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... Zde jest, Král z Krále, dítko z Panny,
jež vyhojí ty temné rány,

zející v nitru národů.
A usoužená lidská stáda

vyvede z moci zlého hada
a mír jim dá i svobodu.

Jen pojďte, syna mého děti,
na jeho krásu pohleděti,
před níž se nebe uklání.
Jen pojďte, pokorní a tiší!
Proste, a on vás neoslyší:
jste jeho první poddaní.    Václav Renč, Popelka Nazaretská
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Mikulášská

Výstava fotografií

Dopis nevěřícímu

Když jsem před dvaceti lety přišel do farnosti, patřila k tradič-
ním akcím na faře mikulášská besídka, kterou měli na starosti 
ministranti a děvčata ze scholy. Byl jsem překvapen, s jakým 
zaujetím a na jaké úrovni byli schopni tito mladí připravit pro-
gram. Dodnes vzpomínám na pohádku o veliké řepě, ve které 
měli hlavní role Pedro, Hryz, Azor a další. Jak léta běžela, mla-
dí se poženili, povdávali, na jejich místo přišli další. Tuším, že 
až na jeden rok nebyla tradice mikulášské besídky přerušena. 
V duchu jsem si ale říkal, že na ty „staré páky“ už nikdo nemá. 
Mezitím se začala pořádat besídka pod hlavičkou sedmého 
skautského oddílu, kam naši kluci a naše holky chodí. A protože 
diváků přicházelo stále více, již v loňském roce proběhla tato 
akce v jídelně zvláštní školy, kde jsou daleko lepší podmínky než 
na faře. Po té letošní mikulášské musím konstatovat, že úro-
veň těch prvních byla překonána. Opravdu to byla, podle mě, 
nejlepší mikulášská. Řekl bych, že některá vystoupení byla až 
na profesionální úrovni. Určitě to potvrdíte, když se podíváte 
na několik fotek v tomto čísle Života farností. Za všechny chci 
zmínit pohádku Ivana Mládka O Sněhurce, kterou si připravila 
družina Obrů. Text pohádky četl František Hlavica a musím říct, 
že místy byl lepší než Mládek.
Na závěr chci říct, že se už teď těším na příští mikulášskou be-
sídku.

o. Pavel

Když jsem slavil čtyřicáté narozeniny, dostal jsem první digitální 
fotoaparát. Po nesmělých začátcích mě to začalo stále víc bavit. 
Kromě toho, že mohu dávat některé fotky do Života farností, 
jsem se také pokusil již dvakrát o malou výstavu. V obou pří-
padech to bylo v přízemí městské knihovny. První výstava se 
jmenovala Letem, světem, křížem, krážem, druhá Hledání krásy. 
Využil jsem této možnosti a postupně jsem připravil další fo-
tografie na výstavu třetí. Proběhne na stejném místě v lednu. 
Výstava se jmenuje Hledám tvou tvář. Jak už název napovídá, 
jde o mé osobní hledání podle slov žalmu: Hospodine, hledám 
tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou (Žalm 27,8). Na vý-
stavě se objeví poprvé několik portrétů. Především bychom se 
měli snažit zahlédnout Boha ve tvářích našich bližních. Byli jsme 
přece stvořeni k Božímu obrazu. Boží tvář se však také snažím 
zahlédnout v přírodě, především v krajině. Modlíme se přece k 
Bohu: Sešli svého Ducha a obnovíš tvář země. Do třetice si my-
slím, že i velkoměsta mají svoji tvář, a tak se dvě z nich objeví i 
na této výstavě. Nesmím zapomenout ani na zvířátka. Říká se 
jim přece němá tvář.
Je možné, že některou fotku jste už viděli. Například v Životě 
farností. Myslím si, že to vůbec nevadí. O některých svých fot-
kách si opravdu myslím, že jsou darem od Pána a to nejen pro 
mne, ale i pro mnoho dalších lidí. Ne každý čte Život farností, 
ne každý byl na předchozích dvou výstavách. Z tohoto pohledu 
děkuji za shovívavost a to nejen těm, kteří se na výstavu přijdou 
podívat, ale i těm, kteří mě čtou nebo poslouchají v kostele. Po 
dvaceti letech se člověk nemůže neopakovat, vždy se však také 
najde někdo, kdo to ještě nečetl, neslyšel nebo neviděl. Opa-
kování je přece matka moudrosti. Navíc, Ježíš říká: Nebudete-li 
jako děti, nevejdete do Božího království. Na dětech mě z toho-
to pohledu fascinuje jedna skutečnost: Dítě může stále doko-
la poslouchat stejnou pohádku a vůbec ho to nenudí. Naopak, 

jde do hloubky. Chce do sebe vstřebat jádro pohádky, které je 
uzdravující a inspirující. Kéž bychom v sobě objevili tuto ztrace-
nou schopnost nazírání neboli kontemplace. Pak nás nebudou 
nudit stejné příběhy, stejné fotografie a obrazy. Pronikneme 
k podstatě uměleckého díla i celého Božího stvoření. (Pozvánka 
na výstavu viz str. 11).

