
Milí bratři a sestry, 
prožili jsme Velikonoce, které jsou pro 
křesťany každoročně přímo dechberoucí 
zkušeností Boží lásky a moci. Ježíš Kris-
tus, naděje všech, 
kdo očekávali napl-
nění slibů o přícho-
du Mesiáše, byl pod 
rouškou noci zrazen 
jedním ze svých 
nejbližších spolu-
pracovníků a vydán 
do rukou zaujatých 
soudců. Při pomyšle-
ní na to, co se chys-
tá, stékal Ježíšovi při 
modlitbě z čela krva-
vý pot. Krutou smrt 
na kříži vytrpěl náš 
Pán na Velký pátek s 
obdivuhodnou trpě-
livostí a statečností. Ani na chvíli přitom 
nepřestal milovat Boha Otce a své bliž-
ní včetně Jidáše, Petra, Piláta, Kaifáše, 
všech anonymních žadatelů jeho popravy 
v Jeruzalémě i nás, kteří během násle-
dujících staletí vrazíme svými hříchy do 

jeho svatého těla – církve – další hřebík.  
Výmluvným obrazem fascinujícího ve-
likonočního dramatu se letos ve Svatém 
týdnu stal ničivý požár pařížské katedrály 
Notre-Dame, při kterém byl vážně poničen 
jeden z prastarých symbolů křesťanské 
víry v Evropě. Osobně jsem přesvědčen, 

že k této kulturní tra-
gédii nemuselo dojít, 
kdyby se Evropa – a 
v ní zejména Bohem 
milovaná Francie – 
držela Božích přiká-
zání a více dbala na 
zdravý rozum než na 
politickou korektnost 
ve službách ideolo-
gie gender a špatně 
pochopené role ná-
boženství ve společ-
nosti. Také o lidech 
své doby pronesl Pán 
Ježíš krátce předtím, 
než jim předpověděl 

zkázu chrámu, podobné hodnocení: „Je-
ruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš pro-
roky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě po-
sláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé 
děti, tak jako kvočna shromažďuje svoje 
kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste! Hle, 

Láska, kterou nic 
nezlomí
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váš dům se vám ponechává pustý“ (Mt 
23,37n). Co se tedy nemuselo stát, je dnes 
bolestnou skutečností v Jeruzalémě (Zeď 
nářků) i v Pařiži (Notre-Dame). 
Je tu však také řada důvodů k naději. Před 
požárem pařížské katedrály se díky Bohu 
podařilo zachránit vzácnou relikvii Kris-
tovy trnové koruny, která byla v chrámu 
Matky Boží po staletí uchovávána. Stejně 
tak se zachovala socha Panny Marie na 
sloupu u oltáře, před kterou kdysi uvěřil v 
Boha slavný básník Paul Claudel. Zkázu 
ohně překonal i kříž nad oltářem, který je 
symbolem Boží lásky, kterou nic nezlo-
mí. Gotické zdivo chrámu vydrželo nápor 
nočního ohně i padajících krovů, takže 
se plán prezidenta Macrona na obnovu 
svatostánku má o co opřít. K tomu při-
stupuje vlna solidarity lidí, ochotných na 
opravu přispět, i obraz obyvatel francouz-
ské metropole, kteří se společně modlí na 
náměstí. Stavět znovu katedrálu jen jako 
kamennou kulturní památku a magnet pro 
turisty by bylo žalostně málo! Křesťan-

ské kostely jsou totiž především místem 
modlitby a setkávání s živým Bohem, kte-
rý „pro nás a pro naši spásu sestoupil z 
nebe“ (credo). K duchovnímu pochopení 
pařížských událostí poznamenal kardinál 
Dominik Duka toto: „Paříž má ve svém 
znaku loď a heslo Fluctulat nec mergitur 
(Zmítá se, ale nepotopí se). Symbolicky 
může nyní znak města odkazovat na loď 
katedrály Notre-Dame, která včera bojo-
vala o svou existenci a tento boj ustála, a 
totéž můžeme vztáhnout na loďku církve, 
která se nachází v současnosti na rozbou-
řeném moři, ale ani přes hříchy a nepra-
vosti jejích členů se nepotopí.“ Tím se 
znovu dotýkáme tajemství Velikonoc. Ani 
uprostřed divokých plamenů hříšné nená-
visti lidí vůči Bohu neztrácí jeho Láska k 
nám svoji všemohoucí sílu. O tom dodnes 
svědčí ona Noc, kdy Ježíš Kristus pouta 
smrti rozlomil, jako vítěz vystoupil z hro-
bu a ve svátosti křtu dává věčný život stá-
le novým generacím křesťanů.    

Žehná vám otec Tomáš

Česká biskupská konference vyhla-
šuje mezi věřícími mimořádnou sbír-
ku jako gesto pomoci francouzské 
katolické církvi.

