.
Jak prožíváte svůj duchovní život? Chodíte do nějakého manželského společenství?
M: My se každý večer s dětmi modlíme,
to máme zavedené, i když je co zlepšovat.
A samozřejmě v neděli a někdy i přes týden jdeme do kostela. A dřív jsme chodívali do spolča, bylo nás 5 rodin. Bylo to
fajn, ale postupem času se to vytratilo.
L: Takže já jsem pak chodil do společenství otců na faru na Hutisko. Ale bývalo to
po večerech, a u nás je to tak, že večer už
jsme všichni pohromadě. Máme takový
rodinný standard a nechceme o něj svou
rodinu ochudit.
Pojďme od duchovního života k praktickým věcem a k tomu, proč jsem si
vybral rozhovor s vámi. Myslím si, že
o tom, co se děje ve farnosti, vím docela
dost, ale byl jsem velmi mile překvapen,
že vedete snoubenecké přípravy.
M: Víš, my se s tím tak nějak nechválíme.
Je fakt, že nám to otec Kamil nabídnul

– tak jsme na něho hleděli a říkali jsme:
My zrovna nejsme prototyp takového super-manželství, takže proč zrovna my?
L: Prostě jsme se necítili, že bychom byli
takoví vzorní, ale otec Kamil přesně řekl –
to právě potřebuji. Vlastně ti lidi, co chodí na přípravu, nechodí všichni každý den
do kostela a nedrží čistotu. A pak už je to
velký rozdíl právě v té víře…Tak jsme pak
řekli, no tak dobře, že to zkusíme, že jsme
se ještě nerozvedli po těch 15 letech. /
smích/
M: Věnujeme se tomu necelé 2 roky, ale
tím, jak to není každý měsíc, tak to zas
není tak často.
Jak dlouho vlastně příprava trvá?
L: Je to sedm setkání, tři jsou s o. Kamilem a čtyři jsou s námi, jako s laiky. Jedná se o čtyři rodiny. Koordinátorem je pak
Iva Hrubá ze zašovského Centra pro rodinu. My máme připravena dvě témata,
ale zatím jsme přednášeli jen jedno. Je to
v září, pak to začíná až v lednu, dále pak
v březnu.
M: Každá rodina má určité téma, o kterém hovoří, aby se to neopakovalo. My
máme téma rozdílů mezi mužem a ženou.
Cyklus přípravy většinou začínáme my.
L: Tu druhou přednášku máme o dětech,
tak jsme si říkali, že tam bychom měli
víc co říct. Ale třeba takové ty přednášky
o sexu, to nemáme moc nastudované.
M: Ideální by to bylo tak, že by každá ta
rodina měla všechna ta témata, kdyby někdo vypadl, abychom se zastoupili.
Jak vypadá vaše řekněme přednáška?
Dá se tomu tak vůbec říkat?
M: My říkáme přednáška, ale snažíme se
vést spíše dialog, třeba jako si teď povídáme s Tebou. Většinou je to na přátelské
úrovni, uvaří se čaj, všichni si sedneme
a trvá to hodinu a půl. Střídáme se v mluvení, každý máme připravený kousek,
abychom se nepřekřikovali.
L: Ono jde i o to, že lidi se neznají. Takže když uděláme přestávku, stejně nikdo
neví, s kým se má bavit, a chtějí to mít za
sebou. Přece jenom mají to za úkol, „odfajfknou“ si to.
M: Abychom věděli, jak to probíhá, tak
jsme se na ty přednášky byli podívat, ale
tam bylo tak 10 – 15 lidí. Většinou ale přijde víc lidí, než se přihlásilo. Přicházejí lidé z celého děkanátu. Teď budeme mít
setkání s otcem Kamilem a s otcem Jiřím,
ty čtyři páry, abychom prodiskutovali, co
je tam potřeba probrat.
L: Teď to trochu zlehčím, ale opravdu je

potřeba si dobře promyslet, co říct. Slyšeli jsme, že jeden manžel byl tak závislý na
mamince, že už hrozil rozvod, ale naštěstí
maminka umřela… A pak si jeden pár stěžoval knězi, že jak je možné, že jim lektor
na přípravě říkal, že je hezké, že maminka umřela.
M: My jsme na té přednášce byli a pak
nám bylo řečeno, že jedni snoubenci si na
to stěžovali.
Když jste zmínili osobu kněze, chci se
zeptat, jaká je úloha kněze v přípravě
snoubenců. Mají část těch přednášek?
M: Ano, mají 3 přednášky. Kněz možná
nemluví o té rodině, oni mají spíš katechetické věci. Knězi se asi hůř mluví o dětech a o problémech po příjezdu matky
z porodnice, to jí spíše popíšeme my.
L: Když chtějí mít svatbu v kostele, vyžaduje se, aby tyto přednášky navštívili. Jak
říká Maruš, je tam pár lidí, kdy tam partner jde kvůli partnerce. Měli jsme i takovou iluzi, že přijdou lidé, kteří se konečně po třech letech čistoty vezmou, ale to
neplatí. Když jsme začali přednášet, tak
jsme věděli, že lidé spolu často žijí a chtějí to jen zpečetit. Často nás překvapilo, že
manžel je doma, protože hlídá dítě. Snažíme se také předat své svědectví víry.
Takže mluvíme o tom, čím by se křesťanské manželství mělo od takového způsobu života lišit a co jim může pomoct.
Hodně se zaměřujeme na příklady jiných,
co kde dělají špatně.
M: Je dobré, že spoustu lidí potkávám,
třeba když jsem pracovala v obuvi, tak pro
ně nejsem úplně cizí. Není to prostě nějaká postavička se svatozáří, ale jsem normální člověk, který na ně mluví. Nejsem
pro ně tak nedosažitelná.
„Snažíme se, aby si na určitě otázky
odpověděli, protože TEĎ je ten nejvyšší
čas.“ (Maruška)
L: Je potřeba je trochu zbavit iluzí… I
když ono je asi už pozdě, když jsou rozhodnuti se vzít. Ale pokud chtějí žít život
v církvi, musí počítat s tím, že pokud ten
druhý není moc věřící, tak to může být
i velký problém. Tak to pak vyzní, že jim
tu svatbu rozmlouváme. Ale taky platí, že
v současné době lidé nemají rádi odpovědnost. Že prostě když už si jednou udělám dítě, tak to je velký závazek.
M: My se snažíme, aby se zamysleli nad
tím, že jeden partner je věřící a druhý ne.
A teď: jak to budou řešit po svatbě? Bu-

