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Bratři a sestry, 
drazí čtenáři našeho farního zpravodaje!

Všechny vás zdravím prostřednictvím 
těchto stránek. Vánoce klepou na dve-
ře a my máme za sebou již téměř celý ad-
vent – ten nádherný čas čekání na pří-
chod Spasitele. K adventu neodmyslitel-
ně patří adventní věnec se svými čtyřmi 
svícemi, symbolizujícími čtyři neděle, dě-
lící nás od Vánoc. Asi není na místě od-
vracet pohled od lesku vánočního strom-
ku, štědrovečerní večeře, dárků, společ-
nosti svých nejbližších…

Ale přesto mě cosi nutí vrátit se k těm 
čtyřem slabě blikotajícím svícím. Jejich 
světlo na kuchyňském stole či v obývá-
ku vyvolává zvláštní atmosféru. Mys-
lím, že jsme ji zažili všichni, ať už se po-
kládáme za více či méně věřící. Kdybych 
ji chtěl vyjádřit jedním slovem, řekl bych 
TAJEMSTVÍ. 

Tak málo máme ve svém srdci, my lidé 
postmoderní doby, vypěstovaný cit pro ta-
jemství. Mám dojem, že se tím nesmír-
ně okrádáme. Heslem dneška je: Chceš? 
– Můžeš! Řekneme si, že jen blázen by 
řekl nechci, ať už se to týká čehokoli. Pře-
sto v sobě čekání skrývá něco nádher-
ného. Připadá mi, že nás rozvíjí. Nechá-
vá vyrůst touze našeho srdce, formuje ho, 
obohacuje o nové pohledy. Snad mávne-
te rukou a řeknete: „Nemám čas na tako-
vé řečičky.“ Ano, v tom je jádro nesmír-
ného množství problémů, které si s sebou 
taháme životem. Neděláme si čas. A tak 
nám naše srdce nestíhá. Běží udýchaně 
za námi se sobě vlastní touhou po naplně-
ní, ale není to možné. Není možné dohnat 
rozum, vůli, plné nasazení zbytku naše-
ho těla. Srdce každého člověka žije svým 
životem, má svůj vlastní rytmus, a my jen 
překotným spěchem prohlubujeme pro-
past, která nás od vlastního srdce dělí. 
Co kdyby to bylo na pár dnů jinak? Kolik 
věcí by se stalo, kdyby srdce doběhlo zby-
tek lidské osoby… Jak se okamžitě ote-
vřou nové obzory našeho vnímání. I oby-
čejné věci zazáří nebývalým leskem. A co 
lidé? Až teprve srdce nás uschopní vidět 
druhého v jeho plnosti – s těmi zajímavý-
mi a originálními stránkami. 

Přátelé, myslím, že Vánoce nám nabíze-
jí právě tento pohled – tolik podobný po-

ÚVODNÍ SLOVO

MěO KDU-ČSL a Římskokatolická farnost v Rožnově pod Radhoštěm
Vás srdečně zvou na tradiční

25. FARNÍ SPOLEČENSKÝ PLES 
v sobotu 10. ledna 2015 od 19.00 hod. 

v prostorách hotelu „RELAX“
K tanci i poslechu hrají:  skupina „GALAXY“

 a cimbálová muzika „TROJÁK“
Přátelské prostředí, dobrá zábava, scénka a soutěž o ceny.

     Cena vstupenky s místenkou je 250 Kč. 
V ceně je večeře v hodnotě 160 Kč.

Prodej vstupenek s místenkami bude v neděli 28. prosince 2014 
a v neděli 4. ledna 2015 na faře od 8 do 12 hodin. V pracovní dny od 

29.12. 2014 do 9.1.2015 v „Květinářství u Koryčanských“,  
1. máje 2638, telefon 571 653 184. Vstupenky s místenkami si můžete 
tentokrát také s krátkým termínem odebrání  z á v a z n ě  zamluvit na:  

jaromirkorycansky@seznam.cz.  
Příznivce prosíme o hodnotné ceny do tomboly. Předávat je můžete na faru.

 Srdečně zvou a těší se na vás pořadatelé

POZVÁNÍ
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hledu oněch pastýřů, kterým anděl zjevu-
je narození Ježíše. Jen člověk, který dovolí, 
aby jej jeho vlastní srdce doběhlo a srovnalo 
vše na pravé místo, bude schopný vidět krá-
su života v maličkostech. V bibli se na jed-
nom místě Ježíš nadšeně modlí: 
„Velebím, Tě, Pane nebe i země, že když jsi 
tyto věci skryl před moudrými, odhalil jsi je 
maličkým. Tak se ti zalíbilo.“ 

Zkusme být o těchto svátcích na chvíli ma-
lými. Uvidíte, jak velké věci najednou ob-
jevíme. 

