
Milí farníci z Rokytnice, Brodku a Citova.
V měsíci říjnu byla v naší církvi zahájena 
diecézní fáze synody. Pevně věřím, že se s 
tímto pojmem v uplynulých týdnech setkal 
každý z vás, ať už během kázání v našich 
kostelích, nebo prostřednictvím křesťan-
ských médií. Podstatu synody lze stručně 
shrnout jako projev společné cesty, při níž 
se církev snaží pozorně naslouchat Duchu 
Svatému uprostřed společenství a hledat 
odpovědi na důležité otázky. Zatímco v 

Synoda krok za krokem obecné rovině bylo o synodě řečeno již mnohé, 
organizační informace zatím chyběly. Jak tedy 
bude synoda probíhat v našich farnostech?
V první fázi nás čeká seznámení s připrave-
nými tématy, sestavení synodních skupinek 
ve farnosti a jejich první setkání. Do konce 
ledna by se každá skupinka měla sejít celkem 
třikrát. Konkrétní pokyny budeme postup-
ně zveřejňovat v ohláškách i na internetu. 
Jednotlivé skupinky budou vznikat pod-
le vašeho zájmu kolem vybraného tématu 
napříč kostely a obcemi. Do skupin se mů-
žete zapisovat v kostele nebo přes facebook.  

Kaštánek
5/2021
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Každý farník je zván, aby se na přání Svaté-
ho otce do synodálního procesu zapojil. Nic 
nebrání tomu, aby vzniklo více skupin ke 
stejnému tématu. Přehled témat je k dispo-
zici na Farní mušli. Členové již existujících 
společenství (např. Modlitby matek, Spolčo 
mužů 30+, vedoucí Edenu nebo biřmovanci) 
si také mohou kolem určitého tématu vytvořit 
vlastní skupinky. Je však třeba dbát na to, aby 
žádný člen skupinky nebyl do synodálního 
procesu zapojen na dvou místech současně. 
Tato podmínka platí i pro kněze.
Každou skupinku - bez ohledu na způsob je-
jího vzniku - nahlaste pro lepší přehled u far-
ního koordinátora synody, kterým je Tomáš 
Mackovík. Využít k tomu můžete e-mailo-
vou adresu mackoviktomas@gmail.com. 
Ke sdílení informací a dotazům na koordi-
nátora vám bude sloužit rovněž zvláštní fa-
cebooková skupina, kterou naleznete pod 
názvem Synoda 2021 - Rokytnice, Brodek, 
Citov. Každá vytvořená skupinka by se měla 
zabývat pouze jedním z předložených témat, 
viz dále strana 17-18. Případné příspěvky k 
jiným zajímavým otázkám můžete odevzdat 
ke zpracování pastorační radě v kostelích 
prostřednictvím boxů na vzkazy. Každá sy-
nodální skupina má mít 5 až 8 členů, přičemž 
jeden člen se ujme role moderátora. Dél-
ka setkání by měla činit přibližně 90 minut. 
První setkání ve skupinách bude mít převážně 
duchovní charakter a proběhne podle možnos-
tí členů do konce listopadu. Setkání bude za-
hrnovat tři časové bloky. Prvních 30 minut je 
prostor určený modlitbě. Ideální je začít spo-
lečným vzýváním Ducha Svatého, k čemuž 
lze využít modlitbu za synodu, kterou najdete 
na letáčcích k synodě, umístěných v našich 
kostelích.  Dále lze pokračovat četbou Boží-
ho slova, chvílí ticha, přímluvami, modlitbou 
části růžence, zpěvem apod. V druhém, rovněž 

třicetiminutovém bloku proběhne mezi členy 
"kolečko” na téma: Jak rozumím tématu? Proč 
jsem si ho vybral? Jak bych ho pro sebe ještě 
více konkretizoval? Závěrečná půlhodina pak 
bude sloužit ke společnému shrnutí otázek, 
které pro vaši skupinu z daného tématu vyplý-
vají a které si promyslíte na příště. Moderátor 
zapíše na papír jednotlivé postřehy k tématu. 
Seznam otázek podle potřeby přepište a do 
několika dnů rozdejte ostatním členům své 
skupinky. Nakonec se dohodněte na termínu 
druhého setkání, které by se mělo uskutečnit 
v průběhu adventu. Během následujících týd-
nů hledejte s Boží pomocí na společné otáz-
ky vhodnou odpověď, kterou byste dokázali 
ostatním představit.
Místo setkávání skupinek je libovolné, resp. 
jeho určení záleží na domluvě členů. Setká-
vat se můžete ve vašich domovech, na faře 
nebo i jinde. Počítejte s tím, že interval mezi 
setkáními činí 3 až 4 týdny. Informace k orga-
nizaci druhého setkání plánujeme zveřejnit na  
1. adventní neděli (28. 11.). K organizaci tře-
tího setkání byste pak měli obdržet pokyny o 
neděli Křtu Páně (9. 1.). Možná si kladete otáz-
ku, jak na synodu může dopadnout současná 
(či budoucí) epidemická situace. Věříme, že 
nijak dramaticky, avšak pro všechny případy 
bude mít moderátor na všechny členy své sku-
pinky kontakt, takže bude možné hledat podle 
situace vhodné řešení. Předem děkujeme za 

dotazy a projevy 
vašeho nadšení pro 
synodu!

Tomáš Mackovík, 
farní koordinátor 

synody
ve spolupráci s 

otcem Tomášem
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Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem

svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,

nedopusť, aby nás nevědomost  
svedla na scestí, 

Modlitba za průběh synody

nedopusť, aby předpojatost  
ovlivnila naše činy. 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu  
kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě  

a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem

na věky věků. Amen.

Setkání modliteb matek
V pátek 15. 9. jsme my, členky společenství 
modlících se matek, měly mimořádnou příleži-
tost setkat se s našimi diecézními koordinátor-
kami. Milá a dlouho očekávaná návštěva přije-
la v silné sestavě čtyř modlících se žen. Jedna 
koordinátorka přijela ze Šternberka a přivezla 
s sebou manželovu kytaru, na kterou báječně 
hrála. Druhá přijela až z Uherského Hradiš-
tě a s sebou přivezla dvě další členky svého 
společenství. Paní, které přijely, mi byly velice 
blízké, jako bych je už dávno znala. My místní 
jsme se také sešly v hojném počtu 15 členek, ze 
všech tří skupinek modlících se matek našich 
společných farností. Ale spíš cítím, že jsme 
jedna velká skupina, jejíž členky se scházejí na 
různých místech a v časech, které jim vyhovují.  
Moc mě překvapilo, že mi koordinátorky řek-
ly, že nemají dopředu nic připravené, že vše 
nechávají na Duchu Svatém. Říkala jsem si, že 
to bude trapas, ale Duch Svatý trapasy asi ne-
dělá. Už počáteční seznamovací kolečko, kdy 
jsme řekly, jak se jmenujeme, co děláme, kolik 
máme dětí, případně jak vznikaly naše sku-
pinky, proběhlo ve velmi přátelsky naladěném 