Číslo konta sbírky na opravu ka-
tedrály Notre-Dame v Paříži: 
5304779730/2700
Variabilní symbol: 910770 Dary jsou 
odečitatelné od základu daně z příjmu  
a dárcům bude na vyžádání vystaveno 
potvrzení (ekonomicke@cirkev.cz)

Sbírka na opravu Notre-Dame
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Eden – Víkendovka vedoucích
Tak začalo jaro. Přípravy tábora jsou v 
plném proudu. Legenda se tvoří, hry se 
vymýšlejí, kostýmy se chystají. Příhod-
ný to čas na uspořádání soustředění pro 
vedoucí našeho edeňáckého týmu. A kde 
jinde bychom se mohli lépe stmelovat, 
než na naší nové základně v Bohuslavi-
cích. Od 22. 3. zde na 17 členů Edenu 
poznávalo nové táborové zázemí, vy-
mýšlelo program a poznávalo se. 
Jako každým rokem nás bohužel muse-
lo opustit několik věrných členů týmu, 
proto jsme potřebovali doplnit náš tým. 
I seznámení s novými táborovými ve-
doucími bylo jedním z vedlejších cílů 
víkendovky. V tomto společném čase 
jsme se dokázali vzájemně zase o něco 
lépe poznat a přitom udělat i kus práce v 
přípravách na tábor. Zažili jsme spoustu 

zábavy, ale zároveň jsme řešili i vážné 
otázky fungování tábora, jako bylo se-
stavení Kodexu vedoucích či plán, jak 
zřídit v tábořišti stožár na vlajku. Důle-
žitým bodem programu byla i noční kří-
žová cesta vymýšlená vedoucími, která 
se moc povedla. Zajímavá byla i nedělní 
ranní mše v Bohuslavicích, která kvůli 
opravě kostela probíhala v místní faře, 
kde díky nám bylo dost na těsno. I přesto 
však Eden ovládl bohoslužbu slova. Bib-
lické texty i zpívaný žalm v našem podá-
ní se místním velmi líbil. Celkově vládla 
v tábořišti neustále optimistická nálada a 
i přes možná trochu chladné počasí nám 
víkendovka mnoho dala. Teď jen vytrvat 
v přípravách a těšit se, až tábořiště uvidí-
me znovu, tentokrát ale plné dětí…

Marek Stejskal, Přerov
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Pouť do katedrály
Dnešní den (9. 3.) byl pro mě zážitek na 
celý život. Jeli jsme s panem farářem 
na poutní cestu do olomoucké katedrá-
ly, kde jsem byla na mši svaté poprvé  
v životě. Jeli jsme tam podpořit katechu-
meny z diecéze, kteří budou mít letos křest, 
biřmování i první svaté přijímání. Kostel – 
ve kterém na mě udělaly velký dojem krás-
né obrazy a sochy svatých – byl plný lidí, 
kteří se na tu událost přišli podívat. Mše 
svatá začala přesně v 10 hodin. Středo-
vou chrámovou uličkou procházel k oltáři 
dlouhý zástup kněží. Na konci průvodu šel 
arcibiskup Jan. A začala ta největší krása, 
kterou jsem kdy viděla. Jednotliví žadatelé 

o křest byli představováni jménem podle 
farností, kde se připravují. Celý kostel se 
za ně modlil a zpíval za nádherného dopro-
vodu varhan a příčné flétny. Prostě úžasný 
zážitek.         Ilona Horníčková, Rokytnice

Jak už jste na stránkách tohoto čísla Kaš-
tánku zaregistrovali, někteří naši farníci se 
počátkem března vypravili do katedrály, 
aby byli součástí tak velké události, jakou 
je doprovázení dospělých katechumenů za 
biskupem. S několika věřícími z Rokytni-
ce jsem seděla ve vyvýšených chórových 
lavicích, a tak jsem měla dobrý výhled na 
vše, co se v kostele odehrávalo. Katechu-
meni přijeli z 52 farností a bylo s nimi také 
mnoho kněží, kteří se věnují jejich přípra-
vě na křest. Náš otec Tomáš šel při průvo-
du ve dvojici s bývalým rektorem kněžské-
ho semináře, otcem Antonínem Štefkem, 
kterého dobře znám. V průběhu mše svaté 
bylo jmenováno všech 125 katechumenů, 
kteří se jeden po druhém mírným úklonem 
představili otci arcibiskupovi. Bylo do-
jemné vidět tak velké množství mladých 

