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Litanie k Duchu Svatému
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku 
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Za každou prosbou se opakuje: BUĎ VELEBEN nebo 
PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.

Duchu Svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si 
stánek v srdci svého služebníka.
Duchu Svatý, který jsi uctívaný s Otcem i Synem, nauč mě 
žít ve stálé přítomnosti Boží.
Duchu Svatý, který jsi uctívaný s Otcem i Synem, nauč mě 
žít podle vůle Nejvyššího.
Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě 
poznávat Tě a upřímně Tě 
milovat.
Duchu Svatý, který se staráš 
o slávu Boha Otce, nauč mě žít 
v úplné odevzdanosti a v úplné 
důvěře v Boha.
Duchu Svatý, znamení ohni-
vých jazyků, zapal v mém srdci 
oheň své lásky.
Duchu Svatý, tajemná holubice, 
nauč mě chápat Písmo svaté.
Duchu Svatý, který nemáš tvář 
ani jméno, nauč mě správně se 
modlit.
Duchu Svatý, který mluvíš ústy 
proroků, nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha.
Duchu Svatý, planoucí výhni lásky, nauč mě žít moudře 
a trpělivě.
Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře 
a skromnosti.
Duchu Svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě chá-
pat cenu utrpení.
Duchu Svatý, bezedná pokladnice milostí, nauč mě správ-
ně využívat drahocenný čas.
Duchu Svatý, z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od 
každé nelásky a pýchy.
Duchu Svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě 
čelit zbytečným představám a myšlenkám.
Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě vyhýbat se neu-
žitečné činnosti a planým řečem.
Duchu Svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě 
mlčet a umět promluvit v pravý čas.
Duchu Svatý, lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad 
jiným.

Duchu Svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dob-
rém.
Duchu Svatý, laskavý učiteli, nauč mě správně jednat s lid-
mi.
Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzo-
vat a nikdy nevzpomínat na křivdy.
Duchu Svatý, obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět 
potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky.
Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělos-
tí k dokonalosti.
Duchu Svatý, před nímž není nic utajené, nauč mě unikat 
svodům ďábla.
Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi 

vymanit se z područí těla 
i ďábla.
Duchu Svatý, který znáš 
i moji budoucnost, do Tvé 
ochrany svěřuji svoji rodinu, 
přátele, dobrodince a všech-
ny lidi.
Duchu Svatý, nauč mě se 
svou Božskou pomocí žít ke 
cti a slávě Boží, ke spáse duší 
a k radosti Matky Boží,
abych mohl umírat jako 
služebník užitečný. Amen.

Přislíbení Boha Otce těm, 
kteří se budou alespoň 3x týdně vroucně modlit tyto lita-
nie:
�) Vytrhnu tě z rukou protivníka viditelným způsobem.
2) Odstraním překážky, které ti brání na cestě k dokona-
losti.
3) Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím ochránil od nástrah 
hříchu.
4) Vytrváš na cestě ctnosti.
5) Dobře poznáš svoje nedostatky.
6) Dostaneš sílu vymanit se z hříchů a zlých návyků.
7) Upevním v tobě víru, naději a lásku.
8) Vytrhnu tě z hmotné bídy.
9) Tvoje rodina bude žít ve svornosti a lásce.
�0) Kdo chce pomoci svým bližním, musí se modlit tyto 
litanie denně alespoň půl roku.

Přislíbení Ducha Svatého:
Tyto litanie se budou šířit jako lavina. Kdo tyto litanie dá 
druhému, má účast na jeho modlitbách. Zásluhy je možno 
nechat si pro sebe nebo obětovat na nějaký úmysl.
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O lidské duši 5
PROBLÉM REINKARNACE

