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_____________________________________________ 
 

Milí čtenáři,  
     jsme si vědomi, že zkušební číslo Kaštánku (únor 2018) ve Vás 

mohlo probudit jistý pocit zmatenosti nebo nejasnosti.  

Proto bychom Vám dnes chtěli na úvod stručně představit základní myšlenku našeho farního listu, 

který by měl vycházet každé 2 měsíce jako příloha „velkého“ děkanátního časopisu. Kaštánek je 

skromný časopis, který chce přinášet tištěné rozhovory, články a informace o farních akcích. Ani 

okénko pro děti nebude chybět.  Doufáme, že čtení Kaštánku pro Vás bude tentokrát jasnější, 

komfortnější a příjemnější.  

redakce 

 

Slyšeli jste už o kurzu Alfa? 
     Kurz Alfa vznikl v Londýně přičiněním reverenda Nickyho Gumbela, který si lámal hlavu, jak 

otevřít přístup k radostné zvěsti o Ježíši Kristu lidem žijícím mimo církev. S odstupem času dnes 

můžeme říct, že se jedná o velmi úspěšný program zaměřený na srozumitelné uvedení účastníků do 

základů křesťanství. Mezi probíranými otázkami jsou např. témata: Kdo je Ježíš? Jak nás Bůh vede? 

Jak a proč číst Bibli? Uzdravuje Bůh i dnes? Kdo je Duch Svatý? apod. Z prostředí anglikánské 

církve se Alfa rychle rozšířila po celém křesťanském světě. Také u katolíků přibývá farností, které 

tento kurz nabízejí. Výhodou Alfy je její neformální charakter. Při troše snahy ji zvládnou připravit 

aktivní věřící laici, i kdyby pan farář nemohl být u toho. Jednotlivé přednášky se buď pouští na 

videu, nebo jsou nahrazeny slovem některého z přítomných katechetů. Dříve než se otevře téma 

daného večera, všichni účastníci společně povečeří, popovídají si a podle svých možností se zapojí 

do modlitby, kterou vede někdo z organizátorů. Po vyslechnutí přednášky – co mívá nejen hloubku, 

ale i náboj humoru – následuje na dané téma rozhovor ve skupině. Do něj se mohou všichni zapojit 

se svými postřehy, nebo se na cokoli zeptat.  

     Ze zkušenosti první Alfy v Rokytnici mohu 

říct, že atmosféra duchovní radosti a pěkného 

společenství vedla často k tomu, že nebylo 

snadné se v určenou hodinu rozejít. Průměrný 

počet účastníků se ustálil na čísle 12. Většina 

jich pocházela přímo z Rokytnice, ale své 

zástupce měly také obce Brodek, Citov, 

Kokory, Nelešovice, Majetín a Kojetín. 

S výjimkou Barbory Smyčkové, která před 

Velikonocemi požádala o křest v dospělosti, 
byli všichni ostatní účastníci prvního ročníku 

kurzu katolíci zakotvení ve víře. Většina z nich 

půjde letos v červnu ke svátosti biřmování.  

     Ukazuje se, že Alfa je vynikající příležitostí k posílení víry pro každého (včetně pana faráře). 

Škoda jen, že těch deset zimních měsíců tak rychle uteklo! Už teď se těším na říjen 2018, kdy u nás 

na faře budeme Alfu otevírat podruhé. Naléhavě prosím všechny farníky o modlitbu za to, aby si 

Pán shromáždil lidi, které tam chce mít. Pokud snad už teď někdo vnitřně cítíte, že vás tato 

myšlenka přitahuje, neváhejte a řekněte mi o tom. Předběžné přihlášky si začínám zapisovat, 

protože kapacita farních místností není neomezená. Pokud máte navíc ve své rodině, nebo mezi 

svými kamarády člověka, který naší víře zatím nemůže přijít na kloub, ale chtěl by se o to pokusit, 



uděláte pro něj dobrý skutek, když mu Alfu nabídnete, nebo ho tam dokonce sami doprovodíte. Pro 

tzv. hledající duše všeho věku je tento kurz skvělou šancí, jak potkat Boha v církvi.  

