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NOC KOSTELŮ 

Naše farní rodina se letos poprvé 

připojila k akci Noc kostelů, která se uskutečnila v pátek 25. května. 

Hlavní program se odehrával v Rokytnici, zatímco v Brodku a Citově 

byly farní kostely veřejnosti alespoň zpřístupněny. Ve svátečně 

vyzdobeném kostele sv. Jakuba Staršího se sešlo asi 120 návštěvníků 

všech generací, věřících i těch, kdo se s křesťanstvím setkávají jen 

okrajově, nebo vůbec.Součástí akce byla komentovaná mše svatá 

doprovázená zpěvem místní dětské scholy, která byla díky výkladu 

pozorně sledována i tou „nevěřící“ částí účastníků. V komentované 

prohlídce kostela byli pak přítomní seznámeni s bohatou historií kostela, 

která se píše už více než 700 let, váže se na historii obce a zaznamenala těžká období válek a dalších 

nepřízní osudu i léta odstraňování následků a budování kostela až do dnešní krásné podoby. 

Součástí prohlídky bylo seznámení s vnitřní výbavou kostela, kde je řada cenných obrazů, soch a 

dalších uměleckých předmětů, z nichž nejcennější je kamenný gotický reliéf sv. Jakuba Staršího z r. 

1495. V kostele dnes najdeme kopii původního reliéfu, protože originál (značně poškozený 

nepříznivými povětrnostními podmínkami) byl po roce 2000 přemístěn do Arcidiecézního muzea 

v Olomouci.  

K prohloubení svátečního pocitu přispěl i koncert žáků ZUŠ Přerov z Rokytnice a okolí. Během 

večera byl dán účastníkům prostor k zapálení svíčky před oltářem na podporu vlastního úmyslu 

(prosba, poděkování, odpuštění) a modlitby, nebo jen tichého zamyšlení v této výjimečné atmosféře. 

První Noc kostelů v Rokytnici proběhla úspěšně, setkala se zájmem občanů, takže organizátoři už 

dnes přemýšlejí nad přípravou té další v příštím roce.          

Karla Obrtelová 

UDĚLEJ SI ČAS. 

Bůh skrze Mojžíše stanovil základní mravní hodnoty člověka v podobě Desatera Božích přikázání. 

Určil tak pravidla, kterými bychom se měli řídit v každodenním životě, Tato přikázání znají 

křesťané, židé i nevěřící lidé po celém světě. Patří k základním kulturním  hodnotám lidstva. Ale 

jsme jenom lidé, se všemi svými plusy i mínusy. Žijeme všední den svého života ve stresu, 

starostech a obavách  o chléb náš vezdejší. I tak bychom si měli najít chvilku času pro sebe n a 

drobné , zdánlivě bezvýznamné činnosti, které nám mohou být oporou a dodávat sílu. 

Ve svých zápiscích z dávných dob jsem našla jedno "desatero", které by se dalo nazvat "desaterem     

všedních dnů". Jeho autor indický filosof Swami Chidananda ho nazval: Udělej si čas. Dovolte mi,   

abych se  s vámi o něj podělila.             
                                                         

1. Udělej si čas k myšlení, je to zdroj síly. 

2. Udělej si čas na hru, je v ní tajemství věčného 

mládí.  

3. Udělej si čas ke čtení, je to pramen moudrosti. 

4. Udělej si čas k modlitbě, je v ní největší síla na 

zemi 

5. Udělej si čas milovat a být milován, je to dar 

Boží. 

6. Udělej si čas být přátelský, je to cesta ke štěstí. 

7. Udělej si čas na smích, on je hudbou duše. 

8. Udělej si čas  na dávání, den je příliš krátký, 

když jsi sobecký. 

9. Udělej si čas na práci, v ní je cena úspěchu.    

10. Udělej si čas na dobročinnost, je to klíč k nebi.            

J.S.



 
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ ZNOVU U NÁS 

V roce 2003 přijalo v chrámu Páně sv. Jakuba v Rokytnici svátost biřmování z 

rukou světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky 37 bratří a sester z farností 

Rokytnice, Brodek, Citov a Majetín. Po 15 letech se naše farní rodina těší na 

podobnou událost. 

