život farností 12
o b č a s n í k p r o f a r n o s t i V a l a š s k é M e z i ř í č í a L e š n á prosinec 2010

Legenda svatého Alberta Velikého
Níže napsané bylo zjeveno ústy našeho Pána Ježíše Krista
blaženému Albertovi, biskupovi, sloužícímu mši svatou,
při svatém přijímání, když o to snažně prosil:

užitečnější, než kdyby za tebe prosili má Matka a všichni
svatí, kteří byli a budou od Adama do konce světa.
7. Kdybys odvrhl všechno posuzování a cokoliv vidíš anebo slyšíš vyložil a myslil v nejlepším, je mi to milejší a tobě
užitečnější, než kdybys byl vyzdvižen do třetího nebe.

1. Dej mi desetník za živa a je mi to milejší a tobě užitečnější, než kdybys po smrti mi dal zlatou horu, která by
sahala od země k nebi.

8. Cokoliv trpíš, snášíš-li to trpělivě a tiše z lásky k mému
utrpení, je mi to milejší a tobě užitečnější, než kdyby ses
modlil a proléval svou krev od začátku až do konce světa.

2. Uronit jednu slzu z lásky k mému umučení, anebo pro
svoje hříchy, jimiž jsi urazil mne anebo mého Otce, je
mi milejší a tobě užitečnější, než kdybys vyplakal slzavé
jezero pro kteroukoliv věc, která pomíjí.

9. Zanech veškeré útěchy, která může pominout a hledej
mne a ode mne se dej potěšit. To je mi milejší a tobě užitečnější, než kdybys vystupoval na sloup sahající od nebe k
zemi, nahý, zraňoval přitom své tělo a proléval svou krev.

3. Snést jedno slovo tobě protivné a nespravedlivé z lásky
ke mně, je mi milejší a tobě užitečnější, než kdybys rozbil
o své tělo všechny pruty, co jich je v lesích celého světa.

10. Budeš-li ve mne doufat a mně důvěřovat, je mi to milejší a tobě užitečnější, než kdybys vlastníma rukama tak pracoval, že bys nasytil všechny chudé a nuzné celého světa.

4. Přerušit spánek a bdít jednu hodinu se mnou je mně
milejší a tobě užitečnější, než kdyby po tvé smrti dvanáct
vojínů vzalo kříže na tvém hrobě a šli s nimi do Jeruzaléma za tvé hříchy.

Ke cti věčného Boha. Amen.
Končí se zápis toho, co bylo ústy našeho Pána Ježíše Krista
zjeveno blaženému Albertovi, biskupovi, když chtěl přijmout Nejsvětější svátost.
Dopřej nám to konat, náš Pane, pokud ještě máme čas.
Amen. Bohu díky.

5. Přijmout jednoho chudého anebo cizího či neznámého hosta z lásky ke mně je mně milejší a tobě užitečnější,
než kdybyses postil týdně po sedm let o chlebu a vodě.
6. Když chceš mne o něco prosit pro sebe, čiň totéž pro
jednoho každého jako pro sebe. Je mi to milejší a tobě

Převzato z revue „Na hlubinu“, ročník VIII.
Přeložil P. Silvestr M. Braito OP

Příběh k zamyšlení

Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém
úvodním projevu řekl: „Nemůžeme křesťanům zabránit,
aby chodili do kostela. Nemůžeme jim zabránit, aby si četli
Bibli a znali pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani
v tom, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem.
Nechejme je tedy, ať si chodí do kostela.“
„ALE připravme je o čas, aby neměli čas budovat si vztah k
Ježíši Kristu. Zabraňme jim v tom, aby byli v kontaktu se
svým Spasitelem a po celý den udržovali toto životodárné
spojení!“
„A jak to máme udělat?“ zvolali démoni.
„Snažte se, aby byli pořád zaneprázdněni nedůležitými věcmi a vymyslete si spousty možností, jak zaměstnat jejich
mysl,“ odpověděl ďábel.

„Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali
si peníze. Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a
trávily tam spousty času, a jejich manžele, aby pracovali
šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně,
aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit
čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebude už v
jejich domovech brzy úniku od pracovního stresu! Působte
neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, nenápadný
hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli rádio
nebo magnetofon, aby měli doma neustále zapnuté televizory, DVD přehrávače a počítače, a dohlédněte na to, aby
v každém obchodě a restauraci neustále vyhrávala světská
hudba. A hlavně ať je všude hodně hluku. To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem.“
pokračování na straně 5



Do kostela v Krásně se dobře oblečte

Všichni musíme občas čelit těžkým a bolestným situacím,
ať už ve svém osobním životě nebo ve vztazích s druhými.
Někdy zakoušíme svou neschopnost, protože si uvědomujeme, že jsme vnitřně příliš přilnuli k věcem nebo lidem, což
nás svazuje pouty, z nichž bychom se rádi vymanili. Často stojíme před bariérami lhostejnosti, egoismu a ztrácíme
naději v situacích, které zdánlivě přesahují naše možnosti.
Slovo života nám může v těchto situacích pomoci. Ježíš nás
nechává, abychom zakusili svoji neschopnost, ale nechce
podlomit naši odvahu. Chce nám pomoci, abychom si lépe
uvědomovali, že „u Boha není nic nemožného“. Chce nás
připravit na mimořádnou sílu milosti, která se projevuje
právě tehdy, když vidíme, že vlastními silami nic nedokážeme.

V minulém roce jsme na elektřinu v kostele sv. Jakuba
v Krásně zaplatili 55 116 Kč. Pro srovnání za stejné období bylo zaplaceno např. za kostel v Zašové 42 741 Kč,
v Lešné 28 356 Kč, ve Vidči 35 859 Kč (malování kostela
– vysoušení), v Brankách 33 797 Kč, v Choryni 26 716 Kč
a v Loučce 33 757 Kč. Kostel sv. Jakuba tak všechny tyto
kostely předběhl. Bylo proto upraveno topení v zákristii
i v kostele. Tím spíše, že v kostele sv. Jakuba je pouze jediná mše svatá týdně. Jednu dobu jsem dokonce uvažoval,
že bychom kostel v Krásně na zimu zavřeli. Chápu však,
že mnozí mají do kostela v Krásně blízko, u kostela se dá
zaparkovat auto, kostel není na kopečku, jde se do něho
po rovině atd. Řešením také není vypnout topení úplně.
Není však možné vytápět kostel celý týden kvůli jediné
mši svaté. Věřím, že toto účastníci mše svaté v Krásně
pochopí a dobře se obléknou.
Zároveň ještě jednou připomínám, že v sobotu 25. prosince a 1. ledna nebude večerní mše svatá v Krásně, ale ve
farním kostele.
o. Pavel

„Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Budeme-li si opakovat tuto větu v kritických okamžicích,
získáme energii, která je obsažena v Božím slově a dává
nám jakousi účast na Boží všemohoucnosti. To však pouze
za jedné podmínky – že žijeme podle jeho vůle a usilujeme
o to, abychom kolem sebe vyzařovali lásku, která je vložena do našich srdcí. Tak budeme v souladu s všemohoucí
Láskou, kterou Bůh chová k člověku a která může učinit
cokoliv, co napomáhá k uskutečnění jeho plánů s jednotlivci i celým lidstvem.
Je tu však zvláštní chvíle, v níž můžeme toto Slovo žít
a zakoušet je s celou jeho účinností: je to modlitba.
Ježíš řekl, že Otec nám dá cokoliv, o co budeme prosit
v jeho jménu. Zkusme ho tedy prosit o to, co nám nejvíce
leží na srdci, a to s živou vírou, že pro něj není nic nemožné. Žádejme řešení pro beznadějné případy, mír pro svět,
uzdravení těžce nemocných, usmíření neshod v rodinách
a společnosti.
Je-li nás více, kdo žádáme o tutéž věc, a jsme-li sjednoceni
vzájemnou láskou, pak je to sám Ježíš přítomný mezi námi,
kdo o ni žádá svého Otce. A podle jeho příslibu to dostaneme.
S takovou vírou v Boží všemohoucnost a jeho lásku jsme
jednoho dne i my prosili za paní N., aby „zmizel“ nádor,
který se u ní objevil. Přáli jsme si, aby nemoc, kterou lékaři diagnostikovali z rentgenového snímku, byla omylem.
A tak se také stalo.
Tato bezmezná důvěra nás vede k tomu, abychom se cítili
jako v náruči Otce, pro kterého je všechno možné. Měla by
nás provázet ve všech okolnostech našeho života. Neznamená to, že dostaneme pokaždé vše, o co žádáme. Je to
Otcova všemohoucnost a on ji používá vždy jen pro dobro
svých dětí, ať už si to uvědomují nebo ne. Důležité je žít
tak, abychom v sobě prohlubovali jistotu, že u Boha není
nic nemožné. To nám umožní zakusit pokoj, jaký jsme
nikdy předtím nepoznali.
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„Vždyť u Boha není nic nemožného.“ (Lk 1,37)

