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Tam, kde strmí církve skála,
jak od časů Petra stála,

v přepamátném věčném Římě,
všechen svět se spojil v hymně.

Svatého nám otce, Bože,
v lásce chraň a zachovej.

Všechny sbory nebešťanů,
proste s námi za ochranu

pro kněze, jenž k spáse lidí
Petrův koráb moudře řídí.
Svatého nám otce, Bože,
v lásce chraň a zachovej.

Píseň č. 931 z Kancionálu
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Svatořečení Marie od Ježíše Ukřižovaného - Řím 17. května 2015

Průčelí baziliky sv. Petra v Římě, šipkou je označeno místo, odkud jsem vyfotil náměstí sv. Petra na titulní straně tohoto čísla ŽF

Berniniho symbol Ducha svatého v bazilice sv. Petra 
údajně vyrobeno z českého skla

Duchu Svatý, navštiv mne; Lásko Boží, strav mne;
na pravou cestu přiveď mne.
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Otevírání schránky s poselstvím z minulosti (Sanktusník věže kostela sv. Jakuba)

K otevření schránky došlo za účasti Pastorační a Ekonomické 
rady farnosti, zástupců města (místostarosta Josef Vrátník), pa-
mátkové péče, firmy, která opravu střechy provádí (Teslice CZ 
s.r.o.) a zástupců Okresního archivu. Velký podíl na přípravě této 
akce i na organizaci samotné opravy má Josef Kundrát, technic-
ký administrátor děkanátu Valašské Meziříčí. Schránka již není 
původní (nyní je z odolného materiálu), obsahuje však staré do-
kumenty aj. Nejstarší je z konce 19. století a nejmladší z konce 
20. století, kdy byla schránka naposledy otevřena. Podrobněji 
budeme o obsahu informovat v dalších číslech ŽF.            o. Pavel
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Valašské Meziříčí 28. května 2015

Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky!

Poselství budoucím generacím:

Dnes nejsme schopni odhadnout, kdy a za jakých okolností bude tato schránka z věže kostela 
sv. Jakuba opět otevřena. Bude to za 30, za 40 nebo až za 50 let? Přesto se dá předpokládat, že 
se i za poměrně krátkou dobu svět změní. K lepšímu? K horšímu? Před 40 léty měli lidé velká 
očekávání. Mnozí čekali, že už brzy bude na zemi téměř ráj. Spravedlivý politický systém vyřeší 
mnoho problémů. Věda a technika odstraní utrpení a otevře člověku netušené možností rozvo-
je. Přes nesporné úspěchy vědy a techniky, přes vysokou organizovanost společnosti na světě 
utrpení neubylo. Značná část lidí na této planetě žije v chudobě a hladu. Na mnoha místech 
zuří nelítostné válečné konflikty. V bohatých zemích se sice podařilo odstranit některé nemoci, 
objevily se však nemoci nové - zvané civilizační. Narušeny jsou především mezilidské vztahy. 
Tradiční rodina, ve které by děti zakoušely od dětství až po dospívání bezpečí a jistotu lásky 
obou rodičů, již téměř neexistuje. A pokud se člověk považuje za věřícího, může se nejednou 
ptát: PROČ? Proč Bůh neodpovídá na naše otázky? Proč nám nepomáhá podle našich představ?

Jsem rád, že mohu tímto způsobem odpovědět, a to i budoucím generacím! Bůh již dal odpověď 
na každé naše proč! Bůh nám již poslal tu nejlepší pomoc! On sám se stal člověkem. Tento člo-
věk se jmenuje Ježíš Kristus. Ježíš vzal na sebe všechny naše hříchy, naše selhání, naše nemoci 
i skutečnost, se kterou si nejméně víme rady: SMRT! Vše, co nás ničí a trápí, vynesl na kříž! Toto 
vše ho přivedlo do hrobu! Třetího dne však vstal z mrtvých! Ježíš žije! Ježíš už neumírá! Smrt 
nad ním již nemá žádnou moc! On, vzkříšený Pán, může žít v srdci každého člověka.

ON JE LÁSKA!

A pokud bude tato láska v našich srdcích, pak všechno, co prožíváme, a to i utrpení a smrt, 
budou mít nový, hluboký význam. V této lásce je možné odpustit. S touto láskou v srdci je pak 
možné překonat vše, co lidi rozděluje.

Ať je tedy známo všem, kdo budou číst toto poselství ať již v roce 2015, anebo třeba až v roce 
2050, či ještě později:

Lidem není dáno žádné jiné jméno, ve kterém by mohli najít záchranu a definitivní pomoc 
tváří v tvář skutečnosti smrti, než jméno našeho Pána Ježíše Krista! On je cesta, pravda a 
život! Kdo v něho věří, i kdyby zemřel, bude žít. A kdo žije a věří v něho, nezemře na věky. 
Amen.

Pavel Stefan, od roku 1994 farář Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí.
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Dokázala víc, protože více milovala

Hymnus ke svatému Benediktovi

Z deníku římského poutníka
Proč jsem jel vlastně do Říma? Blaise Pascal říká: Srdce má své 
důvody, které rozum nechápe. Když jsem se dozvěděl, že bude 
svatořečena Malá Arabka, neboli sestra Marie od Ježíše Ukři-
žovaného, okamžitě jsem si řekl: U toho musím být. Před 23 
lety se mi dostal do ruky její životopis. V roce 2000 jsem mohl 
slavit mši svatou u jejího hrobu v klášteře v Betlémě. Člověk 
najednou získá přítelkyni na celý život. Za normálních okolností 
bych se do Říma nevypravil. Když už ale byla dopředu koupena 
zpáteční letenka za neuvěřitelných 3500, nedalo se nic dělat. 
Byl to pro mě opravdu požehnaný čas, jakási duchovní rekreace 
(re-creacio = znovu-stvoření). Při této příležitosti bych se chtěl 
podělit s našimi čtenáři o několik dojmů. 

1. Svatořečení.
Pro mě velice silný zážitek, který ještě pokračuje. Navíc vel-
ký obdiv k papeži Františkovi, pro jeho neuvěřitelnou vitalitu 
a nadšení. Promluvu z tohoto svatořečení, ve které se dozvíte 
o všech čtyřech řeholních sestrách, které byly prohlášeny za 
svaté, najdete na následující straně.

2. Po stopách svatého Benedikta.
Jak je krásné, že tak významné město, jako je Řím, je pro nás 
věřící tak snadno dostupné. Vždycky se tam najde někdo, koho 
znáte a kdo se postará o základní věci. Momentálně je v Římě 
nám dobře známý Zdeněk Gibiec, a tak jsem se mohl radovat 
i ze společně prožitých chvil s tímto knězem. Měli jsme k dispo-
zici celý jeden den. Zdeněk mi navrhl, že se vypravíme tentokrát 
mimo Řím. Nejdříve to bylo Subiaco, místo, kde svatý Benedikt 
se svou sestrou Scholastikou založili první benediktinské kláš-
tery. Síť benediktinských klášterů měla rozhodující úlohu pro 
vznik evropské civilizace. Bylo pro mě velmi dojemné modlit se 
na místě slavné Benediktovy jeskyně, ve které se připravoval 
v samotě na své poslání. Velice hezky to vystihuje hymnus ze 
svátku svatého Benedikta, který si můžete přečíst. Další cesta 
vedla na Monte Cassino (nebojte se, nešli jsme do casina). Mon-
te Cassino je hora a významný benediktinský klášter, ve kterém 
je hrob svatého Benedikta a jeho sestry svaté Scholastiky. Pro 
mnohé je známější tím, že zde zazněly poslední výstřely druhé 
světové války a že tato vzácná památka byla vybombardována 
spojeneckými letadly na samém konci války. Smutná tečka za 
válečnou tragédií. V montecassinském klášteře se odehrála pří-
hoda, kterou si můžete přečíst níže o sv. Scholastice.

3. Po stopách světců.
Další den jsem navštívil hroby mých oblíbených svatých, Jsou 
to místa, kde si můžete vyprosit mnoho milostí. Svatý Benedikt 
Labre – byl žebrák a poutník, který prošel Evropu křížem krá-
žem. Když dorazil v minulosti do Říma, byl vyhledáván biskupy 
a teology, kteří mu svěřovali své problémy a starosti. V Římě 
přespával v troskách kolosea, mezi divokými kočkami a dalšími 
žebráky. V několika dnech po jeho smrti se u jeho hrobu stalo 
asi 100 zázraků. Církev dlouho váhala s jeho svatořečením. Je-
den z hlavních problémů: Může být za svatého prohlášen někdo, 
kdo byl zavšiven? A promiňte: trochu zapáchal? Svatá Kateřina 
Sienská - odpočívá v kostele Santa Maria Sopra Minerva, neda-
leko Pantheonu. Význam této patronky Evropy snad nemusím 
vyzvedávat. Svatý Filip Neri – představte si, že letos uplyne 
přesně 500 let od narození tohoto veselého světce, který svou 
dobrotou, vlídností a smyslem pro humor udělal velmi mnoho 
pro církev v Římě i na celém světě. Konečně jsem našel kostel, 

Povstaň, svatý Benedikte, 
z jeskyně své vykroč znovu,

Evropa zas žádá si tě,
příkladem svým veď ji k Bohu.

Bohoslužba ať je živá,
naše mravy spořádané,

práce s modlitbou ať splývá,
všem se požehnáním stane.

Láska Boží dala tobě
pravý vnitřní pokoj chápat,

buď nám otcem v každé době,
nenechej nás v zmatku tápat.

Bůh požehnal tvoje dílo,
kéž požehná také naše,

kéž příkladu tvého silou
dovede nás k věčné spáse.

Hymnus ke sv. Benediktovi - ze svátku 11. července

ve kterém je jeho hrob a ve kterém vzniklo první oratorium – 
jakési neformální společenství, kde se lidé všech stavů scházeli, 
zpívali a sdíleli se o své duchovní zkušennosti. 

4. Po stopách Pavlů.
Poslední den v Římě jsem navštívil místa spojená s životem 
mých jmenovců. Nejdříve kostel svatého Jana a Pavla. Tito bra-
tři – vojáci, byli popraveni za vlády císaře Juliána odpadlíka, kte-
rý ještě po císaři Konstantinovi vyvolal poslední pronásledování 
křesťanů v Římě. Jsou to moji patronové. Pavel – křestní, Jan 

– biřmovací. Takže svátek neslavím na Petra a Pavla – apošto-
lů, ale 26. června, kdy je jejich památka v církevním kalendáři. 
V jejich kostele je také pohřben svatý Pavel od Kříže, zakladatel 
passionistů, další významný římský světec. A pak jsem vyrazil 
ke kostelu svatého Pavla apoštola za hradbami. Je to jedno 
z mých nejoblíbenějších míst v Římě. Velmi rád se tam modlím.

