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Přítomný okamžik
Bylo léto, krásné léto, léto jak má být. Škoda, že už skončilo, po-
vzdechne si někdo. Kdyby se tak daly některé okamžiky zachy-
tit a uchovat tak, jak je to možné na fotografii. Myslím si, že to 
možné je.
Pokud se naučíš prožívat přítomnost v Boží přítomnosti, pak nic 
z toho, co jsi zakusil, není ztraceno. Je to navždycky „vyfotogra-
fováno“ v Ježíšově srdci. Když pak do tohoto Srdce vstoupíš a 
začneš vzpomínat, můžeš narazit na ten požehnaný okamžik, 
který jsi tenkrát prožil obklopený Jeho láskou. A to nejen jako 

vzpomínku. U Boha totiž existuje naše minulost, přítomnost i 
budoucnost v jediném okamžiku. On celé dějiny vesmíru pro-
žívá najednou v jediné chvíli. To jen my lidé zakoušíme plynutí 
času. Jak je tedy důležité, abychom prožívali milost přítomného 
okamžiku. Je to jediná chvíle našeho života, která je nám plně k 
dispozici, je to jediná chvíle, kdy se naše přítomnost protne s pří-
tomností Boží. Pak je také dobré s vděčností na tyto požehnané 
chvíle vzpomínat. Znovu dojde k jakémusi putování časem a my 
ještě po letech můžeme čerpat ze studánek našich vzpomínek.

o. Pavel
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Skautské tábory 2012

děvčata a Jirka Mohelník na táboře v Oščadnici

skauti a skautky před společnou mší svatou na táboře chlapců v Rakové
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Skautské zprávy
O letošních prázdninách podnikl skautský 7. oddíl z naší farnosti 
dva tábory. Jak chlapecký, tak dívčí tábor se konal v oblasti slo-
venských Kysuc. Prožili jsme tam krásné, byť trochu deštivé dny. 
Skoro se tomu ani nechce v letoším suchém létě věřit.
V září opět začíná pravidelná celoroční činnost. Ministranti se 
scházejí v úterý v 17.00, skauti mají schůzku ve čtvrtek v 15.30, 
vlčata (mladší kluci) v pátek ve 14.00. Schůzka skautek se koná 
v pondělí v 15.00, světlušky (mladší holky) v pátek ve 14.00 a v 
16.30. Pokud zvažujete, že byste se chtěli přidat, jste vítáni. Ne-
váhejte dlouho, není vyloučeno, že se čas konání schůzek ještě 
změní, tak ať nás v uvedenou dobu najdete. Schůzky probíhají v 
klubovnách nad toaletami na dvoře a v suterénu fary.

Filip Dřímal

oblíbená hra Ringo

Charita informuje
Den charity v Charitě Valašské Meziříčí

Den 27. září je oficiálně vyhlášen Dnem chari-
ty na počest kněze sv. Vincence z Paula, který 
zasvětil svůj život práci pro nejchudší.
Charita Valašské Meziříčí Vás v tento význam-

ný den zve na mši svatou, která se bude konat v 10.00 hodin 
v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Tento 
charitní dům, který byl po rekonstrukci nově otevřen, si pak zá-
jemci, v rámci dne otevřených dveří, budou moci prohlédnout 
a získat informace o činnosti nejen charitního domu, ale i ostat-
ních zařízení Charity Valašské Meziříčí.
V rámci Dne Charity bude v sobotu 29. 9. 2012 Charita Valašské 
Meziříčí a obec Valašská Bystřice pořádat slavnostní koncert 

„Pomáhejte s námi“, na kterém vystoupí dechová hudba Bystři-
čanka a dechová hudba Straňanka - vítěz Zlaté křídlovky a mistr 
Evropy dechových hudeb.
Koncert „Pomáhejte s námi“ se uskuteční ve venkovním amfi-
teátru U Společenského domu u Pernických od 15.30 do 18.00 
hodin. V případě nepříznivého počasí se koncert bude konat v 
sále Společenského domu u Pernických. Vstupné je dobrovolné.
Připomenutí Dne charity vyvrcholí téhož dne večer Taneční zá-
bavou s dechovou hudbou Straňanka, jejíž začátek je stanoven 
na 19.30 hodin. Vstupné bude 80,- Kč.
Výtěžek z obou akcí Charita Valašské Meziříčí použije na dovy-
bavení Charitního domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici.