Maria na otázku při andělském zvěstování „Jak se to stane?“ dostává odpověď: „Vždyť u Boha není nic nemožného“
a jako důkaz jí anděl uvádí příklad Alžběty, která ve svém
stáří počala syna. Maria uvěřila a stala se Boží matkou.
Bůh je všemohoucí – s tímto jeho přívlastkem se v Písmu
setkáváme často. Používá se v případech, kdy je třeba vyjádřit Boží moc posvěcovat, soudit, řídit běh událostí a uskutečňovat Boží záměry.
Bůh dal své všemohoucnosti jen jedno omezení, a tím je
lidská svoboda, která může odporovat Boží vůli a činit člověka bezmocným, i když je povolaný podílet se na Boží
síle.
„Vždyť u Boha není nic nemožného.“
(…) Toto slovo nás otevírá bezmezné důvěře v lásku Boha–
Otce. Jestliže Bůh existuje a jeho bytí je Láska, bezmezná
důvěra v něj je toho logickým důsledkem.
Všechny milosti jsou v jeho moci: pozemské i duchovní,
představitelné i nepředstavitelné. Bůh je dává tomu, kdo
o ně žádá, i tomu, kdo o ně nežádá, protože – jak říká
evangelium – on, Otec, „dává vycházet svému slunci pro
zlé i pro dobré“ a od nás všech žádá, abychom jednali jako
on, s toutéž univerzální láskou, posilněnou vírou.
„Vždyť u Boha není nic nemožného.“

Chiara Lubichová

Jak tedy žít toto Slovo v každodenním životě?


























 
              

              

 
 
 
 
 
 








                
       














Požehnané Vánoční svátky, radost z narození Ježíše Krista a v roce 2011 mnoho dobra, pokoje a pohody přejí všem
čtenářům Života farností zaměstnanci Charity Valašské Meziříčí.



ZŠ Salvátor

6. 12. zahráli Čertovskou pohádku nejprve našemu 1. stupni
a poté šli potěšit děti v MŠ Křižná. Mělo to prý „šťávu“, jak
jsem se doslechla.
7. 12. zahráli totéž dětem v MŠ Kraiczova a MŠ Štěpánov.
S vystoupení šli potěšit i děti v nemocnici, za což zaslouží
velké uznání.
13. – 15. 12. hostili děti z Nových Zámků, které nejen ubytovali ve svých rodinách, ale i společně vystoupili a to 13. 12.
ve Vězeňské kapli na Benefičním koncertu a 14. 12. v Citadele.
16. 12. potěšili naše starší občany v Penzionu pro důchodce
a 18. 12. vystoupili se svým pásmem v Gobelínce.
Jsou to prostě mistři svého oboru a jak sami vidíte, jsou stále
v pohybu jako správní „Broučci“. Držme jim palce, ať vše
vždy všechno zvládnou.
Všem čtenářům Života farností přeji za všechny své kolegy
i vedení školy požehnané Vánoce, které je nejlepší prožít
s těmi, kteří jsou našemu srdci nejbližší a přitom nezapomínat ani na ty, kterým tato „normální situace“ není
dopřána.
Lenka Adámková