dou chodit oba do kostela nebo jenom jeden? Zase ten věřící nemůže nevěřícího
nutit, vždyť víra je dar. Takže se snažíme,
aby si na ty otázky odpověděli, protože
TEĎ je ten nejvyšší čas. Pak už to nemá
cenu řešit.
„Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem – říkala vždycky Maruščina babička.“ (Libor)
L: Maruščina babička mi vždycky citovala
úryvek z Bible – ať nezapadá slunce nad
vaším hněvem. A to se jim právě snažíme
říkat – ať prostě začínají každý den znova,
protože my to taky tak děláme, nebo se
alespoň snažíme. Bez odpuštění to nejde.
A kolikrát se člověk dívá po okolí, že tam
řeší úplně základní problémy, které manželé nejsou schopni překousnout.
M: A snažíme se neustále zdokonalovat
a upravovat přednášky.
L: Já taky mluvím o tom, jak jsem se dostal k víře, a o mých duchovních zážitcích.
Neděláme si iluze, ale kdyby aspoň jednoho z těch dvaceti lidí to oslovilo a přivedlo k vážnějšímu zamyšlení nad vírou, tak
budeme rádi. A když tam potkáváme lidi,
které známe z kostela, tak těm zas máme
víc co říct z praktického manželského hlediska.
Mám zkušenost s partnerským kurzem,
ale během něj jsme se s přítelkyní rozešli. Po nějakém čase byl u nás v Rožnově kněz, který tam byl s námi. Ptám
se jej: Jak dopadl ten partnerský kurz?
A on mi říká: „Dobře, polovina párů se
rozešla!“
L+M: /oba se hlasitě smějí/
L: Maruš na tom taky pracuje!
M: My jsme jim říkali, že jim to nechceme vymlouvat, ale ať si uvědomí, do čeho
jdou, protože to není tak, že když si nerozumíme, tak se rozvedeme. Možnost rozvodu prostě neexistuje.
L: My tam trošku děláme toho hodného
a zlého. Nejdřív je Maruš trochu straší…
M: A Libor se to snaží trochu zlehčit. Je
fajn, že tam funguje celý ten pár, doplňujeme se.
Chci se zeptat, jestli máte nějaký kurz
pro páry, které vedou ty přípravy, jestli
máte kde načerpat?
L: My jsme v tom taková trošku výjimka. Byli jsme na dvou setkáních v Zašové,
pak má být pro tyto lektory setkání v Olomouci, ale nám se tam… No vždycky nám
to nějak nevyšlo, takže jsme tam nebyli.

M: Dostali jsme teda literaturu. Máme
vodítka.
L: Ano, dostali jsme literaturu od těch
párů, co to dělají. Já jsem osobně neměl
problém něco vykládat, ale abych neříkal
jen svoje názory, máme nějaké materiály.
M: Ale právě proto používáme často zkušenosti z ostatních rodin, co se nám zdálo divné nebo nemožné, jak se manželé k sobě chovají. Samozřejmě nejmenujeme. Třeba příklad: když mamka pozvala kamarádku na kávu, přišla i s manželem a on ji neustále urážel. Takže i v těch
9 letech to v tobě zůstane. A pak si řekneš:
Tohle ne! Ti lidi, co se chystají se vzít,
jsou do sebe strašně zamilovaní. Jenomže
ono to všechno vyprchá. A co potom, až
přijdou opravdu reálné starosti??
L: Tak jsme si řekli – proč to naši „spolulektoři“ říkají, je to takové depresivní. No ale pak jsme pochopili, když k nám
přišly ty zamilované páry, že si to vůbec
neuvědomují. Manželství je prostě makačka.
M: Když si to vezmeš úplně logicky, tak
já jsem se vdávala, když mi bylo 20 let.
A s Liborem jsem 15 let. Takže tak 90%
života prožiješ s partnerem, od kterého se
nemůžeš osamostatnit jako od rodičů.
M: My jsme to brali tak, že jim tam jdeme něco dát nebo říct. Každopádně je to
i pro nás velice zajímavé a vždycky odjíždíme s povznášejícím pocitem, že i nám
to něco dalo.
Je to takové vzájemné obohacení…
M: Určitě ano, určitě. Tím spíš, když se
některé věci řeknou nahlas. I mezi námi
dvěma. Vzpomínám si, že když jsme se
chystali poprvé, tak jsem se divila, co Libor všechno ví. Prostě by mě nenapadlo,
co všechno si uvědomuje.
A jak na to ti partneři reagují?
M: Řeč těla tam občas je, nebo si něco
šeptají. A někdo tluče do mobilu, to je
normální. Ale je to pravda, že občas tam
něco proběhne, že někdo řekne tomu druhému – no vidíš to. /smích/ Ale jsme rádi,
protože to uvolní atmosféru. Nepřipadáš
si, že mluvíš a ostatní se jen dívají. A je to
pro ně první přednáška v přípravě a nevědí, co od toho čekat. A snažíme se to i odlehčit.
L: Jsme opravdu rádi, když vycítíme, že
na někoho to přece jenom působí… Já
spoléhám na to, že tím, že je to na faře,
jako na posvátném místě, tak se necháme
vést Duchem svatým. I když máme osnovu, musíme improvizovat a přizpůsobit
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se. A snažíme se na začátku pomodlit.
Je prostor třeba proto, abyste něco spolu probrali? Nějaké radosti, starosti,
otázky, problémy?
L: Oni se skutečně moc neptají. Možná
kdybychom s nimi měli všechny lekce, že
by to mělo výhody, ale zase by neměli výhodu jiného pohledu, což nám se zase
líbí. Jde vidět, že je spíš osloví praktické
zkušenosti, které říkáme – třeba že není
dobrá přehnaná závislost na rodičích.
M: Prostě normálně mluvíme z praxe.
Běžně se čeká na ženskou, u nás je to obráceně. Já jsem dochvilná. Že se jim ty
pohledy snažíme ukázat na příkladech ze
života a je vidět, že to je nejvíc zajímá.
L: My to bereme tak, že věříme, že v nich
něco zůstane. Třeba – aha, přece když
se pohádáme, tak druhý den už by se to
mělo hodit za hlavu. Anebo já říkám, že
jsou nejen partneři různí, ale vůbec lidé
kolem nás jsou různí, takže je potřeba se
respektovat.
Ještě se zeptám, jestli třeba probíráte
se snoubenci jejich očekávání, představy nebo obavy před vstupem do manželství?
L: Tak tam je hodně lidí. Asi když jsou
s knězem sami, tak je to osobnější. Kdyby tam byly třeba jen dva páry, tak to asi
není problém. Já osobně bych taky do pléna neříkal všechny své problémy. Tohle
asi není možné. Spíš se jedná o předávání zkušeností.
M: Ono jde podle mě ještě o jednu důležitou věc. Když pár přijde za knězem, že se
chtějí vzít, on jim řekne, že existuje příprava před svatbou. A my máme první
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přednášku. Oni nevědí, co od toho čekat.
Ale my jsme vždycky první, takže tam je
ta bariéra největší. Někteří to berou jako
nutnou záležitost.
Sledovali jste, co se děje okolo Synody
o rodině? Ptám se na to kvůli jedné věci,
i když nevím, jestli by to u vás bylo možné, když se věnujete těm snoubeneckým přípravám. V ohlédnutí otce arcibiskupa Jana (na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference) jsem se dočetl, že na zasedání mluvil o duchovním doprovázení manželů.
Píše, že svátost manželství není jen svatební den, ale celý společný život, dále
že manželé potřebují doprovázení knězem či zkušeným manželským párem,
ale i společenství rodin, kde se vzájemně podporují.
L: Bohužel my máme tak tu jednu hodinu, ale souhlasím s tím. Bylo by asi zajímavé navrhovat snoubencům, že by mohli docházet na takové setkávání dál. Kdybychom je na to tak připravili, že je po
svatbě možnost se scházet, možná by to
smysl mělo.
Možná by se na vás mohli obrátit, když
by potřebovali něco poradit, vyřešit?
Nemyslím třeba hned založit společenství, ale třeba se sejít párkrát do roka.
Že byste jim byli k dispozici, když budou potřebovat se svěřit, něco vyřešit,
nebo jim říct – hele, dojděte na besedu…
L: To je zajímavá myšlenka. Oni mají kontakt na Centrum pro rodinu, na Ivu Hrubou, ale možná že tohle jim nabídnout,
že kdyby cokoli potřebovali, mohli by nás
kontaktovat.