Sponzorem celé akce bude stavební společnost Radekov spol. s 
r. o. z Rožnova pod Radhoštěm.
Vstupenky je možné zakoupit v Informačním centru ve Valaš-
ské Bystřici, rezervovat na telefonním čísle 571 759 716 nebo 
zakoupit přímo na místě.
Jste srdečně zváni. Přijďte se pobavit a tím zároveň pomoci spo-
lu s námi.

Co nového na Zastávce...
Možná někteří z Vás vědí, že existuje 
valmezská charitní Zastávka. Není to 
žádná speciální čekárna na prostře-

dek městské hromadné dopravy, je to spíše „čekárna na dospě-
lost“. Jejím posláním je vytvořit prostor a podnětné prostředí 
mladým lidem, kteří někdy obtížně hledají své místo v dnešním 
světě. Jde o nízkoprahový klub pro děti a mladé lidi mezi 12 
a 26 lety. Mohou přijít, zastavit se, popřemýšlet o životě a jít 
dál… Buď stejnou cestou, nebo alespoň malinko změnit směr. 
K tomu jim nabízíme prostor se spoustou aktivit a pohodovým 
prostředím. Mohou si zahrát fotbálek, ping pong, šipky, zajít s 
námi do tělocvičny. Poskytneme jim také podporu a pomoc při 
problémech se školou, ve vztazích, s drogou, alkoholem, ale i v 
dalších náročných životních situacích. Nabízíme pomoc včetně 
doprovodu při jednání na úřadech nebo zprostředkování kon-
taktu na další odborníky. Pořádáme také různorodé akce všeho 
druhu – koncerty, workshopy, besedy, filmové kluby, výlety do 
přírody, nocovky, sportovní turnaje, řezbářskou dílnu, korálko-
vání a další výtvarné, hudební, taneční a sportovní aktivity.
Letošní léto přineslo na Zastávku mnoho nových událostí. 
K 30. 6. 2012 jsme úspěšně naplnili podmínky veřejné zakázky 
na Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji. To 
ve skutečnosti neznamená, že náš klub končí. Jen už bude dál 
financován z jiných zdrojů. Pro letošní rok to jsou dotace MPSV, 
Město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj.
Další významnou událostí je naše stěhování do jiných prostor. 
Ke 30. 7. 2012 jsme skončili v bývalé diskotéce Malta a přestě-
hovali jsme se na Vrbenskou ulici. Jde o budovu, kde dříve sídlila 
Diakonie – stacionář pro seniory. Tady jsme už 31. 7. službu po 
přestěhování otevřeli. Díky finanční podpoře Zlínského kraje 
jsme naše letní a podzimní aktivity rozšířili o lekce horolezectví, 
streetdance, výuku žonglování a stolního fotbálku. Největším 
prázdninovým lákadlem bezesporu byla návštěva lanového 
centra 12. 7. ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Romská pouť v Poličné
Dne 9. 8. 2012 se konala již šestá romská pouť k svátku blaho-
slaveného Zeferina.
Jako vždy jsme se sešli v parku Abácie v 15 hodin, odkud jsme šli 
průvodem do kapličky v Poličné na Kotlině. Při bohoslužbě jsme 
se modlili za všechny Romy, za rodiny s dětmi a za vzájemné 
porozumění. Tento rok bylo totiž téma pouti SMÍŘENÍ a VZÁ-
JEMNÉ POROZUMĚNÍ.
Také se četlo evangelium o marnotratném synovi, který utratil 
všechen majetek, co mu otec svěřil. Nakonec se vrátil domů s 
prázdnou a otec mu odpustil. Při bohoslužbě se hrály křesťan-
ské písně. Hrála kapela složená z dětských hudebníků z klubu 
Zeferino společně s vedoucí klubu Irenou Ševčíkovou. O hudeb-
ní zábavu před kapličkou se jako každým rokem postaral Ivan 
Kandráč. Pro děti byla připravena biblická soutěž s krásnými od-
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zŠ salvátor

Jiří Pavlica s Broučky

měnami. Při soutěži nám hodně pomohli dobrovolníci z ADRy 
a naši bývali dobrovolníci. S občerstvením a další organizací 
pomáhali stálí dobrovolníci Zeferina. Moc jim za to děkujeme! 
Také jsme tam měli dva koníky, na kterých se mohly povozit 
nejen děti, ale i dospělí. Na pouť přišlo kolem 50-60 lidí. Všichni 
byli naprosto spokojeni. Už teď se všichni těšíme na další rok.

