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Ježíš Kristus p řichází proto, aby nás osvobozoval od zla,  
                                                     které máme v sob ě, i od zla, které p řichází zvenku. 
                   Aby posílil všechno, co je v nás  dobré, a my se tak stávali jeho slávou. 
                                              Aby p otěšil všechny neš ťastné  a dal jim novou nad ěji. 
Aby nás vyvedl ze všech špatných závislostí, 
                                    do kterých jsme  se dostali, a aby nám odpustil naše selhání. 
Aby se nám dal nalézt jako ten, který chce naše dob ro. 
                          Aby nám dal zakusit rados t  stát se jako on obdarováním druhých. 
    Ježíš Kristus p řišel, aby nás ujistil, že nás má B ůh rád, že u N ěho – na rozdíl od 
nás lidí – neexistuje nikdo odstr čený, osamocený, nemilovaný...  
      A to je vlastn ě důvod váno ční radosti a ko řen tém ěř všech v ěcí,  
                                                                  které se o Vánocích staly zvykem a t radicí. 
         Ať Pán napl ňuje vaše srdce.            Za to se modlím a k tomu  vám žehnám.  
Brno, Vánoce 2011                                                   Vojt ěch Cikrle, biskup brn ěnský 
 
                                 2012  rok bi řmování a rok víry  
     Adventem jsme vstoupili do druhého roku přípravy na cyrilometodějské jubileum - 
oslavu příchodu slovanských věrozvěstů. Tento církevní rok bude věnován zvláště 
svátosti bi řmování . Biřmováním se dovršuje naše přijetí do církve, dovršuje se vnitřní 
plnost k poslání v církvi i ve světě. Plností nemám na mysli zralost závislou na věku 
nebo psychice, ale plnost vnitřního života člověka. Proto každý, kdo chce být kmotrem, 
kdo chce přijmout svátost manželství má být biřmovaný. 
     Apoštolové doprovázeli samotného Ježíše, on je učil modlit se, viděli jeho zázraky a 
přece ve zkouškách neobstáli . Když ale na n ě sestoupil Duch Svatý, stali se 
odvážnými sv ědky zmrtvýchvstalého Krista.  Duch Svatý tedy může změnit i dnešní 
svět, i nás. 
    Mít Ducha Svatého znamená podobat se Kristu, který je plný Ducha Svatého. 
Znamená to myslet a jednat podobn ě jako Ježíš . Proto se budeme v tomto roce 
často dívat na Ježíše skrze evangelia, jako se rádi díváme na obrázky těch, které 
máme rádi. Arcibiskup Jan Graubner doporučuje přečíst si denn ě malý kousek 
evangelia , abychom se jaksi přes ten úryvek podívali na Ježíše, s nímž máme stejného 
Ducha. Často se ptejme: „Jak by to te ď na mém míst ě dělal Ježíš?“ Pokusme se 
jednat jako on a modleme se o Ducha Svatého , aby nám připomínal Ježíšova slova 
a jeho příklad, aby nám dával sílu jednat podle jeho vzoru.  
     Duch Svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme 
milovat. Kdo miluje, zachovává p řikázání a hledá dobro druhého.  Proto se církev 
tak rychle šířila. Poznání dobra a lásky k bližním nemohla nechat první křesťany 
lhostejné vůči svému okolí. Stali se šiřiteli Božího království. Ne vlastní silou, ale mocí 
Ducha Svatého. 
    My se raději sedřeme, vydáme maximum, ale jen z vlastní síly, Bůh však po nás 
žádá konat mocí jeho Svatého Ducha . Proto vybízí naši biskupové, aby se znovu 
začali scházet mladí nedávno biřmovaní a vytvořili živá společenství a my co jsme byli 

za kmotry při biřmování se máme rozpomenout na úkol, který jsme přijali, dávat dobrý 
příklad a modlit za nám svěřené biřmovance. Modlit se, aby jim Bůh vynahradil, co my 
jsme zanedbali. 
     Náš otec biskup Vojtěch se na nás obrací s výzvou: „Sestry a brat ři, kte ří jste tuto 
svátost z r ůzných d ůvodů ješt ě nep řijali, najd ěte v sob ě odhodlání dor ůst do 
plnosti k řesťanského života…“.  
    Zároveň vyhlásil náš papež Benedikt XVI. „Rok víry“  který začne 11. října 2012 v 
den 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu a skončí 24. listopadu 2013 na 
Slavnost Krista Krále. Papež Benedikt XVI. tak připomněl stejnou iniciativu papeže 
Pavla VI., který roku 1967 vyhlásil rok víry jako d ůsledek a požadavek vyplývající 
z koncilu. 
    Víra vyžaduje, plnost ne ve zralosti věku, nebo psychologické vyzrálosti, ale plnost 
života s Bohem, do které uvádí Duch Svatý. 