o. Pavel

Já, stejně jako vy, prožívám situace, ve kterých si nevím rady. 
Jaký je tedy rozdíl mezi tím, jak prožívá život člověk věřící a ne-
věřící? Pro jednoduchost uvedu zážitek: Před rokem jsem se 
zúčastnil konference o mládeži v Praze. V pátek jsem se vracel 
domů, a protože jsem měl ještě trochu času, zastavil jsem se ke 
krátké modlitbě u Pražského Jezulátka. Za 15 minut jsem vyšel 
z kostela, nasedl na tramvaj a jel k metru. Uprostřed Vltavy se 
však tramvaj zastavila, na konci mostu byla autonehoda. Vy-
stoupil jsem, běžím zpátky, sednu na jinou tramvaj. I tato však 
uvízla v dopravní zácpě. Ujel mi jeden vlak, pak i druhý. Ať jsem 
to počítal, jak chtěl, bylo mi jasné, že již večerní mši svatou a 
další program ve Valašském Meziříčí nemohu stihnout. Chodím 
po hale hlavního nádraží a jsem celý nesvůj. Zdálo se mi, že už 
nezbývá nic jiného než zavolat kaplanovi, aby to vzal za mne. 
Vůbec se mi to však nehodilo. Přestože jsem nenacházel žádné 
řešení, v srdci jsem měl stále hluboký pokoj a jakési nejasné 
tušení, že to všechno ještě stihnu. Rozum mi to však nebral. 
Ani kdybych letěl letadlem to přece nemohu stihnout. A pak 
najednou myšlenka: Pendolino! Vůbec jsem na tuto možnost 
nepomyslel, protože tento vlak nejede do Valašského Meziříčí. 
Skutečně, za 10 minut vyjížděl, za 2 hodiny jsem byl v Olomouci 
a tam pro mne přijel známý autem. Za 10 minut půl šesté jsem 
vstupoval do zákristie a o půl mohla začít mše svatá. Když si 
nevíme rady, když prožíváme jakékoliv těžkosti, můžeme buď 
propadnout beznaději, nebo si uchovat naději. Věřící člověk ví, 
že existují řešení, o kterých nemá ponětí. Je někdo, kdo má vět-
ší rozhled a větší možnosti. Sám všemohoucí a vševědoucí Bůh. 
Na nás je, abychom ve chvílích, kdy jsme v koncích, oslavili Boha 
svoji důvěrou. Pramenem této naděje je ukřižovaný a vzkříšený 
Kristus. Jeho kříž nebyl konečnou stanicí, ale začátkem nových 
netušených možností a skutečností. Ježíš vstal z mrtvých, je mu 
dána veškerá moc na nebi i na zemi. Spolu s ním mohu prožívat 
všechny těžkosti a problémy svého života a vždycky najdu dříve 
nebo později východisko.

o. Pavel

Když jsem na titulní stránku minulého Života farností dal citát 
sv. Jana Kronštadtského, čekal jsem bouřlivou odezvu. Nicmé-
ně bylo celkem ticho po pěšině. Daleko větší emoce vyvolávají 
v našem prostředí články o farní kuchyni. Přesto se k tomuto 
úvodnímu citátu chci vrátit. Jan Kronštadtský píše: „Svět se na-
chází ve stavu dřímoty, hříšného spánku. Bůh jej budí válkami, 
epidemiemi, požáry, ničivými bouřemi, zemětřeseními, povod-
němi a neúrodou.“ Když tato slova čteme, nejsme v nebezpe-
čí, že se budeme Boha spíše bát než ho milovat? Nevracíme se 
k obrazu trestajícího Boha? Je Bůh opravdu milující Otec? Mys-
lím si, že se dá obojí spojit. Když půjdete kolem železniční tratě 
a  na kolejích uvidíte ležet svého opilého kamaráda, nebudete 

Kdyby byl Bůh...
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Slovo života na prosinec 2014
„Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo 
má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ (Lk 3,11)
V tomto období adventu, času přípravy na Vánoce, je před nás 
opět postavena osoba Jana Křtitele. Byl poslaný Bohem, aby 
připravil cestu pro Mesiáše. Ode všech, kdo k němu přicházeli, 
vyžadoval hlubokou změnu života: „Přinášejte tedy plody hod-
né obrácení!“ (Lk 3,8). Těm, kdo se ho ptali: „Co máme dělat?“ 
(Lk 3,10), odpovídal:

„Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo 
má něco k jídlu, ať jedná stejně.“
Proč bych měl dávat někomu jinému z toho, co je mé? Protože 
byl stejně jako já stvořen Bohem. Je mým bratrem, mou ses-
trou, je tedy mou součástí. „Nemohu tě zranit, aniž bych tím 
uškodil sobě,“ říkával Gándhí. Byli jsme stvořeni jako dar je-
den pro druhého, k obrazu Boha, který je láska. Ve svém nitru 
máme vepsaný Boží zákon lásky. Když Ježíš přišel mezi nás, jas-
ně nám ho odhalil tím, že nám dal své nové přikázání: „Milujte 
se navzájem: jak jsem já miloval vás“ (Jan 13,34). To je „zákon 
nebe“, život Nejsvětější Trojice přinesený na zem, to je podstata 
evangelia. Tak jako Otec, Syn a Duch Svatý žijí na nebi v tak pl-
ném společenství, že jsou jedno (srov. Jan 17,11), stejně i my na 
zemi jsme sami sebou natolik, nakolik žijeme ve vzájemné lásce. 
Tak jako Syn říká Otci: „Všechno mé je tvé a všechno tvé je mé“ 
(Jan 17,10), stejně tak i mezi námi se láska v plnosti uskutečňuje 
tam, kde se sdílejí nejen hodnoty duchovní, ale i materiální.
Potřeby někoho z našich bližních jsou potřebami nás všech. Ně-
kdo nemá práci? Je to jako kdybych ji neměl já. Má někdo ne-
mocnou maminku? Pomáhám jí, jako by to byla moje maminka. 
Jiní mají hlad? Je to, jako bych měl hlad já, a snažím se obstarat 
pro ně jídlo, jako bych to dělal pro sebe.
Taková byla zkušenost prvních křesťanů v Jeruzalémě: „Obec 
věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze 
svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné“ 
(Sk 4,32). Společenství majetku sice pro ně nebylo povinné, a 
přece ho žili velmi intenzivně. Jak vysvětluje apoštol Pavel, ne-
šlo o to, přivést někoho do tísně, aby se ulehčilo jiným, ale aby 

„nastalo jakési vyrovnání“ (srov. 2 Kor 8,13).
Sv. Basil z Cesareje říká: „Chléb, který odkládáš, patří hladové-
mu. Nahému patří kabát, který uchováváš ve své truhle. Potřeb-
ným patří peníze, které si schováváš.“ 
A sv. Augustin: „To, co je pro bohaté přebytkem, patří chudým.“ 