duchu. Mne zaujal jeden společný bod, který 
naše společenství měla. Vlastně i to úplně prv-
ní společenství modliteb matek, které založila 
Veronika Williams v Anglii. Na začátku jsme 
byly většinou dvě nebo tři se stejnou touhou 
a úmyslem modlit se společně za svoje děti a 
za lepší svět, ve kterém žijí. Dneska je to ce-
losvětové hnutí, které nedělá žádnou velkou 
propagaci, prostě si dvě maminky řeknou, že 
se chtějí společně takto modlit, a přidají se tak 
do úžasně velkého společenství modlících se 
matek s velkou silou společné modlitby. Vy-
bavilo se mi úvodní slovo našich hostů: „Ma-
teřské srdce je dost široké na to, aby pojalo i 
starosti svého okolí.“
Pak jsme kladly různé otázky, které se týka-
jí samotného průběhu modliteb matek. Ten 
je velice prostý – modlíte se společně podle 
knížečky, kterou vám buď pošlou z centrály, 
nebo jak se stalo u nás, vám ji darují v jiné 
skupince, kterou jste navštívily. I přes tuto 
jednoduchost jsme těch dotazů měly hodně. 
Nebylo to typem otázka odpověď. Spíš šlo o 
přátelské povídání a sdílení, při kterém jsme si 
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vyjasnily, jak na to. K tomu jsme se vzájemně 
povzbudily a obohatily zkušenostmi z našich 
společenství. Takového ducha setkání téměř 
20 žen jsem ještě nezažila. Atmosféra setká-
ní byla přátelská a otevřená, jako bychom se 
scházely pravidelně. Nikdo se neostýchal ptát 
se ani sdílet své zkušenosti. 
Mne nejvíc povzbudilo svědectví paní Liduš-
ky z Rokytnice. Skoro všechny matky, které 
máme co do činění s dnešními dětmi ve škole, 
jsme se shodly, že to není zrovna velká slá-
va. Překvapilo mě, že stejné problémy mají i 
jiné školy. Liduška je učitelka, ale kromě své 
rodiny se modlí i za svoje žáky. Právě za ty 
darebáky, kteří svým chováním a zlým úmy-
slem dovedou rozvrátit celou třídu. Vyprávěla 
o jednom žákovi, který jako dítě „rostl pro kri-
minál“. Nevím, jak dlouho se za něj modlila, 
ale teď nedávno se k ní sám přihlásil. Potkali 
se v obchodě, kde pracoval.  Tedy jako člověk, 
který má práci a který se chystá oženit a založit 
rodinu, což by u něho nečekala.
Dalším velkým povzbuzením je přislíbení sa-
motné zakladatelky, která na setkání s koordi-
nátorkami modliteb matek řekla, že naše děti, 
za které se modlíme, budou spaseny. Sama se 
pak divila, co si nám to dovolila slíbit, ale pak 
potkala kněze, který jí spontánně řekl to samé 
zaslíbení. Tak to koordinátorkám na dalším 
setkání potvrdila. To je na mě docela „silné 
kafe“, ale tak to s Duchem Svatým vždycky 
je. Například i místo tohoto setkání bylo takto 
vybráno. Mně i Pavlínce z Citova by se to víc 
líbilo na faře v Rokytnici.  Ale když sama ná-
vštěva projevila přání využít místní brodeckou 
knihovnu, tak jsme vyhověly. A díky tomu jsme 
přišly na to, že i osoba napojená na knihovnu 
velmi potřebuje naši modlitbu i přímou pod-
poru jedné z našich členek. Nebýt toho, bylo 
by na světě méně naděje a víc zoufalství. 
Další novinkou pro nás všechny bylo, že ode-

vzdávat můžeme nejen svoje biologické děti a 
vnuky, ale i ty nenarozené, o které jsme při-
šly. A že můžeme adoptovat i osoby, u kterých 
cítíme, že se za ně chceme do konce našeho 
života modlit, stejně jako za naše děti.  A jis-
tě všechny máme i lidi a úmysly, za které se 
chceme modlit dočasně, tak za ty se jenom při-
mlouváme. Tady se otevírá cesta k této mod-
litbě i ženám, které nemají děti, ale po tomto 
způsobu modlitby touží.
Vrcholem našeho setkání byla společná mod-
litba matek, tak jak se ji všechny modlíme. 
Tato modlitba byla plná Ducha Svatého. To se 
nedá slovy popsat, ale věřím, že většina čtená-
řů zažila někde jinde něco podobného, a tak 
víte, co chci tím říct. Modlitba má podle bro-
žury několik částí a v jedné části je i prostor 
pro chválu, jak ji znáte z adorací, které jsou 
po mši v Brodku. Boží chvály zaznělo velmi 
mnoho. Vrcholem této modlitby je odevzdání 
sebe, našich manželů a dětí. Děje se tak přes 
symboliku jmen napsaných na kolečka, která 
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se dávají do košíku položeného u paty kříže. 
Dávám, nediktuji Bohu, co s nimi má udělat, 
on to sám ví nejlépe.  Na závěr jsme ještě Bohu 
přednesly i další aktuální přímluvné modlitby.
Po modlitbě jsme naši návštěvu i sebe posil-
nily na cestu. Měla jsem radost, že na tomto 
setkání se svým způsobem podílely všechny 
skupiny. Rokytnice domluvila konečný ter-
mín setkání, koordinátorky navrhly místo v 
knihovně, Brodek zajistil pohoštění. A kdyby 
nebylo společenství z Citova, tak by nebylo 
vůbec nic, protože stojí na počátku obou na-
šich nově vzniklých společenství. I když bylo 
některým z nich líto, že jsme jim nedaly příle-
žitost donést něco fyzicky, tak tam vlastně do-
nesly ony nás - svojí otevřeností a modlitbou. 
Nedivte se, alespoň jedna z nově vzniklých 
skupinek se modlila nejprve v Citově, ale pak 
z časových důvodů nemohla. Založily jsme 
tak další modlitební společenství. To brodecké 

od první myšlenky založení až k uskutečnění 
vznikalo skoro rok, a to nenápadně skrz mod-
litbu z Citova.  Všem Vám tímto moc děkuji.  
Alena Součková
P. S. Pokud Vás tento způsob modlitby zau-
jal, tak pravidelné modlitební setkání zabere 
necelou hodinu a krátkou pravidelnou denní 
modlitbu za děti. Ano, je to hodně, ale co nic 
nestojí, za nic nestojí. Setkání našich skupi-
nek by mělo být v ohláškách a na farní mušli. 
Může se stát, že stejně jako nám, vám nebude 
vyhovovat čas našich setkání. Neváhejte a za-
ložte si vlastní skupinku, a třeba jen ve dvou. 
My se určitě neurazíme a rády vás svojí mod-
litbou podpoříme. Jen dejte vědět přes internet 
na centrálu modliteb matek, pošlou vám po-
třebné materiály.

Alena Součková, Brodek

Očitý svědek 
Podávat svědectví je velmi důležité. Díky nim 
získáváme zprostředkovaný obraz událostí, 
která jsme nemohli zažít na vlastní oči (žili 
jsme v jiné době, na jiném místě). Velkou část 
Bible tvoří právě svědectví, která nám dokazu-
jí, co, jak a proč se stalo. 
Číst si tato svědectví je jistě zajímavé, ale pokud 
se najdou lidé, kteří jsou ochotni je zprostřed-
kovat také jinou formou než čtením, působí to 
na diváky (film, divadlo) či posluchače (roz-
hlas) ještě více. Mohou zapojit další smysly. 
Tato možnost se nám naskytla v neděli 26. září 
v brodeckém kině. Národní divadlo v „covi-
dové době“ připravilo netradičním způsobem 
(právě technikou výpovědí svědků, ale i pa-
chatelů) představení Očitý svědek, které se 
týká nešťastné události z května 1945. 
Na přerovském nádraží zastavil vlak vezoucí 

