
občasník 

pro farnosti 

Valašské Meziříčí a Lešná  

život
farnos t Í

z obsahu

Přiznání (nikoliv daňové)  3
Páter Pio vyučuje modlitbě  5
Poselství papeže Františka k postu  5

Bohoslužby o Velikonocích 2014  7
Pastýřský list o. arcibiskupa k době postní  8
Vzpomínka na P. Absolona  9

     březen 2014 | číslo 3 |

1

Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu. 
Bůh tolik miloval.

Kapkou krve, krůpějí potu Ježíš tebe kupoval.
On tě miloval první, on tě kupoval krví.

Vírou zajeď na hlubinu, má sílu uzdravit tvou rakovinu.
Lékař je duše i těla, Jemu se odevzdej zcela.
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Křížová cesta pro spěchající

I. Pilát spěchá - Už aby byl víkend, ještě musím vyřídit případ 
Ježíš Nazaretský. Představa, že bych v tom pokračoval ještě po 
neděli, je nepředstavitelná
II. Také Ježíš spěchá - Už abych byl v Jeruzalémě. Už abych jedl 
velikonočního beránka. Už abych viděl a objal svůj kříž.
III. Také vojáci spěchají - A proto, že spěchají, Ježíš padá, nesta-
čí jejich tempu. Pane, nauč nás respektovat ty, kteří nedokážou 
dělat všechno tak rychle jako my.
IV. Maria nespěchá - Jde s Ježíšem. „Čas se vleče smutným 
a utíká šťastným. Ale těm, kteří milují, se čas snoubí s věčností...“ 
(Henry van Dyke)
V. Šimon spěchá z práce - Už abych byl doma, natáhl se, přečetl no-
viny a vypil si to svoje pivo. Najednou překážka - Ježíš Nazaretský. 
Děkujeme ti, Pane, že nás často zabrzdíš a zastavíš v našem spěchu. 

VI. Veronika nespěchá - Váhá. Mám, nemám, pomůže to, nepo-
může? Pak pochopí, že malý skutek z lásky má obrovskou cenu.
VII. Ježíš podruhé padá - Když poznáváme svou slabost a pa-
dáme, ušetříme trochu času na přemýšlení, sebereflexi a sebe-
poznání.
VIII. Ježíš nemá naspěch - Přes veliké bolesti se zastaví a s lás-
kou učí druhé. Tentokrát plačící ženy.
IX. Spěch se nevyplácí - Ježíš padá potřetí. Vojáci mají strach, 
že kříž nedonese k cíli. Ježíš vstane a jde dál, láska mu dává sílu.
X. Tišící prostředky - Nápoj z myrhy, octu a žluči má zmírnit bo-
lest odsouzenců. Ježíš odmítá. Zná cenu času a hodnotu utrpení.
XI. Ježíš je přibit na kříž - Pro někoho nepříjemný okamžik, pro 
Ježíše ne. Vždyť si naše jména s láskou vyryl do dlaní.

XII. Čas se naplnil - Dokonáno jest. Poprvé v dějinách někdo 
umřel láskou a z lásky. Jsme zachráněni!
XIII. Naděje - uzdravuje nepříjemné vzpomínky a dává smysl 
čekání. Maria má živou naději na vzkříšení svého syna.
XIV. Ježíš je pohřben - To není minulost. Jeho smrt a vzkříšení 
se zpřítomňuje při každé mši. Spěchej na mši! Při mši však ne-
spěchej, trpělivě, klidně a s láskou prožívej každý její okamžik.

o. Pavel
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Přiznání (nikoliv daňové)
Některým z našich farníků jsem to už říkal, a tak si myslím, že by 
nebylo špatné, aby to věděli všichni, přinejmenším čtenáři Živo-
ta farností. Poslední léta svého života jsem měl dojem, že je to 
stále těžší. Jednak dost práce v našich farnostech a díky tomu, 
že jsem tady už dlouho, stále lépe vidím, co by se ještě dalo a 
mělo dělat a člověku už někdy docházejí síly. Pak určitá rutina, 
však už to nějak udělám, už mám nějaké zkušenosti. A navíc ne-
kázeň v denním řádu, nepořádek a neschopnost si odpočinout 
a samozřejmě napětí, které vychází z mezilidských vztahů na 
všech frontách. Marný boj s nadváhou (Jednu dobu jsem vážil 
už téměř 120 kg). Spousta promarněného času u počítače a k 
tomu ještě nějaké zdravotní problémy. Když jsem přes veškeré 
začínání s dobrou vůlí chtěl dát věci do pořádku, měl jsem pocit, 
že jsem jako Sisyfos, který se marně snaží vytlačit kámen na vr-
chol hory. No a když jsem se před rokem dověděl, že mám ještě 
cukrovku, říkal jsem si, že je nejvyšší čas odejít někde do pohra-
ničí, kde budu mít v kostele 5 až 10 lidí a kromě toho dost času 
na modlitbu, která je pro mne jednou z nejmilejších částí mého 
osobního i kněžského života. Byl jsem připraven, že půjdu za 
otcem arcibiskupem a o tuto změnu požádám. Události však 
dostaly jiný spád a to především z jednoho prostého důvodu. 
V červnu jsem se dověděl, že na žádost otce arcibiskupa k nám 
přijde jako kaplan otec Slavomír z Říma. To mě v podobných 
úvahách zabrzdilo. Nemohu tady přece Slavomíra nechat s ně-
kým, kdo by ve farnosti také začínal. A navíc, budu mít poprvé 
kaplana, se kterým budu především ve vztahu k Neokatechu-
menátu v naprosté jednotě. (Otec arcibiskup ví, jak je jednota 
pro práci v církvi důležitá, a proto mě asi před čtyřmi lety k 
podobnému řešení povzbudil).
Stalo se však ještě něco jiného, a o tom bych chtěl teď hlav-
ně psát. Navštěvuji jednu nemocnou paní, která mě požádala, 
jestli bych za ní nemohl kvůli zpovědi a svatému přijímání přijet 
každou první sobotu v měsíci a to 9x za sebou. Když už jsem 
měl tuto službu vykonat, řekl jsem si: „A proč bych si novénu 
devíti prvních sobot nemohl udělat i já sám?“ Je s ní spojeno to-
lik příslibů, že by to bylo divné, kdyby mi skrze tyto přísliby Pán 
konkrétně nepomohl v mé dlouhodobé neschopnosti být tím, 
čím bych měl opravdu být. A tak jsem se do toho dal. Je zvlášt-
ní, že první sobota v červnu byla krátce před tím, než z Říma 
přišlo ujištění, že Slavo opravdu přijde do Valašského Meziříčí. 
Zcela zvláštní byla pak první sobota v září a především svátek 
Narození Panny Marie v neděli 8. září. Pak první sobota v říjnu, 
kdy jsem přijal svaté přijímání na poutním místě Božího milo-
srdenství ve Slavkovicích u Žďáru nad Sázavou. První sobota v 
listopadu byla už blízko oslavě mých 50. narozenin a v té době 
jsem cítil, jaká je to síla, když se za mne tolik lidí modlí. Zno-
vu připomínám větu sv. Jakuba: „Modlete se jeden za druhého, 
abyste byli uzdraveni“ (Jak 5,16). První sobota v prosinci byla 
jediný den před oslavou 50. výročí mého křtu v Karviné. O tom 
jsem už ale v ŽF psal. Poslední devátá první sobota byla jakýmsi 

