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DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA RODINY A POVOLÁNÍ NA VELEHRADĚ

NOC KOSTELŮ

Neodradilo nás ani špatné počasí
Velehrad - cíl naší pouti
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Nový kostel ve Starém Městě

Moderní interiér se starobylou myšlenkou
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PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB  

MŠE SVATÉ V KOSTELE VŠECH SVAT ÝCH V ROŽNOVĚ p. R.

PONDĚLÍ   7.00 hod.
ÚTERÝ          –
STŘEDA 18.00 hod.
ČTVRTEK   7.00 hod.
PÁTEK  18.00 hod.
SOBOTA   7.00 hod.

Vigantice 18.00 hod. s nedělní platností
NEDĚLE   7.00, 8.15, 10.30 hod.

ADORACE: První pátek v měsíci – celodenní tichá adorace 
před vystavenou Nejsvětější svátostí.
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OHLÉDNUTÍ
Noc kostelů
Druhá férová snídaně v Rožnově

Bratři a sestry,
přeji vám všem krásný den.
Na konci školního roku otvíráme další vy-
dání našeho Farního zpravodaje. Od mi-
nulého čísla, které nás uvádělo do veliko-
noční doby, se tentokrát dostáváme k za-
čátku prázdnin. 
V rychlém sledu se v uplynulých třech 
měsících střídaly nejrůznější události, 
o kterých by bylo dobré se zmínit. A na 

/ 3 /

ZPOVÍDÁ SE 
půl hodiny 

před každou 
mší svatou.
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Rožnovský svatý Jan a postava Václava Kvinty

Letos uplyne 295 let od postavení sva-
tojánské sochy v Rožnově a 280 let od 
tragické smrti jejího donátora Václava 
Kvinty alias Juráška.

Nevtíravě přítomný, nezajímavý a opuš-
těný, kolemjdoucími lhostejně přehlíže-
ný, či jen prchavým pohledem mimoděk 
vnímaný stojí na rožnovském rynku sva-
tý Jan. A přece navzdory nepřízni času 
a lidí barokní socha mlčenlivého kanov-
níka, upírajícího pohled na kříž, nadále 
zůstává neoddělitelnou součástí náměs-
tí v Rožnově a již 295 let určuje jeho du-
chovní střed. 

Podle typologie svatojánské kamenné 
plastiky patří k základnímu reprezenta-
tivnímu, světově proslulému a rozšířené-
mu vyobrazení rauchmillerovsko-brokof-
fovského ikonografického typu z Karlova 
mostu v Praze. Základní rozdíl mezi rož-
novskou plastikou a pražským prototy-
pem spočívá v tom, že ideu vnitřní kon-
templace světce nahrazuje tehdy na Mo-
ravě obvyklý motiv nesení kříže, zjev-
ně se záměrem přímějšího oslovení věří-
cích. Socha byla postavena v jihozápad-
ním rohu rožnovského náměstí zřejmě 
z toho důvodu, že šlo o křižovatku míst-
ních komunikací, a tedy o spádově nejdů-
ležitější a nejfrekventovanější místo hlav-
ního veřejného prostoru. Neznámý autor 
ji vytvořil ve velkorysé kompozici a vtiskl 
jí realisticky přesvědčivý a střízlivý výraz. 
Vcelku vynikající výtvarnou úroveň snižu-

je jen slabší a úsečná modelace roucha 
světce. Socha představuje nejkvalitněj-
ší kamennou plastiku v první polovi-
ně 18. století v regionu Rožnovska, Mezi-
říčska a Vsetínska a předčí objednaná díla 
svatojánských soch mnohem vlivnějších 
a zámožnějších donátorů, která se docho-
vala v Kelči a na Vsetíně. 
Pro nezpochybnitelnou shodu její figu-
rální kompozice se sochou sv. Jana v Li-
bině na Šumpersku můžeme o ní kon-
statovat, že zřejmě pochází z produk-
ce některé z dílen olomouckého sochař-
ského centra. Na přední straně podstav-
ce sochy je dosud částečně viditelný la-
tinský chronogram, který byl údajně už 
v 19. století při opravě sochy nesmyslně 
vymazán. Podle něho byla socha vztyče-
na už v r. 1721, kdy byl Jan Nepomucký 
blahořečen. 

Barokní pobožnosti
Sochu nechal pořídit jako výraz podě-
kování Janu Nepomuckému za ochranu 
při loupežném přepadení Václav Kvinta. 
Jako donátor sochy následně v r. 1722 
založil při rožnovském kostele funda-
ci se základem100 zlatých. Její každo-
roční výnos ve výši šestiprocentního úro-
ku měl sloužit nejen na opravy sochy, ale 
zajišťoval i povznášející kouzlo a nád-
heru atmosféry barokní veřejné pobož-
nosti. Na rožnovském náměstí se kona-
ly tyto pobožnosti  každé nedělní odpo-
ledne vždy od května až do září. Rek-
tor (varhaník) v čele klečícího zástu-
pu před svatojánskou sochou anebo za 
deštivého počasí z podloubí nejbližší-
ho domu předzpěvoval Loretánskou li-
tanii ke cti tohoto světce.  Barokní po-
božnost ke cti sv. Jana přetrvala v Rož-
nově až do 70. let 19. století. Ovšem na-
dále až do počátku 20. století se před ní 
konaly v květnu každodenní odpoled-
ní svatojánské pobožnosti v oktávu svát-
ku sv. Jana Nepomuckého. Při těchto po-
božnostech se po litanii ke sv. Janu Ne-
pomuckému udělovalo požehnání a po 
něm se zpívaly písně ke sv. Janu.

Václav Kvinta alias Jurášek
Před 280 lety ctitel sv. Jana Nepomuckého 
Václav Kvinta alias Jurášek (1674–1736), 
rožnovský měšťan, pasekář, obchodník 