zpět do vlasti, na Slovensko, obyvatele (muže, 
ženy i jejich děti), kteří byli nasazeni ke kon-
ci války na práci. Kvůli lidem, kteří si chtěli 
napravit reputaci u nadřízených, ukázat svou 
moc či se jen materiálně obohatit, však většina 
z tohoto transportu domů nedojela. Na místě 
zvaném Švédské šance u Horní Moštěnice 
bylo v noci z 18. na 19. května 1945 postříleno 
267 nevinných lidí (z toho téměř 70 dětí- včet-
ně kojenců). 
Celá událost byla i na tehdejší poválečnou 
dobu velmi brutální. Protože se však v roce 
1948 změnil politický režim, pachatelé vyváz-
li téměř bez trestu a o celé události se nemlu-
vilo.
Z historie bychom se však měli poučit, uvě-
domit si, co, jak a proč se stalo, abychom se 
mohli vyvarovat podobných chyb. Ne každý 
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má (nebo měl) odvahu nazývat věci pravý-
mi jmény. Odkrýt tuto bestiální událost se již 
dlouhá léta pokouší náš brodecký spoluobčan 
PhDr. František Hýbl, který byl za svou práci 
několikrát vyznamenán (samozřejmě až po re-
voluci 1989). 
Také místní obyvatelé (hlavně z Lověšic) 
jsou nuceni se s těmito okolnostmi vypořá-
dat. Vždyť to byli i někteří jejich předci, kteří 
byli donuceni vykopat pro tyto oběti společné 
hroby. A tak byl v roce 2018 na místě vztyčen 
čtyřmetrový kovový kříž, který svým moti-
vem – prostřílenými rameny, vyjadřuje krutost 
oné události.
V současné době probíhá sbírka na ulití nových 
přerovských zvonů = zvonů smíření, které 
mají na sobě nést jména všech nevinných dět-
ských obětí. Právě brodecké představení mělo 
symbolizovat určitý můstek od události před 
76 lety k současnosti. Peníze, které se vybraly 
na dobrovolném vstupném i ve sbírkách všech 
tří farností (24. září), byly věnovány na tyto 
zvony. Kdo by chtěl přispět, může tak učinit i 
nyní na transparentní účet 2501961810/2010. 
Bližší informace lze dohledat na stránkách - 
www.prerovskezvony.com.
Nedělní představení uvedli (kromě našeho 
pana faráře a Milušky Hrnčiříkové, iniciátorky 
této akce) právě zástupci tohoto spolku – Jo-
sef Rosenberg, kněz a přerovský děkan, a Petr 
Měřínský, primátor Přerova. Nechyběl ani 

PhDr. František Hýbl, který po skončení před-
stavení zájemcům odpovídal na jejich dotazy 
a vysvětloval další okolnosti tohoto masakru.
Na úterý 28. září byla naplánována cyklotrasa 
z Citova na Švédské šance. Chtěli jsme tak dát 
možnost společně zakončit toto téma přímo na 
místě, kde k masakru došlo. Počasí, které se 
v poledne pokazilo, však většinu zájemců od-
radilo, a tak na společnou cestu vyjelo pouze 
6 cyklistů. V průběhu akce se však vyčasilo a 
bylo nám dopřáno slunečné počasí. Společně 
jsme u kříže zapálili svíčku a pomodlili se za 
oběti (ale i pachatele) z roku 1945.
Kdo by se o celé události chtěl dozvědět více, 
doporučuji poslechnout si rozhlasové vysílání 
s panem Hýblem na stránkách www.plus.roz-
hlas.cz nebo dokument Masakr na Švédských 
šancích (Česká televize i vysílání). Zakoupe-
ním online vstupenky na stránkách Národního 
divadla lze rovněž zhlédnout toto online před-
stavení v režii Jiřího Havelky.

Jitka Navrátilová, Brodek
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Misijní neděle trochu jinak

Den modliteb za misie, který se v církvi ob-
vykle slaví předposlední říjnovou neděli, jsme 
tentokrát prožívali trochu intenzivněji. Zásluhu 
na tom má Misijní klub v Přerově, do které-
ho patří i dvě vaše farnice Anička a Miluška. 
Na říjnovém setkání tohoto klubu se členky 
domluvily, že se v sobotu před misijní nedělí 
(23. 10.) spolu s dalšími ochotnými pomocni-
cemi (Jaruškou a Janou) sejdou na faře v Ro-
kytnici a upečou pro farníky jablkový štrúdl, 
který se bude rozdávat po mši. Klub vede ře-
holní sestra Jozefína, která patří k misijním 

sestrám v Přerově. Sestry nabídly panu faráři 
spojit přímluvy při nedělní mši svaté s přiná-
šením symbolických obětních darů za lidi jed-
notlivých kontinentů. Velmi jsme si ve vašich 
kostelích cenily ochoty farníků zapojit se do 
této liturgické služby přinášením jednotlivých 
symbolů před oltář i oble-čením částí oděvů z 
misijních území. Tímto způsobem jsme si při 
bohoslužbě za misie zpří-tomnili pestrou krásu 
jiných národů. Oceňovaly jsme taky štědrost 
věřících ve vaší farnosti, kteří podpořili projek-
ty Papežských misijních děl i finančně. Prode-
jem misijních kalendářů jste na podporu dětí z 
chudých zemí vybrali 10.700,- Kč a při mešní 
sbírce na pomoc rodinám misionářů v první li-
nii jste společně věnovali částku 12.217,- Kč.  
Děkujeme. Protože na Citov už štrúdl nezbyl, 
rozhodly jsme v naší komunitě „doštrúdlovat“ 
a v neděli 7. 11. doručit s malým zpožděním 
„misijní štrúdl“ i tam.

sestra Katarina, Misijní sestry služebnice 
Ducha Svatého Přerov

Misijní klub pro dospělé se koná každý první 
a třetí čtvrtek u Misijních sester služebnic Du-
cha Svatého v Přerově od 17:00. Pokud byste 

se chtěli o Papežském misijním díle dozvědět 
více nebo se do podpory misií zapojit, neváhej-
te a přijďte!

Co znělo v přímluvách za misie? 

Bůh je Otcem všech lidí na této zemi. V sym-
bolu naší země, kterým je globus, chceme teď 
přinést k němu všechny naše bratry a sestry 
žijící na této zemi, zvláště ty, kteří trpí, aby po-
nořeni do vykupitelské oběti Ježíše Krista po-
cítili pomoc, úlevu, uzdravení a novou naději.

Afrika – kontinent s obrovským nerostným 
bohatstvím, a na druhou stranu kontinent nej-
větší chudoby. Pane, přinášíme tento řetěz, 

který symbolizuje život mnoha lidí na tomto 
kontinentu. Výchozím spojovacím článkem 
tohoto řetězu je chudoba. Na ni navazují hlad, 
chybějící zdravotní péče s vysokou úmrtností 
dětí, nedostatečné vzdělání, nezaměstnanost a 
mnoho dalších. Prosíme tě, Pane, dej, ať jim 
tvá oběť přinese novou naději na důstojný lid-
ský život.

Amerika – kdysi kontinent velké svobody, 
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Vnitřní výzdoba hřbitovní kaple Eichhoffů v Rokytnici

teď kontinent největší závislosti. Podle sta-
tistiky Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu 
celosvětově patří vedoucí pozice ve výrobě a 
užívání ilegálních drog právě některým státům 
Ameriky. A v drogové válce v Mexiku roč-
ně umírá tisíce lidí – jenom v roce 2019 jich 
zemřelo násilnou smrtí 34 582. Přinášíme ti, 
Pane, injekční stříkačku a s ní naše bratry a 
sestry žijící na americkém kontinentu. Dej, ať 
se ponořeni do tvé oběti opět stanou svobod-
nými dětmi svého milujícího nebeského Otce.

Asie – je nejlidnatějším kontinentem, který 
právě proto platil nejvyšší daň na lidských 
životech vlivem mnoha přírodních kata-
strof. Přinášíme, Pane, tento kámen a vodu 
- jako symboly přírodních živlů - a s nimi 
přinášíme lidi asijského kontinentu. Prosíme 
tě, dej, ať jim důvěra v sílu tvé oběti napl-
ní srdce novou nadějí a odvahou překoná-

vat bezmoc tváří v tvář ničivé síle přírody. 