Svátost biřmování uvádí pokřtěné hlouběji do křesťanského života a těsněji je 

spojuje s církví. Skrze ni přijímáme Ducha Svatého, kterého Pán Ježíš seslal v den 

Letnic na apoštoly. Duch Svatý připodobňuje biřmovance Ježíši Kristu a naplňuje je 

zvláštní silou, aby mohli statečně vydávat o Kristu svědectví a vytvářet jeho 

tajemné tělo. Věřícím se v den biřmování vtiskuje trvalá duchovní pečeť, takže tuto svátost nelze 

opakovat. Každý biřmovanec má kmotra, který se za něj modlí a pomáhá mu svým příkladem věrně 

plnit poslání Kristova vojína, který se nechává vést Duchem Svatým. Dne 24.6 se v Brodku u 

Přerova uskuteční slavnost, při které otec arcibiskup Jan Graubner udělí svátost biřmování necelým 

dvěma desítkám věřících z Brodku, Rokytnice, Citova, Kokor, Nelešovic a Kojetína. Zeptala jsem 

se několika z nich na pár otázek 

Terezka Smětalová 

 

1. Jak dlouho chodíš/chodíte do kostela? 

2. Už znáš/znáte jméno svého biřmovacího patrona? Pokud ano proč zrovna tato osoba? 

3. Proč jste chtěl/a být  biřmovaná a jaký to bude mít pro Tebe/Vás význam? 

  

Anička Bendová 

1. Chodím do kostela od té doby, co jsem se narodila.  

2. Mám biřmovací patronku svatou Lucii, vybrala jsem si ji, protože je pro mne obrazem světla 

ve tmě a také je to biřmovací patronka mé mámy. 

3. Doufám, že mi to prohloubí vztah s Bohem, a bude mne doprovázet po zbytek života. 

 

Terezka Calábková 

1. Chodím do kostela od mala, pak jsem přestala a od minulého roku chodím zas. 

2. Mou patronkou bude svatá Helena, protože se věnovala šíření víry a budování kostelů a 

nebyla nějak příšerně umučená. 

3. Chtěla bych být biřmovaná, abych lépe poznala Ducha Svatého a mohla se jím dále nechat 

řídit, navíc mě to prohloubí ve víře. 

 

J.M.S 

1.  Základy mojí víry byly položeny v předškolním věku. Můj dědeček mne brával jako svoje 

první vnouče v neděli do kostela na sv. mši. Nerozuměla jsem latinským textům, ale o to víc 

mne oslovovaly náboženské písně, které se zpívaly i doma. V průběhu času byly různé 

přestávky, ale toto spojení s Bohem mi zůstalo dodnes. 

2. Biřmovacím patronem je Marie z Magdaly. Pro její oddanost a lásku k Ježíši, kterého 

doprovázela až pod kříž. Zažila jsem něco podobného. 

3. Otec Tomáš mne přesvědčil, že i v mém pokročilém věku to má význam. Zajímavé diskuse v 

kurzech Alfa mně připomněly, že se má člověk občas zamyslet nad svým duchovním 

životem. 

 

 



POCHOD   PRAHOU 

Letošního pochodu pro život jsem se zúčastnila po 

delší době, tak jsem mohla vnímat, jak se změnila 

organizace a samotný průběh celého dne. 

Přihlašování probíhalo přes internet, byly 

vypraveny zvláštní vlaky a v Praze nás autobusy  

dovezly až na Pražský hrad.Velký dík patří 

manželům Ucháčovým, paní Rybové a spoustě 

dalších dobrovolníků ,nejen za připravení a zajištění 

celého dne, ale především za 18 let trvající 

obětavou a neúnavnou službu v  Hnutí  pro život, 

kde se nasazují za záchranu dětí,a  úctu k životu! V 

dřívějších letech jsem pociťovala víc tu prázdnotu a 

bolest po dětech, které se nemohly narodit a  nejsou 

tu s námi...i teď je připomínaly bílé kříže v průvodu. Myslím, že bychom na ně neměli zapomínat a 

stále svěřovat Milosrdnému Otci, protože jejich umírání je každodenní skutečností.. Bůh je s láskou 

posílá na svět a do Jeho náruče se vracejí, aniž dostaly šanci se narodit,milovat být milované,  

rozvinout  všechny dary , které do nich vložil.... zažily jen odmítnutí a bolestnou smrt. 