tomto místě mě napadá, že je i škoda 
nechat je jen tak zapadnout. Není však 
v mých silách se ke každé zvlášť vyjád-
řit. Zpravodaj ale zůstává otevřený va-
šim postřehům a je škoda, že tuto pří-
ležitost využívá tak málo z vás. Nejde 
přece o přehlídku precizních příspěv-
ků. Náš život se skládá z mnoha drob-
ných událostí, které se v různé míře do-
týkají našeho srdce, a bylo by krásné se 
o nich dočíst třeba právě v našem ča-
sopise. Nebojte se tedy posílat třeba 
i drobné postřehy.
V tuto chvíli bych se rád vrátil ales-
poň k jedné z akcí, která se mi hlubo-
ce zapsala do srdce a souvisí s mimo-
řádným Svatým rokem milosrdenství. 
V květnu se věřící naší země vydali na 
pouť do Krakova. Toto místo, spoje-
né s životem sest ry Faustyny, je záro-
veň místem mimo řádného doteku Bo-
žího.  Pouť našeho národa nebyla jen 
jednou z dalších masových akcí kato-
lické církve. I přes ně kolikatisícovou 
účast věřících mi při padala jako velmi 
osobní setkání s Pá nem. Velikost této 
akce však nevidím v počtu účastníků, 
i když byl pro mě překvapením, ale spí-
še v jednoduchosti, která tak silně ko-
respondovala s poselstvím milosrden-
ství. Předprogram, mše svatá, modlitba 
korunky. Na první pohled by se řeklo: 
„Kvůli takové drobnosti nemusím pře-
ce jezdit tak daleko.“ Ale v tom to právě 
je. Celá myšlenka poselství milosrdné-
ho Krista je až pohoršlivě prostá. Čas-
to kontrastuje naší představě správ-
né cesty postavené především na vlast-
ním úsilí. 
Když při vstupu dlouhého průvodu 
biskupů a kněží zazníval zpěv hym-
ny Roku milosrdenství, moje srdce 
bylo opravdu dojaté. Tak silně jsem si 
uvědomoval prioritu milosti. První je 
Bůh – a on je láska, odpouštějící láska. 
A touto láskou jsem přijímán, očišťo-
ván a veden. 
Víte, i v naší farnosti zaznamenávám 
u mnoha lidí poměrně dost zvláštních 
Božích doteků právě v tomto roce. Cosi 
se děje a bylo by chybou si to nepřipus-
tit k srdci. Bůh i s tebou chce dělat vel-
ké věci. Nepřehlédni tuto nabídku, ne-
přejdi bez povšimnutí tuto Boží touhu 
po tobě.

Krásný čas odpočinku přeje
 P. Kamil 
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Odkud ví ateista, co je peklo?

Během svého dlouhého pobytu ve státní 
nemocnici jsem jeden čas ležel na poko-
ji s vysoce postaveným stranickým funk-
cionářem. Dobře jsme si rozuměli. A na-
jednou, toho večera už bylo pozdě, se mě 
zcela otevřeně zeptal: „Řekni mi, ty jsi 
přece vlastně zcela normální člověk, tak-
že nechápu, že ještě můžeš věřit v Boha. 
To je záležitost včerejška, tu jsme přece 
překonali.“ Přemýšlel jsem, jak mu vy-
budovat most k Bohu, a potichu jsem se 
modlil „Přijď, Duchu svatý.“. Pak jsem 
mu odpověděl: „Chci ti položit otázky, 
které znějí možná zvláštně, ale nejsou 
tak hloupé. Chtěl bys být špatný? Tak 
špatný, že by všichni ostatní o tobě říka-
li, že nestojíš za nic?“ „Ne, samozřejmě 
že ne,“ odpověděl. Zeptal jsem se dále: 
„Ty ale jako materialista říkáš, že všech-
no má nějakou příčinu. Pak mi tedy řek-
ni, proč nechceš být špatný? To přece 
musí mít nějaký důvod?“ Připustil, že ho 
nezná. A já pokračoval: „Ale já ho znám: 
My nejsme originály, my jsme obrazy 

zhotovené podle originálu. Naším pro-
totypem je dobro, nejvyšší dobro, a tím 
je Bůh; proto nemůže obraz chtít být ne-
dobrý. Jako obrazy Boží neumíme chtít 
být zlí, a to dokonce ani když takoví ně-
kdy jsme, například když lžeme. Vždyť 
víš, že když jsou lidé přistiženi při lži, 
často se začínají potit a červenat. To jsou 
sice z vnějšího pohledu fyziologické pro-
cesy, ale do chodu jsou uváděny proto, 
že se v nás pak vzpírá to, že jsme stvoře-
ni k obrazu Božímu a tento Boží obraz 
v nás jsme poskvrnili a urazili. Chtěl bys, 
aby tě nikdo nemiloval? Myslíš si, že by 
člověk mohl vyslovit: Nechci nikoho, kdo 
mě miluje?“ To onoho muže úplně vy-
děsilo a zvolal: „To by přece bylo peklo.“ 
Odkud pak asi zná ateista bez nábožen-
ského vzdělání teologickou definici toho, 
co je to peklo? Odkud to ví?…

Z knihy Joachima Meisnera: Dívat se 
srdcem, Karmelitánské nakladatelství

Joachim kardinál Meisner je německý 
římskokatolický kněz a emeritní 
arcibiskup v Kolíně nad Rýnem.

a člen konzultor rožnovského Růženco-
vého bratrstva tragicky utonul za obrov-
ské povodně dne 9. července 1736 ve vo-
dách z břehů vylité Bečvy. Kromě tor-
za kamenného kříže s nápisem u Krho-
vé, označujícího místo jeho úmrtí, zů-

stává po něm do našich časů jako jedi-
né výmluvné, autentické a trvalé svědec-
tví o jeho osobě a době svatojánská so-
cha na rožnovském náměstí. Tak jako za 
dalšími nepomucenskými sochami všu-
de jinde, i za ní se skrývá životní příběh, 
naděje, zklamání i vítězství barokního 
člověka. Kéž nám pomáhá a usnadní ne-
jen nepřehlížet, porozumět a najít vztah 
k tomuto dědictví, ale i promýšlet a při-
jmout jeho aktuální dosah pro nás.

Karel J. Malina

Svatoanenské procesí  
Foto: Josef Bosák
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FOTOSOUTĚŽ

Foto: Ondřej Hlaváček

Foto: Alena Čípová
V rozpuku

Děkujeme všem, kteří se se svými sním-
ky zapojili do naší jarní fotosoutěže a tím 
obohatili nejen náš fotoarchiv, ale hlav-
ně zachycenými momenty potěší oko 
čtenáře! 

Foto: Václav Kašík

Odpočiňme si a nechme se občerstvit
Když Ježíš vystoupil z lodi, uviděl vel-
ký zástup a bylo mu jich líto, protože byli 
jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat 
o mnoha věcech. (Mk 6, 34)
Přichází léto, čas prázdnin, dovolených, 
čas odpočinku. Někdo si ho může dovo-
lit víc, někdo míň a někdo možná vůbec. 
Potřebuje ho ale asi každý. Avšak ani ten, 
kterému se podaří vystoupit z vlaku všed-
ních dní, nemá vyhráno. Často totiž o do-
volených přichází čas v mnohém nároč-
nější: Intenzivní nápor na nejbližší vzta-
hy, hádky, nesplněná očekávání, streso-
vé situace… A ani vydařený pobyt na cha-
lupě, u moře, v horách… není zárukou, že 
naše nejhlubší touhy budou naplněny.
Lidé, kteří se vydali, aby viděli a slyšeli Je-
žíše, byli možná stejně jako mnozí z nás 
unavení ze všech nároků života, kompli-
kovaných vztahů, někde uvnitř byli možná 
opuštění, zatížení strachem, zoufalstvím, 
možná spoutaní zlobou, záští, závistí… Je-
žíš na ně pohlédl se soucitem. Věděl, že 
Jeho slovo má moc občerstvit, stát se svět-
lem, osvobodit, dát naději… Že v něm je 
nový život a potřebuje ho slyšet každý. Pro-
to k nim začal promlouvat.
Ať jsi dnes kdekoli, vzpomeň si na Boha 
soucitného a milosrdného, Boha, kte-
rý ví o tvé únavě a skleslosti, hledí na tebe 
s láskou a chce k tobě promlouvat.
U něj je pravý odpočinek. Jdi a spočiň 
u něj.