lidí toužících po přijetí do církve. Pro mě 
osobně byla radost o to větší, že máme v 
naší rodině katechumena, který se na křest 
připravuje v Brně. Otec arcibiskup ve 
svém kázaní poblahopřál katechumenům k 
odvaze jít za Kristem. Kladl jim na srdce, 
že je nečeká lehká cesta a že budou pokuši-
telem od všeho zrazování. Mohou být také 
mnohokrát zklamáni lidmi, kterým věřili, 
ale od Boha dostanou sílu Ducha svatého, 
která jim pomůže překonat všechny těž-
kosti. Na závěr mše svaté nám otec arci-
biskup poděkoval za hojnou účast a ocenil 
naši vytrvalost, protože v katedrále ještě 
pevně vládla zima. Myslím si, že každý z 
nás byl z té bohoslužby potěšen a že nám 
na dlouho utkví v paměti. Všem novým 
bratřím a sestrám v Kristu přeji pevnou 
víru.                           Alžběta Matějíčková

Doprovázení katechumenů
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V sobotu 9. března jsem byl v olomoucké 
katedrále sv. Václava na pontifikální mši 
k přivítání katechumenů arcidiecéze, kteří 
mají být pokřtěni v letošním roce. Byl to 
velkolepý zážitek, už jen ta výzdoba, or-
namenty, sochy. Zejména mě zaujal patron 
dómu ve zlatém brnění a tři vysoká vitrá-
žová okna v gotickém a částečně román-
ském stylu činící katedrálu nejstarší stav-
bou Olomouce – zkrátka symbol a centrum 
velké moravské tradice. Na nějakou dobu 
mě zamrzelo, že jsem byl po bohoslužbě 
zatížen nervozitou z nesprávného parko-
vání a zapomněl kvůli tomu na focení s 
ostatními farníky. K mé radosti jsem pak 
dostal od otce Tomáše nabídku napsat ten-
to článek, což by se možná jinak nestalo. 
Otec arcibiskup Jan Graubner promlouval 

k více než 120 žadatelům o křest vlídným 
hlasem a nabídl nám jedinečnou možnost 
patřit do společenství katolické církve. 
Zároveň svým projevem vyjádřil důvěru k 
nám, protože každý pokřtěný se stává částí 
obrazu církve v očích lidí. Mezi dospělými 
katechumeny bylo mnoho studentů, lidí do 
26 let. V této věkové skupině je běžné tou-
žit po tom někam patřit. Mně je už 35 let a 
touhou někam patřit neprahnu jako kdysi. 
Jestli něco hledám, pak jsou to odpovědi. 
Například mě zajímá, jak si mám vysvětlit, 
že církev někomu nabízí důvěru, aniž by se 
přitom pojistila pro případ ztráty. Ve firmě 
považujeme smlouvu bez zajištění za blá-
hovou, naivní a špatnou. V tomto je církev 
jiná. Po dnešku jsem si lépe uvědomil, že 
jako křesťané jsme Boží nástroje. Vše, co 

Mám radost z důvěry církve
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Velikonoční blahopřání nově pokřtěným
Milé sestry a bratři, Barboro, Vincente, Ni-
kolasi, Moniko, Gabrielo a Ondřeji, vítejte 
do rodiny Božích dětí! Církevní společen-
ství na vás hledí s nadějí, že mezi námi 
budete i po přijetí křtu dále duchovně růst 
v lásce k Bohu, porozumění jeho slovu a 
konkrétní účasti na životě farnosti. Čas, 
který prožíváme před červnovým svátkem 
Seslání Ducha Svatého – a tedy biřmová-
ním a svatým přijímáním některých z vás 
– je pro celou církev důležitým obdobím. 
Máme se učit otevřeně mluvit o Pánu Ježíši 
a přivádět k němu ty, kdo by ho také rádi 
poznali.
Proto vás prosím, nezanedbávejte naše 
osvědčené duchovní zbraně! Horlivě a 
pravidelně se modlete. Osvojte si páteč-
ní půst formou nějakého dobrovolného 
sebezáporu navíc kromě samozřejmého 
vynechání masitých pokrmů. Povídej-
te si s Ježíšem před svatostánkem i doma  
a snažte se mít oči a srdce otevřené pro po-

moc druhým lidem (dobré skutky). Vaše 
účast na bohoslužbách a pobožnostech v 
kostele ať je vždy pozorná a radostná, jak 
se sluší na ty, kdo nosí čestné jméno křes-
ťan. Ve svých rodinách pokračujte v prů-
běžné četbě katechismu a Bible, protože 
není reálné, abychom je celé probírali při 
katechezích, nebo hodinách náboženství. 
Buďte hrdí na to, že patříte ke katolické 
církvi, přestože se vám určitě někdy zatají 
dech nad šrámy, které na její tváři způsobí 
lidská křehkost a bída hříchů. V tu chvíli 
ať vás posiluje vědomí, že Vzkříšený Je-
žíš vaši církev velmi miluje a jde životem 
s námi! Proto také dal svým apoštolům a 
jejich nástupcům úžasnou kněžskou moc, 
aby mohli ve svaté zpovědi vracet duším 
kajícníků jejich ztracenou vnitřní krásu. 
Díky tomuto daru může zůstat i vaše křest-
ní rouška trvale čistá. Není to skvělé?
S požehnáním na cestu