V posledních příspěvcích jsem čtenářům slíbila, že zveřejním
výsledky testování našich šesťáků ve Scio testech. V hodnocení všech škol, které se testování zúčastnily, jsme skončili
uprostřed. Což znamená průměr. Není to zpráva ani dobrá,
ale ani špatná. Proč? Ta třída je prostě brána a hodnocena
komplexně, ne každý z žáků zvlášť. Takže mezi hodnocenými jsou žáci nadprůměrní, ale i podprůměrní, a dohromady
to prostě dává průměr. Nejlépe dopadli v českém jazyce, pak
ve všeobecném přehledu a na třetím místě skončila matematika. Všichni šesťáci svá hodnocení dostanou, a tak se rodiče
mohou sami přesvědčit, kde jejich děti bota tlačí a kde jsou
naopak silní v kramflecích.
Ke konci listopadu se naši třeťáci a čtvrťáci zúčastnili divadelního představení: Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil.
Představení prý vcelku povedené, ale podle názoru většiny
spíš určené mladším dětem.
25. 11. se naši páťáci a šesťáci rozjeli na exkurzi do Zlína.
Žáci plnili ve skupinkách za doprovodu „průvodců“, což byli
žáci středních škol, úkoly, týkající se historie města. Poté
všichni navštívili rodinný zábavní park Galaxie, odkud se
jim rozhodně nechtělo zpět. Doporučují ji všem rodinám
jako úžasný výlet pro děti jakéhokoli věku.
Podrobnější informace na www.galaxiezlin.cz
O den později se páťáci a sedmáci vydali do místního KZ
na představení Liška Bystrouška. Herci a velké loutky prý
předvedli skvělý výkon.
Velmi dobře jsme se umístili i v okresním kole soutěže Bible
a my. Ve 2. kategorii získal Tomáš Palát ze 7. ročníku 2. místo a Vojtěch Fuksa z 5. ročníku v 1. kategorii 3. místo. Blahopřejeme.
Na pondělí 6. 12. se těšili malí i velcí. Po škole chodil Mikuláš se svou družinou andělů a čertů a naděloval. Dokonce
četl na druhém stupni ze „sešitů hříchů“. Myslím, že to bylo
povedené vystoupení.
7. 12. naši kluci ze šestky a sedmičky ukázali v tělocvičně
ZŠ Křižná všem ostatním, že by je rozhodně neměli podceňovat. V okrskovém kole ve florbalu získali krásné 2. místo
mezi ostatními školami. Jsou prostě DOBŘÍ!!! Takže hip,
hip, hurá!!!
V pondělí 13.12. v 16.30 proběhl ve Vězeňské kapli Benefiční koncert. Účinkujícími byly děti naše i hostující z Nových
Zámků a místní LŠU. Dobrovolné vstupné poputuje k naší
„adoptivní dceři“.
Pokud by to někomu v pondělí 13. 12. nevyšlo a na Benefiční koncert se nedostal, protože je všední den, tak v neděli 19. 12. zvu všechny v 15 hodin na náměstí. Naši osmáci
vystoupí v Živém Betlému, který si úplně sami napsali a za
mé menší asistence nacvičili. Jsou opravdu moc šikovní. Jsou
to prostě „moji osmáci“ a já na ně nedám dopustit.
Fotografie z akcí na www.zs-salvator.cz
A nyní akce našich Broučků:
1. 12. se zúčastnili slavnostního rozsvěcování vánočního
stromečku v Zašové a svým zpěvem potěšili všechny zúčastněné.

PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ
pokračování ze strany 1
„Dbejte, aby měli na stolcích u kávy spoustu časopisů a novin.
Čtyřiadvacet hodin denně útočte na jejich mozek zprávami.
Při řízení je vyrušujte billboardy.“
„Naplňte jejich e-mailové schránky hloupostmi, katalogy
zboží, sázkami a všemožnými novinkami a nabídkami slev a
výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi.“
„V novinách, časopisech a v televizi neustále ukazujte hubené,
hezké modelky, aby jejich muži začali věřit, že nejdůležitější
je vnější krása a začali být nespokojeni se svými manželkami.“ „Snažte se, aby byly manželky příliš unavené, než aby
mohly milovat své muže. Přidejte k tomu i bolesti hlavy!
Pokud nedají svým manželům potřebnou lásku, začnou si ji
hledat jinde. Toto jejich rodiny rychle rozbije.“
„Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je,
aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření.
Posílejte je místo toho do zábavních podniků, na sportovní
akce, hry, hudební produkce a do kina.“ „Hlavně je pořád a
neustále zaměstnávejte!“„A až se setkají k duchovnímu společenství, naveďte je, aby vedli plané řeči a klábosili, aby tak
odešli domů se špatným svědomím.“
„Naplňte jejich život spoustou dobrých věcí, aby neměli čas
čerpat sílu od Ježíše. Tak budou brzy na všechno sami a kvůli těmto dobrým věcem budou obětovat své zdraví a rodinu.“
„TO ZABERE! TO BUDE FUNGOVAT!“ odpověděli
démoni a horlivě se pustili do díla. Snažili se, aby byli křesťané stále víc a více zaměstnaní a uspěchaní. Aby měli málo
času na svého Boha a své rodiny. Aby neměli čas druhým říci
o tom, že Ježíš má moc změnit jejich život.


„Ve svých knihách neužívám nikdy slovo kristianofobie,
nýbrž Kristofobie, říká ve zmíněném rozhovoru. „Snahu
odstranit krucifix z italských škol totiž nelze zdůvodnit frázemi typu, »příčí se mi církev, ale uznávám Ježíše Krista«.
Kdo má něco proti krucifixu, vadí mu Ježíš. Pojem neutrality, na kterém stojí rozsudek Štrasburského soudu, obsahuje dva zásadní omyly. Ústavní smlouva Evropské unie
zajišťuje svobodu náboženství i svobodu od náboženství.
Na druhé straně ovšem také svobodu jednotlivých států
zvolit si samostatně náboženské dědictví jako kolektivní
identitu, včetně symbolů, kterými na tuto identitu poukazuje. Některé státy jako Francie a Německo se deklarují
jako laické, a jiné jako Irsko a Řecko ve své ústavě svůj
odkaz k Bohu výslovně zmiňují. Královna Alžběta je také
hlavou anglikánské církve. Chceme tedy dojít k tomu, že v
anglických školách nesmí být podobizna královny, protože
odkazuje také na náboženskou příslušnost?“ – ptá se profesor Weiler.
Rozsudek evropského soudu pro lidská práva, říká dále,
vnucuje rigidní rozdělení státu a náboženství všem členským zemím Unie. Laickost pak chápe jako prvek rozdělení a nikoli jako prvek neutrality. V tom si štrasburský rozsudek protiřečí, říká židovský advokát, americký právník
Joseph Weiler, který zastupuje Itálii v odvolacím procesu u
štrasburského tribunálu.
www.radiovaticana.cz




























