     Pro příští kolo Alfy potřebujeme nejen otevřené účastníky, ale také zapálené spolupracovníky 

do organizačního týmu. Svoji energii můžete zaměřit na pomoc v kuchyni, hru na kytaru, výzdobu 

sálu, přípravu modlitby, moderování diskuze ve skupince, obsluhu techniky, topení v kamnech atd. 

Zkrátka a dobře, každý kdo bude chtít nabídnout pomocnou roku, bude vítán. Staří a nemocní – 

kteří už nechtějí nebo nemohou vycházet do společnosti – by nám mohli vytvořit cenné modlitební 

zázemí. Pro celou naši farní rodinu představuje pořádání Alfy vynikající příležitost, jak se stále více 

stávat místem, kde se víra nejen uchovává a slaví, ale také prohlubuje a šíří. 

Žehná vám otec Tomáš 

Postřehy několika účastníků: 

Vladimír (Brodek) 

 Ahoj, Kurz alfa je super, měl jsem tu čest účastnit se nezvyklého setkání s Kristem. Mám za to, že 

Alfa dává každému účastníkovi možnost najít odpovědi a je prima, že se jedná o dlouhodobější 

věc, takže si člověk ujasňuje a koriguje postoje na příkladech a postojích ostatních zúčastněných 

při diskusích. Alfa je velmi srozumitelná a já si při každém setkání něco uvědomil, takže vřele 

doporučuji! Je škoda, že to skončilo. 

Vlastimil (Citov)  

 V kurzu Alfa je příjemné prostředí. Ve společenství jsem nalezl odpovědi na to, kdo je Duch 

Svatý. Ve svobodné diskuzi s dalšími účastníky jsem objevil nové duchovní otázky, na které budu 

hledat odpovědi.  

Ilona (Rokytnice) 

 Když přijdu do kostela, tak cítím, jak ze mě něco spadlo a že od Boha dostávám novou sílu dál 

bojovat. Když se dívám na Ježíše Krista, tak si připadám silná a mám klid na duši. Podobně jsem 

vděčná taky za kurz Alfa. Každý by si tím měl projít. Hodně to člověka změní a dozví se nové věci 

díky posezení s lidmi, kteří si povídají o Bohu a o svých duchovních zkušenostech.  

*** 

Příběh k zamyšlení  
     Byl první pátek v měsíci a já jsem chtěla jít na mši svatou. Při odchodu z domu zazvoní mobil, 

zvednu ho a slyším zoufalý hlas: „Prosím tě můžeš za mnou přijít, jsem zoufalá. Nevím, co mám 

dělat.“ Nevěděla jsem, co se děje. Dana, která si vždy věděla rady, druhým ochotně pomáhala a teď 

tato prosba? Když jsem k ní přišla, viděla jsem, že je úplně na dně. Kde je ta silná energická žena? 

Uklidnila se trošku a začala v pláči vypravovat, že dcera i vnučka jsou v nemocnici po 

automobilové nehodě. Už jsou obě v nemocnici týden, což jsem věděla, protože naše společenství 

se za ně modlí. A ještě k tomu odešel Daně muž po 25 letém manželství. Věděla jsem, že v tomto 

stavu ji nemohu nechat samotnou, i když tím přeruším svých devět prvních pátků v měsíci. Dnes 

měl být pro mne sedmý. Tu mne napadla slova z Bible Mk 12,28-31: „Miluj Hospodina, Boha 

svého z celého svého srdce, z celé duše své, z celé mysli své a z celé síly své. Miluj bližního svého 

jako sám sebe! Většího přikázání nad tato dvě není.“ Z těchto slov jsem věděla, že jsem udělala 

dobře, i když teď budu muset začít žít první pátky v měsíci od začátku. Každý si můžeme položit 

otázku: Jak se zachovám, až mě můj bližní požádá o službu a já budu mít „svůj program“? Dokážu 

mu podat pomocnou ruku?                                      

 

Odpovědi na otázky z minulého čísla: 

 Kdo je můj bližní?  Můj bližní je každý člověk, který chodí kolem mne, je důležitý pro nás, pro 

svět, je potřebný a Bůh s ním počítá ve svých plánech. Když někdo neocení moji pomoc? Jsem 

zklamaná, protože já mu chci pomoc, ale když on nechce, já nic nezmůžu. Pomodlím se za něho 

a odevzdám ho do Božích rukou, však On se postará. 