S tématem lidské duše je zvláště v dnešní době spojená 
otázka reinkarnace, neboli převtělování duší. Vždyť podle 
průzkumů každý čtvrtý Evropan v ni věří. Důležité je také 
hned zpočátku rozlišit pojmy, které někdy lidé zaměňují. 
Jsou to inkarnace, která vyjadřuje vtělení, a reinkarnace 
jako převtělení. Velmi stará víra v reinkarnaci je přesvědče-
na o tom, že za střídajícími se životy stojí totéž lidské „já“. 
Ve zkratce je toto učení možné vyjádřit tak, že duše člověka 
se po smrti vtělí, znovu narodí jako jiný člověk nebo jako 
zvíře či rostlina. A toto nové a nové převtělování trvá tak 
dlouho, až dotyčný člověk dosáhne dokonalosti v dokona-
lém mravním životě. Tehdy se vymaní z nutnosti znovu se 
rodit a tohoto vymanění se člověku dostává jeho vlastní 
zásluhou. Vše tedy záleží jen na člověku a Bůh jen přihlíží. 
Člověk nic nedostane zdarma a vše si musí sám zasloužit. 
Teorie o návratu do těla je tedy neoddělitelně spjatá s téma-
tem viny a odčinění, očištění (katharsis).
Svědectví o vzpomínkách na minulé životy nebo o jakýchsi 
spontánních vstupech do nich jsou praktickým psycholo-
gům, lékařům a badatelům známe již odedávna. Trapis-
tický mnich, Thomas Merton, ve své knize „Žádný člo-
věk není ostrov“ píše, že „mezi lidmi, kteří žijí současně, 
je spojení kupříkladu kolegiální, přátelské, sousedské, ale 
také vazby, o kterých člověk třeba ani neví a přesto jsou 
reálné. Podobně může existovat také viditelná a neviditel-
ná spojitost mezi životy, které jdou v čase po sobě. Nemě-
lo by nás překvapovat, že jeden svým jednáním připraví 
podmínky pro jiného. Před někým může stát dokončení 
životního úkolu, který někdo před ním nestačil uzavřít. 
Jindy je nutno vyrovnat a napravit, co někdo jiný pokazil. 
Takové zřetězení životů, přejímání životního poslání v ča-
se, vyrovnávání a napravování patří k tomu, co křesťanské 
Vyznání víry označuje jako společenství svatých“. I když 
jsou známé fenomény zážitků vědomí, při nichž dochází 
k expanzi vědomí přes hranice prostoru a času, není možné 
z toho vyvozovat závěry o faktickém původu reinkarnač-
ních vzpomínek a přecházení duše postupně z jedné bytosti 
do druhé. Jako vysvětlení se mohou nabízet intrapsychické 
zážitky, které se jeví jako parapsychické. U takových osob 
se mohou např. proplétat jejich faktické vzpomínky s kon-
krétními vzpomínkami jiných lidí, kteří se kdy v minulosti 
ocitli v podobné situaci, v jaké jsme nyní dnes my.
Učení o reinkarnaci souvisí především s představou o cyk-
lickém pojímání času a dějin, které je konkurenčním uče-
ním vzhledem k lineární představě toku času a neopakova-
telnosti událostí. Dále je to od starověku dávný pohled na 
člověka, který chápe duši a tělo přísně dualisticky. Jak se 
však po tolika změnách uchová identita duše, lidské osoby? 
Základem je také učení o sebevykoupení či seberealizaci 
bez Boží milosti a spásy. Tam, kde se má člověk spasit sám, 
bez Krista, tam se zdá být reinkarnace vítaným pomocní-
kem.