Itálie a krucifix ve školách

U Evropského tribunálu pro lidská práva dosud probíhá
odvolací proces Itálie proti rozsudku ve věci krucifixů
umístěných v italských státních školách. Štrasburský soud
se totiž rozhodl potrestat pokutou Italský stát za umístění
tohoto náboženského symbolu ve školních třídách s odůvodněním, že je tak upírána svoboda těm žákům, kteří
nesdílejí křesťanské náboženství. Celý případ podala ke
Štrasburskému soudu občanka finské národnosti žijící v
Itálii, Solie Lautsi.
Italská republika se proti tomuto rozsudku odvolala a její
pře se ujal židovský advokát, bývalý profesor práva z harvardské univerzity, dr. Joseph Weiler, který na prvním
stání odvolacího soudu ve Štrasburku vystoupil s tradiční jarmulkou, tedy pokrývkou hlavy, která odkazuje na
židovské náboženské vyznání jejího nositele. „Odmítl jsem
za tuto práci honorář – říká prof. Weiler v rozhovoru pro
pondělní vydání vatikánského deníku Osservatore Romano (6.-7.12.2010). Nechci, aby se mělo za to, že je to z mojí
strany záležitost peněz. Pokud je totiž někomu upírána
jeho náboženská identita, je tak zneuznána identita každého jiného náboženství, tedy i mého“ prohlašuje americký
právník. „Přísahám, že nemám v úmyslu konvertovat,“ říká
s úsměvem profesor Weiler, který je mimo jiné také autorem knihy „Křesťanská Evropa“, v níž se zaobírá kořeny
úspěchů evropské civilizace.

předvánoční nálada na Hostýně



Stromu zbývá naděje

odpouštět proto, že nám samým bylo odpuštěno, nýbrž
že můžeme vůbec odpouštět jen proto, že bylo odpuštěno
nám. Odpuštění je božské umění, učíme se mu od Boha,
sami bychom toho nikdy nebyli schopni.
My sami bychom byli nanejvýš schopni dospět k zásadě
spravedlnosti „oko za oko, zub za zub“, „jak ty mně, tak
já tobě“, - ale odpustit znamená radikální krok navíc: Jak
Bůh mně, tak já tobě. Odpuštění je „zázrak“ – překračujeme jím přísnou logiku kalkulů, a vstupujeme na teritorium
Božího království; v každém aktu skutečného odpuštění se
skrze mraky lidské zloby prolamuje nadějný paprsek shůry.
Každé odpuštění, jímž dáváme přednost Boží vůli k smíření před vlastní vůlí k moci a pomstě, je krůček k naplnění
slov „jako v nebi, tak i na zemi“.
Když při slavení svátosti smíření uděluji upřímně kajícímu
člověku znamení Božího odpuštění (a také, když je sám ve
svátosti jako kajícník sám přijímám), mám často pocit, že
jsem skutečně přítomen zázraku, a to zázraku mocnějšímu,
než jsou ty, po kterých dychtí lidská senzacechtivost; že
je to vskutku znamení podobně mocné, jako jsou křest a
eucharistie a ostatní svátosti církve. Jakkoliv dobře vím, že
Boží milosrdenství může svobodně vstoupit do lidského
života také mnohými jinými cestami, je mi upřímně líto,
že (patrné také vinou nedůstojně mechanického způsobu,
jakým se mnohdy tato svátost v církvi udělovala a leckdy
uděluje) i mnoho křesťanů mohlo propadnout dojmu, že se
zde jedná jen o jakousi předvědeckou formu psychoterapie,
trapnou formalitu, či dokonce magii. I když si nemyslím,
že svět by byl uzdraven prostě tím, že před zpovědnicemi
katolických kostelů by se opět tvořily fronty, zdá se mi, že
křesťané by měli opatrovat a rozhojňovat všechny způsoby, jímž ve světě, dnes tolik nakloněném ke kamenování,
mohou napodobit Ježíše, který překazil dychtění spravedlivých po krvi hříšnice a místo toho jí otevřel novou budoucnost: “Ani já tě neodsuzuji. Jdi a víc nehřeš!“