Radost z tohoto dobrodružství přeje  
P. Kamil Obr, farář

O Vánocích se lidé rádi dívají na pohádky. 
Kdysi se na pohádky nedívalo na televizi, 
ale pohádky se vyprávěly. Jednu vám po-
vím. Tu pohádku mi vyprávěl jeden moc 
dobrý člověk. 
Byla jednou jedna zlá ženská. Byla oprav-
du tuze zlá. A umřela. Čerti ji vzali a od-
nesli do ohnivého jezera. Tam se vařila. Její 
strážný anděl chodil po břehu a přemýš-
lel, jak by ji bylo možné zachránit. Když 
nic nevydumal, šel za Stvořitelem a úpěnli-
vě prosil za její vysvobození. Bůh mu řekl: 
„Zkus najít nějakou dobrou věc, třeba úpl-
ně nepatrnou, kterou ta ženská v životě 
udělala. Když ji najdeš, tak ji zachráním!“
Strážný anděl dlouho procházel život té 
ženy, ale kromě zlých skutků, které spá-
chala, tam neviděl nic, co by ji mohlo po-
moci. Až se najednou před ním vynořila 
stará událost. Bylo to jenom jednou, kdy 
se tak zachovala a proto nebylo divu, že 
si na ni nevzpomněl hned. Stalo se, že ta 
ženská kdysi plela svoji zahrádku. Šel ko-
lem nějaký žebrák, který ji prosil o almuž-
nu. Ona ho napřed vyhnala, ale potom 
si to nějak rozmyslela, zavolala na něho, 
ať jde zpátky, a podala mu takovou ma-
lou cibulku. Anděl okamžitě utíkal k Pánu 
Bohu a připomínal mu, že kdysi, sice je-
nom jednou v životě, ale přece jenom, se 
ta ženská dobře zachovala a udělala dobrý 
skutek, když darovala žebrákovi cibulku. 

Pán Bůh mu na to řekl: „Zkus, jestli ji ta 
cibulka udrží. Když ji udrží, může se do-
stat z ohnivého jezera ven.“
Anděl spěchal s cibulkou k ohnivému je-
zeru. Rychle ji podal té ženské. Ona se za-
chytila a anděl ji táhl z jezera ven. Když 
to uviděli ostatní hříšníci, kteří se v oh-
nivém jezeře vařili, okamžitě se začali té 
ženské chytat, aby se dostali ven s ní. Ale 
ona je odstrkovala, kopala do nich a kři-
čela: „Nechte mně, to je moje cibulka!“ 
A jak se tak přitom kymácela ze strany na 
stranu, tak se ta cibulka přetrhla a všichni 
spadli zpátky do ohnivého jezera.
Pohádky, ne komerční, ale skutečné po-
hádky, které vyjadřují moudrost darova-
nou Bohem, mají pravdivé jádro. Víte, 
v čem je tato pohádka pravdivým pří-
během? V tom, že každému je od Boha 
dána možnost, dostat se do nebe. Ta šan-
ce je veliká, ale člověk její velikost umen-
šuje, když nedělá dobro a nepřeje dobro 
druhým. Ale i když je šance malá, křehká 
jako třeba nať malé cibulky, je pořád šan-
cí. Bůh ji dal každému člověku, když se 
sám narodil jako člověk. To není ani po-
hádka, ani vánoční legenda, to je skuteč-
ný historický akt Boží lásky. Vírou se jí 
můžeme zachytit, a i kdybychom měli do-
jem, že je slabá, nebojme se ji nabídnout 
ostatním. Všechny nás udrží a zachrání!