Proti reinkarnační teorii je vlastně celé Písmo svaté 
a křesťanská Tradice. Vytržené citáty z Bible a jejich výklad 
zastánci této teorie nedávají žádné argumenty v jejich pro-
spěch. Křesťanská víra je vírou putování stvořeného člo-
věka k Bohu, ke kterému se dostaneme jen putováním ve 
šlépějích Spasitele Ježíše Krista a působením Boží milosti. 
Existence stvořeného člověka je limitována jeho počát-
kem, proto není možné postulovat ani tzv. preexistenci 
duše. Lidské bytí existuje ihned od početí v jednotě duše 
a těla. Tento biblický pohled na člověka je s reinkarnační 
teorií v rozporu. V Písmu svatém také slyšíme o mravní 
odpovědnosti člověka, reinkarnace však zbavuje člověka 
odpovědnosti, že vše je jen jednou. Proto připomíná počí-
tačovou hru, která se dá vícekrát opakovat. Lidská duše se 
také nemůže sama vymaňovat z pout těla, vždyť svoboda 
stvořeného člověka, a tedy i duše je omezená. Jen přítom-
nost Božího Ducha v nás a život z víry může naší svobodě 
dávat účast na absolutní svobodě Boží, ale stvořený tvor se 
nemůže sám udržovat ve své existenci ani určovat bytostní 
meze své existence ani podstatu své existence vůbec.
Jestliže je podle sv. Tomáše Akvinského lidská duše jedno-
duchá substance, tedy je nedělitelná a tvoří jednotu s tělem, 
pro které je jeho formou určité existence, nemůže se sama 
ze sebe jen tak reinkarnovat. Uvážíme-li hypotetickou 
možnost reinkarnace lidské duše, která se vtělí do zvířete, 
rostliny či neživé hmoty, jednalo by se spíše o nelogický 
a ontologicky zakázaný přechod lidské duše určité esence 
(formy) do těla nebo hmoty, se kterou by spoluexistovala 
jako nerozumné zvíře, rostlina nebo neživý kámen. Byla by 
to degradace z bytostně dokonalejší formy. Pak by očišťo-
vání (katharsis) lidské duše bylo spíše její zničení nebo 
bytostné ponížení na metafyzickou úroveň nerozumných 
jsoucen (zvíře, rostlina) nebo neživého útvaru. Ale lidská 
duše se přece nedá zničit ani ji nelze pro její ontologic-
kou jednoduchost dělit či umenšovat bytostní (esenciální) 
meze, které přesně odpovídají i tělesné schránce, se kterou 
má lidská duše tvořit jednotu. I když dokonalejší rozumo-
vá lidská duše v sobě jaksi „obsahuje“ i nižší složky duše 
animální a vegetativní, kam by se při reinkarnaci poděla ta 
rozumová složka? Duše tvoří s tělem jednotu podle přísně 
ontologického řádu. Navíc lidská duše je subsistentní, má 
samostatnou existenci i mimo tělo, ale u živočichů, rostlin 
či neživé přírody tomu tak není. Naopak žádné tělo ani 
materie nemůže omezit bytnost lidské duše podle své míry 
schopnosti přijetí duše méně dokonalé. A co když připus-
tíme možnost reinkarnace nějaké individuální lidské duše, 
která na sebe při dalším početí vezme jiné lidské tělo? Opět 
musíme poukázat na dualitu člověka. Individuální lidská 
duše totiž oživuje a formuje individuální tělo vytvářející 
jednotu a opět neplatí opak, že by nějaké tělo nebo materie 
udávalo „výběr“ přijetí nějaké individuální duše. A nemá 
také lidská duše, která se po smrti oddělila od těla, svou 
časovou svázanost a historickou paměť se svým tělem? 
Nejednalo by se zde opět o ontologicky zakázaný přechod? 
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Ani by přece nemohla existovat možnost, že by jiná duše 
z jiné doby se připojila k člověku, který má svou vlastní 
duši v jednotě se svým tělem. Jak by tyto dvě duše a jedno 
tělo spolu koexistovali? Nebo by to bylo jen nějaké vědo-
mí cizího „já“, které by nějak existovalo v jiném člověku? 
Vědomí sebe sama je charakteristické pro danou lidskou 
duši, takže by člověk asi nemohl mít dvojí vědomí. Ale co 
když má člověk nějaké vědomí o nějaké duši s její histo-
rickou pamětí, a tedy i prožitky, která už překročila práh 
smrti? Nebo se historická paměť některé zemřelé lidské 
duše nějak vynořuje ve vlastním vědomí a vytváří různé 
kombinované asociace a zážitky s vlastní pamětí duše?
Nebylo by možné pro takové zážitky fenoménu, který je 
pokládán za reinkarnaci, aplikovat Augustinovu nauku 
o času „memoria“ lidské duše, která už opustila své tělo? To 
by však předpokládalo u člověka, který má takové schop-
nosti, že se dokáže nějakým způsobem duchovně přiblížit 
nebo spojit s duší zemřelého včetně její historické paměti 
a zážitků a patrně by muselo dojít k nějakému duchovnímu 
překryvu obou duší nebo jejich duchovního obsahu či pole, 
z nichž jedna se nachází ve fyzikálním čase a druhá je již 
mimo tento čas, ale s časem a pamětí „memoria“. Tako-
vé schopnosti člověka by však nemohly být samy ze sebe. 
Jestliže sv. Augustin spojuje čas „memoria“ duše, která je 
v jakémsi mezistavu po smrti, s existencí očistce, pak i rein-
karnační teorie o katharsis může být Augustinově před-
stavě určitým způsobem podobná, ale přitom je podstatně 
odlišná. Tento můj soukromý, možná odvážný závěrečný 
pokus o konstruktivní vysvětlení fenoménu zážitků, které 
mohou jiní vysvětlovat teorií reinkarnace, náleží do teolo-
gické spekulace a podřizuje se Magisteriu Církve. Možné 
vysvětlení podává i výše zmíněný trapista Thomas Merton 
nehledě na stavy lidí, kteří trpí některou psychickou nebo 
psychiatrickou patologií a jsou např. přesvědčení, že jsou 
dávní rytíři, šlechtici nebo znovu se vracející Mesiáši.