„I chudí mají to, čím by si navzájem pomáhali: Jeden může půjčit 
své nohy chromému, druhý své oči slepému, když ho vede, další 
zase může navštěvovat nemocné.“ 

„Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo 
má něco k jídlu, ať jedná stejně.“
I dnes můžeme žít jako první křesťané. Evangelium není uto-
pie. Dokazují to například nová církevní hnutí, kterým dal Duch 
Svatý vzniknout v církvi, aby se s novou svěžestí navrátila evan-
gelijní radikalita prvních křesťanů jako odpověď na velké výzvy 
dnešní společnosti, kde je tolik nespravedlnosti a chudoby.
Vzpomínám si na počátky Hnutí fokoláre, když nám nové chari-
sma vlévalo do srdce výjimečnou lásku k chudým. Když jsme je 
potkávaly na ulici, zaznamenávaly jsme si do zápisníku jejich ad-
resy, abychom je pak mohly navštěvovat a pomáhat jim. Byl to 
Ježíš, který říká: „… pro mne jste (to) udělali“ (Mt 25,40). Potom, 
co jsme je navštívily v jejich ubohých obydlích, jsme je zvaly k 
sobě na oběd. Jim patřil ten nejkrásnější ubrus, příbory a nej-

mu tiše vysvětlovat, že se už blíží vlak, ale pořádně s ním zatře-
sete a strhnete ho z kolejí, i když to bude bolet. Jestliže nás Bůh 
bolestně probouzí, je to proto, že nás má rád. 
Stále se vracím k tomu, co mi řekla jedna paní: Když probíhalo 
sčítání lidu, vyplnila jsem bezmyšlenkovitě svému synovi do ko-
lonky náboženství slovo bez vyznání. On se však ohradil a řekl: 
Maminko, jsem pokřtěný a věřící. Na vlastní oči jsem viděl na 
vojenském cvičení, jak mi tank přejel nejlepšího kamaráda. Kdo 
něco takového viděl, nemůže zůstat nevěřící.
Také vzpomínám na jednoho dědečka někde od Hodslavic, když 
se ho po bleskové povodni v roce 2009 ptal nějaký redaktor, 
jak to všechno přežil? On odpověděl: „Víte, já jsem byl vždycky 
nevěřící, ale po této povodni mám dojem, že už začínám věřit.“ 
Bůh ví, že nám hrozí větší nebezpečí, než jsou povodně, uragá-
ny a zemětřesení. Hrozí nám ztráta věčného života. Podobně 
jako matka, která miluje své dítě, souhlasí i s riskantní a bolest-
nou operací, stejně tak je Bůh pro naše dobro ochoten dopustit 
různé tragédie, za které mu jednou budeme po celou věčnost 
děkovat.

o. Pavel

Na první stránce Života farností vidíte Pannu Marii Svatohos-
týnskou v úpravě výtvarníka Jana Henkeho. Obraz byl zhotoven 
při příležitosti 100. výročí korunovace sochy Panny Marie. Tyto 
obrazy nejrůznějších velikostí si můžete zakoupit na Svatém 
Hostýně v zákristii, kde se zapisují mše svaté nebo v Matici Sva-
tohostýnské v poutním domě. Děkuji tímto panu Henkemu za 
laskavé svolení dát tento obraz Panny Marie do Života farností.  
Ať mu Bůh žehná v jeho práci. (janhenke.webnode.cz)

o. Pavel

Titulní fotografie

Již potřetí za sebou jsem se zúčastnil konference o mládeži, 
kterou pořádá v Praze Sekce pro mládež při ČBK. Letošní téma 
bylo: Jak předávat víru náctiletým. Během této konference 
jsem byl obohacen mnoha podněty. Za všechny chci napsat dvě 
důležité myšlenky. Ta první je jednoduchá a stručná: Rodiče, to 
co děláte se svými dětmi, má daleko větší hodnotu, než to, co 
děláte pro ně.
Pak bych se chtěl také podělit o hlavní myšlenku homilie, kte-
rou měl při mši svaté biskup Kája Herbst. O. biskup vzpomínal, 
jak k němu přišli manželé – rodiče tří dětí ve věku 5 – 12 let. 
Očekávali pomoc a radu. Každá nedělní mše svatá se stává pro 
tyto děti a tímto i pro rodiče jakýmsi traumatem. Dětem, hlav-
ně těm starším se v neděli nechce vůbec do kostela. A když tam 
jsou, je to pro ně utrpení a stále se ptají, kdy už to skončí. O. 
biskup řekl asi toto: Nemohu říct, že bych se v tomto věku jako 
chlapec do kostela kdovíjak těšil. Důležité ale bylo, že jsem viděl, 
jak se moje maminka na mši svatou vždycky těší. Když jsme pak 
šli z kostela domů, bylo na ní vidět, že je šťastná. Tento pohled 
na moji matku mi pomohl chodit pravidelně do kostela, než se 
moje víra natolik prohloubila, že jsem začal sám objevovat, ja-
kým pokladem je mše svatá. 
Myslím si, že k těmto dvěma radám není co dodat.

o. Pavel

Rada pro rodiče
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zŠ salvátor

lepší jídlo. V našem prvním fokoláre sedávali u stolu vedle sebe 
fokolarínka a chudý, fokolarínka a chudý…
V určitém okamžiku se nám zdálo, že od nás Pán chce, abychom 
se staly chudými, a tak sloužily chudým a všem ostatním. V na-
šem prvním fokoláre přinesla každá z nás doprostřed místnosti 
to, co se jí zdálo, že má navíc – kabát, rukavice, klobouk i kožich… 
Dnes, abychom se mohli dělit s chudými, máme podniky, které 
poskytují práci a zisky, o které se můžeme dělit.
Ve prospěch „chudých“ je stále ještě tolik co dělat.

„Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo 
má něco k jídlu, ať jedná stejně.“
I když se to nezdá, máme velké bohatství, které můžeme dát 
do společného. Musíme zvětšovat svou vnímavost a získávat 
odbornost, abychom mohli pomáhat konkrétně, a tak nacházeli 
způsob, jak žít bratrství. Můžeme rozdávat lásku, být srdeční, 
předávat dál radost. Můžeme dávat k dispozici svůj čas, může-
me se modlit, rozdělit se – slovem nebo písmem –  o své vnitřní 
bohatství. Třeba ale také máme různé věci – tašky, psací po-
třeby, knihy, peníze, byty, auta, které můžeme dát k dispozici… 
Možná shromažďujeme příliš mnoho věcí a myslíme si, že se 
nám jednoho dne budou hodit, zatímco někdo vedle nás je nut-
ně potřebuje.
Tak jako každá rostlina přijímá ze země jen potřebné množství 
vody, stejně tak i my se snažme mít jen to, co potřebujeme. Je 
lepší, když si občas všimneme, že něco chybí. Je lepší být trochu 
chudí než trochu bohatí.

„Kdybychom se všichni spokojili jen s tím, co potřebujeme,“ říkal 
sv. Basil, „a dávali svůj přebytek potřebným, neexistovali by již 
ani bohatí, ani chudí.“
Zkusme to a začněme tak žít. Ježíš nám určitě pošle stonásobek 
a budeme mít možnost pokračovat v dávání. Nakonec nám řek-
ne, že to, co jsme někomu dali, ať to byl kdokoli, dali jsme jemu.

Chiara Lubichová

Pohodáři - Myanmar
Ve čtvrtek 27. listopadu se žáci 5. - 9. ročníku zúčastnili přednáš-
ky s promítáním o státu, který je nám všem neznámý - Barmě 
(Myanmaru). Sál místního kina doslova praskal ve švech a kro-
mě našich se přednášky zúčastnili i žáci jiných škol. Přednáška 
byla velmi zajímavá i poučná a pozvala nás do světa, který si 
v našich podmínkách dokážeme jen obtížně představit. Kéž by 
bylo takových přednášek během školního roku více.

Živý betlém
Zveme všechny rodiče, prarodiče a kamarády na již tradiční vy-
stoupení našich žáků v Živém betlému, které se uskuteční v ne-
děli 21. 12. v 15.00 hodin na náměstí. Těšíme se na vaši hojnou 
účast, která bude pro vystupující značným povzbuzením.

Lenka Adámková

Soutěž Bible a my
Poslední listopadový pátek byl dnem, kdy v prostorách MŠ, ZŠ 
a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí proběhlo 
okresní kolo 22. ročníku soutěže Bible a my. Za zmínku jistě stojí, 
že tato soutěž byla již posedmé vybrána Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy mezi soutěže celostátního, respektive 
nadregionálního charakteru.

Prosba z Diakonie
Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko ve Valaš-
ském Meziříčí hledá dvě garsonky nebo 1+1 pro klienty služby 

"podporované bydlení". V současné době dochází k tzv. trans-
formaci Ústavu sociální péče v Zašové, kde bydlí mnoho klientů 
s různými schopnostmi a úrovní sebeobsluhy. Někteří klienti 
budou již příští rok bydlet v menších společenstvích v tzv. chrá-
něném bydlení. Někteří jsou však již nyní schopni samostatně 
bydlet, dovedou si uvařit i uklidit a vědí, jak trávit svůj volný 
čas. Pomoci potřebují s hospodařením s penězi, s nakupováním, 
vyřizováním na úřadech apod. S těmito činnostmi jim pomáhají 
pracovníci Diakonie - služby podporovaného bydlení. Aby si tito 
klienti mohli dovolit samostatně bydlet, hledá pro ně Diakonie 
malometrážní byty, kterých je však v našem městě málo. Není 
třeba se obávat problémů s takovými nájemníky, jsou to lidé 
spořádaní a tiší, a s domluvou s nájemci jim pomáhají pracov-
níci Diakonie. Máte-li malý byt a váháte, komu jej pronajmout, 
vězte, že když jej pronajmete bývalým klientům ze Zašové, bu-
dete mít solidní nájemníky, kterým navíc pomůžete k důstoj-
nějšímu životu. Bližší informace podá paní Mgr. Kateřina Ryško-
vá, DiS. - vedoucí sociální pracovnice, tel.: 731 138 913, e-mail: 
ryskova@diakonievm.cz

Daniel Heller, evangelický farář

Ve třech kategoriích se utkala o postup do kola ústředního té-
měř stovka účastníků základních škol v rozpětí od 4. do 9. roč-
níku. Třebaže bylo soutěžení nad biblickými znalostmi místy 
velmi vyrovnané a těsné, do nejvyššího kola postupují: Eliška 
Martinková z Lidečka a František Šerý ze Střelné (I. kategorie), 
Antonín Putala z Hovězí a Zuzana Nevolová z Halenkova (II. ka-
tegorie), Daniel Savko ze ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí a 
Michaela Maliňáková ze Zašové (III. kategorie). Všem postupu-
jícím blahopřejeme! Ústřední kolo se uskuteční v březnu v Hus-
topečích u Brna.

Ludmila Černochová

Děkujeme Vám za přízeň a podporu, 
kterou jste Charitě Valašské Meziříčí 

v letošním roce projevili.
Přejeme Vám požehnané vánoční svátky 

a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a Božího požehnání.

Zaměstnanci Charity Valašské Meziříčí
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Ejhle, Hospodin přijde a všichni jeho svatí s ním. Slova této ad-
ventní písně znějí brzy ráno v našich kostelích. A mě jímá nád-
herný pocit, že Hospodin nejen přijde při posledním soudu, ale 
že je s námi každý den a každou vteřinu se rodí v našich srdcích, 
v našem rozhodnutí se pro Něj, v naší opravdovosti ve vztahu k 
Němu, k sobě a k druhým lidem. Opravdovost a touha po sdíle-
ní víry se stala základem, na kterém Bůh zbudoval své společen-
ství. Dal nám to, po čem toužila naše srdce.