Evropa – kdysi kontinent, z kterého se radost-
ná zvěst o Boží milosrdné lásce šířila do celé-
ho světa, teď kontinent, který zápasí se ztrátou 
víry, naděje a lásky. Přinášíme ti, Pane, knihu 
evangelia a s ní i lidi tohoto kontinentu a pro-
síme tě, dej, ať jejich srdce, obmyté krví tvé 
oběti, uvěří tvé milosrdné lásce a nechá se jí 
naplnit a zcela proniknout.

Austrálie a Oceánie – kontinent s nejmen-
ší rozlohou i nejmenším počtem obyvatel, s 
úžasnou pestrostí kultur a nádherou přírody. 
Přinášíme ti, Pane, kytici květů, která sym-
bolizuje nejenom různorodost přírody a kultur 
tohoto kontinentu, ale také různorodost utrpe-
ní, kterým trpělo i trpí jeho původní obyvatel-
stvo. Dej, prosíme, ať tvá oběť zmírní všechno 
utrpení lidí žijících v této části světa.

V interiéru kaple – která je srdcem rodové 
hrobky, o jejíž historii jsem v Kaštánku refero-

val před letními prázdninami – najde návštěv-
ník 5 nástěnných maleb v kruhových medailo-
nech o velikosti cca 60 cm v průměru a jednu 
menší malbu na dřevěném náhrobku. Jedná se 
o malbu olejem o velikosti 15 cm. Na zdivu 
kaple se nacházejí malby secco v počtu 5 kusů. 
Jejich velikost je zhruba 45 cm. Najdeme je 
vždy ve středu klenební výseče, v jejím vrcho-
lu nad náhrobky zesnulých. Tyto medailony s 
malbami na biblická témata patří jednoznač-
ně k nejzajímavějším prvkům výzdoby kaple. 
Rozborem a srovnávací typologií se soudí, že 
jejich autorem je s největší pravděpodobností 
akademický malíř Karl Eichhoff, který měl ate-
liér v pražské Bubenči. Tento umělec působil v 
naší republice, tedy i v Rokytnici před 2. světo-
vou válkou a na jejím počátku. Jeho tvorba za-
hrnuje období od počátku 20. století do 40. let. 
Karl Eichhoff je znám jako malíř výjevů nejen 
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Vážený bratře Dalibore, děkuji Vám za Váš 
neutuchající zájem o místa, kde jste mezi námi 
až do letošního října žil, za poutavé přednáš-
ky i za Váš zájem o dění kolem kostela a fary. 
Až budeme s věřícími o Dušičkách konat na 
hřbitově modlitby za zemřelé, pošleme Vám 
na věčnost speciální pozdrav, který Vás urči-
tě potěší. Medailony z kaple rodu Eichhoffů, 

biblických, ale i regionálních. Najdeme je v sí-
ních staveb, které vlastnili Eichhoffové, např. 
na statku v Sobíškách. Můžeme k nim přiřadit 
i tematické malby pověstí o čekyňském zám-
ku v přízemní místnosti zámku Čekyně, stejně 
jako dochované portréty rodinné.
Vraťme se ale zpět do Rokytnice. Témata jed-
notlivých maleb v rodové hrobce jsou zleva: 
Nanebevstoupení Krista (první medailon), 
Zmrtvýchvstání Krista (druhý medailon) a 
Nanebevzetí Panny Marie (medailon umístěný 
nad oběma předchozími). Tyto malby tedy na-
jdeme na levé straně od vstupu do kaple. Na 
pravé straně od vstupu jsou tyto obrazy: Seslá-
ní Ducha svatého (první medailon), Nanebe-
vzetí Panny Marie (druhý medailon) a nakonec 
Panna Maria s Ježíškem (olejomalba na dřevě-
né náhrobní desce od neznámého autora).
Karl Eichhoff, narozený 19. 6. 1899 ve Štýr-
ském Hradci a zesnulý roku 1977 ve Vídni, je 
zastoupen řadou svých obrazů i v Moravské 

galerii v Brně. Jsou to: Mojžíš z vody vyta-
žený, Adam a Eva, Tři grácie (?), Zvěstování 
Panně Marii, Vyhnání z ráje, Podobizna mla-
dé ženy (snad dcery K. Eichhoffa) a poslední 
obraz s názvem Vnučka. Karl Eichhoff byl vý-
znamný člen šlechtického rodu. Vedle zámku v 
Rokytnici žil rovněž v Praze, kde měl už zmí-
něný ateliér, stejně jako ve Vídni a ve Štýrském 
Hradci. Jak jsem již poznamenal, nemaloval 
jen motivy biblické, ale i krajiny, např. v Jese-
níkách, na Hané nebo v Dalmácii. Byl žákem 
profesora Karla Krattnera. Malby v Rokytnici 
provedl nejspíše na přelomu 30. a 40. let minu-
lého století. Rodným jazykem Karla Eichhoffa 
byla sice němčina, ale dokázal mluvit i psát 
také česky. Ihned po skončení 2. světové války 
byl zařazen do jednoho z transportů odsunu a 
jeho majetek byl tehdejším československým 
státem zabaven.

Mgr. Dalibor Jandásek, 
Rokytnice in memoriam

Karl Eichhoff – Krajina (Moravská galerie Brno) Royktnice hrobka – detail
které jste nám ve svém článku představil, jako 
by zvaly všechny kolemjdoucí k modlitbě slav-
ného růžence. Není divu. Vždyť od chvíle, co 
Ježíš Kristus třetího dne po své smrti opustil 
hrob a zjevil se apoštolům, nemá poslední slo-
vo smrt, nýbrž život. Na shledanou v nebi.

otec Tomáš
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Lukostřelecké odpoledne
Máme tu konec prázdnin a s ním naše tra-
diční, oblíbené, zábavné, stmelující, farní, 
lukostřelecké odpoledne. Brodečtí si dali 
záležet, stálo je to mnoho organizačních sil, 
ale díky tomu jsme si mohli všichni, „kos-
telní“ i „nekostelní“, užít krásné sobotní 
odpoledne! Za to patří veliké poděkování 
jmenovaným i nejmenovaným farníkům.
V areálu brodeckých skautů u hvězdárny to 
bylo dokonalé. Titulní roli hrála samozřej-
mě lukostřelba. Za odborného dohledu čle-
nů Lukostřeleckého oddílu Přerov Tomáše 
Krutila, Jiřího Prášila, Nicol Krutilové a 
Marty Prášilové, kterým zdatně sekundova-
la Anežka, se pokoušeli střílet velcí i malí. 
Každý si za svou snahu mohl nabídnout te-
maticky vyzdobený perníček od Františka 
Doležela.  Když se zájemci dost rozcvičili, 
střílelo se i o ceny – dospělí o něco na zub, 
děti o malou hračku. Jeden pokus, zamířit, 
trošku pofukuje, balonek poletuje…trefa! 
A další a další, dokud je o co soutěžit!
Střeleckou snahu jsme mohli proložit ma-
lým občerstvením za lidové ceny: grilo-
vané maso u Toma, Dominika a Simonky, 
spousta zeleniny, na stolech napečené cuk-
roví a koláče od ochotných farníků. Zapít 
můžeme točeným pivem, mladší ročníky 
raději kofolou nebo sifonem, to vše od Vo-

dičkových. K zákuskům zdarma káva, čaj, 
kolik se toho vypilo, ví nejlíp Jitka, která 
umyla všechny hrníčky a lžičky. Všude 
pobíhaly děti a přátelsky se povídalo. Na 
závěr jsme si mohli poslechnout zasvěce-
ný výklad s ukázkou opravdové sportovní 
lukostřelby. Tom s Jirkou nám popovídali 
o tom, jak se střílí, z čeho se střílí, kam se 
střílí, kdo může mezi ně přijít střílet.
Když se začalo stmívat, dojedli jsme po-
slední koláčky, uklidili talíře a vyměnili je 
za noty. Jitka roznesla svíčky, které nám 
jednak navodily atmosféru, jednak odpuzo-
valy komáry, zazněla kytara a začala večer-
ní mše. 
Přesně podle modlitby otce Tomáše byl 
Bůh mezi námi…