otec Tomáš

se nám podaří, je zároveň, jako by to doká-
zal Bůh – je to jeho "zisk". On nám však 
chce dát tento zisk nazpět. Proto nám nabí-
zí svou lásku, své tělo v Eucharistii, účast 
na životě církve i svůj pozemský život 
obětovaný na kříži na smír za hříchy světa. 
Arcibiskup Jan v kázání také připomenul, 
že my lidé nejsme dokonalí, ale Ježíš na to 
v tuto chvíli nehledí a nabízí nám ve křtu 
možnost nového začátku. A protože každý 
zlý skutek musí být spravedlivě potrestán, 
nese On sám naše hříchy na kříž a trpí za 
ně. Uvědomil jsem si, že v terminologii 
dnešních obchodních smluv říkáme to-

muto typu zajištění „hedging“. Zisky nám 
náleží, případné ztráty kryje náš partner 
– za úplatu. V případě Boha – za vyznání 
hříchu, upřímnou snahu o jejich nápravu a 
modlitbu. 

S rostoucím poznáním Boha roste i od-
povědnost za učiněná rozhodnutí, takže 
Zlým duchem způsobený pád křesťana je 
o to tvrdší. Přesto je pro mě vstup do církve 
správná volba, jelikož blahoslavení jsou ti, 
kdo přijmou pozvání k večeři Beránkově. 
Děkuji.

Ondra Ludva, Citov
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Biblické tance
Při pohledu do historie lidstva je patrné, 
že tanec a hudba tvořily od nepaměti ne-
oddělitelnou součást náboženského živo-
ta v mnohých kulturách. Různé národy v 
různých dobách vyjadřovaly svou víru a 
úctu k Bohu právě pomocí tanečních po-
hybů a gest.
Nejstarší zprávy o tanci ve starověkém 
Izraeli nám přináší historické prameny 
a dokumenty – Bible a Talmud. Mnohé 
zmínky o tanci sice nepopisují podrob-
nosti, týkající se tanečních kroků, ale po-
ukazují na fakt, jak hluboce byl tanec za-
kořeněn ve starověké kultuře židovského 
národa. Ve společenském a náboženském 
životě židů byl tanec výrazem radosti a 
náboženského vytržení.
Skupinka žen inspirovaná Komunitou 
Blahoslavenství nám dne 31. 3. v Brod-
ku u Přerova předvedla, zatančila a vy-
světlila, v čem je právě ono to kouzlo 
biblických tanců. Otec Klíč si pro dnešní 
vystoupení zvolil pásmo se jménem Ma-
rie Magdaléna. Během zpěvů a tanců se 
nezapomínalo ani na tematické čtení z 
písma či modlitby a rozjímání. Biblické 

tance jsou jednoduché kruhové choreo-
grafie, kdy každý pohyb či gesto zname-
ná něco jiného a odlišného, všechno má 
svou hlubší symboliku, právě ta symbo-
lika je to, co odlišuje biblické tance od 
jiných. Základním krokem je krok maim, 
což znamená v hebrejštině  voda, a sym-
bolizuje tok času – vody a života. Kroky 
do středu jsou kroky ke Zdroji – k Bohu. 
Pohupy do stran jsou mateřské konej-
šení, pohupy vpřed a vzad znamenají 
otcovskou náruč. Podupy jsou vítězství 
nad zlem a tleskání radost. Určitě nej-
sem jediná, která během vystoupení po-
ciťovala husí kůži, a mráz mi přejel po 
zádech. Nejen jak se krásně poslouchalo 
zpěv Karolíny Kopcové či hlas tanečnice 
čtoucí písmo.  Před koncem vyzvali dob-
rovolníky, že nás naučí jeden lehký tanec, 
který vyprávěl příběh a součastně vyzná-
val lásku k Bohu. Vystoupení bylo zakon-
čeno adorací a bouřlivým potleskem. Za 
mou maličkost byla tato událost velice 
krásná a trochu i možnost k zamyšlení se, 
že nejen modlitby jsou znakem lásky k 
Bohu.                          Terezka Smětalová 
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Adorace SJVS
Milí farníci, chvála Kristu! 
Zajisté jste si všimli, že se zpravidla 
jednou za měsíc objevuje v ohláškách 
adorace SJVS. Chtěla bych Vám tou-
to cestou adorace Služebníků Ježíšova 
Velekněžského Srdce přiblížit a pozvat 
Vás na ně.
SJVS je společenství věřících, kteří se 
modlí a obětují za kněze. Modlitba a 
oběť. To je podstata. 
Modlitba osobní v tichu srdce každého 
zvlášť (růženec, novéna apod.) a mod-
litba společná formou adorace před 
Svatostánkem. Modlitbou vyprošujeme 
tolik potřebné milosti pro naše kně-
ze a za nová kněžská povolání. Sami 
jistě vidíte, jak kněží padají pod tíhou 
povinností a bez Boží pomoci by ne-
zvládali to, k čemu je Pán povolal. Sám 
Ježíš řekl: „Proste a bude Vám dáno“. 
V Božích dlaních je připravena hojnost 
milostí, ale nedostává se jich kněžím 
ani laikům, protože o ně neprosí! Proto 
prosme. 
Obětí se spojujeme s nejvyšší Obětí Je-
žíšovou a podáváme náhradu za kněze, 
kteří nějakým způsobem zraňují Ježí-
šovo Srdce. Kněz je člověk jako každý 
jiný. Tedy hříšný. Každý hřích musí být 
odčiněn. Musí být učiněno zadost Boží 
spravedlnosti. Nejvyšší zadostiučině-
ní za hříchy lidstva podal Otci již Syn 
na kříži. Jen tato Oběť je schopná spla-
tit urážku, jakou je hřích člověka vůči 
Bohu. Našimi oběťmi spojenými s Ježí-
šovou můžeme spolupracovat na vyku-
pování lidstva a tím na spáse každého 