5. Poděkování.
Chci poděkovat všem, kdo se za mě po dobu této poutě modlili, 
i těm, kdo mi finančně přispěli. 

o. Pavel

Scholastika, sestra svatého Benedikta, již od dětství zasvěcená 
všemohoucímu Bohu, chodívala jednou za rok za bratrem. Muž 
Boží jí přicházíval vstříc na klášterní pozemek nedaleko od brá-
ny kláštera. 
Jednou zase přišla jako obvykle a její ctihodný bratr k ní přišel 
se svými učedníky. Celý den strávili v chválách Božích a ve sva-
tých rozhovorech, a když se už začalo stmívat, společně pojedli. 
A protože se mezitím během jejich zbožné besedy připozdilo, 
svatá řeholnice požádala Benedikta: „Prosím tě, neopouštěj 
mě této noci a porozprávějme si až do rána o radostech života 
v nebi.“ On jí odpověděl: „Co to povídáš, sestro? Nemohu přece 
v žádném případě zůstat mimo svou celu.“
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Když tedy ctihodná sestra uslyšela zápornou odpověď svého 
bratra, položila sepjaté ruce na stůl, sklonila hlavu do dlaní 
a začala se modlit k všemohoucímu Pánu. A když hlavu znovu 
zdvihla, strhla se mohutná bouře s hromy a blesky a takový liják, 
že ani ctihodný Benedikt, ani bratři, kteří ho provázeli, nemohli 
ani vykročit z místa, na kterém společně seděli. 
Tu začal Boží muž smutně naříkat a řekl: »Bůh ti buď milostiv, 
sestro, cos to provedla?« Nato ona: »Hleď, prosila jsem tě, ale 
tys mi nechtěl vyhovět; poprosila jsem proto svého Boha, a ten 
mě vyslyšel. Teď tedy jdi, můžeš-li, rozluč se se mnou a vrať se 
do kláštera.« 
A tak ten, který tam nechtěl zůstat dobrovolně, zůstal nedob-
rovolně, a tak se stalo, že probděli spolu celou noc a vzájemně 
se posilovali zbožnou rozmluvou o duchovním životě. Není divu, 
že žena zmohla víc než muž. Vždyť přece Bůh je láska, jak říká 
Jan (1Jan 4, 8), a tak bylo navýsost správné, že ona dokázala víc, 
protože víc milovala. 
A hle, když po třech dnech stál Boží muž ve své cele a pozdvihl 
oči k nebi, spatřil, jak duše jeho sestry vychází z jejího těla v po-
době holubice a vchází do skrytého nebe. Zaradoval se nad její 
velikou slávou, hymny a chvalozpěvy vzdal chválu všemohoucí-
mu Bohu a poslal spolubratry, aby přinesli její tělo do kláštera 
a pochovali ji do hrobu, který měl připravený pro sebe. A tak 
se stalo, že ty, kdo byli vždycky jedna duše v Bohu, nerozdělil 
ani hrob. 

Ze spisu »Dialogy o životě a divech italských otců«
od svatého Řehoře Velikého, papeže 

(Lib. 2, 33: PL 66, 194-196)

Sv. Scholastika
Narodila se v Nursii ve střední Itálii kolem roku 480. Následo-
vala svého bratra sv. Benedikta a vstoupila do kláštera na úpatí 
Monte Cassina. Tam také zemřela kolem roku 547.

A jakýsi hlas vyšel z toho podivného světla a pravil: „Chceš-li 
mne hledati, mne poznávati a mne následovati, vzývej o světlo, 
vzývej Ducha Svatého, který osvěcoval moje učedníky a který 
osvěcuje všechny národy, jež ho vzývají. Zajisté, zajisté, zajisté 
pravím vám: kdokoliv bude vzývati Ducha Svatého, mne bude 
hledati a mne bude nalézati, a jen skrze Ducha Svatého mne 
nalezne. Jeho svědomí bude útlé jako kvítko polní. Bude-li to 
otec nebo matka rodiny, pokoj bude v jeho rodině, a jeho srdce 
bude v pokoji na tomto světě i na onom: neumře v temnotách, 
nýbrž v pokoji. Vroucně si přeju, aby kněží sloužili každý mě-
síc jednu mši ke cti Ducha Svatého. Kdokoliv ji bude sloužívati 
nebo slýchati, bude uctěn od samého Ducha Svatého; dostane 
se mu světla, dostane se mu pokoje. Bude uzdravovati nemoc-
né, bude probouzeti ty, kteří spí.“ 

„A pravila jsem: Pane, což já mohu učiniti? Nikdo mi neuvěří! 
A hlas mi odpověděl: Až přijde čas, sám vše učiním, a ty na tom 
nebudeš mít účasti.“

V noviciátě jakási holubice ji naučila tomuto vzývání, jež se tak 
často modlívala:

Duchu Svatý, navštiv mne;
Lásko Boží, strav mne;

na pravou cestu přiveď mne.
Maria, Matičko, shlédni na mne;

Duch svatý a Malá Arabka

Spolu s Ježíšem požehnej mi;
Všeho zlého, všeho šálení,

všeho nebezpečí uchraň mne.

(Z životopisu svaté Marie od Ježíše Ukřižovaného, který napsal
P. Petr Estrate, její zpovědník)

český překlad z roku 1916, mírně upravil o. Pavel

Jak dosvědčuji Vzkříšeného Krista?
Homilie papeže Františka na kanonizační mši, nám. sv. Petra, 
17. května 2015

Skutky apoštolů nám představují rodící se církev ve chvíli, kdy 
volí toho, kterého povolal Bůh, aby zaujal Jidášovo místo ve 
sboru apoštolů. Nejde o přijetí nějaké hodnosti, nýbrž služby. 
A Matěj, na kterého volba padne, je skutečně pověřen poslá-
ním, o kterém Petr říká: „Je nutné, aby se někdo... stal spolu 
s námi svědkem Ježíšova zmrtvýchvstání“ (Sk 1,21-22). Těmito 
slovy shrnuje, co znamená být jedním ze Dvanácti. Znamená to 
být svědkem Ježíšova vzkříšení. To že říká „spolu s námi“, umož-
ňuje chápat, že poslání zvěstovat vzkříšeného Krista není indi-
viduální úkol, ale má být prožíváno komunitně, s apoštolským 
sborem a ve společenství. Apoštolové udělali přímou a úžasnou 
zkušenost Vzkříšení a jsou očitými svědky této události. Díky 
jejich spolehlivému svědectví mnozí uvěřili a z víry ve vzříšené-
ho Krista se zrodila a neustále se rodí křesťanská společenství. 
Také my dnes zakládáme svoji víru ve vzkříšeného Pána na svě-
dectví apoštolů, které k nám přišlo skrze poslání církve. Naše 
víra se během staletí pevně pojí k jejich svědectví jako nepře-
tržitý řetězec, na který navazovali nejenom nástupci apoštolů, 
ale křesťané od pokolení do pokolení. Každý Kristův učedník je 
totiž podobně jako apoštolové povolán stát se svědkem Jeho 
vzkříšení, zejména v takovém lidském prostředí, kde je zapo-
mnění na Boha a zbloudění člověka nejsilnější.
Aby se toto poslání uskutečňovalo, je třeba zůstávat ve vzkří-
šeném Kristu a v Jeho lásce, jak nám to připomíná první list 
Janův: „Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává 
v něm“ (1 Jan 4,16). Ježíš to důrazně svým učedníkům opako-
val: „Zůstaňte ve mně... zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,4.9). V tom 
je tajemství světců: „přebývat v Kristu, sjednoceni s Ním jako 
ratolesti na vinném kmeni, aby mohli přinášet mnoho ovoce 
(srov. Jan 15,1-8). A tímto ovocem není nic jiného než láska. 
Tato láska září ve svědectví sestry Jany Emilie de Villeneuve, 
která zasvětila svůj život Bohu a chudým, nemocným, vězně-
ným a vykořisťovaným. Pro ně a pro všechny se stala konkrét-
ním znamením milosrdné Pánovy lásky.
Vztah se vzkříšeným Ježíšem je jakousi „atmosférou“, ve které 
žije křesťan a v níž nachází sílu zůstat věrným evangeliu i upro-
střed protivenství a neporozumění. „Zůstaňte v lásce“ – tak jed-
nala také sestra Marie Kristýna Brando, která byla zcela uchvá-
cena vroucí láskou k Pánu. Z modlitby a ze setkávání od srdce k 
srdci se vzkříšeným Ježíšem přítomným v Eucharistii dostávala 
sílu snášet utrpení a dávat se jako lámaný chléb mnohým lidem, 
kteří se od Boha vzdálili a lační po autentické lásce.
Podstatným aspektem svědectví vydávaného vzkříšenému 
Pánu je jednota mezi námi, Jeho učedníky podle obrazu toho, 
co se uskutečňuje mezi Ním a Otcem. I dnes zazněla v evangeliu 
velekněžská modlitba, kterou Ježíš pronesl před svým Utrpe-
ním: „aby byli jedno jako my“ (Jan 17,11). Z této věčné lásky 
mezi Otcem a Synem vlévané skrze Ducha svatého do našich 
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srdcí (srov. Řím 5,5) se dostává síly našemu poslání a našemu 
bratrskému společenství; z ní proudí stále znovu radost násle-
dovat Pána cestou Jeho chudoby, Jeho panictví a Jeho posluš-
nosti; a tatáž láska volá k pěstování kontemplativní modlitby. 
Výjimečným způsobem to zakusila sestra Maria Baouardy, kte-
rá - pokorná a nevzdělaná – dovedla dávat extrémně jasné teo-
logické rady a vysvětlení, které byly ovocem neustálého dialo-
gu s Duchem svatým. Poddajnost Duchu svatému ji učinila také 
nástrojem setkání a sdílení s muslimským světem. Stejně tak 
sestra Maria Alfonzine Danil Ghattas dobře pochopila, co zna-
mená vyzařovat Boží lásku apoštolátem a dosvědčovat mírnost 
a jednotu. Nabízí nám jasný příklad toho, jak je důležité, aby 
jedni přijímali odpovědnost za druhé a jedni druhým sloužili.
Zůstávat v Bohu a v jeho lásce, zvěstovat tak slovem i životem 
Ježíšovo vzkříšení, dosvědčovat jednotu mezi námi a lásku vůči 
všem. Tak jednaly tyto čtyři světice, které byly dnes kanonizo-
vány. Jejich zářivý příklad interpeluje také náš křesťanský život: 
jak dosvědčuji vzkříšeného Krista? To je otázka, kterou si mu-
síme položit. Jak zůstávám v Něm? Jak přebývám v Jeho lásce? 
Jsem schopen rozsévat v rodině, pracovním prostředí a ve své 
komunitě sémě oné jednoty, kterou nám dal Kristus tím, že 
nám dal účast na trojičním životě?
Až půjdeme dnes domů, odnesme si s sebou radost z tohoto 
setkání se vzkříšeným Pánem; pěstujme v srdci závazek přebý-
vání v Boží lásce, zůstávejme sjednoceni v Něm a mezi sebou, 
a jděme ve šlépějích těchto čtyř žen, vzorů svatosti, k jejichž 
následování nás církev vybízí.

www.radiovaticana.cz

Nejdřív se vám pokusím říct, jak jsem se s naším zemřelým bra-
trem panem Emilem Petříkem skamarádil. Od vidění jsem ho 
znal již dlouho, pravidelně navštěvoval náš kostel, tu a tam při-
šel ke zpovědi. Poprvé jsem ho zaregistroval osobně, když za 
mnou přišel ve svých devadesáti letech, že si chce udělat tzv. 
první soboty. Co to je, to se vám pokusím vysvětlit nejdříve. Pan 
Ježíš slíbil veliké milosti a dary těm, kdo devětkrát po sobě, vždy 
v první sobotu v měsíci splní tyto podmínky: svatá zpověď, sva-
té přijímání a modlitba růžence. Pan Petřík se o to upřímně sna-
žil. Z nějakého důvodu (teď už nevím, proč to bylo) jednu sobo-
tu vynechal. Povzbudil jsem ho, ať se o to pokusí znovu, a kdyby 
už do kostela dojít nemohl, že ho navštívím doma, případně 
v nemocnici. Tak jsme se setkávali pravidelně. V poslední době 
mu však už síly docházely, a tak jsem ho navštívil dvakrát v jeho 
bytě. Jeho zdravotní stav se velmi zhoršil v době, kdy jsem před 
několika dny pobýval v Římě. Po návratu mě jeho dcera pozva-
la do nemocnice, kde už ležel v bezvědomí na ARO. Když jsem 
u jeho lůžka mluvil s dcerou, najednou pan Petřík otevřel oči. 
Pak je doširoka otevřel. Promiňte mi ten výraz, tak vykulené 
oči jsem ještě neviděl. Když jsem ho chytil za ruku, pořád mou 
rukou křečovitě trhal, jako by mi chtěl něco za každou cenu říct. 
Napadlo mě např: „Pane faráři, co teď, když umírám a zdá se, 
že se deváté první soboty nedožiji.“ V tomto duchu jsem mu 
odpověděl: „Pane Petřík, buďte úplně klidný, vše je naprosto 
v pořádku.“ Potom oči zavřel a už do konce mé návštěvy s námi 
žádným způsobem nekomunikoval. Udělil jsem mu pomazání 
nemocných a pomodlil se korunku. Při odchodu mi jeho dcera 
řekla: „Jako by, pane faráři, čekal na vás, až se vrátíte z Říma.“ 
Asi za tři hodiny jsem se dozvěděl, že pan Petřík zemřel. 