P. Petr Klimeš

„Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také
já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14,21)

Láska má v Ježíšově řeči na rozloučenou ústřední místo. 
Jde o lásku Otce k Synu a o naši lásku k Ježíši, která spočívá 
v zachovávání jeho přikázání. Ježíšova slova velmi pravdě-
podobně připomněla jeho posluchačům Knihu moudrosti: 

„Láska pak znamená zachovávat její zákony“ nebo „Moud-
rost ( …) se ochotně dává spatřit těm, kdo ji milují“. To, že 
se Ježíš dá poznat tomu, kdo jej miluje, má svou obdobu již 
ve Starém zákoně v Knize moudrosti, kde se říká, že Hos-
podin se ukazuje těm, kdo mu nejsou nevěrní. Smysl Slova, 
které předkládáme, je tedy tento: Kdo miluje Syna, toho 
miluje Otec a také Syn, jenž se mu dává poznat.

 „Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho 
budu milovat a dám se mu poznat.“

Ježíš se chce dát poznat, žádá však lásku. Kdo tuto dyna-
miku, tento náboj lásky ve svém srdci postrádá, toho nelze 
považovat za křesťana. Hodiny, nejsou-li nataženy, nefun-
gují, neukazují správný čas a jako by ani hodinami nebyly. 
Stejně tak křesťan, který se nesnaží stále milovat, si jméno 
křesťan ani nezasluhuje.
To proto, že všechna Ježíšova přikázání jsou shrnuta v jed-
nom jediném: v lásce k Bohu a k bližnímu, v němž vidíme 
a milujeme Ježíše.
Láska není pouhým citem. Musí se konkrétně projevovat v 
životě, ve službě bratřím, v prvé řadě k těm, s nimiž jsme 
v běžném kontaktu. Je třeba začít od malých věcí, od těch 
nejpodřadnějších služeb.
Charles de Foucauld říká: „Milujeme-li druhého, pak jsme 
v něm velmi reálně přítomni, jsme v něm díky lásce, nežije-
me již v sobě, jsme od sebe sama oproštěni, žijeme ´mimo 
sebe .́“
Právě skrze takovou lásku do nás proniká Ježíšovo světlo, 
jak to on sám přislíbil: „Kdo mě miluje (…) dám se mu 
poznat.“ Láska je pramenem světla. Když milujeme, více 
poznáváme Boha, který je láska.
To pak vede k ještě větší lásce a hlubšímu vztahu k bliž-
ním.
Toto světlo, toto láskyplné poznání Boha je pečetí a stvrze-
ním skutečné lásky. Můžeme to zakoušet mnoha způsoby. 
V každém z nás totiž toto světlo získává jinou barvu, jiný 
odstín. Má však společné znaky: dává nám světlo, aby-
chom poznávali Boží vůli, přináší pokoj, vyrovnanost a 
stále nové chápání Božího slova. Je hřejivým světlem, kte-
ré nás povzbuzuje, abychom kráčeli životem stále jistěji a 
rozhodněji. Když nás na naší životní pouti zneklidní stíny, 
když nás doslova zablokuje temnota, tato slova evangelia 
nám připomenou, že světlo se rozsvěcí láskou - a postačí i 
malý konkrétní skutek lásky (modlitba, úsměv, hřejivé slo-
vo), který zažehne světélko, jež nám umožní pokračovat v 
naší cestě.
Když jedeme v noci na kole a zastavíme, ocitneme se ve 
tmě. Rozjedeme-li se, roztočíme dynamo, obnovíme zdroj 
světla a opět uvidíme na cestu.
Tak je tomu i v životě. Aby se v nás opět zapálila víra a 
naděje, stačí znovu milovat pravou láskou, která dává, aniž 
by cokoliv očekávala.

Chiara Lubichová
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Broučci  ze ZŠ Salvátor zazářili
• Pátek �6. dubna byl pro naši školu velmi úspěšný. Osm 
žáků školy odjelo za doprovodu paní učitelek Adámkové 
a Vránové na recitační soutěž Chrám i tvrz ve Vsetíně. Sou-
těžili rozděleni do tří kategorií. V �. kategorii získal čestné 
uznání prvňáček Jakub Vrána, ve 2. kategorii získal Ladi-
slav Haiker ze 4. ročníku 2. místo a ve 3. kategorii získala 
Anežka Maliňáková z 9. ročníku fantastické �. místo. Naše 
radost byla veliká, takový úspěch jsme opravdu nečekali. 
Celou soutěž jsme zakončili chutným obědem, který orga-
nizátoři všem účastníkům zajistili. Blahopřejeme nejen 
oceněným, ale úplně všem, kteří se zúčastnili, protože zís-
kali cenné zkušenosti pro další soutěže.