Podle www.vira.cz

DOVOLENÁ
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Před 120 lety dne 5. července 1896 na 
svátek sv. Cyrila a Metoděje se kona-
la u kříže na Radhošti pouť, při které 
byl položen a posvěcen základní kámen 
kaple sv. Cyrila a Metoděje. Po třiceti le-
tech se tak splnilo přání našich předků 
–  postavit na památné hoře kapli za-
svěcenou slovanským věrozvěstům, kde 
se budou konat bohoslužby. Při této 
slavnosti bylo přítomno na 30 tisíc lidí 
a čtyřicet kněží. Připomeňme si některé 
osoby, které se na tomto díle podílely.

První myšlenka vznikla, když města Fren-
štát a Rožnov připravovala 13. 8. 1862 
Pouť Slovanů na Radhošti. Dostavili se 
na ni také Slované z Uher a Polska. Byly 
předneseny proslovy, modlitby a přání za 
vyprošení požehnání všech slovanských 
národních snah k obrození českého a mo-
ravského lidu a k zachování jazyka. Mimo 
jiné bylo vysloveno přání postavit našim 
věrozvěstům sochu nebo kapli. Na tento 
účel byla provedena sbírka, která vynesla 
120 zlatých. V r. 1881 se konala pouť Slo-
vanů z Moravy do Říma, pod vedením 
P. Dr. Antonína Stojana. Ten vezl do 
Říma obraz bl. Jana Sarkandera, který 
měl být v budoucnu umístěn v kapli na 
Radhošti, a papež Lev XIII. tento obraz 
posvětil. Papež byl propagátorem odka-
zu sv. Cyrila a Metoděje. Kapli na Rad-
hošti měl v paměti při pouti moravských 
kněží do Říma r. 1883. Dotazoval se, zda 
kaple na Radhošti už stojí, ale dostal zá-
pornou odpověď. 
V roce 1885, na výročí 1000 let od smr-
ti sv. Metoděje, tato myšlenka znovu oži-
la. Hynek Fialka navrhnul na schůzi Ob-
čanské besedy ve Frenštátě, aby se místo 
sochy postavila kaple. A návrh byl přijat. 
R. 1887 byl založen a ustaven Stavební 
komitét pro stavbu kaple. Jako předseda 
byl zvolen Emil Kostelník (továrník), jed-
natel P. Jan Břečka a pokladník P. Fr. Po-
chyla. První jednání probíhalo na olo-
mouckém arcibiskupství, neboť se jed-
nalo o církevní stavbu a rovněž proto, že 
polovina parcely patřila arcibiskupství. 
Arcibiskup Bedřich Fürstenberg vydal 
ke stavbě dne 7. 11. 1888 výnos č. 12069 
s podmínkou, že stavba bude povolena, 
až na ni bude mít Stavební komitét k dis-

Výročí 120 let od položení základního kamene 
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti 

pozici 10 tisíc zlatých. 
Sbírky byly povoleny Zemským úřadem 
v Brně 5. 3. 1889. Žádosti o dar na kap-
li byly uváděny ve všech novinách. Stov-
ky dopisů byly zaslány na farní úřady, do 
škol, úřadů, pojišťoven i soukromníkům. 
Sbíralo se v Čechách, na Moravě, ve Slez-
sku a přes obchodníky také v Rakousku. 
Arcibiskup Fürstenberg zemřel 20. 8. 
1892 a na arcibiskupský stolec po něm 
nastoupil Dr. Theodor Kohn, rodák 
z Březnice u Zlína. Ten byl stavbě kap-
le velmi nakloněn a sbírku podporoval. 
Do r. 1893 bylo sesbíráno 3 457 zl. a měs-
to Frenštát přispělo 300 zl. Dobrým poči-
nem předsedy E. Kostelníka bylo zakou-
pení obrazu „Valašská madona“ na Ná-
rodopisné výstavě v Praze r. 1895. Ob-
raz namaloval Adolf Libscher na Valaš-
sku a postavy byly ve valašských krojích, 
takže obraz byl vhodný pro kapli. Umě-
lec měl obraz naceněn na 4 tis. zl, ale pro 
kapli jej prodal za 800 zl. Poté byl ob-
raz vystavován po českých a morav-
ských městech za účelem získání peněz 
na stavbu. Města objížděl a výstavy orga-
nizoval pokladník P. Fr. Pochyla. Z darů 
bylo získáno 7 488 zl. Na kapli se sbíralo 
při poutích, svatbách, koncertech a růz-
ných oslavách. Přispívali převážně majet-
nější občané a různé korporace. Některé 
dary byly až ve výši 500 zl. Členové Sta-
vebního komitétu vybrali mezi sebou na 
schůzi v Rožnově 119 zl. Město Fren-
štát darovalo celkem 3 tis. zl. V té době 
byla na Valašsku velká bída, ale přes-
to lidé darovali při sbírkách na kapli ně-
kolik krejcarů: Dolní Bečva 12 zl., Há-
žovice 5,50 zl., Hutisko 13,56 zl., Horní 
Bečva 6 zl., Rožnov 312,20 zl., Tylovice 
10,70 zl., Valašské Meziříčí 41,20 zl., Vi-
gantice 5,80 zl., Zubří 10 zl. Arcibiskup 
Kohn daroval 100 zl., veškeré dřevo na 
kapli a půl stavební parcely. Hrabě Rudolf 
Kinský 150 zl., veškerý kámen a půl sta-
vební parcely. Bylo mnoho dalších nejme-
novaných dárců. Koncem r. 1895 bylo na-
sbíráno více jak 15 tisíc zl. a stavba kap-
le mohla začít. Stavba byla zadána firmě 
Konečný – Nedělník z Prostějova. Staveb-
ní plány, které vypracoval Felix Skebin-
ský z Kroměříže, byly ještě stavitelem Ko-
nečným pozměněny. Konečný a schvále-