Do nového roku s pokojem v duši. Jedním z nejvzácnějších
plodů křesťanské naděje je odpuštění.
V aktu odpuštění budoucnost slaví vítězství nad minulostí. V odpuštění naděje zbavuje minulost její tíhy a otevírá
bránu budoucnosti.
V moudrosti lidských jazyků je často spojen pojem vina a
dluh do jednoho slova (debitum, Schuld apod.). Člověk je
v jistém smyslu „zadlužen“ už tím, že žije. Nedali jsme se
sami sobě, náš život (sám fakt, že jsme se narodili a žijeme)
není náš výrobek, ani výkon, ani naše zásluha.
Avšak vinou se tento „dluh“ stává až v okamžiku, kdy se dar
života „emancipuje“ od svého Dárce a staví se proti němu.
To je snad hlavní smysl učení o „prvotním hříchu“, této
hluboké teologické reflexe nad mytickým líčením dramatu
v ráji na počátku knihy Genesis. Toto učení interpretuje
tajemnou „událost“ na prahu bezčasí a času, mýtu a historie, zjevující tíhu a ambivalenci svobody, která doprovází
dar života jako věno a zároveň náročný úkol. K samé podstatě svobody totiž patří možnost jejího tragického zneužití.
Každý lidský hřích je pak „ratifikací“ tohoto prahříchu:
Dějiny zla jsou především dějinami stále nových vynálezů
v umění zneužívat dar svobody. Dějiny hříchu jsou příběhem ztroskotání v onom nejdůležitějším úkolu života, jímž
je naplnění daru svobody konáním dobra. Každý hřích
zvyšuje „zadluženost“ života.
Člověk, který se vždy nalézá (je „vržen“ řekl by Heideger)
už ve světě, už v dějinách, nese vždy s sebou minulost – a
nejen čistě osobní a vlastní. Dějiny, které vlečeme s sebou,
jsou poznamenány zátěží vin, a pokud v průběhu vlastního
života vršíme další a další viny a zanedbání, může se minulost pro nás stát tak těžkým břemenem, že ochromuje naši
cestu přítomností a zastiňuje budoucnost. Avšak život sám
„stojí a padá“ s naší otevřeností vůči budoucnosti (proto je
budoucnost tak vhodnou metaforou pro Boha), člověk bez
budoucnosti je mrtvý. Vina, která strhává do minulosti,
tak „umrtvuje“ člověka: proto je Bible plná srovnání hříchu se smrtí.
Naděje je skulinou, jíž budoucnost vrhá paprsek svého
světla do přítomnosti a zároveň umožňuje vidět jinak, „v
jiném světle“, naši minulost. Proto je tak potřebná zejména v temných chvílích života, zvláště tehdy, padl-li na přítomnost z minulost stín viny. Naděje je škvírou, skrz niž
můžeme i v nejdusnějších chvílích přítomnosti vdechnout
do plic dech budoucnosti; jsou situace, v nichž bychom se
bez ní zadusili.
Naděje dává sílu k onomu obratu od minulosti k budoucnosti, jímž je odpuštění. Je-li hřích smrtí, pak odpuštění je
vzkříšením.
Úmyslně zde nerozlišuji mezi „odpuštění dát“, odpustit a
„odpuštění přijmout“. Ježíš nám v modlitbě Otče náš a v
slovech, jimiž dar této modlitby provází, naléhavě připomíná, že nám může být odpuštěno jen v té míře, v níž my
odpouštíme svým viníkům. Písmo nás učí, že nejen máme

Z knihy Tomáše Halíka: Stromu zbývá naděje
vybral Jaromír Mikušek
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Tříkrálová sbírka