A.M. 

 Kdo je můj bližní? Můj bližní je člověk, ke kterému mám cit, zkušenosti s ním, a vzpomínky na 

něj. Když někdo neocení moji pomoc? Popravdě, dost mě to naštve a často jsem na toho 



člověka naštvaná, ale pak mě to časem přejde. Mám takovou povahu, že si to pak pamatuji a 

vyčítám mu to, když je příležitost. 

T.S. 

 

Otče Tomáši,  

vše nejlepší k Vašim 39. narozeninám. Děkujeme Vám za Vaši horlivou 

kněžskou službu, za vlídná slova v našich životních situacích, za otevřené a 

chápající srdce, za rady ve zpovědnici i u oltáře, za odsloužené mše svaté, že 

jste k dispozici všem, kdo potřebují. Ceníme si toho, že jste mužem modlitby 

a evangelizace. Přejeme Vám mnoho zdraví, spokojenosti, splnění Vašich 

přání, dary Ducha svatého, mnoho milostí od našeho Pána na přímluvu Panny 

Marie, svatého Dominika a svatého Josefa. V modlitbách na Vás myslíme. 

Vaši farníci                                                 

  
Dobré je mít těžkosti, to činí člověka milosrdnějším a přemýšlivějším. 

Terezie z Lisieux 

Ať každé vážné rozhodování projde nejprve modlitbou.    

Terezie z Avily 

________________________________________________________________________________ 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI 

www.farni-musle.cz 

MODLITBY MLÁDEŽE 
PROSENICE, pátek 13.4. v 19:30 

JARNÍ BRIGÁDA NA FAŘE 
CITOV, sobota 14.4. v 9:00 

TÝDEN MODLITEB  

ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 
od pondělí 16.4. do neděle 22.4. 

PŘEVOZ OSTATKŮ KARDINÁLA 

JOSEFA BERANA (+1969) DO ČR 

VATIKÁN-PRAHA, 

čtvrtek 19.4. až pondělí 23.4. 

ADORACE SJVS 
ROKYTNICE, sobota 21.4. v 9:00 

JARNÍ BRIGÁDA NA FAŘE 
BRODEK, sobota 21.4. v 10:30 

POUŤ KE SV. JIŘÍ  

+ PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 
CITOV, neděle 22.4. v 10:45 

JARNÍ BRIGÁDA NA FAŘE 
ROKYTNICE, úterý 24.4. v 9:00 

VEČER CHVAL 

PŘEROV - sv. Vavřinec, 

pátek 27.4. v 19:30 

DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU 

RODIN A DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 
OLOMOUC - katedrála, 

sobota 28.4. od 15:00 

SPOLČO MUŽŮ 30+ 
ROKYTNICE - fara, středa 2.5. v 19:00 

FATIMSKÁ SOBOTA (8) 
BRODEK, sobota 5.5. v 7:00 

CYKLOVÝLET MLÁDEŽE 
od neděle 6.5. do úterý 8.5. 