ný návrh plánů vypracoval mladý asistent 
firmy Rostislav Reichstädter, který pak na 
stavbu dohlížel. Stavební povolení vydal 
okresní hejtman ve Frýdku 30. 6. 1896. 
Rozpočet na stavbu činil 19 tisíc zl. Zno-
vu se psaly a posílaly stovky žádostí do 
všech míst. V žádosti bylo tehdy napsáno: 
„Od měsíce června pracuje na stavbě rad-
hošťské svatyně, která bude ještě letos po-
stavena a v příští rok posvěcena, četný zá-
stup dělníků. Stavebnímu komitétu nezbý-
vá nic jiného, než aby znovu a naposled po-
slal do světa prosbu k těm, co význam věro-
zvěstů sv. Cyrila a Metoděje a stavby kap-
le na Radhošti chápou a oceniti dovedou, 
a k dokončení díla nějakým příspěvkem ná-
pomocni býti ráčili. Místo jiných díků za se-
bemenší dar, přijměte od nás slib, že prv-
ní mše sv. v kapli sv. Cyrila a Metoděje bude 
obětována za všechny dobrodince. Pod 
prosbou sv. Cyrile a Metoději, vyproste nám 
u Boha požehnání,“ byli podepsáni: Emil 
Kostelník, P. Ignác Bečák, P. František 
Pochyla a členové komitétu Dr. Obdržá-
lek, Emil Křenek a Alois Fialka. 
K zasílaným žádostem o peněžní pomoc 
byly také vloženy pozvánky na slavnostní 
posvěcení základního kamene kaple 
sv. Cyrila a Metoděje dne 5. 7. 1896. 
Na základní kámen poklepalo mnoho 
poutníků a proneslo různá prohlášení. Sta-
rostové obcí, na jejichž katastru bude kap-
le postavena – Karel Kocián z Trojanovic 
a Michal Solanský z Dolní Bečvy, slavnost-
ně prohlásili, že proti stavbě nic nenamíta-
jí, naopak, že stavbu vřele vítají. 
Toto výročí bude vzpomenuto při letoš-
ní červencové pouti sv. Cyrila a Metodě-
je na Radhošti. Jménem Matice Rad-
hošťské vás všechny na tuto pouť srdeč-
ně zveme. 

Jan Poruba
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Ženy na pouti  ke studni  života 
– letní  pobyt pro ženy v  různých 
životních situacích
Zveme ženy v jejich různých životních 
situacích na letní pobyt do Velkých Lo-
sin. Je určen pro vdané, svobodné, roz-
vedené a ovdovělé ženy, které se setka-
ly nebo setkávají na své cestě s různými 
těžkostmi (např. problémy v práci, v ro-
dině,  s dětmi, nebo po prodělané těž-
ké nemoci či po úmrtí někoho blízkého 
apod.) a chtějí, aby jejich životní cesta 
byla co nejlepší pro ně i pro jejich okolí. 
Začátek je ve středu 20. 7. večer, závěr 
neděle 24. 7. odpoledne (na pobyt tak 
stačí jen 2 dny dovolené). Po celou dobu 
setkání je přítomen kněz. Dopoled-
ne a večer jsou zařazeny přednášky od-
borníků, po nich setkávání v menších 
skupinách se zamyšlením nad předne-
seným tématem. Odpoledne buď indivi-
duální volno, nebo možnost konzulta-
ce s přítomnými odborníky či příležitost 
účastnit se společné aktivity (vycházky, 
koupání, kreativní dílny, táborák apod. 
podle počasí a zájmu účastnic). 
Pro bližší informace o setkání kontak-
tujte Marcelu Řezníčkovou 
(reznickova@arcibol.cz) 587 405 250-1.
 

Pouť k  bráně Milosrdenství
Zveme na Pouť k bráně Milosrdenství ty, 
kteří jsou zranění rozvodem vlastním, v ro-
dině, u přátel nebo ve farnosti, či jinak tou-
ží po Božím milosrdenství.  Uskuteční se 
10. září 2016 v Olomouci. Zahájení pro 
poutníky bude v kostele svatého Micha-
la v 8.30 hod. Další program: 9.00– 9.45 
*P. Petr Glogar OCD přednáška Boží mi-
losrdenství | 9.50 –10.20 *P. Damián Ně-
mec OP, přednáška: Rozvod – bolest ro-
din i církve  10.30 *cesta milosrdenství 
po skupinách ke Svaté bráně v katedrá-
le, průchod branou | Souběžně s progra-
mem možnost sv. smíření, nebo duchov-
ního rozhovoru a tichá adorace (8.30 
–11.15 hod.) | 11.30 *mše sv. v katedrále 
s arcibiskupem Janem Graubnerem| 12.30 
*možnost občerstvení před katedrálou| 
po občerstvení možnost výběru z více mož-
ností:*13.15 –15.00 možnost sv. smíření 
nebo duchovního rozhovoru (v katedrále)
*13.15 představení knihy Potkat kněze 
o P. Pavlu Kupkovi (sál kurie)

Aktuality Centra pro rodinný život
Arcibiskupství olomouckého

*13.30 –14.15 přednáška MUDr. Krau-
sová Skutky milosrdenství (sál kurie)
*14.30 –14.45 svědectví sester KMBM 
o jejich poslání a spiritualitě (sál kurie)
*souběžně s programem: 13.–14.00 tichá 
adorace v kapli milosrdenství (Křižkov-
ského ulice) nebo individuální možnost 
prohlídky arcibiskupského paláce, nebo 
arcidiecézního muzea v Olomouci
15.00 závěr dne zpívaná korunka k Boží-
mu milosrdenství a požehnání (katedrála)
 

Víkendov ý kur z  příprav y 
na manželství   
Snoubence, kteří mají zájem pracovat na 
svém vztahu (bez ohledu na to, zda plá-
nují církevní nebo civilní sňatek), zve-
me na víkendový kurz. Pro snoubenec-
ké páry, které chtějí uzavřít církevní sňa-
tek, tento kurz nenahrazuje kurz večer-
ní, ale může se stát kurzem navazujícím. 
Obsahem kurzu jsou přednášky man-
želských párů a kněze, úkolové lis-
ty v páru, diskuzní skupiny, interaktiv-
ní práce s tématy, rozšiřující informa-
ce k přednáškám online. Představíme té-
mata: Pět jazyků lásky, Co ohrožuje man-
želství, Finance v manželství, Pojetí man-
želství v křesťanské Evropě. Přednášejí-
cí jsou absolventi Kurzu pro lektory snou-
benců a odborníci. Výstupem je certi-
fikát o absolvování kurzu. Cena víken-
du je cca 700 – 1000 Kč za osobu. Usku-
teční se na Svatém Hostýně 16.–18. 9. 
2016. Kontaktní osoba: Martina Orságo-
vá, 587405253, orsagova@arcibol.cz.
 