vypadat důstojně, vznešeně. Mají mít královské řízy, přepásané barevnou stuhou nebo různobarevné pláštěnky s přezkou. Na hlavě mají mít královskou korunu nejlépe zlaté, či
stříbrné barvy, je možné, aby byly označeny písmeny K-MB. První koledník může nést na tyči betlémskou hvězdu.
5. Košík
Je dobré, když jeden ze tří králů nese košík, ve kterém je
vidět nějaké sladkosti. Pokud se tyto věci nesou v igelitce,
stává se, že si lidé, za kterými přicházíme, vzpomenou až
později, že mohli dětem něco dát a pak nás hledají po celé
vesnici. Navíc si děti za dlouhé koledování zaslouží sladkou
odměnu.
6. Je možné, že si někdo říká už několik let: „Příští rok
budu doprovázet malé koledníky!“ Jenže pak se přiblíží termín sbírky a naplnění slibu se odkládá na rok příští. Jiný si
může naopak říkat: „Už jsem dost koledoval, teď dám šanci
dalším.“ Ty první bych chtěl povzbudit, ať už to konečně
zkusí, ty druhé, ať své rozhodnutí aspoň o rok odloží.
7. Koordinátorem Tříkrálové sbírky ve Valašském Meziříčí je Jana Trusinová z Oznice. Zde je její telefonní číslo: 739 226 201. Vyplněné přihlášky vhazujte do krabice
v kostele nebo je odevzdejte osobně Janě nebo na faře.

V našich farnostech proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 8. ledna. Už teď je však třeba všechno dobře připravit.
Opět chci tedy připomenout několik důležitých informací
a podnětů.
1. Cíl
Prvotním cílem sbírky je předat radostnou zvěst o tom,
že se Bůh stal člověkem, o tom, že Bůh je láska. Zároveň
umožníme lidem udělat dobrý skutek.
2. Modlitba
Chtěl bych vyzvat všechny farníky, abychom se již teď
modlili za ty, kteří půjdou koledovat, za ty, které navštívíme. Za ty, kteří nás přijmou, i za ty, kteří nás odmítnou.
Také za počasí a za organizátory sbírky.
3. Přihlášky
Čím více se přihlásí dětí i dospělých, tím kratší bude
koledování a tím pozitivnější zážitky z něho mohou mít
koledníci. Jsou i takoví nadšenci, kteří s úžasným nasazením koledují až do pozdních večerních hodin. Takových je
však velmi málo. Prosím dospělé, aby si, pokud je to možné, vyhlédli trojici dětí a přihlásili celou skupinku. Je však
možné, aby se přihlásila např. skupinka dvou nebo tří dětí
bez vedoucího, nebo vedoucí sám či s jedním nebo dvěma
dětmi. Z tohoto důvodu budou v našich farnostech upravené přihlášky, které umožní všechny možné varianty přihlášení. Pokud je ve skupince koledník starší 15 let, může
být zároveň vedoucím i mudrcem z východu.
4. Oblečení
Cituji z instrukce Arcidiecézní charity: Neoblékat děti do
vyřazených ministrantských nebo kněžských obleků. Mají

S l avnostní

Udělejme všechno pro to, aby v našem městě a okolí nebyl
nikdo, kdo bude smutný, že za ním Tři králové nepřišli.
o. Pavel

bohoslužby o  Vánocích

Hrachovec
Štedrý den

Lešná
2100

Jasenice

Slavnost Narození Páně

830

10 00

830

10 00

sobota 25. prosince

Svátek Svaté Rodiny

930

Valašské Meziříčí
6 — poslední adventní mše svatá
1600 — pro děti (s doprovoden cimbálové muziky)
2200 — zpívá chrámový sbor
24 00 — zpívá schóla
630, 800
930 — zpívá chrámový sbor
1730 — ve farním kostele
630, 800, 930 a večer v 1730
30

„Půlnoční“

pátek 24. prosince

2010

neděle 26. prosince

Silvestr

1530 — děkovná bohoslužba na konci roku,
Te Deum, svátostné požehnání

pátek 31. prosince

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

830

10 00

630, 800, 930
1730 — ve farním kostele

830

10 00

630, 800, 930 a večer v 1730

sobota 1. ledna

2. neděle po Narození Páně
neděle 2. ledna

UPOZORNĚNÍ: MŠE SVATÁ V KRÁSNĚ NEBUDE!
PO DOBU VÁNOC V SOBOTU (25. 12. A 1. 1.) BUDE VEČERNÍ MŠE SVATÁ V 17.30 HODIN
MIMOŘÁDNĚ VE FARNÍM KOSTELE.



Zasvěcení posledních let života
Panně Marii

Vánoční koncert
„Aj, růže rozvila se ze kmene krásného,
v ní krása zaskvěla se druhu převzácného.
Ten kvítek spanilý, uprostřed noci chladné
my lidé spatřili.“
V úterý 28. prosince 2010 se uskuteční v našem kostele vánoční koncert, na kterém vystoupí chrámový sbor,
Komorní orchestr při ZUŠ a jako sólisté dva mladí varhaníci, sopranistka Eva Běrská a houslistka Markéta Kudělková. Sbor má připraveny především latinské renesanční
skladby z adventního a vánočního liturgického okruhu, ale
také např. lidovou koledu z Trevírska z XV. století Aj, růže
rozvila se a další. Markéta Kudělková nastudovala Bachův
koncert E dur (I. věta) pro housle a orchestr. Josef Kratochvíl (posluchač Církevní konzervatoře v Opavě) a Vojtěch Trubač (ZUŠ, Valašské Meziříčí) zahrají na varhany
skladby J. S. Bacha. V podání Evy Běrské (posluchačka
vysoké školy v Katovicích) si poslechneme proslulou pastorelu J. J. Ryby Rozmilý slavíčku a koledy za doprovodu
Komorního orchestru.