Okénko do pátečního spolča

(Následující řádky berte s humorem)
Po zveřejnění článku o farní kuchyni v minulém čísle ŽF vznikl 
dojem, jako by byla naše farnost rozdělená na dva nesmiřitelné 
tábory. Jedni mi nepřejí novou kuchyň na faře, ti druzí vidí no-
vou kuchyň jako úkol dne. Dokonce mě někdo prosil, abych zno-
vu vyhlásil sbírku. Teď, že už dopadne dobře. Co na to já? Těší 
mě, že alespoň něco probouzí zájem a aktivitu farníků. Každé 
napětí může být užitečné.
Na druhé straně si myslím, že rozpor je pouze zdánlivý. Všem 
nám jde o stejnou věc. Jde jen o úhel pohledu. Velmi pěkně 
to vyjádřil na farní radě Miloš Skýpala. Na faře nám nejde jen 
o kuchyň. Celá fara by mohla daleko lépe sloužit svému účelu. 
Nejlepší by bylo vytvořit studii přestavby fary a pak začít po-
stupně od kuchyně a přilehlých prostor. Jsem pro. Architektka 
Alena Vráželová se již nabídla, že nám pomůže.
Děkuji také všem, kdo přispívají k největšímu bohatství naší 
farnosti, kterým je jednota. Bez nadsázky to vidím jako zázrak. 
Tak velká farnost, s tak různými lidmi a ještě na Valašsku!  Díky 
Bohu, momentálně opravdu není naše farnost rozdělena. Ani 
farní kuchyni se to nepodařilo!       o. Pavel 

Pokus o smír 
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Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlo-
vými větvičkami a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku k rodi-
ně, nejsem nic víc než dekoratérka.
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, 
navařila labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, 
ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc než kuchařka. 
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala kole-
dy v domově pro seniory a všechen svůj majetek darovala pro 
dobročinnost, ale neměla lásku ke své rodině, nic by mi to ne-
prospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a vá-
nočními hvězdami, zúčastnila se úchvatných slavností, zpívala 
sóla v kostelním sboru, ale zapomněla na Ježíše, potom jsem  
nepochopila, oč o Vánocích běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními porce-
lánovými servisy a nádhernými ubrusy. Láska neokřikuje děti, 
ale je za ně vděčná, že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda 
obdarovává právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří, všechno doufá, všechno sná-
ší. Láska nikdy nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky 
se ztratí, golfové hole zrezaví. Ale darovaná láska zůstane.

Z rozhlasového vysílání na Praze II v neděli 30. 11. 2014
- Mons. Jiří Mikulášek

Příspěvek ze schránky ŽF z předsíně kostela

Vánoční velepíseň lásky
pro hospodyně

Dostali jsme darem oporu pro naši víru – hlubší vztah mezi 
námi, dětmi Božími, a naším Bohem. Vznikl prostor, ve kterém 
se utváří přátelství a vztahy, kde se respektuje jedinečnost kaž-
dého z nás. Sdílíme naše životy a náš vztah k Ježíši. Povzbuzuje-
me se na cestě za naším společným cílem a slůvko sdílet/sdílej 
se stalo synonymem tohoto putování.
Za necelý rok existence společenství se náš počet rozšířil z deví-
ti členů na třicet. Tolik mladých lidí se postupně rozhodlo sdílet 
svou víru a volný čas s někým dalším. 
Tu a tam se mě lidé ptají: „Jaké to v tom spolču je?“ odpoví-
dám, že je to fajn, ať se přijdou podívat. Druhá otázka většinou 
zní: „Co tam děláte a co pijete?“ kromě výše napsaného jez-
díme společně na výlety, chválíme Boha a pracujeme. Máme i 
zajímavé přednášky. Na druhou část otázky není jednoznačná 
odpověď, k buchtám si vaříme čaj, a když si někde vyrazíme, tak 
každý pije to, na co má zrovna chuť. V případě dalších dotazů 
přijďte, a pokud to bude v našich silách, rádi vám odpovíme.
Je ohromující, jak může Duch Svatý vést a spojovat lidi. Stačí mu 
k tomu málo - naše spolupráce. On pak přináší světlo a klid do 
života. Veliké díky patří lidem, kteří se za nás modlí, jsme za to 
neskonale vděčni, že i díky těmto přímluvám může trvat něco 
tak pěkného. 
S klidnými srdci odevzdáváme do rukou Božích uplynulý rok a 
do nadcházejícího roku Vám všem přejeme mnoho Božího po-
žehnání a radosti v životě.

Za páteční společenství: Tomáš Černoch

Z historie naší farnosti
Před sto lety
Už naposled si připomeneme události před sto lety, kdy vypukla 
první světová válka. Necháme však za sebe mluvit vánoční pro-
volání, jehož autorem byl P. Eduard Kavan a které bylo v prosinci 
1914 také zveřejněno na stránkách katolických Novin zpod Rad-
hoště.

Vánoce vojákům
Válka zraňuje každé citlivé srdce a svými ranami vyšlehává z lid-
ské povahy mnohé krásné vlastnosti, jež budí obdiv všudy, kam 
zvěst o nich pronikne. Na prvním místě je to statečnost vojáků 
a jejich obětavost, jež zasluhuje vděku ode všech, kteří zůstali 
doma a za které šel voják bojovat. Není to maličkost, opustit své 
staré rodiče, není to maličkost opustit ženu a krev své krve - dítky 