vrcholem tohoto požehnaného času. Prožil jsem ji v Římě s pa-
pežem Františkem, s přáteli z Neokatechumenátu a s rodinami, 
které odcházely na misie. Shodou okolností byl se mnou v Římě 
i můj příležitostný zpovědník, a tak pro mne nebylo těžké do-
končit tuto novénu jak se patří.
Proč o tom píšu. Jsem přesvědčen, že se všechny přísliby, které 
dal Pán Ježíš těm, kteří tuto pobožnost vykonají, na mě splnily, 
nebo začaly plnit (zvláště myslím na příslib č. 11). Proto ještě 
jednou v tomto čísle ŽF chci uveřejnit jak podmínky, tak přísliby, 
které z toho vyplývají. Chtěl bych povzbudit naše farníky, aby 
alespoň jednou za život novénu prožili. Kromě příslibů a důle-
žitých souvislostí chci napsat jednoduše a polopaticky, jak tuto 
novému vykonat a připojit i svou vlastní zkušenost.

o. Pavel

1. Úmysl
Celá novéna je vedená duchem smíru. Jinými slovy chceme 
potěšit Pannu Marii za všechny urážky a hříchy, kterými trpí 
její Neposkvrněné Srdce. Chceme ji mít rádi i za ty, kteří ji rádi 
nemají, kteří ji ignorují a kteří jí upírají zcela jedinečné místo v 
dějinách spásy. S tímto záměrem je třeba přistupovat k násle-
dujícím podmínkám!
2. Svatá zpověď
Je možné jít k této zpovědi první sobotu v měsíci, nebo i několik 
dnů předtím za předpokladu, že se člověk mezi zpovědí a sva-
tým přijímáním v sobotu nedopustí těžkého hříchu.
3. Svaté přijímání
První sobotu v měsíci, a to bez přerušení 9 měsíců po sobě, je 
třeba přijmout svaté přijímání. Je možné to udělat při ranní mši 
svaté nebo při večerní, případně při návštěvě kněze nebo akoly-
ty se svatým přijímáním doma (akolyta však nemůže zpovídat). 
Doporučuji, aby ti, kteří přistoupí k svatému přijímání v sobotu 
večer, pak šli ještě na mši v neděli, i když to pro splnění nedělní 
povinnosti není nutné. Jde o to, abychom udělali nějaký skutek 
zbožnosti navíc. Výjimkou jsou ti, kteří musí i v neděli pracovat. 
Ti mohou „zabít dvě mouchy jednou ranou“ (v sobotu večer spl-
ní svou nedělní povinnosti a zároveň, protože je to první sobota 
v měsíci, splní i podmínku pro získání příslibů). Osobně doporu-
čuji chodit v sobotu již na ranní mši a to pro případ, že by na-
staly nečekané okolnosti a večer jste se do kostela již nedostali.
4. Modlitba růžence
Je třeba se pomodlit jeden růženec - pět desátků (radostný, bo-
lestný, slavný, nebo růženec světla). Není důležité, zda se ho 
modlíte sami nebo například přede mši svatou s ostatními. My-
slím si, že je možné pět desátků růžence poskládat i během celé 
soboty. Něco ráno, něco večer. Opět je jistější pomodlit se celý 
růženec ráno a neriskovat, že se to z nějakých důvodů nepodaří.
5. 15 minut rozjímání o růžencových tajemstvích
Je třeba si udělat čas na tuto čtvrthodinku. Nemusíš při ní kle-
čet. Docela jednoduše stačí přemýšlet o ústředních tajemstvích 
naší spásy, jak si je připomínáme při růženci. Je možné kombi-
novat četbu evangelia a osobní spontánní modlitbu. Není nutné 
projít všech dvacet tajemství růžence. Můžete se zaměřit jednu 
sobotu na utrpení Pána Ježíše, další například na jeho slavné 
vzkříšení apod. Protože Panna Maria předpokládala, že někdo 
může mít s rozjímavou modlitbou těžkosti, dala i druhou mož-
nost a to pomodlit se druhý růženec. Tentokrát si myslím, že 
je třeba pomodlit se všech pět desátků najednou. Opět není 
důležité, zda při soukromé nebo společné modlitbě. 
Připojuji i svůj způsob, jak to dělám já, nicméně není nutné to 

Jak a proč na to

Na první a druhé straně ŽF jsou fotky z Křížového vrchu. Jed-
ná se o unikátní barokní křížovou cestu, která začíná ve vesnici 
Ruda u Rýmařova. Pokud někdy pojedeme na pouť do Zlatých 
hor, byl bych rád, kdybychom se i tady zastavili. Pokud zde pro-
žijete západ slunce, místo je dokonalé. Na titulní jsou slova pís-
ně č. 105 z Koinonie. Autor Vojtěch Král.

o. Pavel

Křížový vrch
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dělat přesně tak. Často a rád se modlím modlitbu: Ježíši, Ma-
ria, miluji Vás, zachraňte duše. Když si vezmu do ruky růženec a 
postupně si při každém tajemství desetkrát řeknu tuto větu, je 
zajímavé, že se to dá stihnout za 16 minut. Takto projdu všech 
dvacet tajemství růžence, aniž bych opakoval modlitbu Zdrávas 
Maria. Postupně tak přemýšlím nad radostnými, bolestnými i 
slavnými tajemstvími ze života Ježíše Krista a Panny Marie. Pro 
mne je zvláštní, že jak přísliby pro devět prvních sobot, tak věta 
Ježíši, Maria, miluji Vás, zachraňte duše, se k nám dostaly skrze 
poselství, která Ježíš svěřil řeholní sestře kapucínce Konsolátě 
Betrone.
Pokud někdo z vás něčemu z toho, co jsem napsal, nerozumí, 
a přesto by chtěl prožít tuto novénu devíti prvních sobot, ať 
za mnou přijde. Já se mu osobně případné nejasnosti pokusím 
vysvětlit. Také slibuji, že budu od první soboty v měsíci dubnu 
zpovídat i před ranní mší svatou a samozřejmě také i po ní.

o. Pavel

Devět prvních sobot
Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po 
sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Ma-
riina:
1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, 
jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání 
mé Matky. 
3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě. 
6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Mat-
ky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat 
Boha, bližního i nepřítele.
10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně 
novéna konána jinou osobou.
11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a do-
sáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou 
získají znovu křestní nevinnost.
12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom 
nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. 
(Platí zvláště pro děti.)
13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné 
záhubě, ale i očistci.
14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v 
krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
15. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, 
nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
16. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé 
církvi. 
18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří 
se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu. 
19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale 
i v hmotných starostech. 
20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
21. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se na-
plní láskou.
22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach 
nebo zoufalství je nebude trápit.