Adventní modlitba

M: Je fakt, že my jsme v tom pořád trochu
noví, i když to děláme dva roky. Třeba jim
to říkají na těch dalších přednáškách.
Jak fungujete aktuálně, když je Maruška těhotná?
M: Iva za nás začala hledat náhradu. Ale
začíná se zase až v březnu a to už si umíme představit. Kačka může jet s námi
a jezdit třeba s kočárkem kolem fary.
L: A hlavně člověk už u toho třetího dítěte nemá energii ho rozmazlovat. Prostě bude muset být s námi a něco vydržet. Jestli to tak bude v reálu, to nevím,
ale já to tak plánuji. Jestli to dopadne jinak, když budeme mít pocit, že na to nemáme čas, tak se přizpůsobíme, ale jinak
rozhodně ano.
M: Jako to není důvod. Jedenkrát za měsíc na hodinu a půl to zvládneme. My bychom rádi pokračovali. Nás to baví.
To byl pořádně dlouhý rozhovor.
M: Někdo říká, že protiklady se přitahují. Ale my jsme oba upovídaní. Někdy čekám, až se Libor nadechne, ať můžu také
něco říct. My se třeba ve 3 ráno vzbudíme a kecáme do sedmi hodin… Někdy je
to náročné, nechat mluvit toho druhého.
Já jsem zvyklá mluvit z obuvi, Libor taky
z práce.
Díky za úžasný rozhovor. Dotkli jsme se
tolika věcí, že by se to dalo vydat na pokračování. Přeji vám, ať vás Pán provází a pomáhá, zvlášť v této době, kdy čekáte
dalšího člena rodiny. A také ať vám žehná
celé vaší práci, nejen při přípravách snoubenců.
Jan Lušovský

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna.
Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce
a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se
všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už
je tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli
k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme
někde docela jinde.
Dej, ať je pro nás tento adventní čas

Vojtěch Cikrle: Proč jsme se utekli ke spěchu?
slyším často. Že je na všechno málo
času, že se to nedá stihnout... Na jedněch
slunečních hodinách jsem si všiml nápisu: Bůh dal člověku čas, ale o spěchu
neřekl nic. A tak kladu otázku – sobě
i druhým: Proč jsme se utekli ke spěchu,
kterým všechno omlouváme a který se
stává stylem našeho života? Záleží na
každém, jak si odpoví a hlavně jestli cítí,
že je možné a dobré to změnit.
Každý Advent je jiný. V čem bude ten
letošní pro Vás významný?
Smysl Adventu pro mě zůstává stále
stejně významný – je dobou očekávání
příchodu Ježíše Krista na svět, je to čas
těšení se na to, že někdo velmi bohatý
mi dal to nejcennější, co měl: svou lásku,
pochopení, odpuštění...
Vyvrcholením Adventu jsou Vánoce,
doba, kdy zejména děti dostávají dárky.
Jaké dárky dostává biskup?
Narození Ježíše Krista v Betlémě, které
si každé Vánoce připomínáme a které
je středem prožívání křesťanských
Vánoc, je tím největším a nejkrásnějším
dárkem. A ten nedostává jen biskup,
ale každý, kdo má otevřené srdce a je
vnímavý. Dárky pod stromečkem, na
které se ptáte, dostávám jako každý jiný
– většinou knížky, cédéčka a toaletní
potřeby.
Před Vánocemi by se měl člověk zamyslet, zastavit a jaksi zrekapitulovat svůj
život. Co řeknete věřícím v kostele v této
souvislosti?
Nevím, co řeknu při bohoslužbách v katedrále, to je v tuto chvíli ještě daleko. Ale
rád bych řekl, že člověk na zemi není náhodou, že každá chvíle jeho života má velký
význam a že stojí za to žít – a žít pravdivě.
Že je každý z nás milován – i přes svou
nedokonalost a chyby. A že když budeme
žít pro druhé a staneme se nositeli pokoje,
radosti a lásky, najdeme štěstí pro sebe
i pro ty, kteří jsou kolem nás.
Životní tempo se neustále zvyšuje.
Stres a běh člověka stravuje natolik, že
kolikrát neví, jaký je den.
Co k tomu se dá říci?
Povzdechy nad uspěchaností naší doby