         Tento pochod  a celé setkání bylo ale i  oslavou života těch dětí, které se narodily-byla jich plná 

katedrála  a pak se rozběhly do ulic ve svých pestrých tričkách jako barevná řeka naděje...Dojaly mě 

i mé dorůstající  dcerky-(jely jsme s kamarádkami  a dětmi), napůl ještě děti a  přesto jsem v nich 

viděla budoucí maminky....které se fotily  a natáčely na mobily  s  transparenty a střídaly s v nesení  

vlajky....Nemuseli jsme jim nic říkat a vysvětlovat, je to přece jasné. Dojali mě tatínci  se třemi  a 

více dětmi, kteří přijeli sami, přítomnost kněží a řeholních sestřiček... 

         Když se vrátím do katedrály kardinál Dominik Duka měl krásný a povzbudivý projev a na konci 

mše svaté řekl:"Kardinál Beran a Tomášek by z vás měli radost".Jmenoval všechny biskupy, kteří 

připojily "své hlasy" na obranu úcty k životu. Celá bohoslužba ve velikonočním oktávu byla jedno 

velké ALELUJA, prozářené Vzkříšením - nesla poselství  celému světu, že poslední slovo nemá 

smrt, ale život. ...... 

         Na Klárově, kam jsme se pak přesunuli , jsme dostali jídlo  a vyslechli jsme krátké projevy 

našich politiků - pana Bělobrádka, pana Kalouska  a důrazně proti zabíjení maličkých se  postavil i 

pražský radní pan Wolf.  Promluvily i pracovnice Linky pomoci, které na různých místech naší 

země konkrétně pomáhají těhotným maminkám a tak zachrání  mnoho dětí!! Buď Bohu chvála a jim 

nesmírné díky!! 

        Než jsme se vydali Prahou, bylo pro děti připraveno vystoupení kejklíře Vojty Vrtka, které 

zaujalo malé i velké a všichni jsme se hodně nasmáli. Průvod byl tichý a důstojný, jen několik 

mladých lidí v černém oblečení skandovalo - :"Naše těla, naše volba!!"Dívala jsem se na ně a bolelo 

mě srdce, protože jistě nedostaly moc lásky ..a jejich maminky, kdyby sdílely jejich nynější postoj, 

tak by neměli ta svoje těla, o kterých provolávaly, že jsou jejich...Hned jsme se za ně se  sestřičkou 

Magdalenou pomodlily a  svěřily je Panně Marii - Matce všech matek. 

        Na Václavském náměstí promluvil arcibiskup Jan Graubner a vyzval všechny, aby byli světlem 

a  solí země (Mt.5,13-16), dívali se na Krista- naše Slunce  a odráželi ve světě Jeho zář. Pak nám 

požehnal a rozezněl se svatováclavský chorál zpívaný pětitisícovým  zástupem-to byl opravdu velmi 

silný zážitek!! Celý den jsme se hřáli na jarním sluníčku, jako v teplé náruči Nebeského Otce-

jakoby nám tím říkal: "Dívám se na vás-jste moje milované děti."Chtěla jsem tím skončit.ale pořád 

vzpomínám na jeden nádherný zážitek ze zpáteční cesty: Míjeli jsme se s dalším vlakem plným 

rodin a mávali jsme na sebe, chvíli byl rychlejší náš vlak a chvíli jejich a tak jsme znovu a znovu 

mávali a smáli se  na sebe a já  jsem cítila úžasnou jednotu a  lásku Toho, z kterého jsme se zrodili a 

k Němu se celým životem  vracíme  a jednou nás symbolicky tyto vlaky dovezou domů...                                           

                                                                                                                                    Pavla Palásková



POHÁDKA : VLK A BERÁNEK 
Beránek se odtrhl od stáda a ztratil se v lese. 