MÁJOVÝ BÁL 
CITOV - KD, sobota 12.5. ve 20:00 

KURZ PRVNÍ POMOCI  
ROKYTNICE - fara, 

neděle 20.5. v 16:00 

NOC KOSTELŮ  
ROKYTNICE,  pátek 25.5. od 18:00 

"PUTOVÁNÍ PO PRAMENECH" 

aneb DĚKANÁTNÍ VÝLET  

S DĚTMI Z NÁBOŽENSTVÍ 
pátek 18.5. (místo školy) 

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
sobota 26.5. (BUS)



Děkanátní setkání mládeže v Pavlovicíce 

     Od pátku 23.3. do soboty 24.3. proběhla v Pavlovicích u Přerova výborná akce s motem: „Neboj 

se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ Program se odehrával ve zdejším centru pro rodinu, 

kostele a kulturním domě. Už při cestě autobusem na místo konání jsem byla trochu nervózní. 

Poznám, kde mám vystoupit? Naštěstí nás na správné zastávce čekal jeden z organizátorů a dovedl 

nás do budovy Centra pro rodinu Ráj. Sotva jsem se stihla trochu rozkoukat a pozdravit aspoň s 

některými známými, už jsme měli jít do kostela svatého Jiljí, kde se konala úvodní bohoslužba. 

Celé kázání se vztahovalo k již zmíněnému motu, které najdete v Lukášově evangeliu, a k mládeži. 

Poté nás zavedli do místního kulturního domu, kde proběhla zajímavá přednáška Pavla Fischera a 

jeho manželky o jejich duchovní cestě, o dětech a o Francii. Po seznamovací hře, kdy jsme na sebe 

skoro neviděli, začal volný program. Já jsem si vybrala noční hry, které probíhaly v úplné tmě a – i 

když nás nebylo moc – dobře jsme se bavili. Pak už jen večerníček, umýt, pomodlit a spát. Sobota 

začala příjemným budíčkem v podobě organizátorek, které za námi přišly s kytarou a zazpívaly. Po 

snídani jsem absolvovala 2 přednášky v kostele, první od otce Mariusze o Panně Marii a druhou od 

mladých manželských párů o jejich budování vztahu. Nakonec nám pár slov řekl i farář 

řeckokatolické církve. Zmrzlí po dlouhém pobytu v kostele jsme se zahřáli teplým gulášem na oběd 

a začali workshopy. Z jejich široké nabídky jsem se rozhodla pro lectio divina, to je ve zkratce 

společné meditování a přemítání nad úryvkem z Bible, a pro modlitbu růžence. Z ledového kostela 

jsem se vrátila pro horký čaj a trochu se zahřála. Program byl zakončen závěrečnou mší a kázání se 

opět vztahovalo k Panně Marii. 

     Celé setkání pro mě bylo velkým povzbuzením a přínosem. Poznala jsme nové lidi a setkala se s 

těmi, které už znám. Děkuji moc všem organizátorům za skvělý program a spoustu jídla a všem 

účastníkům za příjemně strávený víkend. 

 T. Calábková               

 

Milé děti,  

15. května bude den maminek. Určitě 

chcete potěšit svou maminku tím, že jí 

dáte vyrobený dárek, nebo přáníčko se 

vzkazem nebo obrázkem. Mám tu něco 

pro ty z vás, kdo ještě neví, co by své 

mamince chtěli dát. :)  

Budeme potřebovat papírovou čtvrtku, 

pastelky, fixy, voskovky (s čím se vám 

nejlépe pracuje), nůžky a lepidlo. 

Postup je velice snadný. Zvládne to 

každý :)  

KROK 1: Nejprve omalovánku opatrně 

vystřihneme. KROK 2: Následně ji 

vymalujeme. KROK 3: Nalepíme ji na 

papírovou čtvrtku, kterou můžete složit 

na polovinu, abyste udělali otevírací 

přáníčko (ale také nemusíte). KROK 4: 

Můžete dopsat vlastní text, básničku, 

obrázek. A to je hotovo. :)  

Tento dárek určitě vaší mamince udělá 

radost a bude z něj nadšená. 

Nezapomeňte jí dát ještě sladkou pusinku. 

 
                                                                         Kdyby měl někdo jakékoli připomínky, 
nápady, doporučení, prosím zanechte vzkaz na e-mailu: redakce.kastanek@seznam.cz nebo v 
kostele v sakristii. Děkujeme. :)  