Marie Švédová, Císařov
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Jak jsme slavili 20 let své činnosti po roce 89
V minulém čísle Kaštánku jsem čtenáře zval na 
oslavy 20 let od obnovení činnosti. Dnes bych 
vám chtěl popsat, jaké to bylo. Celé to vypuklo 
v pátek 10. září v 15:30, kdy jsme dochystali 
naši klubovnu a těšili se na první návštěvníky. 
Později přišlo pár návštěvníků a my se tak 
mohli domlouvat na sobotní stezku (kdo kde 
bude) a těšit se na den D. Po oficiálním progra-
mu pátku rádci ještě seděli u stolu a povídali si. 
V sobotu jsme se ráno sešli v klubovně a kolem 
půl desáté jsme se vydali na stanoviště, které 
jsme připravili pro všechny, kdo přijdou. Jako 
první se na stezku vydali naši nejmenší skautí-
ci. Během ní si vyzkoušeli, jak jsou zdatní ve 
střelbě z luku a airsoftové zbraně, v uzlování 
a také zjistili, co si pamatují o skautu a jeho 
historii v kvízu.  Vyzkoušeli si také, kolik si za-
pamatují věcí ve hře zvané „Kimovka“. Občas 
k nám do klubovny přišli lidé, kteří se původně 
vypravili na rybářské závody. Odpoledne bylo 
setkání bývalých členů oddílu. Při něm jsme 
měli možnost setkat se po dlouhé době s bý-
valým vedoucím citovských skautů „Pajdou“. 
Potom jsme se vydali do místního kostela, kde 
pro nás otec Tomáš odsloužil slavnostní mši, 
která se mu náramně povedla. Během ní jsme k 
obětování také přinesli polínka na oheň a vzpo-
menuli na všechny skauty, kteří již bohužel ne-
jsou mezi námi. Po mši bylo v programu opé-
kání špekáčků, na které dorazil i otec Tomáš, 
který s sebou vzal i kytaru, a my měli možnost 
si u ohně zazpívat trampské písně jako je Bed-
na od whisky, Okoř, Hlídač krav… Kdo z na-
šich členů chtěl, přespal ze soboty na neděli v 
klubovně. V neděli jsme vstali a po snídani v 
mezičase, než začali chodit první hosté, jsme 
hráli kvíz, kde excelovala Šárka Parchanská s 
Markétkou Dvořákovou. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo k nám 

dorazili a dozvěděli se tak více o našem oddíle. 
Také bych chtěl poděkovat naší vedoucí Janě, 
že má stále elán a energii pro skauty a dělá pro 
nás všechno na světě. 

Petr Hudec Rokytnice 
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Vzpomínání na Skaut v mládí

Pro zvídavé čtenáře přikládám několik 
otázek z našich kvízů, které jsme si při-
pravili pro naše návštěvníky stezky. 

1. Který rod měl ve znaku husu, stejně 
jako naše obec?
a. Ludanicové
b. Pernštejnové
c. Eichhoffové

2. Kolik měla obec obyvatel v roce 
1764?
a. 1413
b. 930
c. 511

3. Jak se jmenoval kněz, který působil 
ve farnosti v letech 1950–1981?
a. Petrů František 
b. Radaczynski Mariusz
c. Machálek Jan
 

4. Jak se jmenuje zakladatel českého 
skautingu?
a. Josef Novák 
b. A. B. Svojsík 
c. Miroslav Tyrš

5. Kterou květinu mají skauti ve zna-
ku? 
a. Růži 
b. Lilii 
c. Kopretinu

6. Jaké zvíře mají čeští skauti ve zna-
ku? 
a. Lva 
b. Psa 
c. Orla

Správné odpovědí: 1a 2c 3c 4b 5b 6b

K dvacátému výročí založení Skautu v 
Rokytnici byla ve dnech 10. 9. – 12. 9. 
uspořádaná výstava ve skautské klubov-
ně, kde se setkali bývalí členové, kteří 
zavzpomínali nad dobovými fotografiemi 
na léta svého aktivního skautského živo-
ta. Jako zakládající člen zdejšího oddílu 
chci přispět malou vzpomínkou na skaut-
ská léta svého mládí. 
Byli jsme parta pěti kluků přibližně stej-
ného věku. Scházeli jsme se pravidelně 
každý týden kousek od nádraží v býva-
lé cihelně. Stál tam malý domek, bývalá 
váha, který jsme si zabrali jako klubovnu. 
V době, kdy už byl Skaut komunistickým 
režimem zrušený, jsme se setkávali v du-
chu skautingu. Říkali jsme si Rychlé šípy, 

podle Foglarových hrdinů, kteří nám byli 
vzorem. Pořádali jsme různé výlety po 
okolí, hráli hry, vyráběli praky i tzv. frn-
kačky, kterými jsme stříleli do terčů při-
pevněných na strom. Házeli jsme šiškami, 
kdo dál dohodí, chodili jsme do přírody, 
kde jsme se učili poznávat léčivé byliny 
podle starého herbáře. Učili jsme se ro-
zeznávat druhy stromů a jejich plody, po-
znat strom podle listu. Tyto zkušenosti se 
mi hodily, když jsem jako dospělý skaut 
absolvoval v Rajnochovicích lesní školu 
pro vedoucí skauty. Za pomoci provazu 
jsme rádi lezli po skále kamenolomu, 
který je dnes již zavezen skládkou. Nej-
důležitější pro nás byla baterka, kterou 
jsme si různě upravovali, protože musela 
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Rokytnická bludička aneb Hanácká Compostela

dosvítit na hodiny na kostelní věži. Když 
bylo špatné počasí, věnovali jsme se vy-
řezávání různých předmětů a skautských 
symbolů. Já jsem vyřezával skautskou 
lilii, kterou jsme měli zavěšenou v naší 
klubovně. 
Asi v roce 1953 byla cihelna zrušena, 
naše klubovna byla zbouraná a moje lilie 
tam někde zůstala. Říkal jsem si, že už je 
navždy ztracená. Asi za čtyřicet let jsem 
se náhodou dostal do dílny syna mého ka-

maráda a uviděl tam na stěně pověšenou 
moji lilii. Byl jsem velice překvapený, že 
ji vidím po tolika letech. Myslel jsem, že 
už dávno skončila někde na smetišti. Tak 
se lilie po dlouhých letech vrátila ke mně. 
Lilie je po obvodu natřená fosforovou 
barvou, která ve tmě krásně svítí. Mám ji 
pověšenou doma jako vzpomínku na mla-
dá skautská léta. 