• V období od 22. – 26. dubna absolvovali naši deváťáci 
své první důležité zkoušky – tedy přijímací. Pro některé to 
bylo celkem stresující období, ale nakonec se až na výjimky 
všichni dostali na tu školu, kterou si přáli. Většinou se jed-
ná o školy v našem městě nebo nejbližším okolí (Hranice, 
Kroměříž, Vsetín, Nový Jičín apod.) Přejeme všem, aby se 
jim na zvolených školách líbilo a kdyby se jim někdy stýs-
kalo, jsou na „základce“ vždy vítáni.

• Slunečné úterý 27. dubna patřilo především našim 
páťákům. Se svou třídní učitelkou vyrazili do Olomouce. 

O tom, že je na Základní škole Salvátor spousta šikovných 
dětí, není pochyb. Od října tohoto školního roku se dvacet 
dětí z první a druhé třídy pravidelně scházelo na pěveckých 
zkouškách a zpívali a zpívali. Po pár měsících se k nim při-
dalo dalších 20 spolužáků z �. stupně. Příprava na �7. roč-
ník krajské soutěže ve sborovém zpívání Chrám i tvrz na 
Vsetíně (viz obrázek) nebyla marná. Nadšení se projevovalo 
v každé zkoušce, nevadilo časté ranní vstávání nebo páteč-
ní zkoušení téměř do noci. A jaký byl výsledek? Krásný 
pocit ze zpívání. Písničky, které si zpívají nejen děti, ale už 
i jejich rodiče, radost z odvedené práce. A ještě? Diplom 
s nápisem DPS Broučci – �. místo (�. místa byla udělena 
dvě, také pěveckému sboru Mibidizo ZUŠ Valašské Mezi-
říčí). Úspěch nás moc těší a zároveň dává naději, že zpí-
vat se bude dál. Děti, ať už patřily do toho nebo onoho 
sboru, se vzájemně podporovaly, fandily si a přály úspěch. 
Vždyť všichni máme mnoho společného. Zpívání a Valaš-
ské Meziříčí. 
Děkuji dětem, rodičům i vedení Základní školy Salvátor za 
veškerou podporu.

Žaneta Bezděková
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Svou exkurzi nazvali – Postavil Caesarovu kašnu Caesar? 
A víte, že někteří si mysleli, že ano? To přece vůbec nevadí. 
Prošli si toto krásné město a zaměřili se především na sta-
vební slohy významných budov, hlavně kostelů, prohlédli 
si orloj i místní kašny, které posléze malovali, a obrázky si 
pak vystavili na nástěnce. Exkurze se především díky skvě-
lému počasí vydařila. Dík patří především paní učitelce 
Volfové, která vše vymyslela.

• Závěr dubna patřil fotbalovému Mc Donalds Cupu.
Loňský ročník byl pro nás obzvlášť zdařilý, ale naši kluci 
nezklamali ani letos. Čtrnáct zástupců z �. stupně sehrá-
lo celkem čtyři zápasy. Z toho dvakrát vyhráli, jedenkrát 
remizovali a jedenkrát prohráli. Mezi základními škola-
mi nakonec obsadili krásné 5. místo. Kluci, děkujeme za 
reprezentaci školy.

• No a květen je již tradičně měsícem školní akademie 
a především přípravy na ni. Čtvrtek �3. května, tedy den 
před akademií, však patřil slavnosti Nanebevstoupení Páně 
v našem farním kostele. Svou návštěvou nás poctil otec 
biskup Josef Hrdlička, který si po mši prohlédl naši školu 
a pohovořil s žáky i učiteli. Jeho návštěva byla pro všechny 
velkým povzbuzením.

• Dne 3. června 2010 v 10.00h a 16.30h se v sále KZ 
Valašské Meziříčí uskuteční představení pod názvem Zpí-
váme si pro radost aneb děti ZŠ Salvátor hrají a zpívají 
nejen dětem pohádku Lotrando a Zubejda. Všichni přá-
telé a příznivci naší školy jste srdečně zváni dětmi a paní 
učitelkou Bezděkovou.

Lenka Adámková

Kde: Moravská Třebová
Kdy: 22. 7. 20�0 – 25. 7. 20�0
Cena: 900,- Kč

Po pěti letech se opět mají mladí lidé možnost setkat na více-
denním diecézním setkání mládeže. Tentokrát v Moravské 
Třebové.