Běží, naříká a proti němu jde vlk. Už rozevřel svou 

tlamu, že ho zadáví. Tu ho beránek,  skoro mrtvý 

strachem,  začal uprošovat: 
„Co budeš mít z toho, když mne teď sežereš? 

Jsem ještě malý. Maso na mně není skoro žádné. Počkej 

až vyrostu. Budeš mít lepší kořist.“ 

„Máš pravdu,“  souhlasil s ním vlk.  

„Vynesu tě z lesa zpátky ke stádu. Žij a pas se 

dál, ale nezapomeň dodržet slovo.“ 

„Dodržím! Nemusíš se bát,“ ujišťoval vlka beránek a ten ho vynesl z lesa jak slíbil. Za 

nějaký čas potkal vlk statného berana. „No, dodržíš slovo?“ zeptal se ho vlk. „Dodržím!“ 

odpověděl mu beran. „Ale co budeš mít z toho, když mne teď roztrháš? Můžeš si při tom i 

vylomit tesáky. Mám takový nápad. Vidíš tam ten pahorek za křovím? Já vyběhnu nahoru a ty 

se postavíš pod ním. Rozevřeš tlamu, já se rozběhnu a skočím ti přímo do břicha. Pro mne to 

bude lehčí a pro tebe lepší.“ 

Vlk souhlasil a oba se vydali k pahorku. Beran vyběhl nahoru a vlk čekal dole.  

„Otevři tlamu víc doširoka, abych se do ní lépe trefil,“ volal na něho shora beran. Vlk 

otevřel tlamu až po samé uši. Beran se rozběhl a narazil rohy vlkovi do hlavy takovou silou, že 

ho povalil na zem. Přeskočil ho a zmizel. 

Když se vlk vzpamatoval, postavil se na nohy a otřepal se. Potom si povzdechl: 

„Nápad měl sice beran dobrý, ale trefovat se neumí!“  

Pro Kaštánek přeložila J.S.                                   Lotyšská národní pohádka  

______________________________________________________________________ 

OČEKÁVANÉ  UDÁLOSTI 

www.farni-musle.cz 

 
MODLITBY MLÁDEŽE 

PŘEDMOSTÍ, pátek 8.6. v 19:30 

  

BRIGÁDA NA KOSTELE 
CITOV, sobota 9.6. od 8:00 

  

PORADA KNĚŽÍ DĚKANÁTU 
ROKYTNICE, čtvrtek 14.6. 

  

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA 
BRODEK, sobota 16.6. v 9:00 

 

MODLITBY MATEK – TRIDUUM 

CITOV, pátek 22.6. až neděle 24.6. 

  

POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI 

+ UDĚLOVÁNÍ BIŘMOVÁNÍ 
BRODEK, neděle 24.6. v 9:15 

 

HODOVÝ KONCERT + 

PODĚKOVÁNÍ 

ZA OPRAVU STŘECHY KOSTELA 

BRODEK, neděle 24.6. v 18:00 

  

ADORACE SJVS 

ROKYTNICE, sobota 23.6. v 9:00 

 

TÁBORÁK PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
BRODEK – fara, pátek 29.6. v 18:30 

  

SVĚCENÍ NOVÝCH KNĚŽÍ (3) 
OLOMOUC, sobota 30.6. v 9:30 

  

ŽEHNÁNÍ AUTOMOBILŮ 
neděle 1.7. po mši svaté 

  

BRIGÁDA PRO MLÁDEŽ 

ROKYTNICE – fara, pondělí 2.7. v 8:00  

  

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ 
MAJETÍN, čtvrtek 5.7. v 10:30 

  

POUŤ KE SV. JAKUBOVI 
ROKYTNICE, neděle 22.7. v 10:45 

  

POUŤ KE SV. ANNĚ 

CÍSAŘOV, neděle 29.7. v 10:45 

Kdyby měl někdo jakékoliv připomínky, nápady, doporučení, prosím zanechte vzkaz na 

emailu: redakce.kastanek@seznam.cz nebo v kostele v sakristii. Děkujeme :)  