Jezdíte v zimě na lyže?
Už si ani nevzpomínám, kdy jsem naposledy stál na lyžích. Na běžkách, to ještě
ano, ale už je to taky pár let. Na horách
chodím nejraději na pěší túry nebo
aspoň na procházky lesem.
Jak vůbec odpočívá biskup v zimě, když
všude mrzne a zrovna neslouží žádnou
mši?
No, nezní to špatně, že když venku
mrzne, tak biskup odpočívá, ale pravda to
není. Součástí biskupské služby není jen
udělování svátostí biřmování ve farnostech
diecéze, které obvykle v zimních měsících
nebývá, ale také přijímání oficiálních
i neoficiálních návštěv, vyřizování korespondence, nejrůznější zasedání a porady,
takže nemůžu říct, že by zima znamenala
nějaké zmírnění pracovního tempa. Spíš
jen změnu rytmu. Ale když mám možnost
se zastavit, rád si poslechnu nějakou
pěknou hudbu, nejčastěji Beethovena,
Dvořáka nebo Bacha.
Mohl byste doporučit nějakou Vámi
přečtenou knihu, která Vás oslovila?
Bylo jich víc, hlavně z oblasti duchovní
literatury. Ale kdybych měl jmenovat jednu,
tak asi Cuskellyho „Současná spiritualita“
vydaná v roce 1994 Karmelitánským nakladatelstvím. Z jiné oblasti potom publikace
našeho předního sociologa Iva Možného
„Česká společnost – nejdůležitější fakta
o kvalitě našeho života.”
Z rozhovoru
pro denní tisk,
www.katolik.cz
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle je sídelním
biskupem brněnské diecéze. Při České
biskupské konferenci je zodpovědný za
duchovní službu v armádě, za rodiny a sociální péči a za kněžskou formaci.

VTIPY
Pračlověk si čte vysvědčení svého syna
a říká:
„To, že máš trojku z lovu chápu, jsi ještě
malý. Ale, že si propadl z dějepisu, který
má jen dvě strany, to je hanba!“
„Kampak, děti, kampak?“
„Jdeme se podívat k Novákovým. Oni mají
páté dítě.“
„A to vás tak zajímá?“
„No, paní učitelka říkala, že každé páté
dítě je Číňan!“
Říká kočka praseti:
„Já znám tvůj osud, prase!“
„Jo? Tys četla můj horoskop?“
„Ne, kuchařku!“
Policajt s balónkem zastaví evidentně
opilého řidiče a hned povídá:
„Foukejte!“
Na což mu řidič téměř nesrozumitelnou
řečí odpovídá:
„A kde Vás to bolí?“

INZERCE
Farní zpravodaj nabízí prostor pro bezplatnou nekomerční řádkovou inzerci.
Ta by měla umožnit snadnější sdílení
hmotných i nehmotných prostředků
mezi farníky. Můžete nabízet nebo
hledat ubytování, vybavení domácnosti,
přebytky ze zahrádky, potřeby pro
děti, sportovní vybavení apod., ale také
přátelství nebo modlitební společenství.
Text by měl být co nejkratší a musí
obsahovat váš telefonní nebo emailový
kontakt. Inzeráty zasílejte na emailovou
adresu: roznov.inzerce@seznam.cz
nebo v odpoledních hodinách volejte
tel. 777 609 672 • Redakce si vyhrazuje
právo odmítnout inzerát z důvodu
nevhodného obsahu.
• Hledáme dobrovolníka z řad farníků,
který by byl ochotný fotografovat různé
farní akce, především pro Farní zpravodaj.
Podmínkou je vlastní kvalitní vybavení
a zkušenosti v oboru. Uvítáme i více
zájemců (vzájemné zastoupení).
Na spolupráci se těší tým farního zpravodaje.
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OKÉNKO PRO DĚTI
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DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

ZPRÁVY Z CHARITY

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
Začátkem října si klienti Centra denních služeb na zakončení letní sezóny
udělali pěkný výlet na Pustevny. I když
se bezprostředně po našem příjezdu
přivalila od Frenštátu mlha hustá, že by
se dala krájet, náladu jsme si nenechali
zkazit a výlet jsme si užili se vším všudy.
O týden později jsme se zúčastnili
slavnostního předávání cen v soutěži
klientů v ručních pracích. Přihlásili
jsme totiž do této soutěže několik našich
výrobků. Z Lipníku nad Bečvou, kde se
akce v Domově pro seniory konala, jsme
si přivezli drobný dáreček a diplom za
účast.
Také nás v rámci svého projektu
navštívily studentky kadeřnického oboru
ze zdejší střední školy (SŠIEŘ), aby nám
ukázaly své umění, a některým klientkám

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

PROSINEC

1. Aby narození Vykupitele přineslo
pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
připravily příjemný zážitek v podobě
masáže hlavy.
No a pak už jsme se pomalu začali
připravovat na Vánoce. Celý týden jsme
pekli, zdobili a balili perníčky, které
budeme nabízet návštěvníkům našeho
domu. Do této činnosti jsme zapojili také
několik dobrovolníků a praktikantů, kteří
nám nadšeně pomáhali.
Patří jim za to velký dík!
Teď už se těšíme na Vaši
návštěvu a také na to, že
i naše perníčky budou
zdobit vaše sváteční
příbytky.

2. Za rodiče, aby byli autentickými
evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.
3. Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a byli
ryzí a bez úhony pro den Kristův..

Pracovníci a klienti
Centra denních služeb
Rožnov p. R.
Charity Val. Meziříčí
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SPOLEČENSTVÍ NAŠÍ FARNOSTI