Za klub Zeferino: Kateřina Pechová

Poděkování
Prázdniny utekly jako voda a než jsme si stačili všichni dosta-
tečně odpočinout, je tu opět nový školní rok se svou kupou 
starostí a povinností, a to nejen pro děti, ale i pro jejich rodi-
če. Nejinak je tomu v Azylovém domě, jen s tím rozdílem, že 
prázdniny představují pro pracovníky tohoto zařízení jedno z 
nejzátěžovějších období celého roku. Nefunguje škola ani škol-
ka, všechny ubytované děti jsou tedy „doma“ a hledají, jak by 
svůj čas naplnily. A že to nejsou vždy činnosti z našeho pohledu 
smysluplné, to známe všichni rodiče. Kdo nemá doma potomka, 
co by nejraději seděl celý den u počítače nebo televize… 
Smyslem našeho zařízení není volný čas klientů vyplnit organi-
zováním zábavné činnosti, ale podpořit maminky, aby to byly 
ony, kdo aktivity pro sebe a své potomky vymyslí a zrealizují 
nebo se alespoň na jejich realizaci významným způsobem po-
dílí. To je pro ně i pro nás docela náročný úkol. Musíme si uvě-
domit, že naši klienti jsou ve svých možnostech omezeni nejen 
finančně, ale i sociálně. Nemají poblíž babičky na hlídání ani 
rodinu a přátele. Sami nezažili prázdniny vyplněné dovolenou 
s rodiči, tábory, prázdniny u babiček, apod. Neznají naše město 
ani jeho okolí. Nemají tedy ani nápady a často ani dostatečnou 
motivaci. Proto vítáme každou nabídku, která je pro naše kli-
enty přitažlivá a díky níž se mohou nejen zabavit, ale hlavně se 
něco i naučit, rozvinout své dovednosti a znalosti, poznat Valaš-
ské Meziříčí a jeho okolí apod.
Takové možnosti nám v letošním roce poskytlo několik organi-
zací a služeb, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Je 
to především dobrovolnické centrum organizace Adra, které 
každoročně o prázdninách vysílá partu nadšených mladých lidí 
ochotných věnovat zdarma svůj čas a energii druhým lidem. O 
letošních prázdninách docházeli na azylový dům celých 10 dnů, 
během nichž se intenzivně věnovali především dětem. Mamin-
ky v té době korálkovaly s další dobrovolnicí.
Poděkování patří rovněž Hasičskému záchrannému sboru, který 
sídlí těsně v našem sousedství. Jeho pracovníci uspořádali pro 
naše děti a jejich maminky exkurzi do svého zařízení s ukázkami 
své techniky i dovedností nutných pro záchranu lidských životů. 
Zapomenout nemůžeme ani na další pracovníky Charity, pře-
devším klubu Zeferino a SASanek. Ti uspořádali pro ubytované 
maminky a jejich děti několik poznávacích vycházek do okolí Va-
lašského Meziříčí a soutěžní odpoledne pro rodiče a děti. 
Většina aktivit se setkala s pozitivním ohlasem ze strany klientů. 
Děti však ze všeho nejvíce ocenily týdenní tábor pro koledníky, 
který letos Charita Valašské Meziříčí pořádala poprvé jako po-
děkování dětem za jejich nasazení při Tříkrálové sbírce. A proto-
že při té pravidelně vypomáhají i děti z Azylového domu, mohly 
se i ony tábora zúčastnit. Pro mnohé z nich to byl první tábor v 
životě. V neposlední řadě tedy naše poděkování patří i našemu 
pastoračnímu asistentovi, který celý tábor zorganizoval i vedl.

Prázdniny v Azylovém domě

Nový školní rok 2012/2013
A opět jsme všichni v naší škole o rok starší a myslím, že mnozí 
z nás i bohatší o mnoho životních zkušeností a děti hlavně o 
prázdninové zážitky. Letošní školní rok přinesl velkou změnu žá-
kům 4. a 5. ročníku. Dostali nové třídní učitele. Ve 4. třídě je to 
pí. uč. Krupová a v 5. třídě p. uč. Škorňa. Doufáme, že se jim u 
nás a v jejich třídách bude líbit. Novým prvňáčkům přejeme co 
nejúspěšnější vstup do "velké" školy a deváťákům zase co nej-
lepší poslední rok v naší "malé" škole. A jestli se někomu stýská 
už teď po prázdninách, tak první krátké volno přijde od 27.-30. 
září 2012. Bližší informace získají všechny děti od svých třídních 
učitelů. Tak všem od 1. po 9. třídu - úspěšný školní rok!!!