Co je čeká?
Tak namátkově vybíráme třeba: 

• Katecheze otce arcibiskupa Jana Graubnera a otce  
 biskupa Josefa Hrdličky

• Přednášky a besedy se zajímavými hosty
• Staří i noví kamarádi
• Dobrá hudba a taky koncerty
• Sport, zábava i trochu odpočinku
A samozřejmě mnohem více! Vše bude za nedlouho na ofi-
ciálních stránkách setkání, které budou spuštěny již brzy! 
Díky za pochopení.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Olomoucké arcidiecéze

A ještě něco, víte, co je hlavním posláním křesťana – přece 
evangelizace! A vy, mladí přátelé, si ji budete moci vyzkou-
šet přímo v praxi! Že to slovo zní příliš vznešeně a zdá se, že 
patří spíš do klášterů a kostelů? Ba naopak, toto slovo patří 
do každého dne našeho života a lze jej realizovat nejrůzněj-
šími způsoby. A že to může být i pořádná zábava, si můžete 
vyzkoušet na vlastní kůži!

Milí farníci,
povzbuďte tedy mladé lidi ze svého okolí, případně jim 
pomozte hledat sponzory. Bylo by krásné, kdyby naše far-
nost byla zastoupena co největším počtem mladých lidí.
Další informace a možnost elektronického přihlášení 
najdou mladí lidé na stránkách www.ado.cz/mtrebo-
va2010/

o. Pavel

Pokud je na knize nápis bestseller, nemívám k ní obvykle 
důvěru. Když se vám ale v jednom dni přihodí, že se vás tři 
dobří přátelé zeptají, zda jste už četl Chatrč, už na té knížce 
asi něco bude.
Knížka velmi čtivým a neotřelým způsobem zpracovává 
klíčové poselství křesťanství, resp. zabývá se problémem 
bolesti a odpuštění. „Žít nemilován je, jako když ptákům 
zastřihnou křídla, a zbaví je tak jejich schopnosti létat.“
Chatrč je knížka, kterou nejprve zhltnete, pak by si ale 
zasloužila, abyste se k ní vrátili – o jejich hlubokých myš-
lenkách přemýšleli a její lahodná slova „přežvykovali“.

William Paul Young: Chatrč (knižní klub 2009)
Převzato z Katolického týdeníku (kráceno).

To si musíte přečíst …
(žádejte u vašeho (našeho) knihkupce) 

Rozhodnutí arcibiskupa olomouckého

Farnosti a kapituly, včetně klášterů, slouží především 
k Boží slávě a spáse duší. Věnují se hlásání evangelia, služ-
bě svátostí a pastorační práci včetně misií. Jejich činnost 
nese plody nejen podle aktivity, ale i věrohodnosti života 
a svědectví. 
Charita má jako organizace katolické církve speciální 
poslání k charitativní činnosti jménem církve. Jde přede-
vším o službu lásky potřebným, což znamená nejen prak-
tickou pomoc, ale i zprostředkování setkání s Bohem, kte-
rý je Láska. K základním podmínkám služby lásky patří 
i otevřenost tomu, který je Láska, a snaha být s ním v co 
nejlepším souladu. Kromě jiného to pak znamená i dávat 
příklad v zachovávání přikázání. 
Církevní školy nabízejí kromě kvalitního vzdělání i výcho-
vu, duchovní vedení a kulturní formaci mladé generace 
v křesťanském duchu. Účinná formace vyžaduje i dobrý 
příklad. 
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V současné době vidím jako nutné připomenout všem cír-
kevním subjektům dvě věci:
Podnikatelský svět často nerespektuje slavení neděle. 
I když si církevní organizace objedná práce např. stavební 
a opravářské, musí dbát na to, že se na stavbě nebude pra-
covat v neděli. Tuto podmínku je třeba dávat i do smluv. 
Podobně se dnešní stravovací předpisy snaží zachovat 
bezmasý den, ale téměř zásadně ho kuchyně neplánují na 
pátek. Jestliže je v katolické církvi pátek postním dnem, 
pak i když jednotlivec má možnost si způsob postu upra-
vit, je nutné, aby v jídelnách, které provozuje jakákoliv 
církevní organizace, tak ve službách zajišťujících dodává-
ní stravy třeba i od jiných výrobců, se dodržoval pátek 
jako bezmasý den.

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Valašské Meziříčí - 
- Santiago de Compostela

Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás tímto pozval na krátké setkání, které se 
bude konat u příležitosti

zahájení mé svatojakubské cesty.

Setkání se bude konat v sobotu 5. června 20�0 v 8.00 hodin 
v kostele sv. Jakuba v Krásně ve Valašském Meziříčí, odkud 
pak již přímo vycházím na přibližně �00 dnů dlouhou pěší 
cestu do Santiago de Compostela ve Španělsku.

Vaší účasti na startu si budu velice vážit.

Všem sponzorům tímto předem děkuji za poskytnutou 
duchovní, duševní i materiální pomoc.