Modlitby otců

Modlitby matek

Společenství Modlitby otců je otevřeno
otcům jak fyzickým, tak i duchovním.
Důvodem našeho setkávání je potřeba
dělat něco víc pro své nejbližší a také se
navzájem povzbudit na naší duchovní cestě.
Do Božích rukou odevzdáváme sebe i naše
nejbližší v plné důvěře v Jeho plány. Toto
odevzdávaní opakujeme při každém našem
setkání. Stále se tomu učíme, protože muži
mají víc než ženy tendenci držet svůj život
a životy blízkých tak říkajíc ve svých rukou.
A Bůh může konat jen tehdy, je-li toto
odevzdání úplné, což není vždy snadné.
Průběh setkání je dán do značné míry
knížečkou, podle které se modlíme. Jsou
v ní modlitby k Duchu Svatému, modlitba
za ochranu, modlitba chvál a díků, modlitba pokání, modlitba za věrnost a svatost
a další. Důležité je také čtení z Písma
Svatého, ke kterému pak připojujeme
díky za konkrétní Slovo a prosby. Některé
modlitby se modlíme jednotlivě, jiné pak
společně. Na konci je prostor pro přímluvy
za všechny, kteří to potřebují. Důležité je
také sdílení, kdy se můžeme podělit o svou
radost, či své bratry poprosit o modlitbu za
nějakou konkrétní osobu či úmysl.
Spolu s modlitbami matek se podílíme na
modlitebním triduu (zpravidla poslední
pátek, sobota a neděle ve čtvrtletí), kdy
se všichni společně modlíme za naše
blízké v kostele před Nejsvětější svátostí
oltářní. Je to velká milost být takto Bohu
blízko a Pán uzdravuje a obdarovává nás
pokojem a radostí.
Chtěl bych proto pozvat otce, kterým záleží
na svých nejbližších, aby se k nám připojili.
Čím víc nás bude, tím větší sílu bude naše
modlitba mít. Scházíme se každý pátek
po mši svaté v 18.45 hodin na faře.

Modlitby matek vznikly v roce 1995
v Anglii. Jejich zakladatelkou je Veronica
Williams, která spolu se svoji švagrovou
Sandrou pocítila touhu modlit se ve velké
odevzdanosti za své děti. Hnutí Modliteb
matek se postupně rozšířilo do více než
80 zemí na celém světě. Základní spiritualitou modliteb matek je stejně jako
u modliteb otců odevzdanost do rukou
Božích.
Také v naší farnosti pocítily maminky
touhu modlit se za své děti a rodiny,
a začaly se proto jednou týdně scházet.
Odevzdanost do Božích rukou
předpokládá velikou důvěru v Boží vedení.
A právě důvěře a odevzdanosti se spolu
s ostatními maminkami učíme. Důležitá je
také zásada mlčenlivosti, která je základem vzájemné důvěry mezi matkami, které
se ve společenství setkávají. Mohou-li
maminky důvěřovat jedna druhé skrze
modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stává
lehčím.
A jak naše setkání probíhají? Podobně
jako modlitby otců se v našem společenství
také modlíme z brožurek. Naše zakladatelka Veronika Williams si přeje, abychom
dodržovaly všechny modlitby tak, jak jsou
uvedeny v brožurce, a nic neměnily ani
nedoplňovaly. Součástí modliteb je také
čtení z Písma svatého a písně, kterými
chválíme Pána. Vyvrcholením setkání je
odevzdávání našich dětí do Boží náruče.
Všechny, za které se chceme modlit, máme
napsány na papírových kolečkách a během
odevzdávání je symbolicky vkládáme do
košíčku.
K tomu, aby mohly v naší farnosti
vzniknout další skupinky modliteb matek,
stačí, když se zpočátku budou scházet
třeba jen dvě maminky, které mají touhu
a potřebu modlit se za své děti a rodiny.
Pro děti je nejkrásnějším svědectvím víry
právě naše modlitba před Pánem. Ježíš
miluje naše děti více než my samy. Touží je
ochraňovat, a proto si přeje, abychom za
ně prosily.
Naše společenství Modliteb matek
se setkává každé pondělí v 19.30
v pastoračním centru.

Kontakt: Jaroslav Ondřejek, 732 491 328
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Jaroslav a Monika Ondřejkovi

Milé maminky, milé sestry, milé kamarádky,
děkuji a využívám nabídky zástupců
Farního zpravodaje, abych vás pozvala do
našeho společenství.
Podle oslovení můžete tušit, že se jedná
o společenství Modlitby matek (dále jen
MM). Verš Božího slova, který je nám
nabídnut v úvodu naší modlitební brožurky
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím“ Mt 11, 28 se
snažíme uchopit a vtáhnout do svého života.
My maminky se tolikrát „lopotíme“ – vynakládáme nesmírnou snahu a úsilí, zažíváme
bolest ve výchově a často už nejsme této lopoty ani schopné a pak nastupuje „obtížnost“,
pocit nedostatečnosti, bolesti, selhání, pády
naše nebo našich bližních – asi všechny
víme, o čem je řeč.
Ale tento verš má pokračování. Hurá! Bůh
to své „já vás občerstvím“ myslí skutečně
vážně! Akorát my svojí ustaranou bolavou
lidskou myslí neobsáhneme, co všechno Bůh
tím „občerstvím“ myslí. A tak se učíme nejen
slovy říkat „Pane, já to nemohu udělat, ale
ty to udělat můžeš…“
A věřte, maminky, že Bůh občerstvuje.
Svědectví o tom, jak Bůh jedná v našem
životě, je jednou z náplní našeho
společenství.
V úvodu společenství otevíráme modlitební
brožurku s modlitbami, které se modlí ženy
v MM na celém světě a uvádějí nás tak do
jednotlivých částí společenství (prosba
k Duchu sv., odpuštění hříchů, prosba
o spojení s jinými skupinkami matek, četba
Božího slova…).
Nejdůležitější čas těchto setkání je, když
my, matky, „stojíme“ před Ježíšem a pomalu a něžně mu nabízíme a odevzdáváme
své děti.

Kontakt: Monika Ondřejková, 737 527 886

OHLÉDNUTÍ
V Rožnově se schází tři společenství MM,
a to každý týden, jedno v pátek na faře,
druhé ve čtvrtek v rodině na Dolních
Pasekách a třetí v pondělí na faře a patří
mladým maminkám.