kněze, každého z 
nás.
Nositelkou cha-
rismatu SJVS je s. 
Kateřina Klosová, 
tohoto času žijí-
cí v Centru Aletti 
pod záštitou olo-
mouckých jezuitů. 
Duchovním otcem 
služebníků je Tomáš Josef kardinál Špi-
dlík, SJ. Duchovní matkou voršilka sr. 
Mária Stanislava Ernstvoá, O.S.U., v 
jejímž duchovním odkaze s. Kateřina 
pokračuje a dílo Ježíšovo rozšiřuje ze-
jména po Česku a Slovensku. Členů je 
již přes 3000.
Adorace SJVS se u nás v Rokytnici ko-
nají nepravidelně, ale vždy jednu sobo-
tu v měsíci. Hlavní náplní jsou modlit-
by za kněze z červené brožurky Prosby 
k Pánu žně. Dále tiché rozjímání nad 
textem evangelia, prosby a díky. Trvání 
nepřekračuje jednu hodinu. 
Chci Vás všechny pozvat na společné 
adorace! Když nás bude hodně, naše 
modlitby budou mít větší sílu! Nemusí-
te být členy SJVS. Stačí pocítit v srdci 
touhu pomoci Pánu Ježíši budovat Cír-
kev skrze své posvěcené přátele – kně-
ze, a tím navracet stvořený svět zpět do 
Boží náruče.
PS: Účast dětí je vítaná! Vždyť tyto čis-
té lilie jsou tak milé Bohu! 

Martina Chovancová
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Společně na Hostýn za Pannou Marií
Jako každý rok máme i 
nyní možnost vydat se na 
společnou pouť naší farní 
rodiny na Hostýn. Udě-
lejme si čas 8. června a 
přidejme se k ostatním 
skalním poutníkům. Auto-
busem to zvládne každý, 
i rodiny s menšími dětmi. 
Ty se na Hostýn moc těší, 
zejména na obchůdky se 
svatými obrázky a oběd. 
Vezměte je s sebou! 
Čeká nás mše svatá, kří-
žová cesta a hlavně Panna Maria. Pojď-

me jí svou přítomností  
a slovy díků ukázat vděč-
nost za ochranu a milosti, 
které neustále vyprošuje u 
svého Syna za nás všechny. 
A Syn jí nikdy nic neode-
pře. Je navýsost rozumné 
utíkat se k Panně Marii pod 
ochranný plášť. Svěřme na 
Hostýně jejímu neposkvrně-
nému Srdci sami sebe, své 
děti, příbuzné, přátele. Pros-
me o její přečisté, láskyplné 
vedení v celém našem koná-

ní. Panna Maria je nejlepší učitelkou!