Těším se na Vás.
Ing. Rudolf Bzonek

P.S.
Před časem jsem se setkal s panem Bzonkem a mluvili jsme 
o cestě, na kterou se chystá. Měl jsem radost, že někdo 
z našeho města bude putovat až k hrobu svatého Jakuba. 
Rád mu tedy dám v kostele v Krásně na tuto cestu požeh-
nání. Myslím si, že ho také mohu ujistit, že ho nejeden 
z našich farníků bude doprovázet svou modlitbou. Tak 
bude toto putování požehnáním jak pro něho, tak i pro 
naši farnost. Těším se také na to, až nám poskytne rozho-
vor pro Život farností po svém návratu.

o. Pavel

Vatikánské knižní nakladatelství zveřejnilo data z nové 
Statistické ročenky katolické církve pro rok 2008. Vzrostl 
počet pokřtěných katolíků: z � miliardy 45 milionů v roce 
2000 na � miliardu �66 milionů v roce 2008. Právě v tom-
to časovém období porovnává Ročenka nejvýznamnější 
statistické tendence v Katolické církvi na všech pěti kon-
tinentech.
V procentech jde tedy o růst ��,54 a o něco tudíž převy-
šuje růst světové populace, který je �0,77 %. V Africe jde 
o vzrůst o 33 %, zatímco v Evropě o pouhé �,�7 %.
O deset procent stoupl také počet biskupů, z 4 54� na 
5 002, nejvíc rostl v Asii a Africe. Oproti tomu celkový 
počet kněží vzrostl o necelé jedno procento. V Africe počet 
kněží vzrostl o 33,� % a v Asii o 23,8 %. Naproti tomu 
v Evropě a Oceánii počet kněží klesl o 7 % a 4 %.
Největší pokles zaznamenali řeholní kněží, ze �39 000 
v roce 2000 na �35 000 v roce 2008. Naopak počet diecéz-
ních kněží vzrostl z 265 78� na 272 43�.
Malý pokles zaznamenali také řeholníci nekněží, kterých 
je v současnosti celkem � 4�6. Řeholnic bylo v roce 2008 
přibližně 740 000, a tudíž dvakrát více než kněží, nicmé-
ně i v tomto případě jde o proti roku 2000 o pokles a to 
o 7,75 %.
O 28,6 % vzrostl počet studentů filosofie a teologie v die-
cézních a řeholních institutech – ze ��0 000 na �77 000. 
Vzhledem k roku 2000 bylo v roce 2008 také o 33,7 % 
více trvalých jáhnů. Jejich počet v daném období stoupl 
z 28 000 na 37 000.

RaVat

Statistická ročenka katolické církve
za rok 2008

V pátek 4. června 20�0 si od �6.00 hodin poslechněte naši 
pravidelnou relaci „Všimli jsme si“. Redaktor ostravského 
studia Antonín Žolnerčík se tentokrát setkal se čtyřmi 
dobrovolníky, kteří zanedlouho odcestují na půlroční misii 
do diecéze Mbarara v Ugandě (rovníková Afrika).
Jedná se konkrétně o lékařku Veroniku Jakubčiakovou z 
Opavy, dále inženýra zemědělství Jana Komínka z Vno-
rov, porodní asistentku Karolínu Kundrátovou z Loučky 
u Valašského Meziříčí a zdravotní sestru Ester Benešovou 
z Prahy. Tito čtyři obětaví lidé odjíždějí pracovat do dětské 
nemocnice v ugandské provincii Mbarara. Především se 
hodlají zapojit do celosvětového projektu boje proti malárii, 
na kterou jen v Mbarara každý rok umírá 17 000 dětí ve 
věku do 5 let. Na misie odjíždějí pod záštitou Kongregace 
Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.
Vzhledem k tomu, že veškeré náklady – například očková-
ní, cestu, ubytování i stravování si budou v Ugandě hradit 
z vlastních prostředků, byl u Komerční banky založen na 
jejich podporu účet, na který je možno přispívat jakoukoliv 
částkou. (viz prospekt na další straně)

www.proglas.cz

Čtyři dobrovolníci pro misie v Ugandě
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Mariánské informace