- a jít bojovat, trpět a umírat... Stejnou lásku a statečnost probudi-
la válka v našich ženách. S bolestí a krvácejícím srdcem loučily se 
se svými syny a manžely - než nezoufaly. Vědomí vyšší povinnosti 
nadchlo je ke statečnosti a srdce jejich probudilo se láskou k celé 
vlasti, o které snad jindy ani nepřemýšleli. Válka probudila však 
v lidské povaze ještě jinou krásnou ctnost, která znenáhla začla 
vymírat. Je to křesťanské milosrdenství... Ano, křesťanské milosr-
denství jeví se hlavně v péči o raněné naše vojáky.
V celé říši není města, ba ani dědinky, kde by se nebyly konaly 
dobrovolné sbírky pro naše raněné. Ono ani neběží tak o ty pe-
níze. Ty by si mohl stát vymoci jednoduše daněmi. ...Budou brzy 
Vánoce, ony svátky domácího krbu a rodinného blaha. Blaze 
tomu, kdo na Štědrý večer může jísti a zpívat i modlit se po boku 
své ženy, v středu svých dítek. Blažen ten, jenž ve štědrovečerní 
noc usíná požehnán křížkem matčiným. Letos ponejprv snad bu-
dou mnohé rodiny na Štědrý večer rozděleny. Smutno bude nám 
doma, ještě smutněji však bude našim mužům tam daleko v cizi-
ně. I člověk neudatnější a nejstatečnější dovede tesknit, protože 
dovede milovat. ...Ale my nesmíme zapomenout ani těch, kteří už 
prošli ohněm krve a léčí se nyní v nemocnicích, které jsou zřízeny 
ve všech koutech naší říše. Ve Valašském Meziříčí a Krásně při-
praveno je sedm nemocnic pro 2300 vojáků. Nejsou ještě všechny 
naplněny, ale možno říci, že na vánoční svátky budeme zde míti 
asi tisíc raněných a nemocných. Nuže těmto vojákům bychom 
rádi viděli připravený pěkný vánoční stromek, aby pokud možno 
se jim nahradila odloučenost od rodiny, jež právě na Štědrý večer 
nejvíce bolí. Snad řekne někdo: ale vždyť jsou to cizí lidé! Prav-
da! Jsou zde Čechové, jsou zde Maďaři, Němci, Chorvati, Rumuni, 
Poláci, Srbové, mohamedáni, katolíci, protestanté, kalvíni, třebas 
i Turci - ale zdaliž neřekl Kristus, že tito všichni jsou nám bližní, ba 
tím bližšími, že krváceli za naši vlast? A nevíš, že snad tvůj bratr, 
tvůj otec, nebo manžel tam v Maďárii někde leží v nemocnici - i 
jemu přistrojili vánoční stromek, před kterým zpívá a na vás vzpo-
míná - a neptají se ho, odkud je, jaké víry a jakého folku. Je trpící 
voják, to mně stačí. Proto budeme přistrájet také našim vojákům 
ve zdejších nemocnicích a poprosíme, aby Ježíšek jim také něco 
nadělil.
Jest přirozeno, že každé přijímání milostrdenství je důkazem sla-
bosti a jemné duše skličuje. Proto si přejeme, aby vojáci při svých 
štědrovečerních slavnostech byli zcela sami pouze se svými ošet-
řovatelkami... A tu se obracíme na celou naši valašskou veřejnost, 
na města i vesnice, ale hlavně na ženy a dívky: přispějte všichni, 
jak můžete! Naše hospodyně prosíme, aby dobrotivě darovaly 
z toho, co jim podává hospodářství: máslo, vejce, mouku, jabl-
ka, ořechy, suchary a sušené trnky. Kdo nemá ničeho podobného, 
nechť daruje nějaký groš. Ve městech snad mají různé ozdůbky 
vánočních stromků z minulých let, i ty budou s díky přijaty. Naše 
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Není oděv jako oděv
P. Roberto José Folonier vypráví: Stalo se to na Piazza Venezia 
v Římě. Jednoho dne jsem zde vystoupil z autobusu a přecházel 
jsem náměstím, abych se dostal do budovy univerzity. Cestou 
jsem měl projít okolo žebráka, ležícího na zemi. Sáhl jsem do 
kapsy, abych zjistil, zda mám při sobě ještě nějaké peníze. Měl 
jsem právě tolik, co mi stačilo na zpáteční lístek. A tak jsem si 

pomyslel, že bych měl raději jen rychle projít kolem něj. Ale když 
jsem se k žebrákovi přibližoval, začal mě vnitřní hlas přemlou-
vat: „Nemůžeš být přece tak skoupý! I když mu nemůžeš nic dát, 
měl bys s ním alespoň krátce promluvit.“
Jak jsem tak stál před tím žebrákem, uvědomil jsem si, že je to 
nemocný člověk v zuboženém stavu. A on oslovil mne: „Páter, 
mohl byste mě vyzpovídat?“ V tom momentu jsem pochopil veli-
kost Božího milosrdenství. Já jsem si dělal starosti, protože jsem 
mu nemohl nic dát, ale on ode mne nechtěl peníze. On toužil 
jen po tom jediném dobru, které může poskytnout jen kněz - po 
svátostech. Rád jsem mu věnoval svůj čas a musím přiznat, že 
jen zřídka jsem si vyslechl zpověď s takovou pokorou a zkrou-
šeným srdcem.

Stalo se nám při návratu z letošní poutě v Medžugorje na hranič-
ním přechodu z Bosny Hercegoviny do Chorvatska. Přijeli jsme 
tam okolo desáté hodiny večer a po nezbytné modlitbě za pra-
covníky, kteří jsou právě na hranici ve službě a jejich rodiny jsme 
vjeli do prostoru na odbavení. Na otázku kontroly, zda vezeme 
s sebou nějaké cigarety nebo alkohol, paní Maruška Svobodová 
odpověděla že ne, že jedeme z pouti v Medžugorje. Ale fešáci 
se nedali jen tak uchlácholit a asi znajíce staré frontové poře-
kadlo - „důvěřuj, ale prověřuj“ se rozhodli prověřit pravdivost 
těchto slov. Nechali si otevřít zavazadlový prostor v autobusu, 
vytipovali zavazadla a v přítomnosti paní Marušky začali oteví-
rat. Měl jsem tu možnost vše sledovat ve zpětné zrcátku auto-
busu. Hned v první velké tašce spatřili více lahví s průhledným 
obsahem, které jako by si říkaly: „Držme pospolu, ať nás nikdo 
nerozdělí.“ Na otázku, co v těch lahvích je, paní Maruška odpo-
věděla, že svěcená voda.
A tak hraniční fešák odzátkoval láhev a čichem chtěl zkontrolo-
vat pravdivost odpovědi. No už podle vítězoslavné reakce vůči 
kolegovi bylo patrné, že se jeho podezření potvrdilo a že se ob-
sah světil v pálenici.
V tu chvíli jsem litoval paní Marušku, protože skutečně nevěděla, 
že jedny kamarádky (ne z naší farnosti) se rozhodly dát do jedno-
ho zavazadla společně všechnu svou posvěcenou vodu a láhve 
s páleným alkoholem rakijou. Takže teď před ním vypadala jako 
Janko z Hornodolní při Polní.
Nejprve se musely přihlásit ty dotyčné, kterých se ten obsah 
týkal (éterem se neslo něco o slepicích). Podle rozhodnosti hra-
ničních fešáků, která se rovnala rozhodnosti rozzuřeného býka 
spatřícího červené sukno ve španělské koridě, jsem si pomyslel: 