Svatá Panno Maria, moje drahá Matko, když se nyní můj
život schyluje k večeru, chci Ti radostně zasvětit poslední
léta, která mi Pán ještě daruje, a spojit je s posledními léty
Tvého života na zemi.
Přijmi je ode mne jako dar lásky a vděčnosti, přijmi čas,
který mi Pán Bůh dává prožít na zemi, přijmi i oběti a utrpení, které mi Boží láska sešle. Vezmi to všechno do svých
rukou, očisti a posvěť to svou láskou a ponoř do krve Kristovy. Ve spojení s Jeho i Tvou obětí nabídni všechno nebeskému Otci v oběť lásky a smíru.
Moje drahá Matko, prozař konec mého života a pomáhej mi, abych dokonal svůj život v lásce k Bohu. Přijmi
mě v hodině smrti do své mateřské náruče. Tuto prosbu
Ti předkládám za všechny duše, za své drahé, zvláště za
kněžské duše, které se blíží ke konci svého pozemského
života a potřebují Tvou pomoc. Amen.

Za všechny účinkující srdečně zve

100 let

Bohumír Kratochvíl

Valašské Meziříčí

Křest přijali

Tomáš Vrána
Zlata Iveta Červenáková
Václav Jan Tvardek
Jakub Zbranek
Nikolas Josef Bartoň

Veronika Zemčíková
Adam Josef Sehnal
Nikolas Kubín
Martin Kubín

Před sto lety 3. ledna 1911 byla při slavnostní mši svaté ve
farním kostele zahájena činnost Zemského ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí (lidově Hluchák).
Při příležitosti tohoto výročí bude sloužena v pondělí 3. ledna v 10.00 hodin ve farním kostele ve Valašském
Meziříčí mše svatá, které se zúčastní žáci i učitelé školy pro
neslyšící. Také veřejnost je na tuto slavnostní bohoslužbu
srdečně zvána.
o. Pavel

Dvě hodiny týdně

Lešná
Radim František Krutílek
David Ulrych

Na konec své pozemské cesty došli
Valašské Meziříčí
Jaroslava Prokopová *14. 10. 1942 †5. 11. 2010, Nádražní 203
Kateřina Bělíková *8. 7. 1991 †4. 11. 2010, Hrachovec 218
Františka Strnadlová *25. 5. 1946 †10. 11. 2010, Sušilova 714
František Žlebek *3. 9. 1929 †13. 11. 2010, Podlesí 256
Anna Orlitová *10. 2. 1918 †17. 11. 2010, Na Potůčkách 226
Marie Surovčíková *18. 5. 1949 †20. 11. 2010, Seifertova 699/8
Josef Hadaš *27. 8. 1942 †6. 12. 2010, Seifertova 695

Lešná
Marie Bočková *26. 3. 1923 †22. 11. 2010, Lešná 121

Že je v našem městě hospic CITADELA, to asi každý ví.
Málokdo však ví, že by se mohl zapojit do práce v hospici
jako dobrovolník. Vzhledem k tomu, že většina pacientů
v hospici jsou katolíci, míří výzva v této chvíli do našich
řad. O jakou pomoc jde? Např.: Na chvíli si sednout
k nemocnému člověku a povídat si s ním, modlit se s některými nemocnými např. růženec nebo jim něco přečíst
z Písma svatého či z jiné knihy. U velmi vážně nemocných,
u kterých není nikdo z příbuzných, stačí na chvíli posedět
a pomodlit se např. korunku Božího milosrdenství. Tím
spíše, že nemocný už nereaguje. Jedná se o závazek např.
2 hodiny týdně. Vítáni jsou zvláště ti, kdo mají určitou
zkušenost s nemocným člověkem ve vlastní rodině. Zájemci, ať se přihlásí v hospici u paní Kopecké nebo na jejím
telefonním čísle 605 518 212.
o. Pavel
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Toto číslo vychází o 4. neděli adventní, 19. prosince 2010.
http://zivotfarnosti.hyperlink.cz