Víkendová duchovní  obnova 
pro senior y
Duchovní obnova pro seniory se koná 
23. – 25. září 2016 na Svatém Hostýně. 
Součástí jsou přednášky zaměřené 
na „radosti a starosti“ stáří, rodinné 
vztahy, vztah k Bohu a prohloubení 
duchovního života. Během víkendu bude 
opět příležitost ke společným modlitbám, 
rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti 
smíření, popř. i svátosti pomazání 
nemocných a k rozhovoru s knězem 
a s lektorkami. Bližší informace najdete 
na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se 

můžete telefonicky nebo písemně na 
adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 
765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

 

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT
Osvojené děti 3/2016

Největším darem pro děti je, když jsou 
milovány. Nové číslo časopisu Rodin-
ný život je věnováno těm, jejichž rodin-
ná pouta vznikla vědomě, z touhy milo-
vat – pěstounským párům, adoptova-
ným a osvojeným dětem.
Manželé Hrabovští otevírají dokořán dve-
ře své početné rodiny. V rozhovoru vy-
právějí o sbližování biologických a osvo-
jených dětí, realitě pěstounské péče, kte-
rá je mnohem pestřejší než původní před-
stavy a očekávání. Pohled z druhé strany 
nabízí svědectví partnerů, kteří byli oba 
vychováni v adoptivní rodině. Nyní jsou 
sami rodiči a reflektují vlastní výchovu 
i hledání svých kořenů.
Jedním ze způsobů podpory dětí s ne-
dostatečným zázemím je adopce na dál-
ku. Seznamte se s projektem zaměřeným 
na vzdělávání dětí z chudých oblastí Hai-
ti. Margita Šantavá z Centra pro náhradní 
rodinnou péči představuje aktivity určené 
pěstounským rodinám.
Do rodiny patří také třetí generace. 
V Brně proto vznikla služba Trojlístek, 
která umožňuje „adoptovat“ babičku. Se-
niorky tak mají možnost věnovat svou 
energii, lásku i zkušenosti a na oplátku 
jsou obdarovány sdílením zážitků s ma-
lým dítětem.
V rámci Roku milosrdenství pokračuje 
zamyšlení MUDr. Jitky Krausové.
Anděl Cherubín dětem prozradí, že i Bůh 
je zapomnětlivý.
Duchovní rodičovství je stejně životodár-
né jako biologické. Promyslet jeho vý-
znam může být pro bezdětné páry velkým 
povzbuzením.
V časopise nechybí pohádka na dobrou 
noc, tvoření pro děti, voňavý recept, kří-
žovka, soutěže, hry a informace o připra-
vovaných 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@arcibol.cz nebo na 
www.rodinnyzivot.eu 
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Zahájení výstavy: 12. července / 16 hod / 
farní zahrada

Gabriela Nováková bude ve farní Kostnici 
vystavovat vrstvené tušové kresby na fólii. 
Její krajiny jsou spíš prostory, v nichž je 
příroda připodobněna archetypálním 
tvarům zemského povrchu. Mohou nám 
evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské 
pobřeží existující v dávných dobách, snad 
někdy na počátku stvoření světa.

Autorka chápe své krajiny jako místa 
touhy po poznání, hledání smyslu našich 
cest, našeho putování, neustálého 
procesu hledání, bloudění a nalézání, 
pronikání k podstatě bytí. Vkládá do nich 
zdánlivý klid, ale zároveň i určité napětí, 
jakoby způsobené nepřítomností člověka. 
Ony však nejsou prázdné, uzavřené samy 
do sebe, ale očekávají poutníky, kteří 
jimi budou procházet, naplní je svou 
přítomností, svými příběhy.

Otevřené srdce naší farnosti
Těmi očekávanými poutníky jsme my. 
Ale někdy jakoby zapomínáme, že 
nejsme sami. Naši přátelé a známí, i zcela 
neznámí, které potkáváme – turisté 

i náhodní návštěvníci, jsou těmi, kdo také 
putují a hledají smysl svých cest. Touha 
dotýkat se „něčeho nad námi“ je neod-
bytnou přirozeností každého člověka. 
A krása a umění umí propojovat božské 
a lidské. Umí pozvednout naši duši. 
Hudba, divadlo, obraz, socha…

Není v našich krajích úplně běžné, že 
farnost otevírá veřejnosti kostel, farní 
zahradu a výstavní prostor k tomu. 
Zpřístupněný kostel (v rámci projektu 
Otevřené brány), zahrada i Kostnice jsou 
zejména pro lidi „mimo farnost“ viditel-
ným „otevřeným srdcem“ naší farnosti. 
Nebojme se proto pozvat lidi kolem nás do 
těchto farních prostor, nebojme se – náš 
Pán už teď ví, jak se dotknout každého 
srdce, které po něm jen trošku zatouží.

Marie Popelářová
Foto: Martin Blaha

Kostnice – Krajiny Gabriely Novákové

POZVÁNÍ

2. července So Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, 
v 9.00 a 10.15 mše sv. za děti a mládež

2. července So Mariánské večeřadlo ve 14.00 u Vodní kaple (pod 
hlavním schodištěm)

2.–4. července So,Ne, Po  Pěší pouť Svatý Hostýn – Velehrad
9. července So Pouť obce Slavkov p.H., mše sv. v 10.15
6. srpna So Mariánské večeřadlo ve 14.00 u Vodní kaple (pod 

hlavním schodištěm)
7. srpna Ne IV. muzikantská pouť, mše sv. v 10.15 bude na venko-

vním oltáři
14. srpna Ne Hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10.15
15. srpna Po Nanebevzetí Panny Marie, titulární 

slavnost,pontifikální mše sv. v 10.15
20. srpna So VIII. pouť pedagogů
20.–21. srpna So,Ne Tradiční orelská pouť, pontifikální mše sv. v Ne v 10.00 

bude na venkovním oltáři
27. srpna So Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin, mše sv. 

v 10.15 na venkovním oltáři, následuje program pro děti

PRÁZDNINOVÉ POUTI NA SVATÉM HOSTÝNĚ
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Prázdninové divadlo 
„František blázen“

Poslední prázdninový den, středa 31. 8. / 
farní zahrada / pro děti i dospělé

Herec Jan Horák za námi přijede se 
svým autorským projektem „František 
blázen“. Divadlo jednoho herce s prvky 
step a body-drum je neseno vyprávěním 
o životě a smrti svatého Františka z As-
sisi. „Příběh o svatém showmanovi, který 
chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější 
a šly za ním davy.“

„Když František kázal, tak při tom 
tančil a zpíval, proto je i vyprávění 
o Františkovi roztančené a rozezpívané. 
Byl to svým způsobem extremista; když 
plnil své poslání, tak nešetřil tělo, a tak 
se taky snažím moc nešetřit a zkoumat 
hranice svých sil. Vyprávění legend bylo 
u samého počátku evropského divadla, 
tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů 
a u začátků commedie dell arte a hledám 
vyjádření, které je zábavné pro dnešního 
diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění 
příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci 
vyprávět“ – říká herec Jan Horák.

mp 

UNITED je křesťanský multižánrový festival konaný na konci prázdnin 
v malebném městečku Vsetín. První ročník proběhl v roce 2011 a v minulém 
roce se účast vyšplhala na 3600 lidí. Multižánrovost se promítá ve škále 
koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, 
workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního 
poradenství.