Školní pouť - sv. Hostýn
V pátek 14. 9. naše škola oslavila Den církevních škol poutí na 
sv. Hostýn. První stupeň na toto poutní místo dovezly autobusy, 
druhý stupeň se vydal vlakem do Bystřice pod Hostýnem a pak 
pěkně pěšky až nahoru. Celkem jsme spěchali, takže jsme určitě 
pokořili časový rekord. Nahoře nás přivítalo nevlídné a stude-
né počasí. Některým vadilo, protože dorazili spocení, někteří 
jej příliš neřešili, protože se těšili na stánky a místní vyhlášené 
dobroty. Prošli jsme s celou školou Jurkovičovu Křížovou cestu 
a pak jsme se v kostele zúčastnili i s jinými návštěvníky mše. 
Pak už se většina rozprchla po stáncích, ale někteří dali raději 
přednost teplé polévce a čaji. Žáky II. stupně poté svezly k vlaku 
autobusy, které se posléze vrátily pro mladší žáky a dovezly je 
zpět před školu.

Drakiáda
Již tradiční akci naší školy v sobotu 15. 9. provázelo vydařené 
počasí. Jednotlivá stanoviště díky učitelům fungovala, špekáč-
ky se grilovaly, kolo štěstí se točilo bezchybně, balónky se na-
fukovaly a opět někomu uletěly, koník byl neustále v obležení 
jízdychtivých dětí, hrál se fotbal, skákalo se v hradu, hasičům 
fungovala stříkačka a hlavně se potkávali známí a povídali si, jak 
jde život. Velký dík patří "holkám" v občerstvení, které se stara-
ly o mlsné jazýčky dětí i dospělých, ale i o závěrečný úklid. Tak 
tedy na shledanou opět za rok, velké díky všem sponzorům.

Lenka Adámková

Již nyní si vás dovolujeme pozvat na hudební setkání Jiřího Pavli-
ci, který vystoupí v doprovodu dalšího člena Hradišťanu Josefa 
Fojty a našich Broučků. Na konci minulého školního roku se po-
dařilo nahrát první CD našich Broučků, které obsahuje i některé 
skladby právě Jiřího Pavlici. K naší velké radosti pan Jiří Pavlica 
přijal naše pozvání, aby si s námi zazpíval a podpořil naše malé 
i větší (i největší) zpěváčky. Při této příležitosti bude k dispozici 
právě toto nově vzniklé CD.
Toto nejen hudební setkání se uskuteční v našem farním kos-
tele ve čtvrtek 18. října 2012 v 18.00 hodin.
Srdečně vás všechny zveme. Bližší informace budou včas ozná-
meny.
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Mladifest 2012 – ozvěny z Medžugorje

Škola pro naše děti
Chceme vám farníkům představit prostřednictvím ŽF iniciativu, 
která vznikla z ochoty rodičů zapojit se do aktivní spolupráce se 
základní školou SALVÁTOR nejen v oblasti výchovy a vzdělávání, 
ale především v mimoškolních aktivitách.
U založení tohoto sdružení stáli rodiče a zástupci z řad učitelů. 
Tato občanská iniciativa nese název
 Občanské sdružení ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI
V krátkosti vám představujeme, co je naším cílem:
•  aktivně spolupracovat s vedením a radou školy 
•  spoluvytvářet atmosféru dialogu mezi rodiči a školou, hledání 
řešení problémů
•  společně hledat lepší podmínky pro provoz školy (větší, pří-
padně vlastní prostory, zázemí pro děti i učitele, odborné třídy, 
tělocvična apod.)
•  pomáhat v oblasti získávání finančních prostředků a sponzo-
ringu pro mimoškolní aktivity
•  podporovat sportovní, kulturní a společenské aktivity školy 
(Broučci, Posezení u cimbálu, sportovní akce, Betlém apod.)
•  zlepšování image školy (všestranná prezentace úspěchů školy)

Rádi bychom, kdyby se postupem času k nám připojilo více ro-
dičů, kteří mají zájem pomáhat, a společně tak přispějeme k 
lepšímu rozvoji naší církevní školy. Uvítáme zároveň vaše pod-
něty, návrhy na zlepšení, popřípadě stížnosti, ale i jakoukoliv 
pomoc ze strany rodičů a přátel školy.
Pro lepší komunikaci uvádíme jména a kontakty současných 
členů sdružení. Pokud budete mít jakékoliv náměty, zájem o 
spolupráci, připomínky apod. v souvislosti s naší ZŠ Salvátor, 
můžete se mj. obrátit na níže uvedené kontakty