Úvaha z druhého břehu
Tedy aby mi věřící spoluobčané rozumě-
li, ten "druhý břeh" rozhodně není pozice 
ateisty nebo nějakého nepřítele nábožen-
ství. Je to pohled člověka, který (bohužel) 
nebyl od mládí nábožensky, resp. křesťan-
sky vychováván. Lidé mé generace byli 
systematicky masírováni marxistickým 
ateismem a zastrašováni tím, jak komuni-
stický režim postihoval věřící občany.
S přibývajícím věkem jsem si však za-
čal uvědomovat tu až děsivou duchovní 
prázdnotu takzvaného jediného vědec-
kého názoru na svět a na život člověka. 
A pochopil jsem, že režimy založené na 
nenávisti, ať třídní nebo rasové a národ-
nostní, jsou režimy zrůdné a zotročující 
člověka. Jak nevzpomenout myšlenek T. 
G. Masaryka, který již na konci 19. století 
dokazoval, že ztráta náboženského zakot-

vení člověka vede k deziluzím, depresím 
a ke ztrátě smyslu života. Masaryk tento 
svůj postoj vyjádřil lakonicky: člověk visí 
buď na Bohu, nebo na hřebíku. Nemusí-
me s ním bezpodmínečně souhlasit, ale 
nemůžeme zavřít oči před skutečností, že 
současný moderní svět prožívá krizi ideo-
logií, ztrácí smysl pro tradiční, po tisíciletí 
platné morální, a tedy pochopitelně křes-
ťanské, morální postoje a hodnoty a že 
lidé, opouštějící tuto křesťanskou identitu 
se stávají snadnou kořistí různých nábo-
ženských sekt nebo politických extrémistů.
A ze všech těchto důvodů jsem pevně pře-
svědčen, že návrat, myslím tím upřímný 
návrat ke křesťanským hodnotám, a tedy 
k úctě ke křesťanskému náboženství vů-
bec – je nyní potřebnější než kdy předtím.

Mgr. Dalibor Jandásek
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Čeká nás velká událost!
S radostí v srdci můžeme očekávat 2. června 
slavnostní mši svatou v rokytnickém kostele 
sv. Jakuba Staršího. Osm dětí z naší farnosti 
poprvé přijme reálně do svého života Pána  
Ježíše Krista.

Jana Horníčková, Rokytnice

Ema Chovancová, Rokytnice

Kristýna Stojkovová, Rokytnice

Václav Čechák, Majetín

Max Motal, Rokytnice

Matěj Němeček, Rokytnice

Vincent Prášil, Rokytnice

Petr Přikryl, Rokytnice

Děti se na tuto událost připravovaly a při-
pravují nejen v hodinách náboženství pro-
bíráním Desatera, ale také spolu se svými 
rodiči během několika setkání na rokytnic-
ké faře pod vedením o. Tomáše. 
Připravit – očistit své srdce k přijetí Ježí-
še je zásadní. Jako jeden z rodičů prosím 
o modlitby za tyto děti, za o. Tomáše a za 
nás rodiče. Prosme o dary Ducha svatého 
skrze mocnou přímluvu Panny Marie! Ať 

svou přítomností osvěcuje svědomí dětí, 
aby se pravdivě a s lítostí vyznaly ze svých 
vin. Kéž by Pán zasáhl srdce těchto dětí, 
aby uvěřily, že k nim přichází ON sám! Za 
o. Tomáše a nás rodiče prosme, abychom 
byli schopni dětem zprostředkovat pod-
statu těchto dvou tak důležitých svátostí. 
Milovat Pána Ježíše celým svým srdcem, 
myslí a silou!

Pozvánka na cyklovýlet
Srdečně vás zveme na účasti již tradiční-
ho cyklovýletu pro mládež, který se koná 
od pátku 17. 5. do neděle 19. 5. Letošní 
trasa cyklovýletu vede přes Hrad Bou-
zov a Litovelské Pomoraví, měří 142 km. 

Prosím zájemce, starší 12 let, aby si včas 
zkontrovali stav svých jízdních kol a 
svůj zájem o účast sdělili o. Tomášovi 
formou sms zprávy. Podrobnosti k pro-
gramu jsou k dispozici na farní mušli.
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Cyklovýlet do Kelče 2018
Jak minulý rok, tak i letos jsme se vydali 
na cyklovýlet, letos do Kelče a nebylo to 
jen na jednu noc, ale na dvě. Na cestu jsme 
vyrazili 6. května v 15,30 hodin z Brodku 
u Přerova. Na cyklovýlet se vydali mladí 
ze všech tří farností Citov, Brodek a Ro-
kytnice + jeden farník  i z Nenakonic. Cel-
kově nás bylo 15. Sluníčko nás na cestě 
hezky hřálo, nepršelo, ale foukal silný vítr,  
který nám cestu ztěžoval. Nejhůř se šlapa-
lo do kopců, ale nebylo nic, co bychom 
nezvládli a navíc když stoupáte s velkou 
námahou do kopce tak se můžete těšit, 
že pak to půjde zase z kopce. Z Brodku 
u Přerova jsme jeli na Přerov. Naše prv-
ní zastávka byla v Kozlovicích, kde jsme 
navštívili jednu rodinu, požehnali jsme 
jejich dům, občerstvili se na fotbalovém 
hřišti, kde právě probíhal zápas a jeli jsme 
dál. K večeru jsme přijeli do Pavlovic, 
kde jsme měli strávit první noc. Fara měla 
velkou zahradu, a tak jsme se tam před 