Vyprošuji mé milované farnosti čas dor ůstání do plnosti a zralosti víry 
skrze život z Ducha Svatého. A ť jsou tyto váno ční svátky momentem zrození 
Syna Božího, který p řišel aby, nás uvedl do plnosti života. P řijm ěme Boha, který 
se dává cele t ěm, kdo po n ěm touží.                                                Váš otec Pavel  
 
                        Je Ježíš pohádková postava nebo skute čně žil?  
Křesťanství má základ ve skute čnosti . Bůh jednal s izraelským národem v dějinách. 
Nakonec poslal na svět svého Syna, který byl jako člověk počat působením Ducha 
svatého v lůně Panny Marie. Z ní se v Betlémě narodil někdy okolo počátku našeho 
letopočtu. Ježíš není mýtus, ani vymyšlená pohádková postava. Jeho skutečnou 
dějinnou existenci dokazují biblická evangelia, ale i texty některých římských 
nekřesťanských historik ů. Například Publius Cornelius Tacitus při líčení požáru Říma 
mimo jiné píše, že „Kristus byl za vlády Tiberiovy popraven prokurátorem Pilátem z 
Pontia“. .O Ježíši se zmiňuje v Židovských starožitnostech i židovský d ějepisec 
Josefus Flavius.  Co se pak týče biblických pramenů, je zajímavé, že nejstarší papyrus 
s biblickým textem pochází asi z roku 125. Je na něm úryvek z Janova evangelia, které 
vzniklo okolo roku 100. Nejstarší dochovaný zlomek dělí tak od originálu pouhých 30 
let . Což je doba u starověkých textů nevídaná. Většinou dělí originál a nejstarší 
dochovaný papyrus s opisem třeba i celá staletí . Už asi nezjistíme, kdo kdy vymyslel 
Ježíška, jako pohádkovou postavu, která nosí dárečky. 
Ještě v roce 1930 pod stromečkem byl jen Betlém, žádné dárky . Dnes mnoho dětí věří 
na Ježíška, který nosí dárky, ale jen n ěkteré v Ježíše , který nám svým narozením 
dává účast na Božském životě. Když se děti v náboženství ptají, jestli věřím na Ježíška 
já, tak se jim rozdíl mezi Ježíšem a Ježíškem snažím vysvětlit. Učím je, že Ježíš je tím 
největším Božím darem pro lidi, že on sám během svého pozemského života mnoho lidí 
obdaroval a stále nám pomáhá z nebe svojí pomocí. Tím vším je nám příkladem, 
abychom i my žili svůj život jako dar pro druhé a vzájemně se obdarovávali. 
 
                                                    Naše zvony.  
Proč zvony zvoní?   V dějinách zvonívaly zvony z různých důvodů. Ohlašovaly blížící 
se, nebo už aktuální nebezpečí (požár nebo nepřátelské vojsko,…), Zvoní na cestu 
životem novomanželům vycházejícím z kostela, oznamují úmrtí ve vesnici a zvoní 
zesnulému na jeho cestu na hřbitov k poslednímu odpočinku. Jejich nejvlastnějším 
posláním je však být hlasem, který zve křesťany k modlitb ě – zvoní před mší svatou a 
pravidelně ráno, v poledne a večer zvou k modlitbě Anděl Páně. 



V naší farnosti máme tyto zvony  – na věži v kostele v Rovečném – historický zvon 
z roku 1534 : největší zvon, který zvoní při jen při velkých slavnostech; sv. Martin 
(1979), který zvoní třikrát denně k modlitbě, , v pátek v 15 hodin (připomínka smrti Pána 
Ježíše)  a zve k pravidelným mší svatých; Zvonek ve věžičce nad kněžištěm kostela: 
tzv. sanktusníček – ten v současné době pro poruchu motoru nezvoní, měl by zvonit 
vždy při proměňování.  Dále máme dva zvony v kapli sv. Sedmipočetníků  a sv. 
Zdislavy ve Víru.  Svatá rodina (1727 ), zvoní při slavnostech a sv. Gorazd (1997)  - 
zvoní třikrát denně k modlitbě, v pátek v 15 hodin (připomínka smrti Pána Ježíše) a zve 
k pravidelným mší svatým 
 