23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zá-
pasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
24. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že 
se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky. 
26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé 
Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlav-
ní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví 
a v nemoci.
29. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly pří-
tomnost mé Matky, jakož i mou přítomnost bez zvláštních obtíží. 
30. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, 
že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich 
srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím 
celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, 
pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru 
jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný 
Bůh, jediná Láska.
31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost 
zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně 
radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé 
Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě 
snadno postupovat.
K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení 
Nejblahoslavenější Panny, a to její „velké zaslíbení":

„Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude 
zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. 
To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty 
duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"

Historie a další podrobnosti viz ŽF 05/2013

V měsíci dubnu zavítá do našeho kina film, o kterém se v po-
slední době dost mluví. Španělský režisér Juan Manuel Cotelo 
natočil film o katolickém knězi. Hned na začátku filmu sám říká: 

„Jsem si vědom, že je to spojeno s určitým rizikem. Kdybyste 
v dnešní době kněze ukřižovali, budete slavní. Pokud natočíte 
pozitivní film o katolickém knězi, mohou lidé ukřižovat vás.“ 
Než naši farníci film uvidí, chtěl bych napsat několik poznámek:
1. Já sám jsem film ještě neviděl.
2. Film je docela úspěšný, sbírá ocenění na některých filmových 
festivalech.
3. Je to dokument, který popisuje obyčejný i neobyčejný život 
jistého kněze, který jako horolezec zahynul v horách. Asi tedy 
není dobré očekávat kdovíjak složitou dějovou linku.
4. Porovnával jsem hodnocení tohoto filmu ve dvou médiích. 
Časopis Cinema, který už léta pravidelně čtu, dal tomuto filmu 
bídných 40 %. Na ČSFD (Československá filmová databáze) se 
hodnocení filmu vyšplhalo až na výjimečných téměř 90 %. Je 
jasné, že na tyto stránky přispívají především fanoušci jednotli-
vých filmů, zatímco časopis Cinema chce ukázat na slabá místa 
filmů a není jeho záměrem jednotlivým filmům dělat reklamu.
5. Mluvil jsem se dvěma kněžími, kteří film viděli, byli nadšeni, 
film doporučují především nám kněžím jako určité zrcadlo pro 
zpytování svědomí.
6. V ohláškách bude včas oznámeno, ve kterých dnech se film v 
našem kině bude promítat.       o. Pavel

Poslední vrchol (La ultima cima)
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Slovo života na březen 2014

Epistolario P. Pia je velmi bohatou studnicí krátkých a střelných 
modliteb. P. Pio si byl velmi dobře vědom jejich užitečností a 
snadností. Věděl z vlastní zkušenosti, jak pomáhají v prodlužo-
vání rozhovoru s Bohem, jak dobře slouží k udržování vlastní 
mysli v Boží přítomnosti, a proto velmi často povzbuzuje k jejich 
praktikování. Mají sloužit „jako lék proti ztrátě pozornosti, proti 
fyzické únavě, proti mravnímu zmalátnění, což vše jsou slabosti, 
které ohrožují osoby usilující o hlubší duchovní život.“
Tyto malé modlitby však mají ještě jinou psychologicko-duchov-
ní hodnotu. Za všech životních okolností se musíme snažit o to, 
abychom se poddávali Boží vůli. Když toho chceme dosáhnout, 
pak je třeba, abychom velmi často opakovali božská slova, kte-
rá náš Spasitel a Mistr sám používal: „Buď vůle Tvá, jako v nebi, 
tak i na zemi“ (srov. Mt 6,10). Ano, právě toto krásné zvolání 
by mělo být stále přítomno v našem srdci a často by se mělo 
objevovat i na našich rtech.

„Opakujte právě tohle v zármutku, opakujte právě tohle při po-
kušeních a ve všech možných zkouškách, jimž Vás Ježíš vystaví. 
Opakujte znovu právě tohle i v okamžiku, kdy Vás dobrý Ježíš 
nechá nořit se do oceánu své lásky. Tentýž výrok bude Vaší kot-
vou i Vaší záchranou. Nebojte se nepřítele, nezmůže nic proti 
loďce Vaší duše, protože u kormidla bude Ježíš a povede Vás 
hvězda jménem Maria.“ (E III, 55)

(Z knihy Páter Pio. Tak se modlil a tak vyučoval modlitbě od 
Alessandro da Ripabottoni) Modlitební skupinka otce Pia

Páter Pio vyučuje modlitbě

„Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem 
já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ 
(Jan 15,10)

Tato slova jsou převzata z rozsáhlé promluvy uváděné ve čtvr-
tém evangeliu (Jan 13,31-17,26), s níž se Ježíš obrátil na své 
učedníky po poslední večeři. Vyjadřují, že zachováváme-li Ježí-
šova přikázání, zůstáváme v lásce. Souvisejí s jedním z předchá-
zejících veršů, ve kterém Ježíš říká apoštolům: „Jestliže mě mi-
lujete, budete zachovávat má přikázání“ (Jan 14,15). Je z něho 
zřejmé, že láska k Ježíši má být pohnutkou a základem, z něhož 
má vycházet zachovávání jeho přikázání.
Z toho tedy vyplývá vzájemná podmíněnost mezi láskou k Ježíši 
a zachováváním jeho přikázání. Láska k Ježíši nás vede k tomu, 
abychom stále věrněji žili jeho slovo. Současně život podle Ježí-
šova slova způsobuje, že zůstáváme v jeho lásce, a tak stále více 
rosteme v lásce k němu.

„Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem 
já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“

Tedy zůstávat v jeho lásce. Co však chce Ježíš tímto výrazem 
vyjádřit? Bezpochyby chce říct, že zachovávání jeho přikázání 
je znamením a důkazem toho, že jsme jeho pravými přáteli. Je 
podmínkou, aby Ježíš naše přátelství opětoval a ubezpečoval 
nás o něm. Zdá se však, že chce říct ještě něco jiného, a sice to, 
že zachovávání jeho přikázání v nás vzbuzuje lásku, která je po-
dobná té jeho. Předává nám způsob lásky, který vidíme v celém 
jeho pozemském životě: takové lásky, která sjednocovala Ježíše 
s Otcem a zároveň ho vedla k tomu, aby se ztotožnil a sjednotil 
se všemi svými bratry, zvláště s těmi nejmenšími, nejslabšími a 
těmi na okraji společnosti.

Ježíšova láska uzdravovala každou ránu na duši i na těle, dávala 
pokoj a radost každému srdci, překonávala každé rozdělení a 
znovu nastolovala bratrství a jednotu mezi všemi.
Budeme-li uvádět ve skutek jeho slovo, Ježíš v nás bude žít a 
udělá i z nás nástroje své lásky.

„Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem 
já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“

Jak budeme žít slovo tohoto měsíce? Tak, že budeme mít stále 
před očima cíl, který nám předkládá, a budeme k němu odhod-
laně směřovat: křesťanský život, který se nespokojí s minimali-
stickým, chladným a vnějším zachováváním přikázání, ale bude 
naplněn velkodušností. Tak jednali svatí. A oni jsou živým Božím 
slovem.
Vezměme si v tomto měsíci jedno jeho slovo, jedno jeho přiká-
zání, a snažme se ho uvádět do života.
Ježíšovo nové přikázání („Milujte se tak, jako jsem já miloval 
vás.“ – srov. Jan 15,12) je v podstatě středem a shrnutím všech 
jeho slov, žijme ho tedy s celou jeho radikálností.