Jak jsem se skamarádil
s panem Petříkem

Dnes se s ním loučíme a já bych chtěl povzbudit některé z vás, 
abyste se i vy pokusili prožít novénu devíti prvních sobot. Není 
na tom nic těžkého. Jednou za měsíc, první sobotu v měsíci vy-
razíte ke zpovědi. Tentýž den přijmete svaté přijímání, pomod-
líte se růženec a ještě patnáct minut budete přemýšlet a rozjí-
mat o základních událostech naší spásy. Jsou to tzv. růžencová 
tajemství. Například o tom, jak se nekonečný Bůh stal člověkem, 
jako malé dítě se narodil v Betlémě a tím vstoupil do naší kaž-
dodenní skutečnosti. Můžete svůj pohled také zaměřit na ukři-
žovaného Ježíše a uvažovat o tom, jak Bůh miloval svět, když za 
nás dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. Také si můžete připomenout 
vítězství našeho Pána Ježíše Krista nad smrtí. Ježíš vstal z mrt-
vých! Ježíš žije! A teď je tady mezi námi. Chce říct zcela osobně 
každému z vás: Mám tě rád, znám tě. Nikdy tě neopustím, nikdy 
tě nenechám bez pomoci. Vzkříšený Ježíš nabízí každému z nás: 
budu s tebou v životě, budu s tebou, až budeš umírat, i tobě 
chci nabídnout věčnou radost v nebi. Pan Petřík by byl určitě 
velmi rád, kdybychom tuto nabídku přijali a jednou se s ním 
opět setkali.

(Promluva byla pronesena na pohřbu Emila Petříka 
ve farním kostele ve Valašském Meziříčí)

P. S.
Nedá mi, abych tady nepřipojil, co se dělo v samém závěru to-
hoto pohřbu. Když jsem u rakve zemřelého pozůstalým jeho 
jménem poděkoval, připojil jsem technickou poznámku: „Kdy-
by chtěl někdo z vás první soboty, o kterých byla řeč, udělat, 
nebojte se za mnou přijít, poskytnu vám potřebné písemné 
materiály, a čemu nebudete rozumět, vysvětlím. Rád vám s tím 
pomohu.“ Když jsem pak sestoupil k rakvi a domlouval s pří-
buznými, kdo rakev ponese, přiskočila ke mně dcera zemřelého, 
pevně mě chytla za ruku a řekla: „Pane faráři, to co jste říkal, 
bylo přesně pro mě. Já si chci ty soboty udělat. Tatínek mi říkal, 
že jsem zbloudilá ovce. Kdy mi to všechno vysvětlíte?“ Odpo-
věděl jsem: „Paní Indruchová, všechno vám vysvětlím, rád vám 
pomůžu, teď se ale musíme rozloučit s vaším tatínkem, je třeba 
vynést rakev.“ Za malou chvíli jsme stáli před kostelem a dívali 
se, jak auto s rakví odjíždí. Loučím se s pozůstalými. Paní Indru-
chová mi říká: „Bude to asi problém, za dva týdny, první sobotu 
v měsíci červnu mám dvanáctihodinovou službu v nemocnici.“ 
Opět jsem ji uklidnil se slovy! „Zítra mi zavolejte, domluvíme se 
na setkání, při kterém vám všechno vysvětlím, určitě najdeme 
způsob, jak by to bylo možné i přes vaše služby v nemocnici.“ 
K setkání pak došlo, věřím, že paní Indruchová naplní tatínkův 
odkaz a prožije devět měsíců, které mohou vnést do jejího živo-
ta mnoho štěstí, radosti a duchovní síly.
Když už o tom tady píši, rozhodl jsem se znovu uveřejnit v Ži-
votě farností všechna zaslíbení spojená s touto novénou a také 
způsob, jak to prakticky uskutečnit. Vyjadřuji velikou radost 
nad tím, kolik farníků si tuto novénu udělalo od posledního zve-
řejnění v Životě farností (březen 1994). Byly to opravdu zástupy, 
které na mě čekaly měsíc co měsíc v pátek večer a hlavně v so-
botu ráno na počátku měsíce. Na závěru života pana Emila Pe-
tříka a na tom, co se dělo již při jeho pohřbu, můžete vidět, jak 
rychle Pán Ježíš plní svá zaslíbení. Znovu chci povzbudit čtenáře 
Života farností, aby alespoň jednou za život tuto devítiměsíční 
novénu vykonali. Bylo by to možné například i v Lešné, kdyby 
zájemci přistoupili ke sv. zpovědi před večerní mší svatou ve 
čtvrtek a v sobotu ráno by jim svaté přijímání podal jáhen Milan 
Kološ. Museli bychom však vědět, kolik je takových zájemců.

o. Pavel
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Jak a proč na to
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 mší 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 
dělat přesně tak. Často a rád se modlím modlitbu: Ježíši, Maria, 
miluji Vás, zachraňte duše. Když si vezmu do ruky růženec a po-
stupně 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 

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. 

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
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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 poslední době jsem se opět několikrát setkal s někým, kdo mi 
děkoval za tento náš časopis. Byli to i lidé z jiných farností. Pro 
mne je to vždycky povzbuzení, protože věřte tomu, není vůbec 
jednoduché, aby každý měsíc v tomto rozsahu časopis vyšel. Vi-
dím v tom Boží záměr a jeho štědré požehnání. Dovolte mi tedy 
malou reflexi nad tímto časopisem na konci školního roku, když 
držíte v rukou jakési prázdninové trojčíslo (v červenci a srpnu 
ŽF nevychází).
Toto číslo jsem nechal vytisknout ve větším rozsahu i ve větším 
nákladu. Je to hlavně proto, že bude k dispozici na stolku u no-
vin po celé prázdniny, v době, kdy do našich kostelů přijdou i ne-
pravidelní návštěvníci, turisté, lidé na prázdninách atd. Když se 
tedy tento náklad rozebere do konce prázdnin, splnilo to účel.
Do každého čísla se snažím dát něco, co je kdykoliv použitelné. 
(V tomto čísle např. „První soboty“.) Tak mohu i starší výtisky 
s užitkem někomu darovat.
Nejednou mě překvapí, ke komu se až náš časopis dostane. 
Toto cestou bych chtěl poděkovat všem distributorům. A proto-
že výtisků je opravdu dostatek, nebojte se dát každému zájemci 
jedno číslo. Nedávno jsem se totiž setkal s případem, kdy časo-
pis koloval mezi několika lidmi. Podle mě je lepší, když má každý 
svůj výtisk a tu a tam se ještě do něho příležitostně podívá.
Již tradičně děkuji těm, kteří se modlí spolu se mnou za čtenáře. 
Časopis tak provází „vydatné Boží požehnání“. I na konci tohoto 
článku připojuji modlitbu, která by mohla být v každém čísle. 
Když ji přečte třeba jen deset procent čtenářů, už to bude ob-
rovská síla modlitby, která se projeví v konkrétní Boží pomoci 
ostatním čtenářům (uzdravení, povzbuzení, útěcha a vyřešení 
problémů).
V neposlední řadě děkuji těm, kteří na časopis přispívají finanč-
ně. Je jasné, že ten, kdo bere v kostele časopis pro dalších deset 
zájemců z ulice, z rodiny a z jiných farností, nemusí za všechny 
výtisky platit. Jsem rád, že naše farnost si může dovolit dotovat 
farní časopis a že si ho může vzít každý bez ohledu na finanční 
možnosti. Na druhé straně je třeba říct, že výrobní cena jedno-
ho výtisku je asi 6 Kč. Při větším nákladu cena sice klesá, je však 
třeba celý náklad zaplatit. Tato cena je výrobní, tzn. je to částka, 

Tady je život! (Život farností!)

kterou zaplatíme tiskárně. Všechno ostatní: psaní článků a hlav-
ně grafická úprava v podání Evžena Hlavici je práce za Pán Bůh 
zaplať pro dobro naší farnosti. Hlavně Evženovi bych chtěl tou-
to cestou poděkovat. Nikdo z čtenářů našeho časopisu, kromě 
mě a Evženovy manželky, nemá představu, kolik to chce času 
a práce a především trpělivosti. Proto bych byl moc rád, kdyby 
se čtenáři Života modlili také za Evžena Hlavicu, jeho manželku 
Renku a za všech jejich devět dětí. Nyní tedy slíbená modlitba 
(ať Pán žehná všem, kdo se ji pomodlí):
Dobrý Bože, děkuji ti, že mohu být farářem ve farnosti, která 
si může dovolit takovýto časopis. Děkuji, že mohu nejen kázat 
v našich kostelích a na jiných místech, ale i za to, že mohu do 
tohoto časopisu psát články a dávat své fotografie. Dej mi milost, 
abych v tom nehledal nikdy sebe, ale jen tvoji slávu a spásu duší. 
Nyní tě Bože prosím za všechny čtenáře Života farností, za ty, 
kdo přečtou časopis od začátku do konce a to už první den, kdy 
se jim časopis dostane do ruky, ale i za ty, kdo čtou nepravidel-
ně, třeba jen titulky, anebo jen to, kdo zemřel. Tvé požehnání 
ať spočine i na těch, kdo někde na návštěvě, v čekárně u lékaře 
nebo na jiném místě zahlédne fotku na první či poslední straně. 
Ať každý z čtenářů zakusí, že je tebou, nekonečný Bože, milován. 
Žehnej všem, kteří do Života farností píší, ať je to vždy pod ve-
dením Ducha svatého. Ať mají radost z toho, že mohou být tuž-
kou ve tvé ruce, jak říkala matka Tereza z Kalkaty. Žehnej, Pane, 
Evženovi a jeho rodině a také všem, kdo stáli u zrodu našeho 
časopisu a vytvářeli ho v uplynulých letech.
Na závěr tě, Pane, prosím za budoucnost našeho časopisu. Je-li 
to Tvá vůle, ať vychází ve stále větším nákladu a se stále kvalit-
nějším obsahem. Za to prosíme na přímluvu Panny Marie, sva-
tého Josefa, svatého Františka Saleského (patrona novinářů) 
a svatého Maxmiliána Kolbeho, který věřil, že sdělovací pro-
středky a moderní technika mají jen natolik smysl, nakolik se 
podílejí na šíření Božího království. Amen.