Křest přijali
Valašské Meziříčí

Lukáš Vrána
Emma Viktorie Zahradníčková

Bernadeta Přádková
Nela Anežka Gurášová
Anežka Zvoníčková

Lešná
Rosalie Kološová
Vojtěch Kološ

Valašské Meziříčí
Ludmila Čubová *29. �2. �935 †�0. 4. 20�0, Vsetínská 2005
Milada Smrčková *�5. 6. �939 †��. 4. 20�0, Bezručova 229
Oldřich Rusek *9. 6. �928 †�9. 4. 20�0, Zašovská �74
Růžena Jedelská *9. 4. �924 †23. 4. 20�0, Mostní 96
Marie Hegarová *�9. �. �928 †27. 4. 20�0, Jasenice 5
Marie Hřívová *�3. 8. �925 †27. 4. 20�0, Olomouc, Masa-
rykova 54
Marie Kolečková *�9. 9. �942 †�. 5. 20�0, Juřinka �05
Ludmila Krenželáková *�0. ��. �9�4 †2. 5. 20�0, Lhotka nad 
Bečvou 73

Na konec své pozemské cesty došli

Lešná
Božena Mocková *2. 6. �93� †27. 4. 20�0, Lešná �23

• V úterý �5. června 20�0 je plánováno další oblastní 
setkání Fatimského apoštolátu regionu Valašska s obvyk-
lým programem: začátek přípravné části v �5.00 hodin, 
zahájení a modlitba sv. růžence v �6.00 hodin, přednáška 
P. Pavla Dokládala v �7.30 hodin a v �8.00 hodin mše svatá 
s adorací a obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Pan-
ny Marie. Jsou zváni všichni.

• Letošní pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku je plá-
nována na sobotu �9. června 20�0 a pouť do Medžugorje 
ve dnech �3. – �9. září 20�0. Cena 2 200 Kč + 32 EUR noc-
leh. Na obě poutě přijímám přihlášky.

Václav Chládek

Fatimský apoštolát Valašské Meziříčí chce iniciovat usku-
tečnění celonoční adorace Nejsvětější svátosti oltářní 
v poslední noc Roku kněží z �0. na ��. června 20�0. Toho-
to dne slaví církev Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
a kněží jsou jeho mimořádným darem. Proto by adorace 
probíhala do půlnoci způsobem děkování a chvály a půl-
nočním vstupem do samotné slavnosti zase způsobem pří-
mluvným a prosebným. Rádi bychom, aby se k nám při-
pojily i farnosti a společenství zasvěceného života tam, kde 
to bude možné. Touto adorací vyjádříme vděčnost Pánu 
Bohu za milosti přijaté v tomto roce, vyjádříme rovněž 
vděčnost Svatému otci za vyhlášení tohoto Roku, vyjád-
říme podporu a věrnost Jemu a všem biskupům a kněžím 
s ním spojeným.

Václav Chládek

Zakončení roku kněží

Valašské Meziříčí
 Radim Šnajdr Michaela Kořínková
 Zdeňka Fibicha �2�2 Zdeňka Fibicha �2�2

Lešná
 Antonín Holub Ivana Zachrdlová
 Perná 5 Perná 69

Svátost manželství přijali

Náš kaplan Petr Klimeš oslavil �. května 40. narozeniny. 
Čtyřicítka je v bibli poměrně časté číslo. Izraelité například 
putovali 40 let pouští, než došli do zaslíbené země.
Petrovi přeji, pokud dosud v jeho životě něco připomína-
lo poušť, aby prožíval co nejvíce okamžiků, ve kterých se 
bude cítit jako v zaslíbené zemi.

Jáhen Ludvík Dřímal oslavil �6. května 75 let života. Na 
jáhna byl vysvěcen �5. května v roce �990, to znamená 
před 20 lety. Prožíváme tedy dvojnásobnou radost. Lud-
víkovi přeji, aby dál, i ve změněných zdravotních podmín-
kách úspěšně spojoval osobní život s jáhenskou službou.

O. Jaroslav Kašpar je jako strážce na hradbách Jeruzaléma. 
Jak je to možné? No je přece v Citadele a to slovo zname-
ná: strážní věž ve hradbách. Je to také samozřejmě hospic 
v našem městě a O. Jaroslav by v něm měl, dá-li Pán, oslavit 
28. května 92. narozeniny. Otci Jaroslavovi přeji, aby ho 
Duch svatý potěšil a posílil, zvláště, když v době nemoci 
vydává svědectví o tom, že je spolu s Kristem ukřižován.

Všem výše jmenovaným děkuji za vše, co dělají pro naše 
farnosti, a připomínám slova kardinála Tomáška: „Kdo 
pro Boží království pracuje, dělá hodně, kdo se modlí, dělá 
více a kdo trpí, dělá všechno.“

o. Pavel

Blahopřejeme!

Maminka se čtyřmi dětmi potřebuje prozatímně zařídit 
byt a byla by vděčná za jakýkoliv starší nábytek (postele, 
skříně, stůl, židle). Volejte na tel.: 773 104 829