Chiara Lubichová

Poselství papeže Františka
k postní době 2014

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (srv. 2 Kor 8,9) 

Drazí bratři a sestry,
u příležitosti postní doby vám předkládám některé úvahy, jež 
mohou posloužit k osobní i společné cestě obrácení. Vycházím 
z výroku svatého Pavla: „Znáte přece milost našeho Pána Je-
žíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste 
vy zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9). Apoštol se obrací na 
křesťany v Korintu, aby je povzbudil k velkorysé pomoci věřícím 
v Jeruzalémě, kteří se nacházeli v nouzi. Co tato slova svatého 
Pavla říkají nám, dnešním křesťanům? Co nám dnes říká výzva 
k chudobě a k chudému životu v evangelním duchu?

Kristova milost

Především nám říkají, jaký je Boží styl. Bůh se neprojevuje pro-
střednictvím světské moci a bohatství, ale slabostí a chudobou: 

„Ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým…“ Kristus, věčný Boží Syn, 
v moci a slávě rovný Otci, se stal chudým; sestoupil mezi nás a 
ke každému z nás se přiblížil; sám sebe se zřekl a „vyprázdnil 
se“, aby se nám ve všem připodobnil (srov. Flp 2,7; Žid 4,15). To 
je velké tajemství Božího vtělení! Avšak důvodem toho všeho 
je Boží láska; láska, která je milostí, velkodušností a touhou po 
blízkosti; láska, jež neváhá, aby se darovala a obětovala se za 
milované tvory. Milosrdná láska znamená sdílet ve všem osud 
milovaného. Láska činí podobnými, vytváří rovnost, bourá zdi a 
vzdálenosti. Tak se Bůh zachoval vůči nám. Ježíš totiž „lidskýma 
rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal, 
lidským srdcem miloval. Narozen z Panny Marie, stal se oprav-
du jedním z vás, ve všem nám podobný kromě hříchu“ (Druhý 
vatikánský koncil, pastorační konstituce Gaudium et spes, 22).
Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není chudoba pro ni 
samotnou, ale – jak říká svatý Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho 
chudoby“. Nejedná se zde o žádnou slovní hříčku nebo o výraz na 
efekt! Je to souhrn Boží logiky, logiky lásky, logiky vtělení a kříže. 



6

Bůh nedopustil, aby spása na nás spadla z výšky jako almužna 
toho, kdo s lidumilným postojem dává část ze svého přebytku. 
Kristova láska není taková! Když Ježíš sestupuje do vod Jordánu 
a nechává se od Jana Křtitele pokřtít, nedělá to proto, že by 
potřeboval pokání a obrácení, ale proto, aby se zařadil mezi lidi, 
kteří potřebují odpuštění, mezi nás hříšníky, aby na sebe vzal 
tíhu našich hříchů. To je způsob, který si zvolil, aby nás utěšil, 
zachránil a osvobodil od naší ubohosti. Oslovuje nás to, co říká 
Apoštol: že jsme byli osvobozeni nikoli Kristovým bohatstvím, 
ale jeho chudobou. A Pavel přece dobře zná „nevystižitelné 
Kristovo bohatství“ (Ef 3,8); Kristus je „dědic všeho“ (Žid 1,2). 
Co tedy je tato chudoba, kterou nás Ježíš osvobozuje a činí 
bohatými? Je to právě jeho způsob, jakým nás miluje a jakým 
se nám přibližuje, jako milosrdný Samaritán, který přistupuje 
k polomrtvému člověku, zanechanému na okraji cesty (srov. 
Lk 10,25n). Co nám dává pravou svobodu, pravou spásu a pravé 
štěstí, je jeho milosrdná, něžná a sdílející láska. Kristova chu-
doba, která nás obohacuje, je jeho vtělení: to, že vzal na sebe 
naše slabosti a naše hříchy, a tím nám odevzdal nekonečné Boží 
milosrdenství. Kristova chudoba je tím největším bohatstvím: 
Ježíš je bohatý svou nekonečnou důvěrou v Boha Otce, svou 
odevzdaností Otci v každém okamžiku a stálým hledáním jen 
jeho vůle a jeho slávy. Je bohatý jako dítě, které se cítí milova-
né a miluje své rodiče a ani na okamžik nezapochybuje o jejich 
lásce a něžnosti. Ježíšovo bohatství spočívá v tom, že je Synem, 
a jeho jedinečný vztah s Otcem je svrchovanou výsadou chu-
dého Mesiáše. Když nás Ježíš vyzývá, abychom na sebe vzali 
jeho „lehké jho“, vyzývá nás tím, abychom se obohatili jeho 

„bohatou chudobou“ a „chudým bohatstvím“, sdíleli s ním jeho 
synovského a bratrského Ducha a stávali se syny v Synu a bratry 
v prvorozeném Bratru (srov. Řím 8,29). Bylo řečeno, že jediný 
smutek je z toho, že nejsme svatí (L. Bloy). Můžeme rovněž říci, 
že existuje jediná skutečná bída: když nežijeme jako Boží děti a 
jako Kristovi bratři.

Naše svědectví

Mohli bychom se domnívat, že takováto „cesta“ chudoby plati-
la pro Ježíše, zatímco my, kteří přicházíme po něm, můžeme za-
chránit svět vhodnými lidskými prostředky. Ale není tomu tak. 
V každé době a na každém místě Bůh i nadále zachraňuje lidi a 
svět prostřednictvím chudoby Krista, jenž se stává chudým ve 
svátostech, ve Slově a ve své církvi, která je lidem chudých. Boží 
bohatství nemůže být zprostředkováno naším bohatstvím, ale 
vždy a stále jen naší osobní i komunitní chudobou, jež je oživo-
vána Kristovým Duchem.
My křesťané jsme při následování našeho Pána povoláni 
k tomu, abychom viděli bídu svých bratří, dotýkali se jí, bra-
li si ji k srdci a konkrétně konali pro její zmírňování. Bída není 
totéž co chudoba. Bída je chudoba bez důvěry, bez solidarity a 
bez naděje. Můžeme rozlišit trojí druh bídy: hmotnou, mravní 
a duchovní. Hmotná bída se obvykle nazývá chudobou a týká 
se těch, kdo žijí v podmínkách nedůstojných pro lidskou oso-
bu: bez základních práv a prostředků prvořadé potřeby, jako je 
jídlo, voda, hygienické podmínky, práce; bez možnosti rozvoje 
a kulturního růstu. Proti takovéto bídě církev staví svou službu, 
diakonii, kterou vychází vstříc nouzi a léčí rány, jež hyzdí tvář 
lidstva. V chudých a v těch posledních vidíme Kristovu tvář. Tím, 
že milujeme chudé a sloužíme jim, milujeme Krista. Naše úsilí se 
zaměřuje i na snahu, aby ve světě přestalo znásilňování lidské 
důstojnosti, diskriminace a svévole, které v mnoha případech 
zapříčiňují bídu. Když se moc, přepych a peníze stanou modlami, 