„dnes dojde i na zubní kartáčky“ (tedy jejich kontrolu). A v této 
bojové náladě vstoupili do autobusu. Hned zkraje začali přehra-
bávat první zásuvky patřící řidičům.
Stačil jsem jim podat svůj cestovní pas a když došlo na druhého v 
pořadí, se to stalo: - přes uličku vedle mne seděl vepředu P. Petr 
Šustáček, který s námi byl letos podruhé v Medžugorje. Fešák 
při pohledu na něj zkoprněl a zvolal: „Á á á, svěčenik!“ (kněz)
Každému bych přál zažít tu reakci, kterou jsme právě prožili. Fe-
šák skoro zasalutoval, kdyby mu to podmínky dovolily, patrně by 
nechal zatroubit slavnostní znělku ohlašující ústup z boje.
Totiž ten pohled na kněze, který měl kněžský oblek, včetně ko-
lárku, mu řekl jasně, že nejsme žádní pašeráci a lháři, ale skuteč-
ně poutníci. U nás na Valašsku by se řeklo: „colaris locuta, causa 
finita."
Vše bylo skončeno, fešáci nám popřáli šťastnou cestu, my jim 
požehnanou službu a vydali se na návrat domů. Všichni jsme byli 
zasaženi svědectvím o moci kněžského oděvu, zvláště P. Petr. 
Ráno v čase kdy byl prostor na svědectví se P. Petr přiznal, že 
tato zkušenost bude mít pro něj obrovský význam. Omluvil se 
nám, že cestou do Medžugorje jel v civilu a šetřil si kněžské ko-

Upozornění na nepřesnost
Chtěl bych upozornit na nepřesný údaj v posledním čísle Života 
farností. V článku „Z historie naší farnosti“ je zkomoleno jmé-
no meziříčského faráře v období konce 1. světové války. Jeho 
správné jméno je Mons. František Gillig. K této významné cír-
kevní osobnosti našeho města bych chtěl uvést, že funkci valaš-
skomeziříčského faráře vykonával v letech 1898-1915. Od roku 
1904 byl současně děkanem našeho děkanátu. Na sklonku roku 
1912 jej papež Pius X. jmenoval "čestným papežským komořím" 
a udělil mu titul monsignore (dříve se používala zkratka Msgre). 
Jmenování mu přivezl z Říma náš významný rodák, olomoucký 
arcibiskup kardinál František Saleský Bauer. Za svého života se 
významně zapsal do dějin našeho města. V roce 1901 např. slav-
nostně posvětil sochu svatého Floriana na našem náměstí - viz 
fotografie níže (původní socha sešla věkem, a musela být proto 
nahrazena novou) a ještě téhož roku posvětil i pomník vojákům 
padlým u Slavkova v Abácii. V roce 1903 byly pořízeny vitráže 
do okem farního kostela a položena nová kostelní dlažba. A dne 
6. 12. 1913 bylo zprovozněno elektrické osvětlení kostela (vloni 
tedy bylo jubileum).
Dalším meziříčským farářem byl byl P. Eduard Kavan - od roku 
1915 až do roku 1934. Jako čestný kanovník olomoucký a v zá-
věru života, po odchodu z našeho města, sídelní kanovník kro-
měřížský měl také titul monsignore. Tolik jen krátce pro připo-
menutí těchto významných osobností nejen z církevní historie 
našeho města.

S přáním krásného adventu Jiří Smrčka

dámy prosíme o misku cukrovinek, na něž ovšem dost času až 
před svátky... Podotýkáme výslovně, že na této štědrovečerní 
slavnosti nemá míti podílu jen jedna část naší veřejnosti, nýbrž 
celé Valašsko... Přičiňme se tedy všichni, aby vojáci naši o svát-
cích vánočních cítili se mezi námi jako doma a aby též oni s jas-
nou myslí a veselým srdcem mohli si zapět: Narodil se Kristus Pán, 
veselme se!

připravil Zdeněk Pomkla
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Vánoční koncert
V neděli 28. prosince v 15 hodin se uskuteční ve farním kostele 
opět vánoční koncert. Vystoupí chrámový sbor, Komorní or-
chestr při ZUŠ, zazní varhanní skladby, představí se sólisté, kteří 
učinkovali už na předešlých vánočních koncertech. Od nich si 
vyslechneme hudbu italského baroka pro orchestr a dvě trubky, 
violoncelový koncert. Další sólista uvede houslový koncert ně-
meckého romantického skladatele, mladá a nadějná sopránist-
ka zazpívá skladbu žijícího autora. Nebudou chybět ani skladby  
hudebního velikána J. S. Bacha. Chrámový sbor zazpívá skladby  
adventního a vánočního liturgického okruhu z barokní doby i ze 
současnosti.
Srdečně zvou účinkující

Bohumír Kratochvíl

Mariánské informace
• Ve dnech 11. - 15. února 2015 přislíbil konání semináře Mod-
litba, půst a víra v ČM Fatimě Koclířov P. Marinko Šakota, farář 
z Medžugorje. Je možné se přihlásit na recepce@cm-fatima.cz
• V sobotu 14. února 2015 se uskuteční v Nitře na Slovensku 
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů. Je to 
masopustní sobota před začátkem postní doby. Vhodná příle-
žitost se na postní dobu připravit. Zájemci o společnou cestu 
autobusem ať se mi včas přihlásí.
• Předběžně uvádím termín semináře vnitřního uzdravení vede-
ného P. Eliasem Vellou: 8. - 10. května 2015 a exercicií 11. - 14. 
května 2015 v ČM Fatimě Koclířov.
•Požehnaný zbytek adventní doby, milostiplný čas vánoční, po-
kojný a požehnaný rok 2015 přeje a vyprošuje tvůrcům i čtená-
řům ŽF.