o. Pavel

Už si skoro připadám jako Bolek Polívka v roli faráře ve filmu 
Zapomenuté světlo.  Každou chvíli svým věřícím vyprávěl svoje 
sny.
Po návratu z Říma se mi zdálo, že jsem si, ani nevím jak, uří-
zl prst. Okamžitě jsem ho našel, přiložil na původní místo a se 
strachem si říkal: přiroste – nepřiroste? Pak přišla zajímavá my-
šlenka: aby přirostl, musím se hodně modlit. I ve spánku jsem 
se modlil, moc jsem ale nevěřil, že se to podaří. Pak jsem se 
probudil, dívám se, a k mému velkému překvapení byl prst na 
svém místě. Zázrak, pomyslel jsem si. Někdo řekne, to je hloupý 
zázrak. Já bych řekl, že ne. Copak není zázrak, že máme v pořád-
ku ruce, nohy, že se můžeme pohybovat, že vidíme, že slyšíme, 
že nám to ještě myslí? Neberme jako samozřejmost to, co je da-
rem od Boha a jeho milostí. K tomu nám mohou posloužit i naši 
nemocní bratři a sestry. Když potkám slepého člověka, děkuji 
Bohu, že vidím. Když vidím neslyšící, děkuji za dar sluchu. Když 
vidím někoho na vozíčku, jsem šťastný, že mohu ještě chodit 
po svých. A tak bychom mohli pokračovat dál. Učme se vnímat 
život jako zázrak a za tyto zázraky Bohu děkujme. Věřte, že jich 
bude přibývat a že náš život bude stále krásnější. Nic neber jako 
samozřejmost, všecko je milost.

Myšlenky z homilie na slavnost seslání Ducha svatého
o. Pavel

Měl jsem sen
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Pár rad dětem na prázdniny (co se na výstavu nevešlo)

Když svíti slunce, nos něco na hlavě

Nepřehlédni ani malé hříbky

Když na tebe zaútočí dravci, hned se nevzdávej

Nezapomeň, že tvůj život je v Božích rukou

Neztrácej správný směr
Poslední možnost shlédnout výstavu Cesta života na zámku 
v Lešné do 30. června. Každý den kromě pondělí od 9 do 16 
hodin.          o. Pavel
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zŠ salvátor
Pěvecký sbor Broučci na výletě v Praze
Naši školní Broučci podnikli na konci května výlet za poznáním 
našeho hlavního města. Při té příležitosti přijali pozvání, aby 
zazpívali v Mateřské škole U Železničního mostu na zahradní 
slavnosti při oslavách 50. výročí založení školky. Na všech vy-
stoupeních spojených s těmito oslavami byli vřele přijati a jejich 
vystoupení se dětem i rodičům líbila. V neděli pak zpívali při 
Slavnosti Seslání Ducha Svatého na mši svaté v kostele Panny 
Marie Vítězné – Pražského Jezulátka. Kromě zpěvu se během 
exkurzí seznámili např. s vysíláním Českého rozhlasu, navštívili 
Vyšehrad, Pražský hrad s prohlídkou chrámu sv. Víta, Králov-
ského paláce i Zlaté uličky. Nechyběla ani návštěva zoologické 
zahrady.

Úspěch v cyklistické soutěži
Ve středu 13. 5. se dvě družstva žáků naší školy zúčastnila 
okresního kola cyklistické soutěže. Soutěž pořádalo středisko 
volného času Domeček ve Valašském Meziříčí na dopravním 
hřišti. Děti musely prokázat nejen zručnost v jízdě na kole, ale 
také vědomosti při testech z pravidel silničního provozu a ze 
zdravovědy. Starší žáci skončili na sedmém místě, a mladší do-
sáhli pěkného výsledku, protože se umístili na třetím místě.

Dětský eucharistický kongres
V pátek 15. 5. se žáci 3.–6. ročníku zúčastnili diecézního setká-
ní  v rámci Eucharistického kongresu v Olomouci. V areálu Pev-
nůstky za olomouckými hradbami  se sešlo z různých míst Olo-
moucké diecéze na 5 000 dětí. Po mši svaté s biskupy, na které 
promluvil otec biskup Josef Hrdlička, byl pro děti připraven 
bohatý doprovodný program jak v Pevnůstce samé, tak v okol-

Broučci zpívali v rámci Noci kostelů 29. května 2015

ních parcích. Odpoledne byl program završen adorací v kostele 
sv. Michala.

Údolím Wachau v Rakousku
Exkurze začala už v ranních hodinách na autobusovém nádraží. 
Nasedli jsme do autobusu a vyjeli objevovat Rakousko. První za-
stávka byla u nádherného kláštera Melk. Paní průvodkyně nám 
řekla mnoho zajímavostí o minulosti tohoto krásného kláštera. 
Po prohlédnutí některých jeho nádvoří a kostela jsme vyrazili 
dál.

Pluli jsme lodí Wachau údolím stejného jména. Na celém zá-
jezdu se mi asi nejvíce líbila právě tato plavba. Během ní jsme 
mohli vidět krásnou přírodu a různé památky, např. zámek a 
klášter Schönbühel, zříceninu hradu Aggstein nebo vesničky 
Emmersdorf a Willendorf. Díky němčině jsme se mohli sezná-
mit se spoustou lidí, např. s pánem až Koreje. Vystupovali jsme 
ve Spitzu a některou jeho ulici jsme si mohli prohlédnout, také 
vinohrady kolem Dunaje.
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Pozvánka na výstavu fotografií
Žáci ZŠ Salvátor, kteří navštěvují fotografický kroužek, Vás sr-
dečně zvou na výstavu svých fotografií na téma „ValMez". Vý-
stavu je možné zhlédnout do konce června v prostorách Měst-
ské knihovny Valašského Meziříčí (ul. Masarykova, stará radni-
ce). Těšíme se na Vaše ohlasy.

Jiří Bek - vedoucí fotografického kroužku 

Děti jsou náš poklad
V pátek 22. 5. se naše škola vydala na akci "Děti jsou náš po-
klad" do areálu zámku Lešná. K vidění byl pestrý program už od 
ranních hodin. Vojáci předvedli přestřelku s "teroristy", policis-
té zase práci se psy a koňmi či zadržení pachatele ujíždějícího 
v autě. K vidění bylo též policejní a hasičské vybavení. Pro děti 
byly přichystány různé atrakce - např. skákací hrad, trampolíny, 
projížďky na dětské čtyřkolce nebo ponících, laserová střelnice, 
vystoupení kouzelníka i bohaté občerstvení, tombola a balón-
ky. Pro všechny zde byla možnost prohlédnout si místní zámek. 
Byla to velmi povedená akce, na své si přišli malí i velcí.

Žáci 8. ročníku

Beseda s režisérem Cyrilem Podolským
Dne 12. května měli žáci naší školy mimořádnou příležitost - 
setkat se s úspěšným režisérem a animátorem filmů pro děti 
i dospělé panem Cyrilem Podolským (mezi jeho nejznámější 
projekty patří večerníček Krysáci). Formou besedy a ukázek ani-
mace mohli menší i větší žáci nahlédnout pod pokličku tvorby 
animovaných filmů.

Výlet třeťáků na Sv. Hostýn
Ve středu 10. 6. se všichni třeťáci, kteří letos prožili první svaté 
přijímání, vypravili s otcem Pavlem na Sv. Hostýn, aby zpečetili 
tuto událost zasvěcením se Panně Marii. Prožili pěkný den se 
mší svatou a požehnáním a u Panny Marie si vyprosili podporu, 
odhodlání, vytrvalost a milosrdenství.

Autobus nás potom dovezl do města Dürnstein, v němž nás 
paní průvodkyně upozornila na kostel s modrobílou věží. Nad 
městem se tyčí hrad Burgruine, v němž byl vězněn anglický král 
Richard Lví srdce, který byl osvobozen svým pěvcem Blonde-
lem. Měli jsme zde malý rozchod, a tak jsme si toto město mohli 
pěkně prohlédnout.
Pak jsme přijeli do města Kremže. Viděli jsme vstupní bránu 
do města, radnici, hlavní třídu, Sgraffitohaus, fontánu, kostel 
sv. Víta – v něm jsme se na chvíli zastavili. Jelikož bylo velké 
horko, zavítali jsme při rozchodu na zmrzlinu. Někteří koupili 
rodině i kremžskou hořčici.
Pak už jsme směřovali domů. Cestou zpátky jsme měli i malou 
zastávku v centru Mikulova, kde bylo taky velmi krásně. Celý 
výlet se mi moc líbil a budu na něho dlouho vzpomínat.

Kateřina Pavlíková, 8. ročník

Krajské kolo – OVOV
Po postupu z okresního kola se zúčastnili naši sportovci kola 
krajského, kde startovalo 14 družstev a mnoho závodníků v ka-
tegorii jednotlivců. Tentokrát se závodilo v sedmi disciplínách 
(např. hod míčkem, švihadlo, shyby či běh na 60 m). V této velké 
konkurenci se umístilo naše družstvo na velmi pěkném 5. místě. 
V kategorii jednotlivců jsme taktéž dosáhli na výborné výsledky.

Kategorie jednotlivců:
1. místo – Jonáš Vrána (postup na republikové finále do Prahy)
1. místo – Jindřich Vrána (postup na RF)
2. místo – Martin Štefka (postup na RF)
3. místo – Veronika Štefková, Petr Baričiak a Marek Matyska
Dále se zúčastnili a pochvalu zaslouží: Honza Kořístka, Ester 
Vančurová, Bětka Vránová a Petra Mikulová.

Páťáci na výletě v IQLANDII
Žáci páté třídy zamířili na dvoudenní výlet do severních Čech, 
konkrétně do vědeckého zábavního parku IQLANDIE v Liberci. 
V tomto světě vědy a techniky měli možnost shlédnout stovky 
zajímavých exponátů či na vlastní kůži zažít např. kosmonautic-
ký výcvik, prožít ohnivou bouří nebo se potkat a mluvit s jedi-
ným humanoidním robotem v ČR. Dětem se v zábavním parku 
velmi líbilo a můžeme návštěvu tohoto centra jen doporučit. Po 
přespání v Liberci na faře jsme si druhý den udělali také krátkou 
zastávku v našem hlavním městě Praze, kde jsme navštívili Vy-
šehrad a jeho památky. Jelikož nám přálo po celou dobu i počasí 
a velmi příjemné bylo také cestování (s jednou nejmenovanou 
dopravní společností označenou žlutou barvou), shodli jsme se 
s dětmi, že výlet se povedl náramně a všichni jsme si ho užili.