staví se nad požadavek rovného rozdělování bohatství. Místo 
toho je třeba, aby se svědomí obrátilo směrem ke spravedlnosti, 
rovnosti, střídmosti a sdílení.
Neméně znepokojující je mravní bída, která spočívá v tom, že se 
člověk stává otrokem neřesti a hříchu. Kolik rodin žije v úzkosti 
z toho, že některý z jejích členů – zejména mladých – je obětí al-
koholu, drog, hazardu nebo pornografie! Kolik lidí ztratilo smysl 
života, je zbaveno perspektivy pro budoucnost a pozbylo nadě-
je! Kolik lidí je k takovéto bídě odsouzeno kvůli nespravedlivým 
sociálním podmínkám, nedostatku práce, která je zbavuje dů-
stojnosti umožňující přinášet domů chléb, kvůli nerovnosti práv 
na vzdělání a zdravotní péči. V těchto případech se mravní bída 
může nazývat počínající sebevraždou. Tento druh bídy, která je 
příčinou hospodářského úpadku, se vždy spojuje s duchovní bí-
dou, jež nás zasahuje, když se vzdalujeme od Boha a odmítáme 
jeho lásku. Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí Boha, 
který nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si vystačí-
me sami, vydáváme se na cestu směřující ke krachu. Bůh je ten 
jediný, kdo skutečně zachraňuje a osvobozuje.
Evangelium je pravou protilátkou na duchovní bídu. Křesťan 
je povolán k tomu, aby do každého prostředí přinášel osvo-
bozující zvěst, že existuje odpuštění spáchaného zla, že Bůh je 
větší než náš hřích, že nás vždy nezištně miluje a že jsme stvo-
řeni pro společenství a pro věčný život. Pán nás zve, abychom 
byli radostnými hlasateli poselství o milosrdenství a naději! Je 
krásné zakoušet radost z šíření této radostné zvěsti, sdílet po-
klad nám svěřený, abychom potěšovali zničená srdce a dávali 
naději mnoha bratřím a sestrám ponořeným do temnoty. Jde 
o to, abychom následovali a napodobovali Ježíše, který, plný 
lásky, vyšel vstříc chudým a hříšníkům jako pastýř za ztracenou 
ovcí. Ve spojení s ním můžeme odvážně otevírat nové cesty pro 
evangelizaci a pro povznesení člověka.

Drazí bratři a sestry, nechť tato postní doba najde celou církev 
disponovanou a ochotnou přinášet těm, kdo žijí ve hmotné, 
mravní a duchovní bídě, evangelní svědectví, jehož souhrnem 
je zvěst o lásce milosrdného Otce, připraveného obejmout 
v Kristu každého člověka. Dokážeme to v té míře, v jaké bude-
me připodobněni Kristu, který se stal chudým a svou chudobou 
nás obohatil. Půst je vhodnou dobou k dávání ze svého. Udě-
lá nám dobře, když se budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, 
abychom pomohli druhým a obohatili je svou chudobou. Neza-
pomínejme na to, že pravá chudoba bolí; nebylo by nic platné 
dávání bez kající dimenze. Nemám důvěru k almužně, která nic 
nestojí a která nebolí.

Nechť Duch Svatý, díky němuž „«[jsme] prý smutní, a zatím se 
stále radujeme, jakoby chudáci, a přece mnohé obohacujeme, 
jako bychom nic neměli a zatím máme všechno“ (2 Kor 6,10), 
podporuje naše předsevzetí a posiluje v nás pozornost a zod-
povědnost vůči lidské bídě, abychom se stávali milosrdnými a 
konali milosrdenství. S tímto přáním vás ujišťuji o své modlit-
bě za to, aby každý věřící a každé církevní společenství plodně 
vykonali postní pouť, a prosím vás, abyste se modlili za mne. 
Ať vám Pán žehná a Panna Maria vás ochraňuje. 

Ve Vatikánu 26. prosince 2013 
slavnost svatého Štěpána, jáhna a prvomučedníka

FRANTIŠEK
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zŠ salvátor
Recitační soutěž v Domečku
SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí uspořádalo 20. 2. okrskové 
kolo v recitaci. Z naší školy do něj postoupilo 6 nejlepších recitá-
torů z 1. - 5. třídy, kteří byli vybráni ve školním kole. Soupeři byli 
dobře připraveni, ale ani naši žáci nezklamali. Anežka Hellerová 
z 3. třídy obsadila krásné 2. místo a Jakub Vrána z 5. třídy získal 
dokonce 1. místo ve své kategorii. Oba dva (níže na fotografii)
postoupili do okresního kola, které proběhne v březnu v Rožno-
vě pod Radhoštěm. Přejeme hodně úspěchů.
Beseda se spisovatelkou
V úterý 11. 3. se žákyně 7. a 9. ročníku zúčastnily besedy, kte-
rou pořádalo dětské oddělení Městské knihovny ve Valašském 
Meziříčí se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. Beseda byla 
určena především dívkám a zaměřena na její nejnovější kni-
hu s názvem V průšvihu. Spisovatelka dokázala navodit velmi 
příjemnou, přátelskou atmosféru, vyprávěla o svých spisova-
telských začátcích a o knize samotné. Myslím, že takto stráve-
ná hodinka v knihovně byla pro všechny přítomné příjemným 
zpestřením dne.
Křížová cesta pro farnost
V pátek 28. 3. se v 16.30 hodin uskuteční ve farním kostele Kří-
žová cesta, kterou každoročně pro místní farnost organizuje 
naše škola. Všichni rodiče, příbuzní, absolventi a přátelé naší 
školy jsou srdečně zváni.

Lenka Adámková

Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt.
Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do pří-
rody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní pro-
gram apod.
Pobyt se uskuteční v Domově mládeže Stojanova gymnázia na 
Velehradě od 11. do 18. srpna 2014. Cena bude v nejbližší době 
upřesněna.
Vyplněné přihlášky je potřeba poslat do 15. června 2014, a to 
buď poštou, nebo e-mailem (podepsané a oskenované).
Kontaktní osoba: Lucie Cmarová
E-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955

Letní pobyt pro prarodiče 
s vnoučaty na Velehradě

Charita pořádá tábor pro děti, které chodily koledovat při Tří-
králové sbírce.

Pokud máte zájem, neotálejte s přihlášením, zbývá přibližně 
10 volných míst (pak bude nejspíš seznam náhradníků).

Termíny jsou 6. – 15. července 2014 a 17. -26. července 2014. 
Místo: fara v Potštátě (za Hranicemi), cena 2 000 Kč
Vedoucí: Jan Lušovský, koordinátor TKS, tel.: 603 549 682
E-mail: jan.lusovsky@valmez.charita.cz

Pozvánka na tábor

Křížová cesta v přírodě 
a mše pro děti

Společenství rodin s dětmi zve všechny na křížovou cestu v 
přírodě, která se bude konat v neděli 6. dubna 2014. Sraz je 
v 15.30 u hájenky v Podhájí na červené značce ze Štěpánova 
na Malou Lhotu (jako loni). GPS souřadnice: 49°26'48.232"N, 
18°0'0.241"E. Trasa je vhodná i pro kočárky.