jáhen Miroslav

CIBULKA
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Úpravy areálu rožnovského farního kos-
tela Všech svatých na oslavy 250. výročí 
posvěcení tohoto kostela si vyžádaly mno-
ho úsilí a obětavé práce. Úkoly, které před 
námi začátkem roku vypadaly „obrovské 
a nesplnitelné“ se podařilo splnit v ještě 
větším rozsahu než jsme původně doufali, 
což naplňuje uspokojením všechny, kte-
ří se na jejich realizaci  j a k k o l i v  podí-
leli a znovu se projevila platnost známé-
ho rčení – „Bez Božího požehnání marné 
všechno namáhání“.
Úpravy se nejdříve zaměřily na bývalou 
historickou „kostnici“ původního rož-
novského hřbitova stojící za kostelem, 
která dříve sloužila jen jako depozitář. 
Tato původně na pohled nezajímavá, ale 
historicky cenná budova však odhalila své 
skryté krásy a možnosti využití. A z neza-
jímavého objektu se těmito úpravami vy-
tvořil pěkný objekt se zajímavými prosto-
rami pro pořádání výstav či jiných akcí.
Největší úsilí bylo ale věnováno zásad-
ním úpravám a „revitalizaci“ celého are-
álu kolem kostela, zejména přestavbě pů-
vodních částí kamenné ohradní zdí s ve-
stavěnými kapličkami zastavení křížové 
cesty. I v tomto případě byly před úpravou 
z části se už rozpadající zdi, místy „uto-
pené“ pod okolním terénem a rozpadající 
se dřevěné stříšky kapliček. Vše působilo 
smutným,  až skličujícím dojmem a vzác-
né prostranství v centru města nelákalo 
nikoho k návštěvě. 
Dnes, po obnovení těchto částí ohrad-
ní zdi a jejich dostavbě u bočního vstu-
pu do areálu od náměstí, po zrestaurová-
ní vestavěných kapliček včetně stříšek od-
bornými firmami, po doplnění o betlém-
skou kapli u zdi Pastoračního centra a po 
přemístění kapličky sv. Huberta v ohradní 
zdi do vhodnějšího prostoru, dostala tato 
část centra města novou až historizují-
cí tvářnost, zdůrazněnou ještě náročnými 
a zdařilými terénními a sadovými úprava-
mi. Změněné rozmístění kapliček, v sou-
ladu s novou koncepcí řešení křížové ces-
ty včetně souvisejících chodníků, a nové 
dispoziční řešení celého území, dodáva-
jí tomuto prostoru i silný duchovní náboj. 
Z důvodů zabránění vandalizmu v noč-
ních hodinách je prostor v místech mezi 
kostelem a Pastoračním centrem a mezi 
zákristií a ohradní zdí uzavírán kovovými 

branami, přes den jsou však všechny pro-
story volně přístupné. 
Provedením uvedené Revitalizace toho-
to území se výrazně zvýšila jeho estetic-
ká i duchovní hodnota a jeho využitelnost 
pro občany i návštěvníky města. Vznikl 
zde příjemný odpočinkový prostor v bez-
prostřední blízkosti náměstí i odpočinko-
vé zázemí pro klienty sousedního charit-
ního Centra služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. Pro farnost a vě-
řící návštěvníky bude prostor využíván 
také k duchovním akcím a meditacím.
Hodně práce a úsilí si vyžádaly také opra-
vy fasád fary a Pastoračního centra, včetně 
zhotovení „šambrán“ kolem oken a vstup-
ních dveří, a nátěry fasád těchto objektů, 
kterými se vzhledově i barevně přizpůsobi-
ly vzhledu kostela a dotvořily tak jednotný 
vzhled objektů kostelního areálu. 
Tyto stručně popsané úpravy a mnoho 
dalších drobnějších, umožnily vytvoření 
podmínek pro důstojný průběh oslav 250. 
výročí posvěcení kostela. Nic se však ne-
vytvoří samo, bez práce a „zapálení pro 
věc“. Především díky autorům a hlavním 
organizátorům všech prací bratru Jaro-
míru Koryčanskému a otci Kamilu Ob-
rovi. Nejedna návštěva potřebující jed-
nat s „panem farářem“ našla otce Kamila 
pracovat na lešení, nebo provádět terén-
ní úpravy, či jiné práce. Nechci vyjmeno-
vávat všechny obětavé pracovníky – bri-
gádníky, z nichž někteří dlouhodobě s vel-
kým nasazením usilovně prováděli všech-
ny potřebné práce, jiní podle svých časo-
vých nebo fyzických či zdravotních mož-
ností. Je jenom škoda, že to byli převážně 
stále stejní lidé.
Tyto rozsáhlé práce si vyžádaly také znač-
né finanční náklady nad rámec běžných 
finančních možností farnosti. Byly umož-
něny dotací ve výši 250 000 Kč od Města 
Rožnova, řadou sponzorských darů, bez-
úročnou půjčkou ve výši 1 000 000 Kč od 
Arcibiskupství olomouckého (kterou bu-
deme ale muset do r. 2018 splatit), ale 
i velkou štědrostí farníků při sbírkách na 
opravy. Výši nákladů obnovy ohradní zdi 
pomohli snížit i farníci, kteří částkou 30 
000 Kč uhradili odbornou přestavbu jed-
notlivých kapliček křížové cesty, za což je 
jejich jméno uvedeno na kamenných ta-
bulkách osazených na těchto kapličkách. 