                             Historie a význam modlitby And ěl Páně dnes  
   Podoba modlitby zrála postupně. Už asi svatý František z Assisi  (+1226) měl ve zvyku uvádět 
modlitbu Zdrávas Maria slovy „Anděl Páně řekl Marii“. Roku 1274 sv. Bonaventura, jeden 
z následovníků svatého Františka radí spolubratřím pozdravit každý večer Pannu Marii třemi 
Zdrávasy. V roce 1456 vydal papež Kalist III.  okružní list o modlitbě. Ten ukládal pod tlakem 
tureckého nebezpečí polední zvonění při kterém se všichni k řesťané měli sjednotit v modlitb ě 
a svolávat na ohrožené křesťanstvo Boží ochranu třemi Zdrávasy a modlitbou Otče náš. 
Konečnou podobu modlitbě Anděl Páně, jak ji známe dnes, vtiskuje v roce 1571 papež Pius V., 
který ji vyzdvihl jako modlitbu pro celý den, aby doprovázela křesťany ráno, v poledne i večer. 
Šiřitelem této modlitby se pak stal svatý Petr Canisius (+1597). 
         Největší rozkvět modlitby Anděl Páně byl v době, kdy Evropu ohrožovalo vnější nebezpečí 
od muslimů. Situace křesťanů v dnešní Evropě je stejně obtížná jako kdysi. Islám je dnes v 
Evropě dobře organizovaná, motivovaná a rychle rostoucí skupina. Ateizmus, materializmus, 
nekřesťanská náboženství, new-age… způsobují, že v zemích Evropské unie ztrácejí křesťanské 
hodnoty stále více svůj význam. Evropská kultura se stala autodestruktivní: zpochybňuje 
nedotknutelnost základních přirozených hodnot jako je manželství, rodina, úcta k nenarozenému 
životu, nemožnost vlastního rozhodování o životě a o hodnotách morálky. Jestliže z Písma 
svatého i z d ějin Církve známe mnoho p říkladů, kdy modlitba dopomohla zázra čnému 
vítězství dobra.  Jeden příklad z nedávné doby. Po druhé světové válce založil P.Petr Pavlíček v 
Rakousku růžencová smír čí tažení . Vzniklo modlitební hnutí, do kterého byli zapojeni 
biskupové, kněží, řeholníci, politici a mnoho laiků. Pak se událo to, co se podle lidských měřítek 
jevilo nemožné: Rakousko dosáhlo po 9 letech osvobození z ruské okupace v r.1954. U nás 
sovětská vojska vytrvala dlouhých 20 let. Dnes je navržena práv ě modlitba And ěl Páně jako 
nástroj k tomu, aby se Evropa op ět stala k řesťanskou . Mluví o tom nejdůležitějším poselství 
křesťanské víry, že se Boží Syn stal člověkem a vstoupil do našeho světa, aby ho vykoupil, 
přetvořil a přivedl k Otci. Toto zvěstování nesmí nikdy utichnout. Je třeba, aby ho doprovázely i 
zvony až tam, kam lidský hlas nedosáhne . Pokud se bude tato modlitba modlit tisíci lidí ráno, v 
poledne a večer, nebo alespoň jednou denně, budeme vidět odpovídající plody. Když je 
nebezpečí zvlášť veliké, může  Bůh zasáhnout i proti všemu lidskému chápání. 
 
      Biblické hodiny.      Každý první pátek ve čer je na fa ře (po bohoslužbě a adoraci v kostele)  
biblická hodina.  V programu je modlitba večerních chval, četba Písma sv., jeho rozjímání a 
výklad,  aktuality ze života Církve a farnosti a malé (milé) pohoštění. Tato chvíle slouží ke 
vzdělávání lektorů (předčitatelů úryvků Božího Slova při bohoslužbách), farníků i všech ostatních 
zájemců o práci s Biblí.  Letos probíráme Knihu moudrosti.     Mnoho zajímavého spojené 
s tématikou Bible najedete také na internetových stránkách  www.vezmiacti.cz . 
 