Miloš Skýpala  (tel. 608 866 261 )  skypala@cbgimpex.com
Jindřich Vrána  (tel. 606 724 928 )  jindrich.vrana@cez.cz
Jana Volfová  (tel. 721 101 526)  janawolfova@gmail.com
Ladislav Denk (tel. 737 277 977)  ladislav.denk@vahala.cz
Barbora Denková (tel. 737 277 987)  barbora.denkova@vahala.cz
Hynek Vančura  (tel. 602 564 188 )  hynek.vancura@cez.cz
Michal Perutka  (tel. 731 437 719)  PERUTKM@airproducts.com

Věříme, že společně tak můžeme přispět k dalšímu rozvoji cír-
kevní školy Salvátor. Těšíme se na spolupráci s vámi rodiči i far-
níky.              Miloš Skýpala

První tři dny probíhaly stejně jako v minulých letech - moře a vo-
dopády. Změnou byla návštěva Mostaru - rozbombardovaného 
města, kde dodnes dochází ke konfliktům mezi křesťany a mus-
limy. Tyto dny byly pro nás skvělým uvolněním, ale nejvíce jsme 
se těšili na program Mladifestu a setkání s Bohem při eucharistii.
Všechna svědectví, která jsme vyslechli byla povzbuzením do 
všedního života. Za zmínění stojí přednáška Američana, který 
skz svou nevěřící ženu poznal moc ďábla a mnohem silnější moc 
Boha, která mu zachránila manželství. Velký ohlas mělo i svědec-
tví otce Timoteje, který se přes zedníka, policistu, hradní stráž a 
modeling dostal k Bohu.
Celým programem nás provázely i nepříjemnosti, při nichž jsme 
na vlastní oči viděli působení zlého ducha. Posedlí lidé vydávali 
zvuky, při kterých běhal mráz po zádech. Tato zkušenost pro nás 
byla zážitkem, který nás posunul blíž k Bohu a odhalil sílu mše 
svaté a důraznější Boží mocí nad ďáblem.

Všechny tyto události se pro nás staly velkým přínosem, které 
nyní můžeme využít při hlásání Boží lásky a moci nevěřícím li-
dem.       Barča a Maruška

Na tento festival jsem jel poprvé a můžu říct, že jsem zde jel už 
z určitým očekáváním, především díky zkušenostem kamarádů 
a členů rodiny, kteří již na tomto festivalu byli, obdrželi určitou 
zkušenost a kteří z tohoto festivalu rozhodně neodjeli s prázd-
nou. Při příjezdu do Medžugorje jsme všichni mohli cítit velké 
objetí a přivítání Panny Marie, která na nás již čekala s otevře-
nou náručí. Sám můžu říct, že pro mě Medžugorje byla úžasným 
odpočinkem od všech starostí a těžkostí, měl jsem možnost cho-
dit na různá svědectví, každý den jít na mši svatou a na adorace, 
které byly nádherné a při kterých člověk doslova cítil, že není na 
nic ve svém životě sám, že ať děláme co děláme, Panna Maria na 
nás stále dohlíží a má nás nekonečně moc ráda. Mohl jsem zde 
taky na vlastní oči vidět, jak ďábel dokáže napadnout každého 
člověka, a že jedinou zbraní proti tomuto zlu je držet se růžence 
Panny Marie a kříže Ježíše Krista, nad kterými ďáběl nemůže ni-
kdy zvítězit!
V Medžugorji jsem získal spoustu nových přátel a měl možnost 
zažít spoustu krásných zážitků jak s kamarády tak s Pannou Marií, 
protože ona mi každý den dávala najevo, že je se mnou.
Jet do Medžugorje bych každému, kdo zde ještě nebyl, určitě do-
poručil, protože neodjede s prázdnou!          David

Možnost jet do Medžugorje se mi v letošním roce naskytla po-
prvé. Lidé okolo mě to komentovali různě. Někteří o ní mluvili s 
nadšením, jiní si z tohoto místa utahovali. Já sama jsem nevě-
děla, jaký mám na Medžugorje názor, a tak jsem se rozhodla, že 
ji navštívím. S chvěním a zároveň zvědavostí jsem se na letošní 
Mladifest přihlásila. Katecheze, nejrůznější svědectví, modlitba 
růžence, mše svaté, adorace a mnoho dalšího mělo obrovskou 
hloubku. I když jsem i na tomto místě cítila komerci, zároveň 
jsem vnímala, jak je to neuvěřitelně promodlené místo, kde se 
Ježíš se svou matkou dotýkají srdcí lidí. A to pro mě bylo to nej-
podstatnější a nejkrásnější. Znovu jsem se ujistila v tom, jak nás 
Hospodin miluje a jak je dobrý. Toho jsem si byla samozřejmě 
vědoma, ale během roku při každodenních starostech jsem na 
to často zapomínala. Ještě více jsem však zapomínala na naši 
matku Marii a právě v Medžugorje jsem si opět připomněla, jaká 
je mocná přímluvkyně. Jsem velice vděčná za to, že jsem moh-
la Medžugorje navštívit a doufám, že budu mít možnost se tam 
vrátit. Obrovským povzbuzením pro mě je, že Ježíš a Maria jsou s 
námi v každém okamžiku našeho života, ať jsme kdekoli na světě, 
a záleží jen na nás samotných, zda je pozveme dál do našich srdcí.