UNITED ZONE je nový magazín pro všechny ty, kteří se chtějí duchovně 
sdílet nejen na festivalu. UNITED ZONE je pořad, který nabízí náměty k 
duchovnímu přemýšlení, zajímavé lidské příběhy nebo rozhovory s "UNITED 
kapelami".

Pětidenní soustředění, které vyvrcholí účinkováním na festivalu UNITED. 
Intenzivní kurzy pod vedením zkušených lektorů, kteří ti pomohou rozvinout 
tvé talenty a posunout tě jak umělecky, tak i duchovně. Jsi to ty? Podívej se 
na náš web a staň se součástí UNITED CAMPU.

Už nemusíte přemýšlet, jestli má smysl brát děti na festival. Na letošní ročník 
se může těšit celá rodina! Rok od roku jezdí na festival více dětí, které přijíždí 
se svými rodiči. Letos pro ně připravujeme novinku – Dětskou scénu festivalu 
UNITED!

Hlavními zahraničními hosty letošního ročníku budou Kutless, Faith Child, 
Altarive a Divine Attraction, ale také účinkující z Čech a Slovenska. Již brzy 
zveřejníme várku seminářů, workshopů, divadla, filmů, proto nás sleduj na 
webu a facebooku.
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SVATÍ MĚSÍCE

HRÁČ,  KTER Ý UPŘEL SVŮJ POHLED 
NA KŘÍŽ

Narodil se r. 1550 v Itálii. Bojoval ve služ-
bách benátské republiky proti Turkům. 
Chtěl zanechat rozmařilého vojenského 
života a vstoupit ke kapucínům, ale pro 
vážnou nemoc nemohl být přijat. Během 
léčení v římské nemocnici pomáhal ošet-
řovat spolupacienty. Rozhodl se, že zasvě-
tí svůj život tomuto povolání. V r. 1582 
založil společenství ošetřovatelů, kte-
ří si říkali „služebníci nemocných“ a jako 
znak začali užívat červený kříž. Z nich 
později vznikla řeholní společnost kamili-
ánů. Velký vliv na jeho duchovní život měl 
sv. Filip Neri. Kamil ve službě nemocným 
viděl službu Kristu a nezanechal jí ani po 
vysvěcení na kněze.
Hořel láskou nejen vůči Bohu, ale také 
vůči bližním, a zvláště nemocným. Sta-
čilo mu jenom je uvidět, a hned se jeho 
srdce rozplývalo soucitem a úplně zapo-
mněl na všechno pozemské štěstí, potěše-
ní a přání. Když obsluhoval jakéhokoli ne-
mocného, zdálo se, že se takřka cele vy-
čerpává a stravuje velikou láskou a sou-
citem. Rád by byl vzal na sebe každou je-
jich slabost či jakékoli jiné zlo, jen aby 
zmírnil jejich bolest nebo je zbavil nemo-
ci. Tak živě si v nich představoval Kris-
tovu osobu, že když jim podával jídlo, 
byl často v mysli cele zaujat tím, že jsou 
pro něj Kristus, takže si od nich vyprošo-
val milost a odpuštění hříchů. Choval se 
před nimi tak uctivě, jako by byl oprav-
du a osobně v přítomnosti svého Pána. 
O ničem jiném nemluvil častěji a horlivě-
ji než o svaté lásce a byl by si přál ji vští-
pit do srdce všech smrtelníků. Aby své ře-
holní bratry nadchl pro tuto nejpřednější 

SVATÝ KAMIL DE LELLIS / 14.7./

ctnost, měl ve zvyku zdůrazňovat jim lás-
kyplná slova Ježíše Krista: „Byl jsem ne-
mocen a navštívili jste mě.“ Zdálo se, že 
má tato slova opravdu vryta v srdci, toli-
krát je říkal a opakoval. Tak veliká a širo-
ce otevřená byla Kamilova láska, že uza-
víral do své neobyčejné slitovnosti a dob-
roty nejen nemocné a umírající, ale vůbec 
všechny chudáky a ubožáky.
Zemřel v Římě r. 1614. V roce 1746 byl 
prohlášen za svatého a r. 1886 za patrona 
nemocných a umírajících.

KRISTŮV SVĚDEK SE Z ÁMKEM 
NA ÚSTECH
Přišel na svět r.1202 ve Španělsku. Jeho 
jméno „Nonnatus“ (nenarozený) zna-
mená, že byl při smrti matky z jejího těla 
vyňat chirurgicky. Otec ho později poslal 
na studie do Barcelony, ale když zjistil, 
že touží po duchovním povolání, odvolal 
ho, aby se ujal rodinného hospodářství. 
Rajmund dal ale přednost zbožnému 
rozjímání. Na jednom úpatí hory měl 
oblíbenou kapličku sv. Mikuláše, protože 
v ní byl obraz Panny Marie, kterou velmi 
ctil. U ní zvažoval svá rozhodnutí, včetně 
toho ke vstupu do nového řádu Panny 
Marie na vykupování otroků. Otec byl 
proti cestě do kláštera, ale Rajmundův 
kmotr obměkčil jeho srdce. Rajmund pak 
v Barceloně z rukou P. Nolasca přijal bílý 
hábit s modročerveným křížem. Po roce 
složil sliby, dokončil studia teologie a v r. 
1222 se stal knězem.
Cesty za vykupováním zajatců začal 
na mohamedánské území v doprovodu 
P. Nolasca. Potom se s bratry vydal do 
Valencie a dvakrát byl v Africe. Před 
druhou cestou do Afriky převzal v Římě 
od papeže Řehoře IX. schvalovací listiny 

SVATÝ RA JMUND NONNATUS 
/ 31. 8./

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

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 prů vod cem a vyzbrojí mě 
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepa-
trnou 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 APOŠTOL ÁTU 
MODLITBY

ČERVENEC 
1. Aby se dostalo větší úcty domo-
rodým národům na pokraji přežití 
a ohroženým v jejich sebeuvědomění. 
2. Aby církev v Latinské Americe 
a Karibiku s obnovenou energií a no-
vým nadšením hlásala evangelium 
v této části světa. 
3. Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mla-
dých lidí a pomůže jim poznat a při-
jmout povolání, které jim vložil do 
srdce. 