Ohlédnutí za úpravami areálu kostela Všech svatých v r. 2014

ANEKDOTY

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježí-
šek?“
„Pokud můžu soudit podle původu 
dárků - tak asi z Číny.“

Za vězněm přišla po svátcích návštěva. 
„Neměl jsi problémy s tím pilníkem, co 
jsem ti poslal ve vánočce?“
„To nestojí za řeč, zítra ráno jdu na 
operaci žaludku.“

Bylo před Vánocemi a farář se při zpo-
vědi ptá kajícníka: „Tak co chcete vy-
znat, bratře?“
„Předčasné vánoční nákupy.“
„To přece není žádný hřích. Jak brzy 
jste nakupoval?“
„Dvě hodiny před začátkem otvíra-
cí doby.“

Podrobnější rozbor nákladů bude uveden 
samostatně.
Rožnovský kostel jako zdaleka viditel-
ná dominanta města je častým cílem ná-
vštěvníků města, což ještě v letním období 
zvyšuje jeho zařazení do programu Zlín-
ského kraje „Otevřené brány“ , umožňu-
jícího (bezplatné) prohlídky otevřených 
kostelů s výkladem průvodce na vyžádání. 
V tomto roce, když byly u nás navíc umož-
ňovány prohlídly výstav v „kostnici“ a ná-
vštěva upraveného areálu, se již zvýšil po-
čet návštěvníků o cca 1 000 osob.
Další úsilí je věnováno úpravám „farské 
zahrady“, zejména v bezprostřední blíz-
kosti Pastoračního centra, s cílem vytvořit 
zde lepší podmínky pro běžný život far-
nosti, různá společenství, hry dětí a růz-
né akce, výhledově i jako zázemí pro kli-
enty charitního Centra služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením.
S ohledem na to, co všechno se nám letos 
podařilo, nezbývá než konstatovat, že to 
byl pro rožnovskou farnost rok „požehna-
ný a milostí plný“.

Pavel Jaška, 8.12. 2014
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OHLÉDNUTÍ

Ze života Charity Vánoční pořad služeb Božích ve farnosti 
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm

Středa
Štědrý den
24. 12. 2013 16.00 hodin Pastýřská mše sv. ve farním kostele
  22.00 hodin Mše sv. ve Viganticích
  23.30-24.00 Koledy před kostelem (dechovka) 
  24.00 hodin  Půlnoční mše sv. ve farním kostele
    Koledy před kostelem po půlnoční (dechovka)
Čtvrtek
Slavnost Narození Páně
25. 12. 2014 7.00,8.15, 10.30 Mše svaté jako v neděli      farní kostel

9.00 hodin Mše sv. ve Viganticích
16.00 hodin            Živý Betlém začátek na náměstí,   

  pokračování před kostelem,  
  koncert skupiny Ogaři v kostele

Pátek
Sv. Štěpána
26. 12.2014 7.00, 8.15, 10.30  Mše svaté jako v neděli     farní kostel
                       9.00 hodin Mše sv. ve Viganticích
Sobota
Sv. Jana Evangelisty
27. 12. 2014 7.00 hodin Žehnání vína  farní kostel
  18.00  Mše sv. ze Svátku Svaté rodiny
Neděle
Svátek Sv. Rodiny
28.12.2014 7.00, 8.15,10.30 Mše svaté jako v neděli farní kostel
  9.00 hodin Mše sv. ve Viganticích
PO 29. 12. 2014 16.00 hodin Mše svatá v muzeu
    (nebude mše sv. ve farním kostele)
Sv. Silvestra
31.12.2014 16.00 hodin Děkovná mše svatá na závěr farní kostel

    občanského roku
Nový rok
Matky Boží P. Marie
1. 1. 2015 7.00, 8.15, 10.30 Mše sv. jako v neděli   farní kostel
  9.00 hodin Mše sv. ve Viganticích

        

PROHLÍDKA JESLIČEK

O Vánocích bude náš kostel otevřený pro návštěvníky, 
především pro rodiny s dětmi, k prohlídce jesliček:

25. 12. 2014 na Boží hod vánoční  14.00 až 16.00 hodin, 
     potom následuje program Živého betléma

26. 12. 2014 na svátek sv. Štěpána  14.00 až 17.00 hodin 

Neděle 28. 12. až úterý 30. 12. 2014 14.00 až 17.00 hodin

31. 12. 2014 svátek sv. Silvestra  14.00 až 16.00 hodin, 
     potom následuje děkovná mše svatá 
     za uplynulý rok