„Sjednoceny v modlitbě
ochráníme naše děti“

Kontakt na naše společenství Modlitby
Matek: Marta Krhutová, 776 194 373

„Pane, dej mi oči,
které uvidí v mých dětech Tebe,
Tvoje milující srdce, abych je milovala,
a Tvoji něžnou pomoc, při jejich růstu.
Dej mi Tvou moudrost při jejich vedení
a Tvoji sílu, když odcházejí z domu.
Amen“
Marta Krhutová

Otevřené brány 2014
Přestože podzim pomalu předává vládu
zimě a Vánoce klepou na dveře výloh
v obchodech, nastává čas ohlédnout se
za letním projektem Otevřených bran.
Tato již tradiční akce nás provázela letní
turistickou sezónou už počtvrté za sebou
a letošní ročník opět navázal na úspěchy
předchozích let.
Vše začalo už květnovými volnými dny,
kdy se poprvé otevřela brána našeho
kostela volným návštěvám po celý den.
Na květnové víkendy navázal téměř
každodenní provoz od června až do konce
září. Na hladkém průběhu projektu po celé
léto pracoval tým průvodců pod vedením
a koordinací jáhna Mirka Frňky. Nejen jim,
ale také všem dalším obětavým farníkům,
kteří se každodenně starají o půvab našeho
kostela, patří obrovský dík.
Nejvíce ocenili tuto práci hlavně turisté,
kteří přijížděli ze všech koutů Země.
Lidé bez rozdílů národnosti, jazyka
nebo i barvy pleti nesměle nakukovali do
tichého, posvátného prostoru, se zářícíma
očima si prohlíželi historické a duchovní
bohatství, které náš kostel už po 250 let
nabízí a snad odcházeli i s něčím větším
než jsou hmatatelné suvenýry, fotky či
letáky. Zvídaví návštěvníci si oblíbili zej-

Stéblo slámy
Proč Ježíš přišel jako dítě
Bruno Ferrero
Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli
mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama.
Kromě jednoho z nich, mladičkého
pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si
z betlémského chléva přece jen něco
odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral
v dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli,
kdyby se kdosi nezeptal: „Co to máš
v ruce?“
„Stéblo slámy,“ odpověděl mladík. „Vzal
jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to
dítě.“ „Stéblo slámy,“ ušklíbali se ostatní.
„Takové smetí! Zahoď to!“ Mladý pastýř
rozhodně zavrtěl hlavou. „Kdepak,“
namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to

znamení, připomíná mi malého Ježíška.
Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli
andělé.“
Druhý den si pastýři mladíka znovu začali
dobírat: „Co jsi udělal s tím stéblem?“
Mladík jim ho ukázal. „Pořád ho nosím
u sebe.“ „Zahoď to, k ničemu ti není.“ „Ne.
Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn.“ „A
co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne
kus slámy.”
„Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na
čem jiném by ležel, když je tak chudý? Boží
Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo,
že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci.
Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu,
kteří toho moc nevíme.“ Stéblo jako by mělo
pro toho pastýře čím dál větší význam. Na
pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na
slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik

ména varhany, a to hlavně když si některý
z varhaníků přišel během dne procvičit
hraní, dále obdivovali autory obrazů na
vysokém stropě a vyřezávané křížové cesty
a mnoho dalšího.
Nesmíme zapomenout ani na další
významnou skupinu návštěvníků, a tou
byli samotní Rožnovští, kteří využívali
přirozené klimatizace kostela k osvěžení
při ojedinělých parných dnech nebo
k modlitbě a meditaci. Někteří z nich
teprve objevili krásu skrytou v srdci
jejich města a třeba si někdy vzpomenou
a vrátí se, našli se ale i takoví horlivci,
kteří se rádi vraceli třeba i několikrát
denně.
Ale nebylo vše jen růžové a přišly i chvíle
nesnází. Návštěvy bezdomovců, opilých
jedinců a následně přivolaná policie byly
možná častější než by bylo záhodno.
Průvodci se museli také potýkat s lidmi
skeptickými k otázkám víry, kteří někdy
vystupovali až nepřátelsky. Ale kostel byl,
je a bude otevřen všem bez rozdílu a náš
Pán miluje každého člověka. Věřme tedy,
že tento letní projekt jen tak hned neskončí
a bude provázet kostel Všech svatých třeba
dalších 250 let???
Honza “Johny” Morcinek

rád lidi, že se stal stejně malým jako oni.
Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl
stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: „Dej
už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí
nás z těch hloupostí hlava!“ Stéblo vztekle
zmačkal a zahodil.
Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země
a opatrně narovnal. „Vidíš, zůstalo stejné
jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani
tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit
stéblo slámy je snadné.
Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám
Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme
silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho
neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím,
čím je – Spasitelem, kterého nám seslal
Bůh.“ Mladý pastýř se usmál a se zářícím
pohledem pokračoval: „Boží láska se totiž
nedá zničit a zahodit. I když se zdá křehká
a slabá jako stéblo slámy.”
Z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše,
Portál
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SVATÍ MĚSÍCE
PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ
KŘT Y V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

Svatá Lucie, „Světlana“
ze Sicílie / 13.12. /
Narodila se v Syrakusách na Sicílii před
r. 290 do lépe situované rodiny. Již jako
křesťanská dívka z lásky ke Kristu učinila
slib zachování panenské čistoty, kterému
za všech okolností zůstala věrná. Její
matka nevěděla o slibu nebo ho nebrala
vážně. Chtěla ji provdat za nápadníka ze
stejně vznešené rodiny a nastal problém.
Lucie vše vkládala do modlitby, ale matka
trvala na svém. Lucie upínala svou naději
k uctívané mučednici Agátě. Nemocnou
matku, trpící krvotokem, přesvědčila
k vykonání pouti ke hrobu této světice,
od níž očekávala pomoc. Jejich společná
pouť i pomoc ze strany sv. Agáty se
uskutečnily. Legendy informují o vidění
či snu Lucie, v němž jí Agáta dala vědět,
že dojde jak k matčině uzdravení, tak
i k jejímu vlastnímu mučednictví.
Odmítnutý snoubenec pohnal Lucii před
soud, který měl za úkol její věrnost Bohu
zlomit a podle okolností ji potrestat.
V otázce věna – své věno Lucie rozdala
chudým. Za její rozhodující větu se
uvádí: „Kdo dává Bohu jen to, co umíraje
nemůže si vzít sebou na věčnost, ten
z toho nemá žádné zásluhy, ale chceš-li
vykonat oběť Bohu příjemnou, dej (jeho
chudým) to, co můžeš nyní užívat.“ Lucie
u soudu prohlásila, že zatímco soudce se
bojí panovníků smrtelných, ona se bojí
(urážky) věčného Boha.
V závěru Luciiny obhajoby zazněla slova
apoštola Pavla o čistotě duše a těla,
v němž přebývá Duch svatý, a je proto
chrámem Božím. Tuto rozhodnost vystihují slova, kterými odpověděla svému
katu: „Ničím mne nepřinutíš, abych
souhlasila s hříchem nečistoty. Jsem
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pokřtěn/a