společnou večeří trochu vyblbli. Po spo-
lečné večeři jsme se odebrali do místního 
kostela, kde jsme se modlili, meditovali si 
a zpívali pár písniček. Ubytovali jsme se 
na faře a šli spát. Další ráno jsme se hned 
po snídani vydali na cestu. Na oběd jsme 
už dorazili do Kelče na faru, tam pro nás 
byl připraven vynikající guláš. Odpoledne 
jsme se vydali na pěší túru do kapličky ve 
vedlejší vesnici. Cestou jsme se stavili v 
cukrárně na zmrzku. Kaplička byla moder-
ně postavená roku 2002 a byli jsme tam 
na mši, po mši nám pan farář udělal pro-
hlídku kostela. Byla tam velice zajímavá 
křížová cesta, zvláštně nakreslená. Tako-
vou jste ještě určitě neviděli. Kaplička na 
mě celkově působila velice zvláštně, to 
asi nepůjde popsat, museli byste tam být. 
Večer jsme na farní zahradě v Kelči děla-
li táborák, přidalo se k nám i pár místních 
chlapců, se kterými kluci předtím hráli fot-
bal. Další ráno jsme po snídani vyrazili na 
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cestu domů přes hrad Helfštýn. Někteří se 
od nás však v Kelči odpojili a jeli vlastní 
cestou, aby byli rychleji doma. Bez posí-
lení bychom cestu domů nezvládli, a tak 
jsme se zastavili v restauraci na oběd. Po 
obědě jsme se opět vydali na cestu, ale teď 
už se nám jelo velice dobře, protože jsme 
jeli po krásné cestě bez kopců až do Pře-
rova. Akorát, jak jsme už byli na cestě z 

Rokytnice do Brodku, tak začalo trochu 
pokapávat, ale krásně nám to vyšlo a moc 
jsme nezmokli. Do Brodku jsme přijeli 8. 
května, okolo 15:30 hodin, celkově jsme 
ujeli cca 116 km a 10 km ušli. Co mohu 
dodat na závěr? Asi jen to, že to byla skvě-
lá akce, byla tu super atmosféra a každé-
mu, kdo si to přečetl, můžu jen doporučit, 
aby jel letos s námi.         Anička Bendová 

Pozvánka na pouť do Říma
Biskupové České republiky a kněží 
z farností přerovského děkanátu vás 
zvou na společnou pouť do Říma.

k menší skupince s alternativním pro-
gramem, který bude představen přímo 
na místě.

Odjezd: 
autobusem z Přerova v neděli  10.11. ve 13. 
hodin

Návrat domů:
v 16.11. po poledni

Cena: 7.500,- Kč

v ceně doprava klimatizovaným auto-
busem, 4x nocleh v hotelu se snídaní, 
některé poplatky

Doporučené kapesné: 
60-80 EUR

Přihlašování:
Přihlašovat se můžete ve farní prodejně 
v Přerově (pondělí až pátek 9-12 a 14-
17). Potřebné údaje: Jméno, rodné čís-
lo, číslo pasu nebo OP, telefon, adresa  
a 50% záloha ve výši 3.750,- Kč.

Národní pouť 2019 se koná u příleži-
tosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky 
České a následného pádu totalitního 
režimu v Československu. Čeká nás 
bohatý duchovní i poznávací program, 
který vyvrcholí slavnostní mší svatou 
s našimi biskupy ve svatopetrské bazi-
lice (úterý 12.11.) a setkáním s pape-
žem Františkem při generální audienci 
(středa 13.11.). K putování po Římě za 
doprovodu zkušeného průvodce můžete 
využít buď základní nabídku cestovní 
kanceláře Miklas Tour, nebo se připojit 
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„Sportovní“ okénko kvízové ligy
Od posledního vydání Kaštánku proběhlo 
hned několik dalších kol naší Farní kvízo-
vé ligy. Opět jsme měli možnost ověřit své 
znalosti, případně si vyzkoušet tipování. 
Témata se zaměřila ve II. kole na symbo-
ly, liturgickou hudbu, Bibli a evangelia. 
Témata III. kola se věnovala českým a čes-
koslovenským světcům, papežům, ženám 
v Bibli, Starému zákonu a historii našich 
farností. Také tentokrát jsme odpovídali 
na otázky různých obtížností. Zjistili jsme, 
že poté, co byla nalezena ovečka z podo-
benství, nebyla ostříhána, ani ponechána o 
hladu, ale že z jejího nalezení měli všichni 
radost. Také jsme se dozvěděli, že Adam 