Václav Chládek

hlavní oltář s obrazem o Vánocích (70. léta 20. století)

Náš kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a hlavní ob-
raz znázorňuje tuto událost. František Šigut ve svých „Dějinách“ 
o tomto obraze píše takto: „Malován byl Michaelem Englerem 
r. 1784 a představuje okamžik, kdy apoštolové otevírají hrob 
Panny Marie, aby ukázali její mrtvé tělo apoštolu Tomášovi. 
Nacházejí však v hrobě pouze plátna, jimiž bylo tělo obaleno 
a shůry k nim padá růžička, již pouštejí andílci, nadnášející Pan-
nu Marii v oblacích.“ Když se začteme do historie naší farnosti, 
zjistíme, že kostel byl několikrát vypálen a přestavován, přesto 
však byl vždy obnoven a zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, 
byť dogma o Nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno až 1. 
listopadu 1950 papežem Piem XII. Zajímavostí je, že dříve bylo 
nad původním hlavním obrazem gotické kruhové okno, které ač 
zazděno, je dodnes patrné z vnější strany kostela (dobře je to 
vidět z farního dvora při pohledu nahoru nad sakristii).

Evžen Hlavica

Svatí v našem kostele

šile na dobu pouti. Osobně si myslím, že dobrý Pán tuto situaci 
dopustil, aby svědectvím P. Petra, které určitě svým kněžským 
spolubratřím předává, bylo pro ně povzbuzením.
Někdy si možná myslíme, že je správně, když se kněz obleče jako 
jeden z nás, aby jako jeden z nás vypadal. A hle - může to být 
jinak.

Václav Chládek
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Miroslav Sekyra *14. 4. 1950 †8. 11. 2014, Krhová 456
Josef Kubeša *5. 7. 1946 †12. 11. 2014, Juřinka 23
Vratislav Hnátek *29. 12. 1936 †18. 11. 2014, Mírová 986
Vlasta Skýpalová *19. 9. 1921 †21. 11. 2014, Fűgnerova 1011
Markéta Černoevičová *19. 4. 1925 †2. 12. 2014, Mánesova 
473, Frýdek-Místek
Josef Matocha *25. 1. 1935 †2. 12. 2014, Nádražní 204
Gabriel Kuběja *7. 12. 2014 †7. 12. 2014, Luční 1339
Zdeněk Ondrička *14. 9. 1962 †9. 12. 2014, Lhota u Choryně 56

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Amálie Neumannová Jan Ovčáčík

Lešná
Filip Drbálek Adam Drbálek

1. Naslouchat bez přerušování (Jak 1,19)
2. Odpovídat bez haštěřivosti (Př 17,1)

3. Mluvit bez odsuzování (Jak 3,1-2)
4. Hospodařit bez ziskuchtivosti (Mt 6,24)
5. Dělit se bez vypočítavosti (Lk 14,13-14)

6. Dávat bez nevole (1Kor 9,6-7)
7. Odpouštět bez pomstychtivosti (Kol 3,13)
8. Důvěřovat bez podezíravosti (1 Kor 13,7)

9. Pracovat bez reptání (Flp 2,14)
10. Modlit se bez přestání (1 Sol 5,17)

(Paulínky)

Deset všedních projevů lásky

BOHOSLUŽBY A KONCERTY
O VÁNOCÍCH 2014

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Štědrý den – středa 24. 12.
poslední adventní mše svatá 6.30 hodin

Vánoční mše svatá pro děti
(s doprovodem cimbálovky) 15.30 hodin
Půlnoční  22.00 hodin
Půlnoční  24.00 hodin

Slavnost Narození Páně – čtvrtek 25. 12.  6.30 hodin
 8.00 hodin
 9.30 hodin
  17.30 hodin

Vánoční písně a koledy (schola mládeže)
čtvrtek 25. 12. 15.00 hodin

Svátek svatého Štěpána
pátek 26. 12. 6.30 hodin
 8.00 hodin
 9.30 hodin
 v kapli v Hrachovci 10.00 hodin
  (večerní mše svatá nebude)
 
Vánoční koncert Chrámového sboru
a Komorního orchestru ZUŠ
neděle 28. 12. 15.00 hodin

Koncert BESEDA, BAČOVCI, POLAJKA
úterý 30. 12. 16.00 hodin

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2014
středa 31. 12. 15.30 hodin

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok čtvrtek 1. 1. 2015 6.30 hodin
 8.00 hodin
 9.30 hodin
  17.30 hodin

KAPLE JASENICE

Slavnost Narození Páně – čtvrtek 25. 12. 10.00 hodin
Neděle 28. 12.  10.00 hodin
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – čtvrtek 1. 1. 2015 10.00 hodin

LEŠNÁ

Štědrý den – středa 24. 12. 21.00 hodin

Slavnost Narození Páně – čtvrtek 25. 12. 8.30 hodin

Svátek svatého Štěpána – pátek 26. 12. 8.30 hodin

Neděle 28. 12. 8.30 hodin

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2014
středa 31. 12. 16.00 hodin

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – čtvrtek 1. 1. 2015 8.30 hodin
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Benefiční koncert ZŠ Salvátor
Na Benefičním koncertě ZŠ Salvátor bylo vybráno 6 407 Kč na 
Adopci na dálku.
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http://farnost-valmez.cz/

tříkrálová sbírka ve valašském Meziříčí bude v sobotu 10. ledna 2015

Selfie ve výtahu na ulici Nádražní