SRPEN 
1. Aby se sport stal příležitostí k bra-
trskému setkávání mezi národy a vý-
znamně přispěl k míru ve světě. 
2. Aby křesťané ve svém následování 
evangelia vydávali svědectví víry, úcty 
a lásky k bližnímu. 
3. Nanebevzatá Matka Boží ať nám 
vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra 
v Boha a poslušnost vůči jeho vůli 
jsou největším bohatstvím, radostí, 
důstojností a krásou člověka. 
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ŽIVOT V ČISTOTĚ PRO KRISTA

Narodila se r. 1100 na Sicílii ve šlechtické 
rodině. Jako dvorní dáma královny Mar-
kéty část mládí strávila na královském 
dvoře. Vynikala krásou i ctnostmi a tajně 
se zaslíbila Kristu, pro kterého se rozhod-
la žít v čistotě, odříkání a v samotě. Plány 
dítěte nebyly totožné s hraběcím otcem, 
který pro ni vyhlédl ženicha. Ke svat-
bě však nedošlo. Rozálie zavčas opusti-

SVATÁ ROZÁLIE / 4.9./

řádu. V Alžíru získal svobodu dvěma 
stům křesťanských otroků. Uviděl další, 
ještě více trpící, a protože již neměl další 
peníze, nabídl se za rukojmí. Rád přijal 
jejich okovy i šat a s láskou ke Kristu 
i nastávající utrpení. Byl vzorem i posi-
lou pro křesťanské otroky a pomáhal těm, 
kteří se dali mohamedánským otrokářem 
přinutit k odpadu od víry v Krista, aby se 
s lítostí k němu vrátili. Za evangelizaci, se 
kterou obracel i Židy a Maury, věznitelé 
Rajmunda týrali. Byl bičován a od-
souzen k naražení na kůl, k čemuž kvůli 
čekání na peníze nedošlo. Nepřestával 
mluvit o Boží dobrotě, proto mu byly 
žhavým bodcem vytvořeny v obou rtech 
otvory a visacím zámkem uzamčena ústa. 
V tuhém vězení mu byl zámek odmykán 
vždy po 3 dnech jen k nezbytnému 
nasycení. Tak strávil 8 měsíců, než 
spolubratři dorazili s výkupným. Jeho 
zjev byl mocnější než kázání slovy. 
V r. 1237 byl jmenován kardinálem, 
ale dál žil v klášteře životem řeholníka. 
Řekl, že pokora sluší i vznešené hodnosti 
a dodává jí pravé ceny. Na výzvu papeže, 
který si ho vybral za svého poradce, se 
vydal do Říma. Po cestě podlehl prudké 
zimnici ve věku 37 let. Legenda hovoří 
o posledním svatém přijímání podaném 
andělem. O Rajmundovo tělo projevili 
velký zájem místní i barcelonští věřící. 
Bylo tedy rozhodnuto naložit je na 
slepého soumara, aby veden vyšší vůli 
šel tam, kde by mělo být tělo světce 
pohřbeno. Soumar pak došel ke kapličce, 
u které se Rajmund rozhodl pro vstup 
do řádu. Proto byl do ní pohřben. V r. 
1255 byl na tom místě zbudován klášter 
s chrámem, který se stal poutním místem. 
Blahořečen byl v r. 1628, a v r. 1681 
byl papežem Inocencem XI. slavnostně 
kanonizován.

ZÁŘÍ
1. Aby každý člověk přispíval k obec-
nému dobru a povznesení společnosti, 
v níž lidská osoba bude středem po-
zornosti. 
2. Aby si křesťané, kteří přijímají svá-
tosti a rozjímají o Písmu svatém, stá-
le více uvědomovali své poslání šířit 
evangelium. 
3. Ať Duch Svatý pomáhá všem rodi-
čům, vychovatelům, učitelům, kněžím 
a katechetům v jejich evangelizačním 
poslání a povolání. 

INZERCE 

Farní zpravodaj nabízí prostor pro bez-
platnou 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.

Charita Valašské Meziříčí
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA Rožnov pod Radhoštěm
• Hledá terénního pracovníka v sociál-
ních službách na výpomoc (dohoda 
o provedení práce)
POPIS PRÁCE: Zajištění a poskytování 
přímé péče pečovatelské služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
a to v domácím prostředí klientů. 
Předpokládaný termín nástupu: červen 
2016, nebo dle dohody. Bližší informace 
k pracovní pozici poskytne Marieke van 
Buiten Petřek, DiS.,
email: marieke.petrekova@valmez.
charita.cz, telefon 739 524 318.
Plné znění na www.valmez.charita.cz/
nabidka-zamestnani

la dům, v němž žila, a tajně odešla hledat 
místo k poustevnickému životu.
Na pokyn anděla se usadila na Monte Pel-
legrino. Jedná se o horu porostlou stromy, 
keři a kaktusy, vzdálenou asi 13 km od 
Palerma. Zde v jeskyni, obrácené na sever 
k moři, prožívala asketický a mystický ži-
vot poustevnice. Na starém řeckém obra-
ze Rozálie se skloněnou hlavou přijímá na 
kolenou požehnání Božského Dítěte z ná-
ručí Panny Marie a po stranách jsou dva 
andělé, jeden s poutnickou holí a druhý 
s knihou a růžencem.
Před Rozáliinou smrtí, na pokyn ve 
zvláštním vidění, jí mnich Cyril donesl 
Eucharistii. Zemřela kolem r. 1166 na 
Monte Pellegrino u Palerma, kde byl 
v r. 1624 objeven její hrob.
V první polovině toho roku vypukla v Pa-
lermu morová epidemie a na její zastave-
ní začali věřící vzývat sv. Rozálii. V té době 
se podařilo v jeskyni na Monte Pellegrino 
objevit pod kamennou deskou ostatky ženy, 
které byly uznány za pravé, patřící sv. Ro-
zálii. U nich byl i kříž a nápis označující to-
tožnost. V r. 1625 biskupem Palerma jme-
novaná lékařská komise potvrdila jejich au-
tentičnost. K vyzdvižení a přenesení ostatků 
světice došlo 15. července a zároveň ustal 
i mor. Proto byl v minulosti tento den také 
slaven jako její svátek.
Jméno Rozálie z Palerma zapsal do římské-
ho martyrologia r. 1630 papež Urban VIII.
Sicílie byla v r. 1743 opět sužována mo-
rem a i tehdy se občané Palerma obráti-
li s prosbami k sv. Rozálii a epidemie se 
městu vyhnula.
Katedrála sv. Rozálie byla postavena již 
v r. 1185 za Viléma II. a pak vícekrát pře-
stavěna. V kapli sv. Rozálie se nacházejí 
její ostatky ve stříbrné rakvi z r. 1631.
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OHLÉDNUTÍ

V sobotu 14. května 2016 se uskutečni-
la FÉROVÁ SNÍDANĚ v krásných pro-
storách farní zahrady a pastoračního cen-
tra Římskokatolické farnosti v Rožnově 
pod Radhoštěm. Náš skvělý tým – K. Ku-
bečková, S. Hambálková, R. Paclová 
(ZŠ POD SKALKOU) se společně s děv-
čaty M. Bláhová, M. Popelářová (FAR-
NOST)  a  Markem Cihlářem pokusil při-
pravit i přes nepřízeň  počasí  happening, 
kterým bychom důstojně podpořili fair-
tradové a samozřejmě i lokální pěstitele.