pojmenoval svou ženu Eva, protože mimo 
jiné to bylo v té době nejčastější jméno. Ani 
o podpásovky nebyla nouze. V otázkách na 
věk Metuzaléma, věk papeže Agathona při 
nástupu do papežské funkce či určení cel-
kového počtu svatých papežů, nezbylo než 
tipovat. Přestože jsme si všichni uchovali 
soutěživého ducha, vítězům jsme rádi za-
tleskali. Poslední kvízové klání se uskuteční  
22. června na faře v Brodku. Témata okru-
hů se opět včas dozvíte. Výsledky jsou nyní 
dost zajímavé, pořád tedy není pozdě, abys-
te se přidali i vy! Některé týmy by posilu 
jistě uvítaly. A tentokrát se dozvíme i cel-
kového vítěze soutěže.     Anežka Brhlíková

Národní pochod pro život a rodinu 
Národní pochod pro život a rodinu 2019 
podpořilo podle organizátorů asi 10 000 
lidí z různých koutů republiky. Z naší far-

nosti se do Prahy vydalo v sobotu 27.4. 
dvacet poutníků. 
   Děkujeme!
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„Pepíčku, vstávej!!“ zavolala maminka 
na Pepíčka, který se ještě válel v poste-
li. Pepíček neochotně vstal a šel se oblé-
ct. Poté sešel dolů, aby se nasnídal. Vtom 
ho zarazila maminka a zeptala se: „Pe-
píčku, jestlipak víš, co je dnes za den?“  

Pepíčkův svátek
„No, dnes je přece úterý,“ odvětil Pepíček. 
„Pepíčku, ty máš dnes svátek a až přijdeš ze 
školy, tak i s tatínkem zajdeme na oslavu do 
cukrárny,“ řekla maminka. Poté, co Pepíček 
přišel ze školy, tak doopravdy zašli do cukrár-
ny na něco dobrého.          Liduška Hrnčiříková

Kdo měl v příběhu svátek? 

1. S kým kočička vařila dort?

2. Skáče po stromech

3. Kdo zahříval Ježíška v Betlémě? 
Volek a………..

4. Chová se pro vlnu     

5. Kamarádská ryba v moři

Vyplň tajenku tak, že doplníš jména zvířat 
podle nápovědy. 
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Očekávané události
Modlitby mládeže 
Přerov-Předmostí, pátek 10.5. v 19.30

Májový bál 
Citov, sobota 11.5. ve 20.00

Novinkou letošního ročníku je nabídka taxi 
pro zájemce o dopravu do Citova i zpět. 
Služba funguje za dobrovolný příspěvek 
během celého večera, tj. od 19.30 do 2:30. 
Více na čísle 736522838.

Výlet pro děti z náboženství 
čtvrtek 16.5.

Večer chval 
Přerov, pátek 17.5. v 19.30

Cyklovýlet mládeže 
pátek 17.5. až neděle 19.5.

Adorace SJVS 
Rokytnice, sobota 18.5. v 9.00

Spolčo mužů 30+ 
Rokytnice – fara, středa 22.5. v 18.00

Noc kostelů 
Brodek + Rokytnice, pátek 24.5. 

Volby do Evropského parlamentu
pátek 24.5. až sobota 25.5.

Brigáda na hřbitově
Citov, sobota 25.5. v 8.30 

Pouť děkanátu Přerov a Olomouc 
za rodiny a duchovní povolání
Olomouc – katedrála, sobota 25. 5. od 15.00 

Benefiční koncert Mariana Jurečky 
Rokytnice, neděle 26. 5. večer

Účelem této benefice je snaha o podpo-
ru náročné rekonstrukce fary. Zateplování 
domu nás bude stát letos na podzim cca 
800.000,- Kč. Předem děkujeme za Vaši 
účast a pochopení.

První svaté přijímání dětí
Rokytnice, neděle 2.6. v 7.30 

Farní pouť na Svatý Hostýn 
sobota 8.6., odjezd BUS v 7.30

Ministrantská schůzka
Brodek, neděle 9.6.v 16.00

Zakončení kurzu pastoračních pomocníků
Přerov, sobota 15.6. v 10.00

Boží Tělo 
Rokytnice + Citov, neděle 16.6.
Brodek + Přerov čtvrtek 20.6. 

Farní den, oslava 40. narozenin o. Tomáše 
Císařov – hřiště (mokrá varianta KD), 
neděle 16.6. odpoledne

Zakončení farní kvízové ligy
Brodek – fara, sobota 22.5. v 17.00

2. zastavení poutní sezóny 
Svátek Narození sv. Jana Křtitele
Brodek, neděle 23.6. v 9.15

Táborák na zakončení farního klubu 
Brodek – fara, pátek 28.6. v 18.30

Žehnání řidičům před prázdninami
neděle 30.6. po mši svaté