Za ZŠ Salvátor Ludmila Černochová, Magda Krupová,
Lenka Adámková, Norbert Škorňa a žáci ZŠ,

fotografie: Jiří Krupa

V minulém čísle Života farností byla výzva ke sběru víček z plas-
tových lahví. Výtěžek bude použit na zdravotní pomůcky pro 
postiženého Šimonka. Protože se mne jeho osud dotýká, odva-
žuji se připojit následující svědectví a zároveň prosbu o modlit-
bu za Šimonka, jeho bratra a rodiče. 
Asi si každý pamatuje, co se stalo v našem městě vloni o veli-
konočním pondělí. Po tragické události zemřel jeden ze dvou 
bratrů, druhý Šimonek žije s vážným postižením. Policista, kte-
rý tenkrát u tragédie zasahoval, mi telefonicky tlumočil pros-
bu maminky obou chlapců. Prosila ho o modlitbu. Ihned jsem 
kontaktoval další známé a tuto prosbu poslal dále. Později jsem 
se několikrát odhodlával, že rodinu navštívím. Podařilo se mi 
to až na čtvrtou neděli adventní. Když jsem prosil rožnovského 
faráře (Šimonkův bratr měl pohřeb v rožnovském kostele) o kon-
takt na rodiče Šimonka, k velkému překvapení mi otec Kamil 
Obr kromě telefonního čísla sdělil, že Šimonkova maminka se 
připravuje na křest v rožnovské farnosti. Rodinu jsem navštívil 

Šimonek a jeho maminka
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a byl touto skutečností velice potěšen. S Šimonkovými rodiči 
jsem se také setkal na arcibiskupství v Olomouci při příležitos-
ti přijetí katechumenů mezi kandidáty na křest. Jsem rád, že 
mohu našim čtenářům sdělit, že maminka malého Šimonka 
byla letos o Velikonocích v rožnovském kostele pokřtěna. Jsem 
vděčný za ty, kteří zorganizovali sbírku vršků z plastových lahví 
pro Šimonka, a věřím, že se rodičům tohoto chlapce dostane 
ještě větší pomoci, když se za ně tolik našich farníků a čtenářů 
Života farností bude modlit. Na tomto případu vidíme, že těžký 
životní kříž může vést blíž k Bohu. Člověk se může skrze těžkosti, 
které prožívá, otevřít Boží lásce, která jako jediná může plně 
uzdravit všechny vzpomínky a rány našeho srdce.

o. Pavel

„Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho 
věcí. Ano, jen jedno je třeba.“ (Lk 10,41-42)

Kolik citu je v opakování toho jména: Marto, Marto. Tento dům 
v Betánii, kousek od Jeruzaléma, je místem, kde se Ježíš čas-
to zdržuje, aby se svými učedníky odpočíval. Venku, ve městě, 
musí diskutovat, čelí opozici a odmítání, avšak zde nachází po-
koj a přijetí.
Marta je činorodá a aktivní. Prokáže to i tehdy, když zemře její 
bratr a ona se pouští s Ježíšem do vážné debaty, v níž ho ener-
gicky vyzývá k činu. Je to silná žena s velikou vírou. Na otázku 

„věříš, že já jsem vzkříšení a život?“ bez váhání odpovídá: „ano, 
Pane, věřím“ (srov. Jan 11,25-27).
I nyní má hodně práce s přípravou pohoštění, které by bylo 
hodné Mistra a jeho učedníků. Je paní domu (jak říká i samo 
jméno: Marta znamená „paní“) a tudíž cítí zodpovědnost. Prav-
děpodobně vaří večeři pro vzácného hosta. Maria, její sestra, ji 
nechala samotnou s jejími starostmi. Navzdory místním zvyk-
lostem není v kuchyni, ale spolu s muži naslouchá Ježíšovi a sedí 
u jeho nohou jako jeho dokonalá učednice. Proto je reakce Mar-
ty poněkud dotčená: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra 
nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ 
(Lk 10,40). Na to Ježíš odpovídá citlivě, ale zároveň rozhodně:

„Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho 
věcí. Ano, jen jedno je třeba.“

Nebyl snad Ježíš spokojen s činorodostí a s velkorysou službou 
Marty? Neocenil konkrétní pohostinnost a netěšil se na po-
hoštění, které mu Marta připravovala? Krátce po této události 
bude ve svých podobenstvích chválit správce, podnikavé lidi 
a služebníky, kteří dovedou zhodnocovat talenty a obchodovat 
s majetkem (srov. Lk 12,42; 19,12-26). Chválí dokonce i prozíra-
vost (srov. Lk 16,1-8). Určitě se tedy zaradoval, když viděl tak 
iniciativní ženu, schopnou konkrétní a hojné služby.
To, co Ježíš Martě vyčítá, je starost a znepokojení, které vkládá 
do práce. Je neklidná, má „plno práce“ (Lk 10,40), ztratila pokoj. 
Už to není ona, kdo řídí práci, ale je to spíše práce, která má na-
vrch a ovládá ji. Není již svobodná, stala se otrokyní své činnosti.
Nestává se občas i nám, že jsme roztěkaní, protože máme ti-
síc věcí na práci? Přitahuje nás a tříští naši pozornost internet, 
chatování, zbytečné SMS. Také když řešíme nějaké závažné pro-
blémy, můžeme kvůli nim zapomenout na to, že máme být po-
zorní vůči druhým, že máme naslouchat lidem, kteří jsou nám 
nablízku. Nebezpečí spočívá především v tom, že si přestaneme 

Slovo života na červen 2015

uvědomovat, proč a pro koho pracujeme. Práce a další činnosti 
se stanou samoúčelné.
Anebo nás přepadne úzkost a neklid tváří v tvář situacím a ná-
ročným problémům, které se týkají rodiny, ekonomiky, kariéry, 
školy, budoucnosti naší či našich dětí, a to až tak, že zapomene-
me na Ježíšova slova: „Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co 
budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se obleče-
me? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece 
ví, že to všechno potřebujete“ (Mt 6,31-32). I my si zasloužíme 
tuto Ježíšovu výtku:

„Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho 
věcí. Ano, jen jedno je třeba.“

Co je tou jedinou věcí, která je třeba? Naslouchat Ježíšovým slo-
vům a žít podle nich. Před ně – a před Ježíše, který je vyslovuje 

– nesmíme postavit absolutně nic. Opravdovým způsobem jak 
pohostit Pána, jak učinit, aby se cítil jako doma, je přijímat to, 
co nám říká. Právě tak, jak to udělala Maria, která zapomněla 
na všechno, usedla k jeho nohám a zachytila každé jeho slovo. 
Pak nás nepovede touha ukazovat se v první řadě, ale touha 
líbit se Ježíšovi, být ve službě jeho království.
Jako Marta, i my jsme povoláni k tomu, abychom dělali „mnoho 
věcí“ pro dobro druhých. Ježíš nás naučil, že Otec si přeje, aby-
chom nesli „mnoho ovoce“ (srov. Jan 15,8), a řekl dokonce, že 
budeme dělat větší skutky než on (srov. Jan 14,12). On od nás 
tedy očekává úsilí a vášeň pro práci, kterou máme udělat, jakož 
i kreativitu, odvahu, podnikavost. Ale bez toho, abychom byli 
neklidní a dělali si starosti – máme mít pokoj, který pramení 
z vědomí, že činíme vůli Boží.
Jediná věc, na které záleží, je tedy stát se Ježíšovými učedníky, 
nechat ho, aby žil v nás, být pozorní vůči jeho vnuknutím, na-
slouchat jeho jemnému hlasu, který nás v každé chvíli usměr-
ňuje. Tímto způsobem dosáhneme toho, že nás Ježíš povede při 
všech našich aktivitách.
Zvládneme udělat „plno věcí“, aniž bychom byli neklidní a roz-
tržití, protože budeme následovat Ježíšova slova a tak nás bude 
pohánět pouze láska. V každé činnosti budeme vždy dělat jen 
jedno: milovat.

Fabio Ciardi

K letošnímu 600. výročí upálení Mistra Jana Husa připravila  
Česká křesťanská akademie dvě přednášky. První proběhla za-
čátkem května v Rožnově p. R., přednášející doc. Šebek se v ní 
zabýval druhým životem Jana Husa, zvláště pak využitím a zne-
užitím Husových myšlenek v 19. a 20. století.
Naše meziříčská skupina uspořádala v pátek 5. června 2015 
v inspirujícím prostředí Schlattauerovy kavárny přednášku s ná-
zvem Případ Jan Hus očima krále Zikmunda. Přednášející Mar-
tin T. Zikmund (shoda jmen čistě náhodná), rodák z nedalekého 
Vsetína, v současnosti působí jako evangelický farář v Libici nad 
Cidlinou. Zároveň je redaktorem Katolického týdeníku, kde má 
na starosti zahraniční rubriku a Perspektivy.
Přednášející nám přiblížil osobu krále a císaře Zikmunda Lu-
cemburského, jehož obraz je v českých dějinách dosti zkreslen. 
Z učebnic dějepisu ho většinou známe jako „lišku ryšavou“, pro-
radného a lstivého krále, který svým glejtem slíbil Husovi ochra-
nu a pak jej vydal na smrt. Tento značně zkreslený a nepravdivý 
pohled na panovníka-diplomata evropského formátu si podle 
M. Zikmunda zaslouží opravu a rehabilitaci.

Ohlédnutí za Janem Husem
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Konec 14. a začátek 15. století byl neklidnou a vzrušenou dobou 
u nás i v celé Evropě – nadměrné bohatství a zkorumpovanost 
církve, propojení světské a duchovní moci, rodící se reformní 
hnutí aj. Císař Zikmund chtěl v prvé řadě ukončit rozkol v církvi, 
kdy vládli současně tři papežové, a křesťanství se nacházelo v 
těžké krizi. Proto se významně zasadil o svolání koncilu do Kost-
nice, který měl celou situaci vyřešit. Velmi mu záleželo na jed-
notě křesťanstva, usiloval i o spolupráci s východní církví, v níž 
viděl významného spojence v obraně před tureckým nebezpe-
čím. V Husově sporu se císař Zikmund celou dobu snažil o smír-
né řešení, vinou nešťastných okolností i selhání na obou stra-
nách však proces bohužel skončil Husovou smrtí. Císař nechtěl 
do soudu zasáhnout, protože by zhatil všechna ostatní jednání, 
na kterých závisel další osud Evropy (Husův proces byl pro kon-
cil v podstatě okrajovou záležitostí). Nikdo tehdy netušil, jaké 
následky bude mít Husova smrt zvláště pro naše země.
Velmi mě oslovila myšlenka, že Hus, přestože měl morálně 
pravdu v kritice nepravostí církve, svými plamennými kázání-
mi ještě více vyostřil napjatou situaci v Čechách, a tím vlastně 
lil olej do ohně. Naproti tomu Zikmund se snažil o podřizování 
zájmů částečných zájmům většího celku. V závěru zaznělo též 
mírné varování  - jako malý národ máme blízko k pocitu ukřiv-
děnosti a ublíženosti ze strany cizinců (Němci, Rusi, Evropská 
unie), není však dobré tyto pocity pěstovat. Vždyť k Husově 
smrti přispěli nejvíce jeho nepřátelé z Čech, ne císař Zikmund!
Myslím, že se nám podařilo na místní úrovni připomenout si 
Husovo výročí důkladně, se snahou o objektivitu a  otevřenost, 
byl to vlastně ekumenismus v praxi.
Závěrem bych ráda upozornila na to, že v půli června vyjde 
v Katolickém týdeníku zkrácená verze této přednášky v podobě 
článku Martina T. Zikmunda, takže se případní zájemci mohou 
dozvědět více.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili akcí ČKA v tomto roce, a těším 
se na další setkání na podzim.

za místní pobočku ČKA
Lenka Husáková

Povzbuzení pro biřmovance 2015
Milí mladí přátelé,
letos 6. května uběhlo již 20 let od mého biřmování. Je to sice 
k neuvěření, ale je to tak. Proč se k vám s tímto výročím obra-
cím? Chtěla bych vás povzbudit, abyste nepodceňovali přípravy 
na svátost biřmování. Ptala jsem se jednoho/jedné z vás a říkali, 
že to zase tak nepřehání... Je pravda, že příprava je asi delší, 
než byla za nás, ale to je příležitost připravit se lépe! Jenom si 
připomeňte, jak je to v podobenství o tzv. rozsévači (Lk 8,5-15).
Je-li půda dobře připravená/prohnojená, zoraná, bez plevele 
a pokud ještě občas zaprší, stačí i méně kvalitní zrno a úroda 
bude! Proto se nebojte požádat své příbuzné a známé o mod-
litbu, aby příprava a následně i svátost biřmování byly pro vás 
požehnáním.
Dovoluji si tvrdit, že příprava na biřmování je důležitější než 
rande, kino, večírek, trénink, posezení s přáteli... a dokonce než 
příprava na zkoušku do školy. Naše rodina a řada dalších farníků 
se za vás modlíme, ale záleží také na každém z vás, jak se k tomu 
za sebe postaví. 
Říká se, že svátost biřmování je svátostí křesťanské dospělosti, 
tak ať Vám Duch svatý pomůže vybrat si správně své povolá-
ní, svého životního partnera - manžela/manželku a upevní Vaši 
víru.