účastník (dalsí svědectví na straně 8)

Milí spolufarníci,
chceme vás prosit o shovívavost s hlukem, který při mši svaté 
někdy generují živější či méně spokojené děti. V našem hojně na-
vštěvovaném kostele totiž není žádný ideální prostor pro kočár-
ky, kde by člověk mohl mít pocit, že nezavazí. Boční kaple Panny 
Marie se zdá k tomu poměrně vhodná, jenomže akusticky fun-
guje spíše naopak – dětské výkřiky, žvatlání či bouchnutí hračky 
ještě zesiluje. Napadlo nás tedy, že kdyby se kaple vybavila ko-
bercem, hluk by byl tlumenější. Navíc by pak kaple byla tepel-
ně příjemnější pro ty malošky, kteří zatím třeba nechodí, ale v 
kočárku celou dobu nevydrží, což jako prevenci rýmy my rodiče 
oceníme především v chladném období od září do května...
Děkujeme za pochopení.          Alžběta Dřímalová a mnozí další

Prosba rodin s malými dětmi
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Biřmování v Lešné

Důležité informace

Neztrácejme naději
Při svém prázdninovém putování jsem „zabloudil“ do malé vesni-
ce nedaleko Vranovské přehrady na Znojemsku. Vesnice se jme-
nuje Oslnovice. Velmi mne zaujal příběh místní kaple, který nám 
vyprávěl pan Miloš Voříšek, bývalý starosta této obce.
Kaple byla postavena původně v Brně v kasárnách za 1. světové 
války k duchovní útěše nemocných a raněných vojáků. Vysvěce-
na byla 8. dubna 1916 brněnským biskupem Dr. P. Huynem. K 
bohoslužbám sloužila do padesátých let. Po nástupu komunismu 
už jen jako skladiště vojenského materiálu. V roce 1969 měla být 
zbořena, aby nepřekážela výstavbě budov pro vojenskou akade-
mii.
Naštěstí v ní byly malby akademického malíře Jana Kőhlera (viz 
křížová cesta na sv. Hostýně), které byly chráněny památkovým 
úřadem. Po složitých jednáních bylo dohodnuto s vojenskou 
správou přemístění kaple do Oslnovic na Znojemsku. Tam už 
celá desetiletí toužili mít svůj kostel. Tento sen byl tedy na do-
sah ruky. Kaple byla na podzim roku 1969 zásluhou JZD v Osl-
novicích v Brně rozebrána a všechen materiál převezen o 100 
km jižněji do Oslnovic. V zimě se stavět nedalo a na jaře 1970 již 
normalizace pokročila natolik, že stavební povolení z politických 
důvodů vydáno nebylo. Zdálo se, že došlo na varovná slova míst-
ního děkana: „Nic tady nevozte, stejně vám to stavět nepovolí.“  
Rozebraný materiál čekal v Oslnovicích ve stodolách a na půdách 
až do roku 1993, kdy bylo stavební povolení na kapli konečně 
vydáno. 25. května roku 1996 byla kaple NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE 
JEŽÍŠOVA znovu vysvěcena prelátem Dr. Ludvíkem Horkým. Hřbi-
tov a márnice u kaple byly vystavěny v roce 1996-1998.
Tolik stručná historie malé kaple na jihu Moravy. Proč o tom píšu 
do Života farností? Abychom nikdy neztráceli naději, abychom 
věřili, že i to, co bylo zbořeno, může být opět vystavěno. To platí 
především pro rodinu a manželství. Na druhé straně je třeba si 
uvědomit slova žalmu:  Nestaví-li dům Hospodin, marně se na-
máhají stavitelé. Pan Voříšek se s námi loučil slovy:  „Komu Pán 
Bůh nedá povolení a požehnání, ten nedokáže nic.“ Dalo by se to 
také shrnout slovy sv. Josemaria Escrivy de Balaguer: „Kdyby se 
ti někdy zdálo, že se všechno hroutí, nehroutí se nic! Protože Bůh 
své bitvy neprohrává!“        o. Pavel