Josef Ulehla senior Rokytnice

Již pátým rokem se v Rokytnici konal noč-
ní turistický pochod Rokytnická bludička 
aneb Hanácká Compostela. Za těch pět let 
se docela vžil, a když se někdo v březnu 
zeptá, kdy se jde Bludička, většina míst-
ních ví, o co jde. Ale jak to vlastně vznik-
lo? Od dětství mě mí rodiče vedli k víře, 
lásce a úctě k přírodě a k jejímu poznávání. 
S postupem let jsem toto začala předávat 

dětem v turistickém oddíle a později dě-
tem vlastním. Dodnes chodíme se synem 
dálkové přechody hor, některé noční. A já 
jsem najednou cítila, že ten pocit, který člo-
věk zažije, když „usne" celý kraj a my tam 
jdeme každý sám za sebe a se sebou, chci 
zprostředkovat i ostatním.
Najednou člověk zůstává sám se svým 
světýlkem uprostřed lesa a ví, že se musí 
soustředit na každý krok. To světýlko je 
jako naděje, která mu prosvětluje cestu a 
žene ho dál. A pak se stalo, že mně jedna 
známá poutavě vyprávěla o své pouti do 
Santiaga de Compostela. O pouti za zno-
vuzrozením. A bylo rozhodnuto.
Tento noční pochod se zrodil v dubnu 2017, 
stejně jako plán soukromé pouti do Špa-
nělska. S přáteli z Kulturního spolku jsme 
přichystali trasy, kontroly, ale neměli jsme 
název.
Chtěli jsme něco krátkého, výstižného pro 
místo i čas... Kolega Richard, chirurg, ale 
taky nadšený cestovatel a spisovatel, mi 
tak mimochodem říká: „A co Rokytnická 
bludička? Máš tam místo i čas.“ A tak to 
zůstalo.
Oslovila jsem tehdy otce Tomáše, jestli by 
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byl ochotný dát pochodu duchovní podtext. 
Stejně jako se v Santiagu slouží "poutnická 
mše", při níž se předá poutníkům pár po-
vzbudivých slov na cestu. Souhlasil a dopl-
nil do názvu „aneb Hanácká Compostela".
V září 2017 se konal 1. ročník, nyní 24. 
září 2021 už pátý. Nezastavil nás ani ko-
ronavirus. Pochodu se účastní kolem 100 
poutníků, letos přesně 106, na trasách 12 a 
25 km. Hodinu před startem pochodu je již 
tradičně sloužena v rokytnickém kostele sv. 
Jakuba mše za poutníky. Aby dali pozor na 
každý svůj krok, aby nezbloudili z cesty. Po 
ukončení pochodu se dnes již většina účast-
níků zastaví v nasvíceném kostele svěřit 
svá trápení a díky k nohám sv. Jakuba. 

I já mám svou poutnickou modlitbu:
Pane, na každou svou cestu se vydávám, 
abych se setkala s Tebou. Celým svým 
životem směřuji za poznáním a láskou k 
Tobě. Smyslem mé pozemské pouti je stát 
se Tvým následovníkem.
Pomoz mi být lepším člověkem a žít v 
pravdě evangelia. Jen tak ze mne pouť, na 
kterou se vydávám, učiní skutečného křes-
ťana. Dej, ať vše, co jsem poznala a nauči-
la se, stane se mou součástí tak, abych já 
mohla svému poznání vtisknout pečeť ži-
vota ve víře.
Tak tedy Buen camino - příště 16. 9. 2022.

Karla  Janková Rokytnice

Pastýřský list k zahájení synodální cesty
Drazí bratři a sestry,
minulou neděli 10. 10. zahájil papež František 
při slavné bohoslužbě v Římě synodální cestu 
církve. Dnes na jeho přání zahajují ve všech 
katedrálách světa tuto cestu biskupové. Oč 
jde? Církev potřebuje reformu, či uzdravení 
a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. 
Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. 
Co chybí našim farnostem, aby byly rostou-
cím společenstvím, které vydává přesvědčivé 
svědectví o Kristu, který nás vykoupil a učinil 
novým stvořením? Co chybí našim rodinám, 
aby byly živou církví v malém? Co musíme 
dělat, abychom uměli předávat víru dalším ge-
neracím, aby nám nechyběli kněží, abychom 
přispěli k rozvoji křesťanské kultury?
Papež František volá ke spolupráci všech-
ny, protože všichni jsme spoluodpovědní za 
církev. Nechce, aby synoda pracovala jako 
nějaká konference a vydala další učený doku-
ment, který skončí v knihovně, ale abychom s 

obnovou církve začali hned. To způsobí naše 
správné vykročení na synodální cestu, která 
nás začne proměňovat. Papež nám klade otáz-
ky a čeká odpovědi, které mají být společným 
dílem.
Proč společným? V současné době jsme ne-
mocní individualismem. Žijeme a myslíme 
příliš sami, proto nedáváme dostatečnou pří-
ležitost Duchu Svatému, aby z nás budoval 
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živé společenství církve. Společná odpověď 
nevznikne prosazením názoru, který překřičí 
druhé, ani demokratickým hlasováním, kde 
se prosadí většina. Jde především o společné 
naslouchání Duchu Svatému.
Jakou to chce metodu? Prvním krokem je 
vlastní ztišení a pokorné naslouchání. Miluji 
toho, kdo mluví, a proto mu neskáču do řeči, 
ale nechám ho domluvit. Když mluví, nepři-
pravuji si svou odpověď, ale i když má jiný 
názor, hledám v jeho názoru semena pravdy. 
Nechci ho ubýt argumenty, ale spolu s ním 
chci dojít k dozrání v pravdě. Kdo mluví, mi-
luje ty, kteří poslouchají, proto jsou jeho slo-
va upřímná a laskavá. Tato vzájemná láska je 
podmínkou každého plodného dialogu proto, 
že je znamením otevřenosti Duchu Svatému, 
který je láska. Pokud ho necháme milovat v 
našich srdcích, můžeme doufat, že nás povede 
a dá nám dar moudrosti. Chceme-li správně 
poznávat Boží vůli, musíme být pokorní, pro-
tože jen pokora očišťuje naše názory a pocity. 
Podmínky správného poznávání nám ukazuje 
Písmo svaté.
Abychom mohli bezpečně poznávat Boží vůli 
v jednotlivých situacích, je třeba: Odmítat du-
cha světa. Mít odvahu být jiní. Nejde o uza-
vření se světu, ani rozhodnutí dělat všechno 
naopak než svět, ale být od světa svobodný, 
nezávislý. „Nepřizpůsobujte se tomuto světu, 
ale změňte se, obnovte svoje smýšlení, abyste 
dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, 
bohulibé a dokonalé", píše sv. Pavel Říma-
nům. (Řím 12,2)
Musíme naslouchat hlasu Ducha Svaté-
ho ve svém nitru, ne touhám těla, čímž se 
nemyslí jen sex či chuť k jídlu a pití, ale 
především pohodlnost a lenost a další ne-
řesti, k nimž vede život podle těla. Gala-
ťanům Pavel radí: „Žijte duchovně a ne-
propadnete žádostem těla." (Gal 5,16) 