A doporučuji vzít přípravu ke svátosti biřmování opravdu zod-
povědně! 

Veronika Lvová

„Prosím vás, pojedeme na dovolenou do zahraničí, ale v tom 
místě není žádný katolický kostel. Je tam jen pravoslavný 
chrám (protestantská modlitebna). Mohu tam jít v neděli na 
mši? A můžu i k přijímání?" Nejeden letní výletník řešil podob-
né otázky. Jak to vlastně s eucharistií v jiných křesťanských círk-
vích je?
Neshody mezi křesťany vedly nejenom k pěstování své „odliš-
nosti vůči jiným“, ale měly dopad na život konkrétních spole-
čenství, který pociťujeme dodnes. Vzdalování se křesťanského 
Východu a Západu dokonané dobytím Konstantinopolu počát-
kem 13. sto letí vytvořilo dva rozdílné póly křesťanství. Přestože 
se vzájemně obviňovaly z hereze a odpadlictví, udržely si zá-
kladní prvky křesťanství v podobě hierarchického uspořádání 
a slavení sedmi svátostí. To západní církev, která se po období 
reformace rozdrobila do mnoha frakcí, čelí v otázkách církevní-
ho uspořádání a svátostí problémům mnohem hlubším. Proto 
odpovědět na výše zmíněnou otázku není zcela snadné.
Eucharistie slavená východními pravoslavnými církvemi je po-
dobně jako katolická liturgie setkáním s tajemstvím, při kte-
rém se chléb (východní křesťanské používají tradičně kvašený) 
a víno stávají tělem a krví Kristovou. Ti, kdo jsou pokřtění, biř-
movaní (neboli pomazáni myrem) a smířeni s Bohem, přijímají 
eucharistii zásadně pod oběma způsobami. Současná svátostná 
praxe dovoluje katolickému křesťanovi, aby v případě nemož-
nosti přistoupit ke svátostem v katolickém kostele přijal svátos-
ti v pravoslavné církvi. To platí nejen o eucharistii, ale i o svátos-
ti smíření nebo o svátosti nemocných.
Stejně tak pravoslavný křesťan může v nutném případě při-
jmout tyto svátosti od katolického duchovního.
V církvích vzešlých z reformace na začátku novověku se sta-
la eucharistie předmětem větších diskusí. Jednak na základě 
reinterpretace pojmu svátosti (svátostí je pouze to, co Ježíš 
v evangeliích výslovně ustanovil, tedy křest a eucharistie neboli 
Večeře Páně) dochází k redukci počtu svátostí na dvě, jednak 
jsou diskutovány zvláště tyto otázky: reálná přítomnost Krista 
v eucharistii, způsob podávání svatého přijímání a osoba vyslu-
hovatele svátosti. Zatímco katolická teologie vynálezem pojmu 
transsubstanciace (přepodstatnění) hájí reálnou přítomnost 
Krista ve svátostných způsobách, jež půso bením Ducha Svaté-
ho a pronesením slov ustanovení ztrácejí svou podstatu chleba 
a vína a stávají se tělem a krví Krista při zachování akcidentů 
(vnějších znaků), je refor mátorům tato aristotelsko-tomislická 
spekulace cizí. U Martina Luthera ovšem najdeme zcela jisté 
přesvědčení o reálné přítomnosti Krista, byť pojem transsub-
stanciace odmítá jako marnou spekulaci a upřednostňuje po-
jem konsubstanciace. A neváhá se na toto téma pustit do kon-
fliktu se Švýcarem Ulrichem Zwinglim. který v chlebu a víně vidí 
pouhé symboly bez toho, že by měly zpřítomňovat Krista. Zwin-
gliho žáci jednoduše při jídle a pití vzpomínají na Ježíše. Další 
ze švýcarských reformátorů - Jan Kalvín - chápe Večeři Páně 
jako připomínku Kristova kříže, při které Duch svatý spojuje vě-
řícího člověka s Ježíšem. Ve stručnosti: katolíci a luteráni jsou 
přesvědčeni o reálné přítom nosti Krista pod způsobami chleba 
a vína, církve vzniklé ze švýcarské reformace reálnou přítom-
nost odmítají a Večeře Páně má hodnotu pouhého symbolu.

Eucharistie a ekumenický dialog
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Otázka podávání pod jednou či oběma způsobami se v českých 
zemích diskutovala již od dob Jana Husa a reformace v tom po-
kračovala. Bohužel právě vyhrocená opozice vůči kritice refor-
mátorů vrhla katolickou církev do téměř půl tisíce let trvajícího 
zákazu podávání kalicha laikům. Po 2. vatikánském koncilu bylo 
podávání eucharistie pod oběma způsobami znovu obnoveno, 
ale v praxi nebývá uplatňováno příliš často, což snižuje sílu vý-
mluvnosti svátostné symboliky.
Třetím a v podstatě nejdůležitějším tématem je otázka, kdo 
může eucharistii vysluho vat. Podle katolické koncepce je slu-
žebníkem této svátosti nositel svátostné moci, který je člán-
kem nepřetržitého řetězu svěcení od apoštolů přes biskupy ke 
kněžím, tedy apoštolské posloupnosti. Pouze biskup, který je 
přes své světitele spojen s apoštoly, a jím vysvěcený kněz jsou 
řádnými vysluhovateli eucharistie. Reformace však tenkrát na 
svou stranu žádného biskupa nezískala, a proto převažující ná-
zor katolické teologie neklade ustanovování pastorů a biskupů 
protestantských církví na stejnou rovinu s katolickým svěcením. 
Navíc protestantská teologie vychází z jiného pojmu apoštol-
ské posloupnosti: každý, kdo zachovává ustanovení apoštolů 
a jejich učení, je součástí této posloupnosti. Proto ke slavení 
Večeře Páně je dostatečným předpokladem křest služeb níka 
a ustanovení církvi (komunitou). Svátostné svěcení protestant-
ské církve neznají.
Z toho vyplývá, že pro katolíka není svátost eucharistie slavená 
v protestantském společenství platná a nemůže se tedy účast-
nit přijímání. Stejně tak protestant nemůže přistupovat k eu-
charistii v katolickém společenství. Toto základní pravidlo má 
však svoje výjimky, které řeší Direktář k provádění ekumenic-
kých principů a norem, vydaný Papežskou radou pro jednotu 
křesťanů v roce 1993.

ThLic. Petr Šikula
z cyklu Vzděláváme se, Katechetický věstník č. 9. šk. rok 2014/15

Pokračujeme v publikování dosud nevydaných textů Chiary Lu-
bichové, zakla datelky Hnutí fokoláre, o Eucharistii. V úryvcích, 
které jsou převzaty z jejích deníků a proslovů, lze pozo rovat 
nové odstíny „božského soužití", které se uskutečňuje mezi Kris-
tem a křesťanem živícím se eucharistií. Po nich následují myšlen-
ky z jejích do pisů adresovaných v roce 1939 dívkám z Katolické 
akce, kde byla asistentkou - jde o ur čitou přiměřenou a zároveň 
vášnivou „katechezi", která pramení z hlubokého osobní ho vzta-
hu Chiary Lubichové k eucharistickému tajemství.

Žít za Ježíšových časů by jistě by lo překrásné, ale za Ježíšem 
bychom museli do Palestiny, Ježíš byl jenom tam. Dnes je Ježíš 
přítomný všude na zemi. (...) Eucharistie jistě mě la v Boží mysli 
tento smysl: Bůh se stal člověkem, aby nás spasil, a stal se do-
konce pokrmem, abychom se jím živili a stávali se tak druhým 
Kristem. Jedna věc je Ježíše vidět, a druhá věc je moci jím být, 
být druhým Ježíšem na zemi.
Eucharistie má následující cíl: živit se Ježíšem, abychom se stali 
druhým Ježí šem, mnoha druhými Ježíši, protože on nás miloval 
jako sebe.
Toto je zdroj, z něhož můžeme těžit mnohem více, než jsme do-
sud činili. Každý den chodíme k svatému přijímá ní, ale ne zcela 
vnímáme to, co děláme, zatímco bychom měli eucharistii „zu-
žitkovat" do té míry, až by se z nás sta li lidé milující Ježíše v eu-
charistii výji mečnou láskou.            (17. září 1961)

Eucharistie - velký „vynález“ Boha

On nakonec rozdíl mezi nebem a ze mí není tak velký, když tě 
každé ráno můžu přijímat a když tě vidím přítom ného ve všech 
kostelích.

(14. září 1960)

Eucharistie! Každé ráno k tobě můžu hovořit. Sama s tebou! Vě-
děla jsem, že bys položil život i jen za mě... ale tvoje každoden-
ní návštěva je toho naprosto výmluvným potvrzením. Mohla 
bych ti říct o svých záležitostech, kvůli nimž ve skutečnosti také 
vcházíš každý den do mého srdce... ale teď, když tak silně po-
ciťuji tvoji přítomnost a chápu jako ni kdy dříve tento osobní dar, 
pro mne, ze srdce mi vycházejí pouze nebo přede vším prosby 
jako: „Dej všechny milos ti, které můžeš, všem živým... všem ze-
mřelým; prosím tě o to ve tvém jménu.“ Jsi tedy jen pro mě, 
když už pro te be nejsem jen já sama, ale lidstvo žijí cí ve mně?

(22. září 1960)

Opravdový umělec je ten, kdo dokáže ve svém díle vyjádřit sám 
sebe. Mistrovským uměleckým dílem Ježí šovým tedy byla Eu-
charistie.

(9. října 1960)

Není ani tak pravda, že Bůh při sva tém přijímání vstupuje do 
nás, jako spíš to, že my vstupujeme do Boha.
Proto, jsme-li sjednoceni v jeho jmé nu a Ježíš je mezi námi, 
jsme Ježíšem zahaleni, jsme zahaleni nebeským krá lovstvím.

(5. února 1961)

Tehdy v letadle se mi zdálo, že nebe je prázdné, protože ve mně 
byla tak ži vá přítomnost Ježíše v eucharistii, že jsem se nemohla 
dočkat, až vystoupím na zem, abych byla s eucharistickým Je-
žíšem. (...) Země se stala jakoby před zvěstí ráje, protože je zde 
Ježíš v eucha ristii.

(20. června 1964)

Životem křesťana je eucharistie. Ce lý náš den se zaměřuje na 
ni, na ono setkání, na onen rozhovor, kterým můžeme vyřešit 
ve světě mnoho věcí, s vírou toho, kdo věří, že byl již vyslyšen.