Naše příprava na biřmování ve Valašském Meziříčí je u konce. 
Tento článek píšu týden před biřmováním a vy, dá-li Bůh, si ho 
přečtete po této slavnosti. Mám velikou radost, že mohu vy-
hlásit další přípravu na biřmování, a to ve farnosti Lešná. První 
setkání se uskuteční v pátek 12. října ve farním kostele v Lešné 
v 19 hod. Tam se domluvíme, kdy a kde se budeme setkávat. 
Záleží na tom, kolik biřmovanců se přihlásí a kdy budou mít čas. 
Proto prosím nejen farníky z Lešné a okolí, aby o této možnos-
ti informovali prakticky všechny, koho potkají (od 8. třídy ZŠ). 
Přihlásit se mohou i nepokřtění a prožít tak přípravu na křest 
i biřmování  v jednom. Přihlásit se mohou i ti, kdo ještě nebyli 
u zpovědi a 1. sv. přijímání, případně nežijí v církevním manžel-
ství. To všechno se dá dořešit během přípravy. Myslím v tuto 
chvíli také na všechny „děti“, které jsem za ta léta učil v Lešné 
náboženství  a připravoval na 1. svaté přijímání. Jak rád bych je 
teď všechny obešel a povzbudil je, aby to alespoň zkusili. (Mož-
ná, že by jim někdo z našich farníků nebo jejich kamarádů mohl 
vhodit do schránky přihlášku.) Myslím také na rodiče dětí, které 
již tolik roků připravuji na svaté přijímání. Odvahu, zkuste to!

o. Pavel

Mše svaté ve farním kostele ve Valašském Meziříčí
•  Od pondělí 1. října bude večerní mše svatá začínat v 17.30 hod.
•  Ranní mše svatá je každý den po celý týden v 6.30 hod. (Jsem 
rád, že, ráno přichází ve všední dny na mši svatou stále tolik lidí. 
Vytrvejte!)
•  Večerní mše svatá ve všední dny bude v pondělí, ve středu a 
v pátek. 
•  Ve čtvrtek bude od 18.00 do 19.00 hodin adorace zakončená 
svátostným požehnáním a svatým přijímáním. (Vysvětlení: Ve 
čtvrtek bývá pravidelně večerní mše svatá v Lešné. Navíc kaž-
dý třetí čtvrtek v měsíci je konference našeho děkanátu. Když 
na tento den připadne pohřeb, na každého kněze z naší farnosti 
vyjdou  minimálně dvě mše svaté, někdy i tři. V případě, že ve 
farnosti zůstane jen jeden kněz, např. kvůli nemoci, je situace 

neudržitelná. Tímto chci poděkovat našim jáhnům Františku Ku-
benkovi a Jiřímu Dřímalovi za vedení čtvrtečních adorací.)
Svátost smíření
Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí se zpovídá 15 minut 
před ranní mší svatou od pondělka do pátku.
Před večerní mší svatou (tj. pouze pondělí, středa a pátek) se 
zpovídá vždy 30 minut. První sobotu v měsíci se zpovídá dopole-
dne od 7.30 hodin do 8.30 hodin.
Ve čtvrtek během hodinové večerní adorace se bude zpovídat 
jen, když se to v neděli vyhlásí (např. před dušičkami nebo vá-
nocemi).
Zpravidla se také zpovídá před večerní mší svatou v sobotu v 
Krásně a v neděli ve farním kostele. Prosím o shovívavost, když 
to někdy nevyjde.
Úřední hodiny na faře ve Valašském Meziříčí
Pondělí a středa: 8.30 – 10.00 hodin a 14.30 - 16.00 hodin.
V tomto čase by na faře měl vždycky někdo být. Přesto doporu-
čuji, abyste případnou návštěvu domluvili telefonicky na mém 
čísle 731 621 221. V některých případech (např. křest, sňatek 
atd.) je totiž lepší domluvit si schůzku na termín mimo úřední 
hodiny.

o. Pavel

„Právě varhanní hudba umí jedinečným způsobem beze slov vy-
kládat liturgická tajemství, tlumočit je a podporovat uctívaní v 
Duchu a pravdě. Ať se jejich řeč, srozumitelná napříč hranicím 
pro všechny lidí, stane poslem lásky a pokoje!“ (Jan Pavel II. při 
žehnání varhan ve Vatikánu v roce 1981)
Díky finanční podpoře  města a kraje se i v našem kostele usku-
teční první ročník varhanního festivalu. Královský nástroj – var-
hany jsou jednak nástrojem kultovním (uplatňují se při liturgii), 
ale také nástrojem kulturním (uplatňují se jako koncertní médi-
um). Na organizaci festivalu se podílí tedy naše farnost a pomoc 
nabídli také kolegové ze ZUŠ. Letos se nám představí tři osobnos-
ti – Lukáš Hurtík (profesor konzervatoře Ostrava), Jaroslav Tůma 