Blížící se konec roku se v Charitě ode-
hrával ve znamení rušné činnosti. 
V Centru denních služeb se klienti i za-
městnanci pustili do pečení vánočních 
perníčků a do výroby adventních věn-
ců, které si pak veřejnost mohla zakoupit 
buď přímo u nás, nebo v rámci prvního 
adventního koncertu také v rožnovském 
kostele. Výtěžek koncertu letos opět pře-
sáhl 10 tisíc korun.
V budově Charity proběhlo setkání ob-
vodních lékařů a zdravotních sester se zá-
stupci našich služeb. 
Velký zájem přítomných vzbudila jed-
na ze služeb – Centrum denních slu-
žeb, která umožňuje seniorům a zdravot-
ně postiženým lidem smysluplně trávit 
volný čas, rozvíjet dosavadní schopnos-
ti a udržovat kontakt s ostatními lidmi. 
V neposlední řadě představuje pomoc ro-
dině, která po dobu své pracovní vytíže-
nosti má zajištěnu péči o svého rodinné-
ho příslušníka. 
Ve stejném týdnu jsme uspořádali Den 
otevřených dveří, který se těšil neočeká-
vaně velkému zájmu veřejnosti. Naší bu-
dovou prošlo během dne více než 50 lidí. 
Proběhlo již druhé předvánoční posezení 
klientů Centra denních služeb a členů míst-
ního Klubu Parkinson, s nimiž jsme navá-
zali skvělou spolupráci. Za hudebního do-
provodu pí uč. I. Prokopové se zpívaly ko-
ledy, povídalo se, představil se nový speci-
alizovaný fyzioterapeut, promítaly se fotky 
a videa o životě Klubu i Centra a rozdávaly 
se drobné dárečky. Dokonce nás navštívily 
i mimozemské bytosti – anděl s čertíkem. 
V rámci SAS pro seniory proběhl další 
kurz trénování paměti.
A na závěr ještě důležitá zpráva: vyšel 
dlouho očekávaný nástěnný kalendář 
o našich charitních službách, který ob-
sahuje řadu pěkných fotografií z naší prá-
ce, a také stručný pohled do historie a se-
znam všech služeb, které Charita posky-
tuje. Kalendář si mohou zájemci koupit 
přímo v naší budově nebo také v rožnov-
ském kostele.
Děkujeme všem našim příznivcům a spo-
lupracovníkům za jejich podporu, přeje-
me všem požehnané Vánoce i nový rok 
a těšíme se na spolupráci i v příštím roce!

Bc. Z. Lušovská, 
vedoucí Centra denních služeb
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Kontakt na Charitu Valašské Meziříčí: 571 619 981, www.valmez.charita.cz



Rok s  rokem se sešel a  opět se přiblížila doba Vánoc, nového roku 
a také Tříkrálové sbírky. V roce 2014 vybrali koledníci pod Charitou 
Valašské Meziříčí částku 1 790 000 Kč. Část těchto peněz putovala na 
domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Charita 

Val. Meziříčí pak hospodařila s částkou 1 100 000 Kč. Z těchto peněz 
byla doplacena koupě budovy Českých drah ve Val. Meziříčí, pořízen 
automobil pro služby v Rožnově p. R., polohovací postele a další po-
třebné pomůcky pro služby v Kelči a Valašské Bystřici.      
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P r o  v í c e  i n f o r m a c í  n a v š t i v t e  n á š  f a r n í  w e b  /  p r a v i d e l n é  a k t u a l i z a c e

 w w w. f a r n o s t r o z n o v. c z

Sbírka je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi a na pod-
poru charitního díla v regionu. V tyto dny se každý může stát 
jedním ze tří králů, a tak se podílet na přinášení vánoční ra-
dosti do všech domovů a také prosit o příspěvek na podporu 
potřebných. Největší investicí v roce 2014 bylo kromě přímé 
pomoci lidem v  nouzi zakoupení osobního automobilu pro 
pečovatelskou službu. 
Z výtěžku Tříkrálové sbírky v roce 2015 chceme zakoupit au-
tomobil pro naše služby a vybavení Centra denních služeb 
(relaxační místnost). 

Organizační pokyny
Sbírka začíná v pátek 9. ledna 2015.
14.00 – sraz v nové budově Charity; ustrojení koledníků 
15.00 – požehnání koledníkům, 
  koledníci se rozcházejí do ulic
Hlásit se můžete osobně v Charitě, v kostele nebo na tel. 
číslech. Vedoucí by měl mít 18 let, u dětí je doporučený 
věk min. 6–7 let.
Koordinátor Tříkrálové sbírky: 
JAN LUŠOVSKÝ – 775 40 35 64, 571 654 954