Co je fair trade? Je to způsob obchodu, 
který poskytuje pěstitelům a řemeslní-
kům z tzv. rozvojových zemí možnost uži-
vit se vlastní prací za důstojných podmí-
nek. Výrobci v rámci systému fair trade 
dostávají za svou práci spravedlivě zapla-
ceno, což odpovídá nákladům na pěstová-
ní či výrobu a zároveň umožňuje důstoj-
né živobytí. K férové ceně navíc dostávají 
také tzv. fairtradovou prémii, což jsou pe-
níze na to, aby si mohli zajistit třeba čis-
tou vodu, postavit školu pro své děti, na-
koupit léky nebo řadu dalších potřebných 
věcí. Tito lidé pěstují plodiny, které denně 
jíme, nebo vyrábějí výrobky, které denně 
používáme. Může je proto podpořit kaž-
dý z nás.
Zájem byl veliký (asi 270 účastníků). Sto-
ly „praskaly“ pod dobrotami vyrobenými 
z fairtradových i lokálních surovin. Pro 
děti byly připraveny hry a samozřejmě 
sladké odměny.
Velmi příjemná atmosféra, vůně kávy, 
čaje, čokolády a hudba přilákaly nakonec 
i sluníčko. Bylo to krásné dopoledne!
Na shledanou na FÉROVÉ SNÍDANI 
2017!

Za organizátory férové snídaně 
Mgr. Svatava Hambálková

Druhá férová snídaně 
v Rožnově

Noc kostelů

Pierre Lefévre: 
Příběhy psané životem 

Pierre Lefévre od r. 1966 působil jako 
učitel v jižním Německu a staral se mj. 
také o duchovní růst mládeže. 
Tato kniha se skládá z krátkých příběhů 
prožitých různými lidmi. A protože naše 
vlastní zkušenost může přijít někdy vel-
mi pozdě, je možno se prostřednictvím 
těchto příběhů poučit ze zkušenosti dru-
hých, ať už byla jejich zkušenost dobrá 
nebo špatná. 
Kniha je rozdělena na dvě části: „Být 
člověkem“ a „Být křesťanem“. V čás-
ti „Být člověkem“ se mluví o čtyřech nej-
důležitějších lidských ctnostech: totiž 
o spravedlnosti, moudrosti, statečnos-
ti a sebeovládání. Část „Být křesťanem“ 
obsahuje uvedení do naší víry (Kredo, 
Otčenáš, Desatero, svátosti). Kniha kon-
čí příběhy o lásce – lásce Boží a lásce 
k  bližnímu – ze které a pro kterou jsme 
byli všichni stvořeni, jak autor podotýká. 
Kniha je vhodná pro děti od 12 let. 

Ukázka: „Ježíš zemřel na kříži, aby za-
hladil naše nepravosti.“ 
Osvětim roku 1941. 
Jeden vězeň utekl z koncentračního tábo-
ra. Večer předstoupí velitel tábora Fritsch 
před vězně. „Zběh se nenašel,“ řve. „De-
set z vás za to zemře v bunkru hladem.“ 
Přistoupí k první řadě a každému se ostře 
podívá do tváře. Konečně zvedne ruku 
a ukazuje prstem: „Tady ten!“ Bledý jako 
smrt vystoupí muž z řady. „Ten – a ten – 
a ten – …! Je jich deset. Deset odsouze-
ných k smrti. Jeden z nich naříká: „Chu-
dák moje žena, chudáci moje děti.“ Náh-
le se stane něco nečekaného. Jeden vězeň 
vystoupí z řady a stoupne si před Fritsche. 
Velitel tábora uchopí revolver. „Stát! Co 
chce tahle polská svině?!“ Vězeň klid-
ně odpoví: „Rád bych zemřel místo toho-
to odsouzeného!“ „Kdo jsi?“ Odpověď je 
krátká: „Katolický kněz.“ Nastane oka-
mžik ticha. Konečně Fritsch chrapla-
vým hlasem rozhodne: „Dobrá, jdi s nimi! 
Tak zemřel františkán Maxmilián Kol-
be v pouhých sedmačtyřiceti letech. Muž, 
který chtěl dobýt svět láskou. Věděl však, 
že: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí život za své bratry.“

Knižní tip 

Takto se dnes zvonívá
Foto: Jana Šústková

Tajemná, vážná, přátelská i legrační – ta-
ková byla letošní Noc kostelů v Rožnově. 
Navštívilo ji odhadem až pět set lidí. Ne-
končící fronta stála na prohlídku kostelní 
věže, neoddechli si ale ani průvodci v lodi 
kostela, na kůru, v zákristii nebo v kostni-
ci. Bylo krásné sledovat, jak bezprostředně 
a s tajemnou úctou návštěvníci kladli zví-
davé otázky – cože se skrývá za různými li-
turgickými předměty, pojmy, úkony, sym-
boly. Zkuste si sami naformulovat srozu-
mitelně, tak, aby vám druzí rozuměli, tře-
ba odpověď na otázku: „Proč je v kostele ol-
tář?“ Kdo dával pozor a poslouchal prů-
vodce, mohl dokonce vyhrát ve vědomost-
ním kvízu. Mezitím děti skotačily při hrách 
na farní zahradě a s malou výpravou tes-
tovaly své znalosti, a také místní strašidla 
v kostnici a na bývalém hřbitově. 
Kostel bez varhan a zpěvu by nebyl kos-
telem. Vrcholem večera byl proto naše 
duše povznášející koncert chrámové-
ho sboru a varhanní hudby. Svíčkami 
osvětlený kostel se s návštěvníky rozlou-
čil před půlnocí, kdy otec Kamil ukon-
čil Noc kostelů čtením žalmu a modlit-
bou. Děkujeme mládeži za zorganizo-
vání a všem kdo se do příprav a realiza-
ce zapojili za jejich nasazení. Jako odmě-
nu přijměte vyjádření jedné z návštěvnic, 
která prostě konstatovala: „Je to tady 
Boží!“ Má velkou pravdu.                (red.)
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 w w w. f a r n o s t r o z n o v. c z

FÉROVÁ SNÍDANĚ

Foto: Josef Bosák



FARNÍ DEN

PRÁZDNINOVÉ 
TVOŘENÍ 
PRO DĚTI
NAMALUJTE OBRÁZEK, KTERÝ BUDE PŘEDSTAVOVAT TO, 
CO SE VÁM NA PRÁZDNINÁCH NEJVÍCE LÍBILO NEBO TO, 
CO JSTE ZAJÍMAVÉHO PROŽILI… a přines poslední prázdninovou neděli 

před oltář, kde za vše 
společně poděkujeme!

Vybrané práce budou 
zveřejněny  v dalším čísle 

Farního zpravodaje, 
proto nezapomeň uvést i své 

jméno a staň se slavným!

V soutěži „Rodič-dítě“ byli první Rytíři, 
ale medaili si zasloužil každý!

...s živými překážkami

Největší odměna a atrakce...