– náš nejznámější varhanní virtuóz (AMU Praha) a Irena Chřibko-
vá (titulární varhanice v bazilice sv. Jakuba v Praze). Umělecký 
profil jednotlivých účinkujících bude uveden na programech.
Tímto si vás dovoluji srdečně pozvat na všechny festivalové kon-
certy, které proběhnou vždy v úterý v 18 hodin, a to 2. října, 
23. října a 27. listopadu. Věřím, že tuto nabídku využijeme a na 
všech koncertech zaplníme kostel. Vstupné je dobrovolné.

Bohumír Kratochvíl

Podzimní varhany - varhanní festival
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pan Miloš Voříšek s fotografiemi původního kostela v Brně

západní pohledvýchodní pohled

pohled na oltář
pohled na kůr

Kaple Božského Srdce Ježíšova
v Oslnovicích

vitráž nad oltářem
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Mladifest 2012 – Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji

závěrečný růženec u vodopádu Kravica

navštívili jsme i historické centrum města Mostar

kříž na Križevaci:
„Ježíši Kriste, Spasiteli světa, vysvoboď 
nás od všeho zla.“

děkujeme Jindráčovi za mnohaletou 
organizaci pouti na Festival mládeže

Mladifest - ozvěny z Medžugorje pokračování ze strany 5
Musím přiznat, že do Medžugorje chodím rád a dává mi to moc 
pro můj život jako člověka, věřícího člověka a jako kněze - člo-
věka. Medžugorje ještě není uznané církví a každý z nás má tu 
možnost udělat si sám úsudek o tomto milostivém místě.
Jednou mi jeden můj kamarád řekl, jak se ho jeho kněz ptal: 

„Proč chodíš tak daleko za Pannou Marií – vždyť ji máš i tady na 
Slovensku.“ A on mu řekl: „Dobře, otče, ale vysvětlete mi, proč 
se tady nedokážu pomodlit ani jeden růženec a v Medžugorje 
se rád pomodlím i tři za den?“
A toto i mě tak přitahuje na tomto místě: že se tam tak dobře, 
sladce a lehce modlí, že se tam člověk cítí tak přirozeně, nenu-
ceně, bez masky, radostně, že tam má pocit takového bezpečí - 
pocit domova… Proto tam chodím moc rád a taky to doporučuji 
každému - ať je věřící, nevěřící nebo hledající.    účastník

Festival, který jsme letos uprostřed prázdnin s naší mládeží na-
vštívili, byl už 23. Sešlo se nás tam na 80 tisíc poutníků z 64 
národů a zájem stále roste. Každý den festivalu byl naplněn 

modlitbou, přednáškami a svědectvími na prostranství za 
kostelem, adoracemi a mší svatou, při které koncelebrovalo 
až 600 kněží, Po celou dobu festivalu zpovídaly desítky kněží 
ve všech možných jazycích, ale byla i příležitost k soukromé 
adoraci v kapli. Bylo krásné vidět desítky lidí vystupovat sa-
mostatně nebo ve skupinách na okolní kopce Križevac nebo 
Podbrdo ve všech denních i nočních hodinách – někteří i 
bosky. Na tomto místě dochází i k tělesným uzdravením: bě-
hem našeho pobytu v Medžugorji se uzdravila jedna dívka 
na vozíčku ze Švýcarska, ale největší uzdravení jsou v duších 
po dobré zpovědi – ne nadarmo se říká Medžugorji ZPOVĚD-
NICE SVĚTA.  Někteří mladí lidé se zde poprvé setkali se zlem 
tváří v tvář, když v konfrontaci s Božími věcmi začali lidé po-
sedlí démonem nepříčetně křičet. Když se mě ptali, co mne 
oslovilo nejvíc, tak musím říci, že to bylo mimořádné zjevení 
Panny Marie 2. 8. u Modrého kříže a svědectví muže ze Skot-
ska, který byl v Medžugorji inspirován k tomu, aby pomáhal 
těm nejchudším ve světě – tvrdil, že za 12 $ má jedno dítě v 
Africe jídlo na celý rok.    P. Jiří Polášek, poutní místo Zašová