Dětská mše svatá
se bude konat opět poslední čtvrtek v měsíci, tj. 27. 3. v 17 ho-
din v našem kostele. Připraveny písničky, nástroje, katecheze 
pro menší děti... Děti, vezměte tátu, mámu, babičku, dědečka 
nebo tetu a přijďte!
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Drazí bratři a sestry, milé děti,
už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přija-
li mou adventní výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkuše-
nost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. O Vánocích 
jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro 
Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zku-
šenost Boží blízkosti, radostnou vánoční atmosféru po celý rok. 
Nyní jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se připravu-
jeme na Velikonoce, na dar vykoupení.
Z první knihy Mojžíšovy jsme slyšeli o prvním hříchu, o největší 
katastrofě lidských dějin, kdy člověk neposlechl Boha, ba jednal, 
jako by Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát 
na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu. Lidé pak brzy poznali, 
že život bez Boha je životem bez lásky a bez naděje. Život v hří-
chu bere svobodu i radost, dokonce zatemňuje rozum, takže 
člověk spoutaný hříchem jedná nerozumně a škodí sám sobě 
i těm, které má rád. Tu zkušenost má každý z nás, v malém či 
velkém to známe z našich rodin i z celé společnosti. Kolik ro-
dinných tragédií začalo hloupým hříchem, který přivolával další 
hříchy a spoutával srdce, oslaboval vůli a vedl k špatnému roz-
hodování?
Lidská vina však probudila Boží milosrdenství. Kristus přišel 
jako Zachránce a velmi draze za nás zaplatil. Sám nevinný umí-

rá jako smírná oběť na kříži, zrazený, opuštěný, odepsaný jako 
vyvrhel bez práva na lidskou čest. Takovou cenu chce Kristus 
dobře využít. Touží odpustit každý hřích a uzdravit každé du-
chovní zranění. Naše viny přitahují jeho uzdravující milosrden-
ství. Ukažme mu svá zranění, aby je uzdravil. Dejme si práci a 
najděme všechna svá pochybení, abychom je nechali uzdravit. 
Všimněme si i těch chyb, které zranily vzájemné vztahy v rodině, 
nebo kterých jsme se dopouštěli společně. Když manželé ote-
vřou evangelium a nechají na sebe působit Kristovo živé slovo, 
jejich sebedůvěra se rychle vytratí. Buď knihu odloží, nebo do-
jdou k přesvědčení, že hřeší, a začnou dělat pokání. To znamená: 
odvrátí se od pouze lidských hodnot, které je ovládají, a obrátí 
se k Bohu. Protože se jim to nedaří, nemohou být na sebe pyšní; 
budou se proto obracet na Krista Spasitele a dovolávat se jeho 
milosrdné lásky. K tomu potřebují odvahu, protože obyčejně se 
bojíme, že evangelium naruší naše pohodlí. Když překonáme ná-
mitky, odpor a strach, sejdeme se v pokoře před Spasitelem a 
společně zakusíme dotek Boží lásky, zázrak uzdravení.1 Postní 
doba zve celé rodiny k přijetí svátosti smíření. Připravte se na 
ni společně! A nezapomeňte se omluvit i jeden druhému dřív, 
než půjdete ke zpovědi. Bude to možná těžké, ale pak budete 
moci jeden druhého vidět úplně nově. A pak: co odpustíte, už 
nikdy nepřipomínejte. Ani Bůh nepřipomíná, co odpustil. Komu 
je odpuštěno, je čistý.
Přesto může být někdy těžké milovat druhého, když vidíme jeho 
opakované chyby. Svatá Terezička říkávala: Nemůžeš-li milovat 
člověka pro jeho zlobu, miluj Krista v jeho srdci, který tam trpí 

Pastýřský list 
pro první neděli postní 2014
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Vzpomínka na P. Absolona
V létě loňského roku uplynulo 50 let od smrti P. Josefa Absolona, 
který byl duchovním správcem v Lešné téměř 30 let. Při této 
příležitosti se několik farníků rozhodlo vydat na pouť k jeho 
hrobu do Štarnova u Olomouce, kde je pochován. Ráno jsme se 
zúčastnili mše svaté ve Štarnově a po ní jsme se vydali pomodlit 
k jeho hrobu na místní hřbitov.

Při této pouti jsme navštívili také poutní chrám Panny Marie 
ve Šternberku a dále jsme pokračovali do Staré Vody u Libavé 
do chrámu Sv. Anny, známému poutnímu místu ve vojenském 
újezdě. Pouť se nám líbila a škoda, že se jí nezúčastnilo více far-
níků.

V souvislosti s tím bych se s vámi chtěl podělit o několik vzpo-
mínek, které se mi na P. Absolona vybavují ze školních let. Nej-
starší je z obecné školy. Otec Absolon docházel na Vysokou do 
jednotřídky vyučovat náboženství se svým velkým loveckým 
psem. Lehával mu při vyučování na stupínku u nohou a u nás 
malých školáků vzbuzoval značný respekt a pozornost.
Další vzpomínka je také z vyučování náboženství a sice z někte-
rého posledního ročníku na měšťance v Lešné. Bylo to v době, 
kdy ve třídách nesměl viset kříž. Proto byl uložen ve skříni na 
chodbě a do hodin náboženství se do třídy přinášel a věšel na 
tabuli. Když jsem jednou pro kříž na chodbu šel, abych ho ve tří-
dě pověsil, byl celý politý inkoustem. Vzpomínám, jakou lítost a 
rozčarování to v panu faráři vzbudilo. Byla to pro něj po mnoha 
letech pastorace v Lešné těžká situace.
Otec Absolon byl za války internován v koncentračním táboře 
a od té doby nebyl zcela zdráv. Před 2. vatikánským koncilem 
kněz mši svatou sloužil u oltáře celou ve stoje. Ve všední dny 
měli rodiče na vesnici hodně práce a na mši posílali nás děti. Při 
jedné večerní mši svaté se panu faráři udělalo nevolno a mši 
dosloužil s vypětím sil na židli. V předkoncilní době to bylo něco 
neobvyklého. Když jsem to doma rodičům vyprávěl, vzpomí-
nám, že to mou matku rozplakalo a dodnes je to pro mne důkaz, 
že i když byl přísný, farníci ho měli rádi. I dnes po tolika letech 
po jeho smrti koluje mezi lidmi jeho poslední kázání, kterým se 
se svými farníky loučil a které se četlo při jeho pohřbu.

L. Čaputa

jeho zlobou. Potěš Krista tím, že poneseš jeho bolest tiše s ním.
Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost, a chceš přestat? Podívej 
se na Ukřižovaného. On sice umírá, ale hřích ho nepřemohl. On 
miluje až do posledního dechu, modlí se za odpuštění pro ty, 
kteří ho ukřižovali. Ještě dýcháš? Tak miluj. Myslíš, že to máš 
těžké? Na kříži to bylo těžší. Od Roku víry je snad v každé naší 
rodině kříž. Využij každého pohledu na kříž k povzbuzení své 
lásky. Řekni Ukřižovanému, že se mu chceš aspoň trochu v lásce 
podobat, a popros ho o pomoc, o schopnost dál milovat.
Kdo se dnes rozhodne, že už miloval dost, rozhodl o smrti lás-
ky. Zítra se už jen smíří s tím, že nemiluje. V čem spočívá usmí-
ření? Základním krokem je: nerozhodnout se nemilovat. Chybu 
přiznat před manželem, manželkou (u chyb neznámých je to 
trochu jinak), odsoudit se a požádat o odpuštění. Takový projev 
pokory je velkým důkazem lásky. Někteří si od svatby umínili, že 
neusnou bez usmíření, protože na tom závisí budoucnost jejich 
lásky. V jedné takové rodině se stalo, že po třech letech manžel-
ka odmítla dát manželovi polibek na dobrou noc. Manžel beze 
slov klekl k posteli a začal růženec. Byl přesvědčen, že situace je 
vážná. Žena věděla, že by byl schopen se modlit celou noc. Třetí 
desátek ho už dokončit nenechala.
Manželé se v době začátku své lásky domnívají, že jejich láska 
je silná a nezranitelná. Po čase svou domýšlivost musí přiznat. 
Ke své lásce totiž potřebují Boha. Bez něho se zlu neubrání. Bez 
něho si svá selhání lásky nebudou umět dlouho odpouštět.2