Selma Lucie Richterová

18. 10. 2014

Veronika Gajdůšková

26. 10. 2014

Václav Lubomír Pšenčík

26. 10. 2014

Karel Miroslav Kožusznik

26. 10. 2014

Sebastian Šimurda

26. 10. 2014

Emma Irma Říhová

26. 10. 2014

Kristián Liďák

26. 10. 2014

Antonín Jaromír Mach

26. 10. 2014

Vilém Hruška

26. 10. 2014

SVATBY V NAŠÍ FARNOSTI
dne

jméno a příjmení

27. 9. 2014

Libor Maléř a Denisa Knapová

Novomanželům blahopřejeme a přejeme jim Boží požehnání na jejich
společné cestě životem.
POHŘBY V NAŠÍ FARNOSTI
jména a příjmení

zemřel/a

věk

Zdeňka Sváková

15. 9. 2014

87

Josef Bukovjan

17. 9. 2014

93

MUDr. Zdeněk Resler

20. 9. 2014

92

Zdeněk Baroš

21. 9. 2014

48

Marie Slávka Ondryášová

1. 10. 2014

72

Ludvík Cáb

3. 10. 2014

83

Jan Slovák

22. 10. 2014

63

Bronislav Bolcek

27. 10. 2014

58

připravena na jakékoliv utrpení.“
Lucie byla odsouzena k násilnému
zbavení panenské nevinnosti od
návštěvníků veřejného domu. K jejímu
znásilnění však nedošlo, protože selhaly
všechny pokusy Lucii tam dopravit.
Nepomohly ani voli, kteří se pak dostali
mezi atributy. Musela tedy podstoupit
různá muka, která vedla k mučednické
smrti – byla oslepena a usmrcena bodnou
ranou do krku.
Ostatky Lucie byly r. 1039 přeneseny
do Konstantinopole, odtud r. 1204 do
Benátek, kde jsou v chrámu sv. Jeremiáše
a Lucie. Části z nich byly předány do
Syrakus.

Patronka:

Syrakus a Benátek; nevidomých
a postižených onemocněním očí, sklářů,
sklenářů, švadlen; je patronkou světlušek
ve skautských oddílech; je vzývána
chudými a může být patronkou i těm, kdo
šíří světlo pravdy.

Atributy:

Kotel, krk s bodnou ranou, lampa, meč
nebo dýka, miska a na ní oči, palmová
ratolest, volské spřežení

Ze života ministrantů...
Jednou ze služeb v životě naší farnosti je
služba ministrantská. Je to aktivita, která je ve farnosti nezastupitelná. Prázdný presbytář bez ministrantů by při bohoslužbě působil ponuře a kněz u oltáře by
byl sám a opuštěný. Boží blízkost je samozřejmě v každém kostele patrná na první
duchovní pohled, ale upřímně řečeno, se
zástupem roztomilých chlapců v bělostných oděvech se i nějaké to méně záživné
kázání snese.
Myslím, že je dobře, že počet ministrantů v našem kostele je větší než malý, je to
důstojné pokračování tradice trvající, jak
doufám, už přes 250 let. V letošním školním roce je navíc patrná určitá proměna
ministrantského sboru, kdy došlo k omlazení a sjednocení aktivit. Několik nových
tváří krásně doplnilo zkušené ministranty, kteří tak mohou najít své následovníky,
kterým mohou pomáhat a učit je. Dohromady tvoříme parádní partu, která společně zažívá dobrodružství.
Už jsme spolu navštívili Kroměříž a Ministrantskou pouť, od října se taky scházíme pravidelně každé dva týdny v sobotu na ministrantských schůzkách. Ty nám
pomáhají poznat, jak by měl správný ministrant jednat v různých životních situacích, učíme se, co je správné a co už
méně. Zbývá čas i na hry a nácvik ministrování. Přestože někteří se teprve učí,
myslím, že liturgická služba ministrantů
je důstojná, a určitě se bude stále zdokonalovat. Někteří ministranti také prožili
Víkend s myškou Vločkou a zvládli ministrování na improvizované bohoslužbě.
Po celý školní rok také trvá ministrantská
soutěž s donem Boscem, kdy kluci odpovídají na soutěžní otázky na internetu a mohou vyhrát prázdninový zájezd po stopách
dona Bosca v Čechách nebo v Itálii. Otázky jsou čím dál zapeklitější a proto je třeba poprosit rodiče, a hlavně navštěvovat
ministrantské schůzky, kde si mohou kluci
správné odpovědi zapamatovat.
A protože se nám blíží Vánoce, a ty jsou
pro ministranty vždy speciálním zážitkem, vyzývám všechny kluky, ministranty i neministranty, aby neváhali a zapojili
se do činnosti, ministrantem se může stát
každý chlapec, bez ohledu na věk a schopnosti.
Honza „Johny“ Morcinek

Don Bosco – otec
a učitel mládeže
Italský kněz a světec, don Giovanni Bosco, je zejména pro ministranty velkým
vzorem a příkladem správných ministrantských zásad. Není tedy náhoda, že byl
Arcidiecézní ministrantskou radou vybrán jako symbol celoroční ministrantské
soutěže. Příští srpen si totiž připomeneme 200. výročí od jeho narození.
Hned s datem narození malého Bosca
však začíná výjimečnost jeho života. Ačkoliv v dobových záznamech je narození
chlapce datováno na 16. srpen, on i jeho
matka vždy tvrdili, že je ještě o den starší. V takovém případě by se býval narodil patnáctého, což je shodou okolností slavnost Nanebevzetí Panny Marie. I
jeho dětství se v mnohém lišilo od způsobu života dnešních dětí. Do školy chodil
malý Giovanni vždy jen v zimě, ale v létě
neměl prázdniny, protože musel pracovat
na poli s matkou a svými bratry. Otce mu
vzala nemoc, když byly chlapci 3 roky.
Už v útlém věku zažíval Bosco neobyčejné zážitky s Pánem. V jednom snu se
mu zjevil bíle oděný muž se zářícím obličejem a záhy na to i matka onoho muže.
Řekli mu, že musí být vzorem pro ostatní chlapce a vychovávat je.
Mladý Giovanni měl neobvyklé hřivny ve vínku.
Rychle se učil akrobatické
kousky a proto mohl pro
ostatní děti pořádat představení, kam chodily raději než do cirkusu. Taky měl
neobyčejnou paměť, dokázal zopakovat slovo od
slova z nedělního kázání.
To mu pomohlo na životní
cestě, neboť když to slyšel
kněz don Calosso, rozhodl