                                               Rok 2011 v naší farnosti.  
Podařilo se takřka dokončit opravu fary. Během roku zde proběhly dva pobyty – náš 
pan farář se svými ministranty a společenství rodin z farnosti Bobrová.  Na četné 
dotazy: Kdy se tam nastěhuje náš jáhen s rodinou odpovídám: „Je třeba, aby byly 
splněny tři podmínky, dvě už jsou splněny – čekáme na třetí.“  

Je třeba touto cestou poděkovat všem, kteří se svou prací, modlitbami, dary podílejí na 
tom, že naše farnost žije a základní věci fungují. 
 
   Svátosti a svátostiny v roce 2011: V roce křtu ve  farnosti svatého Martina 
v Rovečném a v kapli sv. Sedmipočetníků a sv. Zdislavy přijali svatý k řest : Jeremiáš 
Chytil z Malého Tresného,  Eliška Marie Blatecká z Černé Hory,  Simona Lukešová ze 
Zubří, Tereza Marie Alena Křížová z Bohuňova,  Jiří Tomáš Šustal z Rožné, Jan Pavel Plucek 
z Olešnice, Tereza Josefa Kincová z Bystřice, Diana Soňa Hrbotická z Nového Města na M., Gita 
Anastázie Štouračová z Víru, Lucie Edeltruda Praiszová z Věstínka, Melis Kozáková z Malorky. 
K prvnímu svatému p řijímání  přistoupili:  Nikola Zemanová z Víru, Karolína a Kristýna 
Kovářovi z Velkého Tresného. Svátost manželství p řijali:  Tomáš a Hana Řehořkovi 
z Víru. Křesťanským poh řbem jsme se rozlou čili  s: Milošem Hamerským z Víru, , 
Vlastimilem Dlouhým z Věstínka, Zdeňkou Couralovou z Víru, Františkem Navrátilem 
z Víru,   
                                     Plány na rok 2012.  
   Vánoční koncert ve Št ěpánov ě n/Svr.  O slavnosti Zjevení Pán ě (Tří králů) 
v pátek  6. ledna 2010 v 18 hodin v kostele . Vystoupí na něm chrámový sbor 
z Lelekovic  a pod vedením Mgr. Inky Pospíšilové, roz. Chalupníkové pěvecký soubor 
Studánka   a zazpívají  nám pásma krásných Vánočních koled. 
 
Výuka náboženství.   Vyučuje se ve Velkém Tresném u Kovářů ve středu večer – máme tři žáky 
a ve Víru Jana Ambrože.  
 
Plán místních  poutí.   V naší farnosti  jsou předpokládány tyto datumy poutních mší svatých – 
Rovečné (Boží Tělo) – 10. června,  Vír (sv. Zdislava) – 30. května, Vír (sv. Sedmipočetníci)  – 29. 
července,  Rovečné (sv. Martin) – 11. listopadu.  15. dubna – svátek Božího milosrdenství a 5. 
října sv. Faustyna Kowalská. 
 
                            Pořad bohoslužeb o Vánocích . 
24.12. sobota    Št ědrý den -  Rove čné - 16  mše svatá,  
                                                                odjezd autobusu z Víru v 15,30 z mostu      
                           Vír  -  24  půlno ční bohoslužba  Slova 
25. 12. neděle     slavnost  Narození  Pán ě   Rovečné        9,30  mše svatá 
26. 12. pond ělí   svátek sv. Št ěpána             Rovečné         9,30  mše svatá 
29. 12. !!!  čtvrtek  !!!      Vír  - 16  - bohoslužba Slova 
31.12. sobota        14,30    ekumenická pobožnost v evangelickém kostele,  
                                                                 odjezd autobusu z Víru – most – 14,10  
1.1.2011 neděle  slavnost Panny Marie, Matky Boží        9,30  m še svatá  
 

                              Bratři a sestry, milé děti! 
   Všem Vám děkujeme za jakékoli modlitby, práci a dary pro budování Božího 
království v naší farnosti.  Všeho dobrého si velmi vážíme. 
   Všechny Vás zveme na bohoslužby  ve  Vánoční době a na začátku roku 2012, 
všechny zveme k naplnění Boží vůle  v životě naší farnosti a našich rodinách. 
   Všem Vám vyprošujeme požehnané svátky Kristova narození. 
                              Srdečně Vás zdraví a žehnají   
                                                         P. Pavel Lazárek, farář a jáhen Ladislav. 
 
Pro všechny žijící na územ í Římskokatolické  farnosti sv.Martina v Rove čném sestavuje a vydává 
               jáhen L.Kinc, 592 64 Prosetín 79,  tel.č. 516463315 nebo 606948970, e-mail – kinc@biskupstvi.cz   



 