(27. března 1970)

Před několika dny jsem začala žít ži vot intenzivnějšího spojení 
s Bohem. Je to proto, že bydlí v mém domě (ar chitekt ho navrhl 
s kaplí uprostřed), je za mými dveřmi a všímám si, že i když ho 
nevnímáme svými smysly, působí a proniká do duší. Jen velmi 
jemně se nechá pocítit, avšak když ho přijme me, více pronikne 
do duše, ale nechává jí stále svobodu, zda ho přijme, avšak budí 
v ní náklonnost a téměř dispozici k tomuto božskému soužití.
Můj život se tím změnil natolik, že mám téměř výčitky - je totiž 
tak krás ný.
Zároveň však cítím, že mě volá, abych stoupala k cíli v druhém 
životě. Učí mě, abych se vždy vrátila, když sejdu z ces ty, a abych 
prožívala okamžiky, hodiny, činnosti, které přetrvají, protože 
jsou láskou.

(2. února 1971)

Dnes ráno mě napadla tato myšlen ka: pokud chceme být dobří, 
musíme si dát předsevzetí, že budeme výbor ní (protože před-
sevzetí se nikdy zce la nepotkává s realitou, je vždy cílem, k ně-
muž se jen přibližujeme); pokud chceme být výborní, musíme si 
dát předsevzetí, že budeme svatí; ale po kud chceme být svatí, 
musíme si dát předsevzetí, že budeme Bůh. S eucha ristií je to 
možné.       (7. prosince 1976)
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Křest přijali*

Petr Tichánek
Natálie Noemi Bajerová
Petr Minařík

Nikolas Zbranek
Michael Trusina

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná

Amalie Kotasová *22. 9. 1931 †16. 5. 2015, Seifertova 703
Ivan Machala *27. 2. 1964 †21. 5. 2015, Křižná 679
Renata Srbová *21. 12. 1970 †21. 5. 2015, Luční 1337
Emil Petřík *26. 1. 1924 †22. 5. 2015, Fűgnerova 16
Alena Machová *25. 1. 1937 †25. 5. 2015, Křižná 679
Vilma Konvičná *21. 11. 1941 †26. 5. 2015, Bratří Čapků 690
Alžběta Tulejová *13. 1. 1957 †24. 5. 2015, Schlattauerova 577
Zdeněk Šimurda *23. 2. 1930 †25. 5. 2015, Hranická 417
Richard Maťo *4. 12. 1969 †28. 5. 2015, Mírová 986
Josef Bajar *10. 7. 1931 †29. 5. 2015, Mostní 54
Anna Kovaříková *9. 5. 1929 †1. 6. 2015, Jasenice 61
Hana Sedláčková *3. 2. 1945 †31. 5. 2015, Krhová, V Břízkách 87
Marie Rusková *25. 5. 1938 †29. 5. 2015, Jasenice 81 
Iva Koláčková *25. 9. 1976 †4. 6. 2015, Krhová, Na Nivách 285
Alois Kundrát *19. 11. 1943 †5. 6. 2015, Podlesí 246

Jan Navrátil *13. 4. 1939 †21. 5. 2015, 5. května 1351, 
Rožnov pod Radhoštěm
Marie Kaňovská *26. 8. 1926 †29. 5. 2015, Dubkova 1543, 
Rožnov pod Radhoštěm
Antonín Došek *24. 3. 1941 †7. 6. 2015, Perná 66

Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života 
farností, naleznete na www.farnost-valmez.cz v sekci Aktuálně.

Z exercicií P. Eliase Velly
Jeden chlapec byl jednou velmi překvapen velkým množstvím 
lidí, které viděl v kostele modlit se. A tak poprosil svého otce, 
aby ho také naučil modlit se. Otec byl na rozpacích, protože se 
sám moc nemodlil. Proto svému synovi řekl: „Chlapče, musím 
se Ti přiznat, že se nemodlím, ale řeknu Ti, jak jsou lidé zvyklí se 
modlit. Při modlitbě říkají toto: Otče můj, jenž jsi na nebesích, 
poslouchej MĚ. Posvěť MÉ jméno. Dej, aby si MĚ lidé vážili, aby 
MĚ nikdo nekritizoval. Není to fér, že MĚ lidé kritizují. Přijď krá-
lovství MÉ. Dej MI uspěšný život, abych byl ve všem první. Buď 
vůle MÁ. Dej, aby se MÁ přání vyplnila. A jestliže mě miluješ, 
nedopusť, aby MĚ někdo zklamal. Chléb můj každodenní dej MI 
dnes. Ano, Pane, ale ne jen jeden. Dej mi větší zisky, více pohod-
lí, nevinné zábavy a radostí. Odpusť mi MÉ hříchy. Jak víš, v po-
rovnání s druhými jsou mé hříchy nepatrné. Trochu přimhuř oči, 
když se zahloubám do stránek s pornografií. Buď tak laskavý 
a neuveď MĚ do pokušení. Chraň MĚ v bezpečí. A prosím Tě, 
můj Pane, nežádej na MNĚ, abych odpouštěl. Žádej od druhých, 
aby odpustili MNĚ. Zbav MĚ všech chorob, slabého zdraví, do-
pravních nehod. Osvoboď mě od daně z příjmu, od policejního 
vyšetřování a špatného počasí. Amen.“
Tehdy chlapec odpověděl: „Otče, teď už rozumím, proč se tam 
tak mnoho lidí modlí.“

V přípravě na Národní eucharistický kongres, pohled na Pan-
nu Marii.
Důležitým aspektem eucharistie je adorace. Nemůžeme si sa-
mozřejmě představovat, jak Maria klečí před eucharistií, pro-
tože tradice adorace vznikla až mnohem později. Církevní do-
kumenty ovšem o Panně Marii mluví jako o ženě kontemplace, 
což znamená, že setrvávala v neustálém klanění se Bohu. Maria 
nebyla připoutána k této zemi. Velmi pravděpodobně si tou-
žebně přála, aby mohla znovu obejmout svého Syna, který již 
přebýval v nebi. Trvale se nacházela ve stavu kontemplace, my-
stické modlitby, a to je vlastně podstata eucharistie.
Maria byla bezpochyby po všech stránkách ženou eucharistie, 
protože naplno žila všechny eucharistické aspekty - byla posvě-
cena tím, že se dala Bohu plně k dispozici, obětovala mu nejcen-
nější dar, který měla, dala nám vše, co měla: svého Syna, žila 
srdcem a myslí dokonale spojená s Bohem. Je naší služebnicí, 
matkou lidstva, nejdokonalejším Ježíšovým učedníkem. Ježíš 
přece řekl: „Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby 
sloužil...“ (Mt 20,28). A dodal: "Služebník není víc než jeho pán, 
posel není víc než ten, kdo ho poslal" (Jan 13,16).
Maria je pravým Ježíšovým učedníkem, protože nám slouží tak, 
jak nám sloužil Ježíš. Je ženou kontemplace, mystičkou žijící na 
této zemi s očima upřenýma k nebi. Kdo by si více než Maria 
zasloužil být nazýván eucharistickým člověkem?
Je nám příkladem. Máme Ji následovat a s její pomocí a skrze 
sílu Ducha Svatého kráčet po cestě, kterou před námi prošla 
Ona. Máme se Jí držet za ruku a usilovat o to, abychom se i my 
stali lidmi eucharistie.
A tak se na Tebe Maria obracíme: „Pomoz nám, ať hlouběji chá-
peme, co to znamená stávat se eucharistickým člověkem, vždyť 
je to mnohem víc než jen chovat k eucharistii zbožnou úctu. Ať 
žijeme eucharistií skrze posvěcení, podřízení se, službu, spole-
čenství, oběť a adoraci. Ať se stáváme eucharistií, díkuvzdáním 
Bohu. Ať žijeme tímto nesmírným bohatstvím, ať vstoupíme do 
nekonečné hlubiny, kterou nám eucharistie nabízí. Ať to doká-
žeme jako Ty silou Ducha svatého. Amen.“

Připravil Václav Chládek.

• Pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku se uskuteční v sobo-
tu 27. 6. 2015.
• Pouť do Medžugorje je plánována na dny 23. - 29. 8. 2015. 
Přihlášky u Václava Chládka.

Mariánské informace

Kde je Duch svatý? Před půlhodinou jsem byla u svatého při-
jímání, Ježíš v Eucharistii prošel mým srdcem. Co v něm zane-
chal? Zanechal v něm Ducha svatého. Je-li tam a mohu-li se ho 
duchovně „dotknout“, pak s ním můžu mít i osobní vztah. Když 
jdu do svého nitra, vím, že je tam Duch svatý, kte rého tam za-
nechal Ježíš v eucharistii.

(2. června 1976)

Když se Bůh, samotný Bůh stal člo věkem a sestoupil na zem, 
bylo logic ké, bylo v logice lásky, aby zde zůstal. Eucharistie je 
tedy velikým vynálezem Boha, jeho lásky k lidem.

(1. července 1980)

Chiara Lubichová
Gesù Eucaristia, ed. Fabio Ciardi, Città Nuova, Ed., Roma 2014
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Popelka a splněná přání
Někdy si připadám jak v pohádce. Sotva na něco pomyslím, 
už se to stane. Na některá přání se neodvažuji ani pomyslet, 
a přesto…
Když nedávno Broučci pod vedením paní učitelky Žanety Bezdě-
kové v našem kostele nádherně zazpívali úžasnou Trouverskou 
mši Petra Ebena, nevěřil jsem vlastním uším. Tu a tam jsme ji 
zpívali v kněžském semináři jako bohoslovci. Nevěřil jsem, že ji 
ještě někdy uslyším. Jak ji paní učitelka objevila, nedokážu na-
psat. Za nějaký čas jsem za paní učitelkou přišel s otázkou, jestli 
zná hudební zpracování Popelky Nazaretské, ze které poměrně 
často cituji ve svých kázáních. Zároveň jsem jí nabídl verzi stu-
dentů z církevní školy v Odrách. Paní učitelce se to velmi líbilo 
a já jsem vyslovil otázku, zda by se o něco podobného nechtěla 
pokusit. Když jsem si později přehrával CD v provedení Ztracené 
kapely (vydala Rosa), říkal jsem si, že moje přání je úplně šílené. 
Tolik písní, tolik veršů, tak náročná recitace. To přece po paní 
učitelce nemohu chtít. Když jsem se jí omlouval a připojil návrh, 
že stačí jen některé písně a pár veršů, překvapila mě s tím, že už 
část s dětmi a jejich rodiči nacvičila. Připadal jsem si jako ve snu, 
když v rámci Noci kostelů celé toto pásmo (Renč-Petrů), zaznělo 
v exkluzivním provedení v našem kostele. Nádherný a srozumi-
telný zpěv malých i velkých, fantastická recitace i skvělé dra-