Do naslouchání Bohu vstupuje celý člověk, 
nejen rozum, celý člověk se svou dlouhodo-
bou zkušeností života podle těla či ducha. Při-
pomeňme, že Pavel vyjmenovává plody, jaké 
nese život podle těla nebo podle Ducha. Prv-
ním plodem života podle Ducha je láska, po-
stoj lásky, která hledá skutečné dobro druhého.
Pavel píše Filipanům: „A za to se modlím: Ať 
stále víc a více roste vaše láska a s ní i pozná-
ní a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to 
lepší." (Flp 1,9-10a) Předpokladem správného 
poznání je tedy láska, protože bez lásky vidí-
me zkresleně.
A Kolosanům píše, že o poznání Boží vůle je 
třeba se modlit, protože poznání Boží vůle je 
dar: „...nepřestáváme se za vás modlit a prosit 
Boha, abyste dobře poznali jeho vůli..." (Kol 
1,9) Důležitá je pro nás i zkušenost starozá-
konního proroka Daniela. Ten, když se modlí 
o dar poznání, dostane ho až po třech týdnech 
postu. Zjeví se mu anděl a říká: „Od prvního 
dne, kdy ses rozhodl mít pochopení a pokořit 
před Bohem, byla tvá prosba vyslyšena a já 
jsem přišel kvůli tvým prosbám." (Dan 10,12) 
Proč tak pozdě, když ho Bůh vyslyšel hned? 
Prorok musel v modlitbě a postu dozrát, aby 
správně porozuměl a dobře přijal poznání od 
Boha.
Drazí přátelé, obnova církve začne v naší ro-
dině, když začneme spolu mluvit tímto způso-
bem. Stejně tak to bude v našich farních ra-
dách, nebo mezi spolupracovníky. Pro mnohé 
to bude velká změna. Proto se nevzdávejme, 
když se nám to nepodaří hned, ale začněme 
pokorně znovu. Velké umění si žádá vel-
ké cvičení. Obnova církve začne ve farnos-
ti, když začneme takto řešit farní problémy. 
Konečné rozlišení - rozhodnutí udělá v mod-
litbě představený - farář ve farnosti, v diecézi 
biskup, v církvi papež. Každý přitom respek-
tuje své kompetence a působení Ducha Svaté-
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ho v dějinách. Představený se nepovyšuje nad 
společenství, protože je jeho součástí. Zároveň 
nesmí mít strach udělat rozhodnutí, které je v 
souladu s církví a uskutečňováním Božího slo-
va v dané situaci.
Bratři a sestry, začneme v rodinách, kde máme 
velkou příležitost k synodální cestě, proto-
že máme vedle sebe člověka, kterého potře-
buje každý, aby se díval skrze více očí, měl 
více úhlů pohledu, které potřebuje k lepšímu 
rozpoznávání Božího vedení. Máme někoho, 
s nímž můžeme zakoušet přítomnost Krista 
mezi námi, když se snažíme nezištně milo-

vat. Zapojme se ve svých farnostech a spolu 
s kněžími hledejme v modlitbě uvedeným 
způsobem odpovědi na papežovy otázky. Kaž-
dý, kdo se chce zapojit, se může přidat k farní 
radě, která je základní skupinou. Kde počet 
vzroste, rozdělíme se tak, aby ve skupině bylo 
nejvíc deset lidí. Uděláme novou zkušenost ži-
vého společenství v modlitbě a vzájemné lás-
ce. Budeme mít podíl na oživení farnosti, v níž 
se uskutečňuje církev.

Váš arcibiskup Jan

Témata k prohloubení v synodálních skupinkách 2021

Téma č. 1: NA SPOLEČNÉ CESTĚ 
Když říkáme „naše farnost" nebo „naše cír-
kev", kdo do ní patří? Co nás identifikuje, takže 
se reálně lišíme od lidí, kteří do církve nepat-
ří? Kdo jsou ti, kdo s námi putují po společné 
cestě, i když se s nimi obvykle nepotkáváme v 
kostele? Kdo od nás očekává, že mu budeme 
věnovat více pozornosti? Do jaké míry je u nás 
týmová práce a sdílená odpovědnost zaběhlou 
praxí?

Téma č. 2: UJMOUT SE SLOVA 
Dokážeme ve farnosti a jejích různých sku-
pinách svobodně a upřímně komunikovat? S 
kým taková komunikace vázne a proč? Jak 
předcházet konfliktům a jak je řešit, případně 
také jak je neřešit? Jak v našem společenství 
můžeme uzdravovat zraněné vztahy? Co by 
se dalo zlepšit na fungování farního webu, ča-
sopisu a jiných komunikačních kanálů (např. 
kostelní vývěsky)?

Téma č. 3: SLAVIT LITURGII 
Jak podporujeme aktivní účast věřících na po-

svátné liturgii? Vyhovuje nám aktuální časový 
rozvrh jejího slavení? Jaký prostor dáváme ve 
farnosti společné modlitbě mimo mši svatou? 
Co nám brání přistupovat s radostnou pravidel-
ností ke svátosti smíření? Doporučili bychom 
našemu knězi otevřít ministrantskou službu 
děvčatům? Jak u nás funguje spolupráce far-
níků na přípravě bohoslužby - úklid, výzdoba, 
hudba, lektoři, ministranti, kostelníci...?

Téma č. 4: NAPOMÁHAT DUCHOVNÍ-
MU RŮSTU 
Jak naše společenství pomáhá mladým dozrát 
v dospělé křesťany? Co v tomto ohledu nabí-
zíme rodinám s dětmi, lidem nově přistěho-
vaným do vesnice, klientům sociálních služeb 
apod.? Která církevní hnutí s vlastní spirituali-
tou významně obohacují duchovní život našich 
farníků? Je u nás každý pokřtěný zván, aby byl 
protagonistou misijního poslání? Co by se na 
tom dalo zlepšit?

Téma č. 5: BÝT KŘESŤANEM VE SVĚTĚ 
Umíme být křesťany i mezi nevěřícími? Jaké 

upravená pro farnost Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov
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Bohuslavice 2021: S Edenem do Japonska

Byť jsou poslední měsíce platná stále mno-
há opatření omezující cestování, zvláště pak 
do zahraničí, podařilo se v průběhu letošních 
prázdnin zkušeným cestovatelům z řad členů 
mezifarního společenství EDEN, posilněných 

Duchem svatým, dorazit až do Země vychá-
zejícího slunce – Japonska. Nečekejte od toho 
však žádnou velkou rekreační záležitost, tato 
výprava měla ryze diplomatický účel! Jako 
své konzultanty si nás pozval nově korunova-
ný císař Meidži, abychom mu jako obyvatelé 
ze země v srdci Evropy, ve které se sbíhá to 
nejlepší z východu i západu, severu i jihu, po-
mohli realizovat v Japonsku změny, které mu 
dopomohou stát se moderní zemí. A můžeme 
hrdě prohlásit, že jen díky naší iniciativě mají 
nyní v Japonsku spravedlivý zákoník, jednot-
nou měnu, všem dostupné poštovní služby, a 
dokonce i vysokorychlostní železnici.
Nicméně jako snad v každé zemi, i v Japon-

svědectví od nás očekává naše okolí, tj. souse-
dé, kamarádi, spolužáci, kolegové v práci, pří-
buzní apod.? Jak podporujeme své členy, kteří 
jsou výrazně zapojeni do služby společnosti 
- učitelé, politici, obhájci pořádku a spravedl-
nosti, sociální pracovníci, lékaři a zdravotníci, 
vědci, úředníci, ochránci přírody apod.? Víme, 
co skutečně trápí okolní svět a vkládáme to do 
modlitby?

Téma č. 6: VÉST DIALOG O KONTRO-
VERZNÍCH OTÁZKÁCH 
Jak zacházíme s názorovými střety kolem 
pandemie covid-19? Dokážeme se na situ-
aci vyvolanou nebezpečným koronavirem 
dívat z různých pohledů? Nasloucháme si 
bez předsudků? O čem by vypovídalo ote-
vřené nerespektování mimořádných opatře-
ní vlády, jestliže je svou autoritou podpořili i 
naši biskupové? Jak chápeme „moc klíčů", 
kterou Kristus svěřil v církvi apoštolu Petro-
vi a jeho nástupcům (srov. Mt 16,19)? Může 
křesťan s klidným svědomím volit SPD? 

Téma č. 7: ROZLIŠOVAT A ROZHODO-
VAT 
Jakou úlohu plní v životě našeho společenství 
pastorační a ekonomické rady? Jsou jejich roz-
hodnutí vždy srozumitelná a transparentní? 
Můžeme je označit za „orgány synodality"? 
Jak můžeme všichni přispívat ke společnému 
rozlišování Božích cest? Jak v procesech tvor-
by rozhodnutí podporujeme spoluúčast všech - 
i nevěřících, kteří mají k dané věci, co říct? Jak 
se má v naší místní církvi uplatňovat autorita?