V Roku rodiny chceme nejen udělat něco pro rodinu, ale chce-
me se snažit společně jako rodina. Manželství je příležitost jít k 
Bohu společně. To také znamená nést společně naše kříže. Jak 
říká apoštol Pavel: Neste břemena jeden druhého. Rodina pa-
tří k sobě. I závod o věčnou spásu běží rodina společně jako 
tým. Proto jeden druhému pomáhá, povzbuzuje, ulehčuje, když 
je potřeba. Silnější táhne svým příkladem ty slabší, aniž by se 
vyvyšoval.
Drazí manželé, rodiče i děti,
vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na 
cestě ke svatosti. Nic nevzdávejme proto, že jsme slabí. Kris-
tus nabízí pomoc. Najděme všechny své rány a ukažme je Bo- 
žímu milosrdenství. Odpuštění přináší naději. A pohled na kříž 
ať nás vždy povzbudí k lásce, která je věrná, která miluje až do 
konce, která se nevzdává. Nelekejme se, když přijde pokušení. 
I Krista pokoušel ďábel, když se čtyřicet dní jen modlil a postil. 
Ďábel nepokouší ty, kteří jsou už jeho. Zato doráží na ty, kteří 
se rozhodli vydat se za Kristem. V pokušení zůstaňme klidní, ale 
rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé pokušení své 
jasné NE. Buďme jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než celé 
peklo. S jeho pomocí zvítězíme. Jeho milosrdenství je zárukou 
naděje. Kráčejme společně postní dobou k velikonočnímu ví-
tězství.
Denně na Vás myslím v modlitbě a každému z Vás žehnám.

arcibiskup Jan
1,2 Henri Caffarell: Manželství – cesta k Bohu. MCM Olomouc, 2010
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Ludmila Snídalová *29. 4. 1926 †12. 2. 2014, Poličná 375
Anna Masaříková *7. 10. 1945 †14. 2. 2014, Štěpánov 1067
František Květoň *29. 11. 1943 †24. 2. 2014, Blahoslavova 972

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Adriana Anna Cimbálová Jan Andrýsek

Lešná

Veronika Ludmila Podzemná

Ke změně zimního času na letní čas dojde ze soboty 29. března 
na neděli 30. března. Jinými slovy, bude nám ukradena 1 hodina 
spánku a to od dvou do tří hodin v noci. Přesto, že po této změ-
ně se bude večer o hodinu později stmívat, budou v našem far-
ním kostele večerní bohoslužby i nadále v 17.30 hodin. (v Lešné 
v 16 hodin) a to až do Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 20. dubna. 
Tuto neděli bude poprvé večerní mše svatá již v 18.30 hodin. 
Oznamuji tuto skutečnost s dostatečným předstihem, a také to 
bude zveřejněno v ohláškách. Přesto vím, že v neděli 20. dubna 
přijdou někteří farníci do kostela již v 17.30 hodin. Ach, jo  !

o. Pavel

ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB

Na následující straně ŽF se můžete podívat na fotografii s po-
pisem Kousek Svaté země v našem kraji. Někoho může napad-
nout, jak může být tady nedaleko Svatá země. Přesto je tomu 
tak. Když se vypravíte na kopec Svinec, nedaleko Starého Jičína, 
otevře se před vámi nádherný výhled na všechny strany. Smě-
rem na východ je vidět celé Beskydy, západním směrem určitě 
nepřehlédnete Svatý Hostýn. Když pohlédnete k severu, uvidí-
te zříceninu starojičínského hradu a někdy i Jeseníky. Na jihu 
vidíte hřeben Malé Lhoty. Kromě toho stojí 200 metrů od vr-
cholu kamenný kříž. Tento v roce 1882 postavil Johann Stieber, 
kostelník z novojičínské Španělské kaple. V roce 1873 vykonal 
pouť do Svaté země, Egypta a Říma a po svém šťastném návra-
tu postavil na poděkování uvedený kříž, do jehož základů vložil 
kameny z hory Olivetské, Karmelu a Tábora. Toto je napsáno 
česky i německy na kříži, který byl restaurovaný v roce 2011. Na 
mém snímku vidíte pohled na západ, vlevo si všimněte siluety 
Sv. Hostýna. Pokud jste na tomto kopci ještě nebyli, neváhejte. 
Tento výlet stojí za to. Autem můžete dojet přes Hostašovice až 
do vesničky Kojetín, která je pod samým vrcholem Svince. Na 
vrcholu jste za 10 minut.

o. Pavel

Kousek Svaté země

Nový web farnosti
Již nějakou dobu je ve zkušebním provozu nový web naší far-
nosti. Má zcela novou grafickou podobu, což je změna pro běž-
ného uživatele zřejmě největší, ale má změněnu i svou vnitřní 
strukturu a jednotlivá menu. Na novém webu naleznete aktu-
ální důležité informace o naší farnosti, i věci, které si nezapa-
matujete v neděli při ohláškách nebo si nestihnete přečíst na 
vývěskách, včetně úmyslů jednotlivých mší svatých. Doufáme, 
že tento web bude mít svou dynamiku a svůj stálý vývoj. Jaký 
bude a co bude obsahovat, můžete ovlivnit i vy. Pokud máte 
nějaký nápad, připomínku či poznámku, sdělte nám to - nejlépe 
e-mailem např. na adresu vmfara@raz-dva.cz A nyní to nejdů-
ležitější: www.farnost-valmez.cz

Mladí delegáti z farností olomoucké arcidiecéze se ve dnech 
21. – 23. 2. 2014 shromáždili na IV. Arcidiecéznímu fóru mláde-
že v Kroměříži. V roce rodiny spolu s otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem hledali odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána 
rodina a jak by oni sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet. 
Z našeho setkání vzešly podněty, které nás obohatily a jako in-
spiraci je chceme předat v první řadě vám, našim vrstevníkům.

• Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějš-
kem stát.
• Na svém budoucím manželství musíme pracovat už teď. Naše 
nynější rodina pro nás je v tomto směru trenažérem lásky, se-
beovládání, odpouštění, oběti a společné modlitby.
• Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželský-
mi páry bavit o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí man-
želství.
• Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v 
našem budoucím manželství na prvním místě.
• Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či 
manželky nebo jiná životní povolání.
• Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské zásady i v otázce 
předmanželského sexu a čistoty vztahů.
• Otevřme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme 
něco ve vztahu hříchem pokazili.
• Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním 
dojmu.

Chceme oslovit i ty, se kterými žijeme v jedné církvi. Dobré pří-
klady rodin mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně!

• Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, 
že i dnes jsou trvalá manželství možná.
• Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit.
• Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté.

Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychovává-
te ve víře a pomáháte nám na cestě k dobré rodině.

• Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mla-
dým přijatelně Boží pohled na manželství.
• Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat 
svým dětem (i puberťákům), že je máte rádi.
• Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, 
vytrvejte.

V Kroměříži 23. 2. 2014
mladí z olomoucké arcidiecéze (vč. jednoho účastníka z ValMezu)

IV. Arcidiecézní fórum mládeže 2014
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Zázraky se dějí
Před několika lety začala chodit do kostela jedna paní. Pravidel-
ně jsem se s ní setkával. Kdybych měl stručně charakterizovat 
můj dojem z těchto setkání, vypadalo by to asi takto: Setkání s 
utrpením. Ta paní mi připomínala jakýsi uzlíček neštěstí. Slzavé 
údolí. Bylo pro mne těžké jí naslouchat a 
ze všeho nejtěžší byl můj pocit, že jí nej-
sem schopen jakkoliv pomoci. Jako by ani 
neslyšela, co jí říkám. Myslím si, že ne-
musím skrývat, že jsem se na ta setkání 
vůbec netěšil, tím spíše, že se mi její stav 
jevil jako chronický. Marně jsem hledal 
naději, že by to mohlo být lepší. Ba na-
opak. Zemřel jí manžel a já jsem viděl, že 
to je ještě horší. Pak mezi námi nějakou 
dobu nedošlo k žádnému kontaktu. Bohu 
díky se jí věnoval někdo jiný.
Nu a teď si představte, před několika 
týdny mě tato paní telefonicky pozvala k 
sobě domů s tím, že do kostela už nemůže 
dojít. Vyzbrojil jsem se trpělivostí a s mod-
litbou na rtech i v srdci jsem vyrazil. Tato 
žena mě ve dveřích přivítala s úsměvem, 
pozvala mě dál, dala najevo radost z toho, 
že se opět vidíme a pěkně se rozvykláda-
la o tom, co právě prožívá. Koukal jsem a 
nevěřil vlastním očím. Je to opravdu ta 
stejná paní, o které byla výše řeč? Nesple-
tl jsem se? Během rozhovoru několikrát 
řekla, že je šťastná. Viděl jsem před sebou 
člověka s vzácnou vnitřní rovnováhou a 
smyslem pro realitu. Jednou dokonce řek-
la:  „Dříve jsem byla zdravá a nešťastná. 
Teď jsem dost nemocná, ale cítím se šťast-
ná a spokojená.“ A pak se s ostychem ze-
ptala: „Mohu vám říci proč?“ Samozřejmě 
mě to zajímalo, vždyť takových případů 
ve své pastorační praxi nezažívám mnoho. 

Kousek Svaté země v našem kraji

Spiklenecky se na mne podívala a řekla: „Mám kamaráda, o 
všem si s ním mohu povykládat.“ Pak mě zavedla do ložnice, kde 
na čelní stěně visel veliký obraz, na něm Ježíš a pod ním nápis: 
Ježíši, důvěřuji ti. „Tak to je moje tajemství“, řekla mi. „Tady čer-
pám sílu, tady mohu všechno říct.“ Co vám budu povídat. Ne-
mohl jsem se ubránit dojetí. Vím, kdo jí tento obraz daroval a 

byl jsem potěšen, jak Pán Ježíš plní své 
sliby. Mimo jiné on sám řekl svaté Faustý-
ně: „Duše, která bude uctívat tento obraz, 
nezahyne. Budu ji bránit jako svou slávu 
v životě a zvláště v hodině smrti. Tato 
duše dosáhne vítězství nad nepřáteli 
spásy (pozn. tělo, svět, ďábel) už tady na 
zemi.“ Jsem rád, že mohu se souhlasem 
paní Cyprichové zveřejnit toto svědectví 
v Životě farností. Jsem také rád, že nový 
větší obraz Božího milosrdenství, který je 
v našem kostele teď tak dobře viditelný, 
bude veřejně požehnán v neděli Božího 
milosrdenství, tj. druhou neděli veliko-
noční 27. dubna, v den, kdy bude svato-
řečen papež Jan Pavel II. Tentýž den bych 
chtěl alespoň s malou skupinkou věřících 
požehnat i podobný obraz v kapli na hřbi-
tově. Také mě těší, že je tento nový obraz 
i na Svatém Hostýně. Ten původní, který 
tam byl několik let, jsem daroval já. Chtěl 
jsem nabídnout nový, větší, ale bál jsem 
se, aby nakonec nezmizel i tento. Když 
jsem na Hostýně při poslední návštěvě 
viděl nový obraz, viděl jsem v tom dobré 
znamení, že tento obraz Božího milosr-
denství má už i na Hostýně své stálé mís-
to. Když vám bude v životě těžko, když si 
budete připadat jako nešťastní lidé, po-
proste někoho, ať vám opatří tento obraz, 
se kterým je spojeno tolik příslibů. Ježíš 
dodrží své slovo.

o. Pavel
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Psí život aneb berry už chodí do kostela
Mnozí ví, že v naší farnosti bydlí slepá paní - Ladislava Palešová. 
Několik let s ní chodila do kostela Bína - krásná, černá labrador-
ka. Možná nejhodnější pes na světě. V kostele se chovala vzorně, 
častokrát jsem ji dával za příklad našim dětem. Všechno má svůj 
čas. Bína už není mezi námi. Na její místo nastoupil Berry. Říká se 
mu doodle (čti dudl). Je to kříženec zlatého retrívra a královského 
pudla. Ideální kombinace pro pomoc nevidomým. Není to však 
psí holka, a tak se dalo předpokládat, že bude živější a neposed-
nější. Proto dlouho visel otazník nad jeho účastí na mši svaté. Už 
se to podařilo, Berry chodí na mši a patří mezi nejzbožnější psy 
na světě. Jsem rád, že mohu lidem z jiných regionů říkat, že my na 
Valašsku jsme tak zbožní, že i psi u nás chodí do kostela. Chci tedy 
povzbudit ty, kteří už, nebo ještě nechodí, aby alespoň malým 
krůčkem začali. Po Vánocích jsem se setkal s několika lidmi, kteří 
se přiznali, že se jim to ani o Vánocích nepodařilo. Přesto, že dříve 
chodili častěji. Budou Velikonoce. Ty který nechodíš do kostela, 
zkus přijít aspoň jednou. Třeba tajně jako Nikodém v noci, když 
bude otevřen Boží hrob a v kostele skoro nikdo nebude. I kon-
cert se hodí k první návštěvě kostela. Někomu možná pomůže 
noc kostelů. Na další fotografii si můžete přečíst citát z prvního 
listu Korinťanům. „Bratři a sestry, žijte radostně, zdokonalujte se, 
buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, 
(dárce) lásky a pokoje, bude s vámi“ (2 Kor 13,11-13). Je dobré 
se nad tímto textem v době postní zamyslet. Posledního pejska 
jsem potkal v Praze v jedné restauraci. Mám tuto fotku i s citátem 
na ledničce. Připomíná mi, že všechno má svůj čas. Dobře se na-
jíst i postit se. Obojí je Boží dar.        o. Pavel