se že mu zaplatí nástup na studia. V dalších letech měl don Bosco vždycky nejlepší prospěch ve třídě, a proto jeho chudá rodina nemusela škole platit žádné peníze.
Giovanni díky své píli a zbožnosti mohl
zdárně zakončit studia a nechat se vysvětit na kněze. Působil v italském městě Turín, kde se staral zejména o mladé chlapce, kteří neměli nikoho, kdo by je nasměroval v životě správným směrem. Takto
zachránil mnohé chlapce před nebezpečím a hříchy; vždycky dělal vše pro spásu
jejich duší.
Možná je to příliš velké sousto pro jednoho člověka, don Bosco byl ale vždy provázen milostí boží. Jeho chlapci svědčili o tom, že ve zpovědi, když si kajícník
nemohl vzpomenout na své hříchy, don
Bosco je všechny sám vyjmenoval. Někdy
byl dokonce spatřen na dvou místech zároveň, jindy dokázal předpovídat, co se
stane, a na jeho modlitbu bylo mnoho lidí
zázračně uzdraveno.
Don Bosco je duchovním otcem řádu salesiánů, kteří dnes nesou jeho jméno v názvu kongregace. Salesiáni i dnes pečují o výchovu a vzdělání mladých lidí u nás
i v celém světě a mnohé jejich aktivity jsou
vhodné i pro dnešní ministranty.
zdroj: wikipedia

Zpráva pro ministranty
Ahoj, kluci, zdraví vás Johny!!
Doufám, že se máte dobře, zima už vážně klepe na dveře, advent uteče jak voda
a budou tady Vánoce, prázdniny, sníh,
dárky, cukroví a víc cukroví... Ještě než
se naplno ponoříme do pohody a radosti z Narození Páně, je třeba udělat spoustu práce. V první řadě vás musím pochvá-

lit. No, fakt. Za to jak vzorně a v hojném
počtu chodíte na schůzky, za to, že navštěvujete mše, a to nejen v neděli, za to,
že se při mši neschováváte za maminčinou sukní, ale neváháte přijít do sakristie
a ministrovat, za to, že nezlobíte víc než
já, když jsem byl jako vy ;-).
Takže kluci, jen tak dál, je toho samo-
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zřejmě ještě dost co zlepšovat, čekají nás
slavné bohoslužby a je třeba, aby právě ministranti uměli dokonale všechno
co umět mají, hlavně při mši svaté. Nezapomeňte, že správný ministrant se nebojí žádné tmy, a abyste měli přesný přehled
o tom, co nás v nejbližších dnech a týdnech čeká, je tu pro vás PŘEHLED AKCÍ
A AKTIVIT:
Sobota 29. listopadu 9:00, Pastorační
centrum: Ministrantská schůzka s nácvikem a dalšími zajímavostmi o donu Boscovi a Ministrantské soutěži
Pátek 5. prosince 18:00, kostel Všech
svatých: 1. adventní roráty pro děti
Neděle 7. prosince 8:15, 10:30, kostel
Všech svatých: možná přijde i Mikuláš...
Pátek 12. prosince 18:00, kostel Všech
svatých: 2. adventní roráty pro děti
Pátek 12. – sobota 13. prosince: Ti nejstarší z Vás mohou vyrazit na duchovní
obnovu mládeže naší farnosti vedenou o.
Kamilem (proto také nebude v tento termín ministrantská schůzka)
Pátek 19. prosince 18:00, kostel Všech
svatých: 3. adventní roráty pro děti
Sobota 20. prosince 9:00, Pastorační
centrum: Vánoční ministrantská schůzka!!!
Středa 24. prosince, Štědrý den: podvečerní slavnostní mše sv. pro děti
Nezapomeňte průběžně odpovídat na
otázky k Ministrantské soutěži o donu
Boscovi. Najdete je na adrese: http://ministranti.info/soutez/pro-ministranty/
Aktuální informace o ministrantském
dění také můžete najít na farních webových stránkách v sekci „Ministranti“.
Honza „Johny“ Morcinek
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Pohádka o myší chalupě
Byla nebyla jednou jedna chaloupka. Byla to docela obyčejná chatka, nebyla z perníku, ale ze dřeva a nebydlela v ní zlá čarodějnice, ale na tři listopadové dny se tam přestěhovala jedna kostelní myš. Ale co může dělat myška sama
ve velké dřevěnici ve Valašské Bystřici na samotném konci světa? Inu, nebyla to jen tak ledajaká myš, byla to naše
kamarádka myška Vločka, a vůbec nebyla sama. Přivezla si s sebou 27 kamarádů a kamarádek a bylo moc dobře, že
tam byli s ní.
Dětičky záhy po příjezdu zjistily, že malebná chaloupka leží uprostřed krásné
Říše pohádek, které však hrozilo vážné
nebezpečí. Pohádky, totiž, najednou ne-

ďoučký mls. Druhý den s radostí postrádala jeden svůj střevíček Popelka a kousek Bábovky ze svého košíčku za odměnu
dala Červená karkulka.
Nástrahy stezky odvahy a poznávání pohádkových postav se užuž zdály nad naše
dětské síly, ale nakonec vše šťastně dopadlo a na oslavné hostině jsme si s radostí zahráli i divadlo. Říše pohádek byla
zachráněna, pohádky zase končí dobře, myška Vločka už zase bydlí na stolku
v rožnovské sakristii, a děti??? Inu, pokud
neumřely, žijí šťastně až dodnes...
Honza „Johny“ Morcinek

Topící se myška...

... a její statečný zachránce Kubík

„Myško, nebreč, děti zase přijedou!“

končily šťastně, ale naopak, černokněžníci a draci si libovali a princové byli v koncích. Naštěstí myška Vločka a její kamarádi byli připraveni zasáhnout a vrátit pohádkám jejich šťastné konce.
Hned po setmění první den děti s myškou pomohly Dlouhému, Širokému
i Bystrozrakému, ještě večer přechytračily Rumplcimprcampra, a na druhý den s chutí v zachraňování pokračovaly. Pomohly Jiříkovi získat Zlatovlásku za ženu a Jeníčka s Mařenkou naučili místo lopaty jezdit na koberci. Nezastavil je ani strašlivý Gargamel z vesnice Šmoulice.
Pohádkoví hrdinové vždy projevili svůj
vděk darovanou drahocenností. Jiřík upekl pečínku pro porozumění řeči zvířat,
z Perníkové chaloupky si děti odnesly sla-
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