Téma č. 8: FORMOVAT POSTOJE V DU-
CHU SYNODALITY 
Co nám říká pojem „spiritualita společného 
putování"? Jak bychom synodálně odpovědě-
li na následující otázky: K čemu má sloužit 
naše fara a její zahrada? Jak toho dosáhnout? 
Kdo v naší farnosti na něčem pracuje (skoro) 
sám? Můžeme mu pomoci? Jaké nástroje nám 
pomáhají porozumět pozitivním i negativním 
trendům současné kultury, do které jsme pono-
řeni, a vnímat jejich dopad na život křesťanů?
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sku mají určité politicky činné osoby, jejichž 
úmysly nejsou tak zcela čestné. Skupina nej-

Každý rok připravujeme dětem deníčky, 
ve kterých najdou prostor na své důležité 
poznámky z tábora, ale také fůru úkolů a 
doplňovaček, které mohou děti každý den 
vyplňovat jako tzv. deníčkovou výzvu. A 
vy si teď můžete vyzkoušet některé z úko-
lů, které se nám letos do deníčků nevešly.  
Vyplněnou stranu 20 můžete vyfotit a 

poslat nám zpátky na táborový e-mail ta-
bor.eden@gmail.com do konce listopadu 
nebo ji přineste ukázat některý pátek do 
farního klubu v Brodku u Přerova. Každý 
dětský účastník se může těšit na sladkou 
odměnu.

Míša Bagárová, Brodek

bližších rádců okolo nově zvoleného císaře 
měla totiž vlastní představu o tom, co zname-
ná moderní země, a vybrala si kastu samurajů 
jako překážku v naplnění této vize. A protože 
se nebála tohoto cíle dosahovat na náš vkus 
poměrně drastickými metodami, na chvíli 
jsme přešli ze zavádění inovací na hájení tra-
dic – přidali jsme se k samurajům a pomohli 
jim dokázat císaři, že i v dnešní době mají stá-
le svoji hodnotu a místo v japonské kultuře. 
Připadá mi velmi důležité zmínit, že nic z 
výše uvedeného by se nepodařilo bez našich 
šikovných účastníků – dětí, které mají srdce 
na pravém místě a odvahu překonávat samy 
sebe. Bez jejich nápadů, energie a také od-
hodlání ve všech byrokratických i fyzických 
bitvách by bylo velmi těžké tábor nejen prožít, 
ale vůbec přežít. Velký dík patří také kolektivu 
vedoucích v čele s Honzou Vystrčilem, kteří 
každoročně tábor připravují ve svém volném 
čase bez nároku na finanční odměnu, a také 
otci Tomášovi za velmi příjemné duchovní 
vaedení a obecně čas, kterým nás během tá-
bora poctil. V neposlední řadě je také na místě 
poděkovat všem „tam nahoře“, že nám zaří-
dili podmínky umožňující pořádat pobytové 
akce, výborné počasí a také že nad námi celou 
dobu drželi stráž, a tak si ze všech úrazů, které 
se během tábora přihodily, odvážíme pouze 
adrenalinové vzpomínky, a nikoliv trvalé ná-
sledky.
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Doplňte do křížovky názvy věcí, které jsou 
pro Japonsko typické a důležité.

1. oblíbené jídlo z rýže, řas a syrového rybího 
masa
2. hlavní město
3. alkoholický nápoj
4. válečník
5. společnice
6. číselná křížovka
7. bojový sport

SUDOKU
Doplňte do tabulek čísla nebo obrázky tak, aby 
se v každém řádku, sloupci ani zvýrazněném 
čtverci/obdélníku neopakovala.

Tajenka je ……………….., což je 
.............................................................................
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Čtěte Nezbedu a Cvrčka
Od šéfredaktora dětského časopisu Ne-
zbeda přišla na e-mail farního časopisu 
Kaštánek tato nabídka.

Nabízíme dětem i jejich rodičům dva 
křesťanské časopisy, které mohou být 
jejich tištěnými průvodci v objevování 
duchovních hodnot i formování jejich po-
stojů k lidem i světu.
NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 
7 do 12 let a vychází již třicet let. Jeho 
obsah tvoří například rozhovory se zají-
mavými a inspirativními lidmi, příběhy, 
články o lidech, kteří nám mohou být 
příkladem vytrvalosti, poctivosti a víry, 
komiksová zpracování životopisů světců, 
rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, 

zajímavosti z přírody i techniky a oblíbe-
ná stránka humoru. Svým obsahem také 
reaguje na aktuální liturgickou dobu, ve 
které je časopis vydáván. Nezbeda vy-
chází 11x ročně, prázdninové dvojčíslo je 
rozšířeno.
CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbe-
dy a je zaměřen na předškolní děti. Kaž-
dé číslo je tematicky zaměřeno na rozvoj 
některé vlastnosti nebo dovednosti. Spolu 
se svými rodiči tak může malý čtenář po-
mocí kreativních článků i aktivit formo-
vat svůj vztah k Bohu, lidem i ke světu.

Leoš Hrdlička,
šéfredaktor Nezbedy

Cross Parish 2021

V neděli 3. 10. se u kapličky Panny Marie v Olší konalo mezifarní setkání rodin s dětmi. 

Po růžencové pobožnosti proložené zpěvem 
s kytarou přišlo na řadu skvělé divadlo o krá-
li Šalomounovi. Škoda, že ho nemohlo ocenit 
více diváků. Potom jsme se společně vydali do 
Majetína ke koním, kde nám mimo jiné zkuše-

né jezdkyně Anička Karasová a její kamarádka 
ukázaly, co dovedou. Nakonec se povozili zá-
jemci z řad přítomných dětí. Dá-li Pán, připra-
víme příští rok na podzim něco podobného. 

otec Tomáš  
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Očekávané události
Synoda ve farnosti 
1) utváření skupinek, od 1. 11. 2021
2) setkávání skupinek, do 31. 1. 2022  

Malý kurz spirituality
Přerov – Sonus, neděle 7. 11. + 14. 11.  
+ 21. 11. + 28. 11. v 16.00

Spolčo mužů 30+
Brodek – fara, středa 10. 11. v 18.00

Biblická hodina pro dospělé
Rokytnice – fara, 
středa 10. 11. a 8. 12. v 18.30

Adorace SJVS
Rokytnice, sobota 13. 11. + 11. 12. 
v 8.00

Zvony svobody
středa 17. 11. v 17.00

Děkanátní setkání mládeže
Dřevohostice – fara,
pátek 19. 11. až sobota 20. 11.

Korálkování se sestrou Rasťou
Rokytnice – fara, sobota 20. 11.
9.30 (výrobky pro jarmark)
14.00 (tvoříme s dětmi)

Červená středa aneb Den modliteb za 
lidi pronásledované pro víru
středa 24. 11. 

Nikodémova noc
Brodek, čtvrtek 25. 11. v 15.58 

Žehnání adventních věnců
neděle 28. 11. při mši svaté

Roráty
po celý advent
Rokytnice, pondělí 6.15
Císařov, středa 6.15
Brodek, sobota 6.15

Zapisování mešních úmyslů 2022
po celý prosinec u pověřených osob

Fatimská sobota
Brodek, sobota 4. 12. v 6.15

Vánoční jarmark
Rokytnice – u rybníka, 
termín bude upřesněn 

Mikulášská nadílka
Neděle 5. 12. 

Adventní koncert
Citov, neděle 5. 12.

Hodina milosti
Rokytnice, Brodek, Citov,
středa 8. 12. 12.00

Předvánoční zpovídání
Brodek, sobota 18. 12. ve 14.30
Rokytnice, sobota 18. 12. v 16.00
Citov, neděle 19. 12. ve 14.30