Václav Renč, katolický básník (1911-1973), byl v roce 1951 od-
souzen ve vykonstruovaném politickém procesu k 25 letům 
vězení. Sám píše, že mu tato báseň byla doslova darována shů-
ry na počátku, především v samovazbách, a to ve věznici Leo-
poldov. Když byl v roce 1961 propuštěn, znal stále obsah celé 
básně zpaměti. Mezi tím již někteří propuštění spoluvězni, kteří 
se určité verše naučili nazpaměť, část Popelky poskytli k zve-
řejnění. Některé sloky byly vyneseny na cigaretových papírcích. 
Václav Renč neměl k dispozici ve vězení ani pero ani papír. Když 
již na svobodě připravil k tisku první vydání, říkal, že by sám tu 
a tam některá místa pozměnil. Avšak z úcty k původnímu textu, 
kterým byl obdarován, tak neučinil.
Pro zajímavost zde chci uvést také příbuzné Václava Renče, pře-
devším jeho děti a vnoučata, kteří nadále působí na naší kultur-
ní scéně i po smrti svého tatínka a dědečka.
Několik slov bych chtěl také říct k autorovi hudby tohoto pás-
ma. Vít Petrů není profesionálním hudebníkem, je lékařem. Nej-
dříve působil v pražském Motole, v současné době je předním 
odborníkem na dětskou alergologii v nemocnici Na Bulovce. Pů-
sobí ve svém volném čase jako varhaník v kostele Panny Marie 
pod řetězem u Maltézských rytířů na Malé Straně v Praze. On 
sám o vzniku Popelky Nazaretské píše: S asi třiceti přáteli jsme 
v roce 1969 založili chrámový sbor – říkali jsme si „Malostranští 
usedlíci“. Všichni jsme byli celkem mladí a chtěli jsme nejen cvi-
čit klasické mše, ale zkusit i něco modernějšího, a tak jsme po-
stupně začali na kůr nosit kytary. Mně se tehdy dostala do ruky 
básnická sbírka Václava Renče „Popelka Nazaretská“. Ty verše 
mě zaujaly a vytvořil jsem k nim hudbu. Autorovi, který tehdy 
ještě žil, jsem potom poslal nahrávku na kazetě s nesmělým do-
pisem, že jsem si dovolil jeho text použít a jestli ho mohu zne-
vážit touto hudbou... On mi tenkrát odepsal, že se mu to moc 
líbilo a že je rád, ale krátce nato bohužel zemřel, takže tím naše 
spolupráce skončila. Tato skladba posléze pronikla i do rozhlasu, 
a existuje podle ní dokonce televizní inscenace.

o. Pavel

Jak vznikla Popelka Nazaretská

matické ztvárnění herců. Jak při četbě „Popelky“, tak při tomto 
provedení v kostele, mi šly slzy do očí. Kromě velkých díků paní 
učitelce Bezděkové, bych chtěl vyzdvihnout recitaci paní uči-
telky Adámkové a herecký výkon Petra Baričiaka a především 
Martiny Přádkové. Ta hrála, recitovala i zpívala s takovou samo-
zřejmostí a zároveň s pokorou, která přímo ukazovala na Pannu 
Marii, jejíž roli Martina hrála. Jak jí to sluší, vidíte na fotografii 
v barevné příloze. 
Jsem šťastný, že v našem kostele bude ještě repríza tohoto pás-
ma, a to ve čtvrtek 25. června v 19.30 hodin přesně půl roku 
před Vánocemi. Budeme tak prožívat dobře naladěni nejkratší 
noc celého roku. Během vystoupení můžete přispět dobrovol-
ným finančním darem na aktivity našich Broučků. Často cestují 
na různé festivaly a soutěže nebo jen tak zahrát a zazpívat v ně-
jakém kostele např. v Praze. Bylo by dobré, aby rodiče, kteří už 
tak věnují Broučkům mnoho volného času, nemuseli na tyto ak-
tivity v plné míře finančně přispívat. Doufám, že tato závěrečná 
informace někoho od úžasného vystoupení neodradí. Zopakuji 
odpověď, kterou jsem dal panu Laštovičkovi blahé paměti, kte-
rý přijel do kostela i s vozíkem a ve dveřích se mě ptal: „Mohu 
vstoupit do tohoto prostoru, aniž bych finančně přispěl?“ Ubez-
pečil jsem ho, že do kostela je vstup vždy zdarma.

o. Pavel
Blíží se 25. výročí mého kněžského svěcení a Pán Bůh mi už do-
předu dává krásné dary. Na některé návštěvy nemocných si pa-
matuji celý život. Před několika dny jsem byl pozvám k paní, jejíž 
dospělou dceru jsem před několika lety pokřtil. Situace již byla 
velmi vážná, sama nemocná naprosto jistě věděla, že jí už mno-
ho dnů na tomto světě nezbývá. Velmi si přála, abych ji navštívil. 
Hned na počátku mi řekla větu, na kterou nikdy nezapomenu: 

„Moje dvě dospělé dcery mi v posledních dnech velmi pomohly 
k Pánu Bohu. Prožily jsme spolu snad nejkrásnější týden mého 
života.“ Pak následovala velmi upřímná zpověď, svátost poma-
zání nemocných, svaté přijímání a modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství. Dnes, když tento článek píši jsem se dozvěděl, že 
paní již zemřela. R.I.P. (Requiescat in pace = ať odpočívá v po-
koji).

o. Pavel

Radost být knězem

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí hledá člově-
ka, který by byl ochotný doprovodit v neděli na dopolední mši 
a zpět (je jedno, jestli v 8 nebo 9.30) dva lidi s lehkým mentál-
ním postižením, kteří se přistěhovali do chráněného bydlení ve 
Valašském Meziříčí na Jičínské ulici a dosud se ve městě dobře 
neorientují. Mají zájem mše v katolickém kostele navštěvovat 
pravidelně.
Pokud jste ochotní k této službě, kontaktujte Alenu Hellerovou.
(tel.: 739 324 816)

Alena Hellerová

Neměl by někdo knížku Tajemství duhové zahrady od Patricie 
St. John, kterou by byl ochoten darovat nebo prodat, marně 
ji sháním, všude je již vyprodná. Pokud se někdo takový najde, 
kontaktujte mě prosím na čísle 739 121 134

Daniela Gillarová

Prosby o pomoc



21

„Buď zdráva, Boží 
lásky plná!“
Domem se jako 
světlá vlna
rozlije neslýchaný
hlas.

„Pán s tebou,
květe liliový!“
A jinoch
tajemnými slovy
zvěstuje Panně
Boží vzkaz.

A hle, v tom před ní znenadání
se jako tichý plamen sklání
zářivý jinoch neznámý.
Kdo je ten krásný? Anděl Páně.
Na prsou kříží bílé dlaně.
Co dívce nyní oznámí?

Ani to kruté zbičování
před smrtí Pána 
neuchrání.
Dav zachvácený
šílenstvím,
štván, jitřen,
hněten farizeji
se domáhá
tím zběsileji:
„Ukřižuj! Na kříž! 
Na kříž s ním!“

V kořenech 
pak bděl had.
Pln hněvu nabá-
dá Adama i Evu:

„Jen pojďte pojíst,
bláhoví!
Pojď, jasný bratře, 
pojď, sestřičko!
Cožpak je králi 
o jablíčko!
Ani se o něm 
nedoví.“

Popelka Nazaretská - Noc kostelů, 29. května 2015
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Včelaři Valašskomeziříčska - žehnání spolkového praporu

V neděli 26.dubna měli včelaři z Valašského Meziříčí a okolí vel-
kou slavnost. O. Pavel nám požehnal krásný spolkový prapor. 
Na jeho jedné straně je patron včelařů sv. Ambrož, na druhé 
včela a znaky naších obcí - zleva Krhová, Valašské Meziříčí, Po-
ličná, Malá Bystřice, Jarcová a Branky. Slavnost nám ozdobili 
svým zpěvem "BROUČCI" pod vedením paní učitelky Bezděko-
vé, velmi všechny potěšili a pohladili po duši. Manželky včela-
řů napekly spoustu sladkostí, o které jsme se podělili se všemi 
účastníky mše svaté. Slavnost jsme ukončili na faře přednáškou 
paní doktorky Gajdůškové.

S nápadem vytvoření včelařského praporu přišel na výroční 
členské schůzi v lednu 2014 Antonín Váhala. Dohodli jsme se 
a souhlasili se sbírkou mezi členy spolku. Zapojili se všichni vče-
laři. Důvěrníci velmi rychle vybrali peníze, pomohly i obce a jiní 
příznivci. Vybrali jsme 92 000 Kč. Pan Vladimír Skýpala připravil 
návrh, který se nám velmi líbil.

Další krok byl výrobce. Oslovili jsme a navštívili čtyři firmy - 
všichni vyšívali strojově. Přítel včelař Milan Motyka nabídl, že 
s námi zajede do Polska za paní Jadvigou Sliwa, která vyšívá 
prapory ručně. Její práce se nám velmi líbila a bylo rozhodnuto

(před námi vyšila 99 praporů). Dohodli jsme cenu, dobu dokon-
čení, pan Vladimír Skýpala dodal přesné rozpracování návrhu 
a s napětím jsme čekali na výsledek.
Jak jste všichni mohli vidět, skutečnost předčila všechna naše 
očekávání. Mimo slavnost v našem kostele jsme dostali požeh-
nání také na národní včelařské pouti 24. května 2015 na sv. Hos-
týně.

Chtěli bychom všem, kdo nám při přípravě a realizaci nějak po-
mohli, srdečně poděkovat.

Vahalová Eliška

Svatý Ambrož - patron včelařů
Pocházel z Trevíru, vystudoval v Římě řečnictví a práva. V Milá-
ně byl nečekaně zvolen biskupem města a 7. 12. 374 vysvěcen. 
Osvědčil se jako vynikající pastýř a učitel svěřeného lidu. Hájil 
čistotu pravé víry proti ariánům a s odvahou se stavěl i proti 
zneužívání císařské moci. Byl výmluvným kazatelem a význam-
ným autorem mnoha teologických spisů i liturgických hymnů.
Ambrožova výmluvnost byla podle legendy předobrazena ro-
jem včel, který se na něm prý usadil, když byl malým chlapcem. 
Včely měl i na ústech, aniž mu uškodily. Později si prý vysloužil 
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titul doktora s medovým jazykem. Skutečnost je ta, že ke sla-
bým a kajícníkům byl velmi laskavý, vynikal srdečností i sou-
cítěním. Zemřel o velikonoční vigílii. Je patronem také Milána 

a Lombardie, patronem biskupů a kameníků.
atributy: biskup, bič nebo důtky, kniha, kosti, křest, úl, včely.

Evžen Hlavica

Svatí v našem kostele
Svatý Juda Tadeáš patron 
těch, kteří se ocitají v krizové 
situaci (zoufalé a těžké nouzi)
Juda je v seznamech apoštolů 
uveden jako Juda Jakubův (Lk 
6,16; Sk 1,13) nebo „Tadeáš“ 
(Mt 10,3; Mk 3,18). Je zmiňo-
ván také v Janově evangeliu 
při Ježíšově řeči na rozlouče-
nou (Jan 14,22-23). Starobylá 
tradice Judu Tadeáše považo-
vala za bratra apoštola Jaku-
ba Mladšího i za autora listu 
s jeho jménem v Novém zá-
koně. Svatý Juda Tadeáš bývá 
často zobrazován se sv. Šimo-
nem Kananejským, protože 
podle tradice zahynuli oba 

mučednickou smrtí v oblasti Persie, svatý Juda ubit kyjem (pro-
to bývá vyobrazován s kyjem). Ostatky obou apoštolů byly údaj-
ně přeneseny do Říma a jsou uloženy ve svatopetrské bazilice 
v Římě (pod oltářem sv. Josefa).
atributy: kyj; (vyskytuje se i meč, kopí či halapartna a v ruce 
loďka, kniha nebo svitek), příp. deska s obrazem Krista

Je to Svatý Prokop, anebo je to svatý 
Jiljí? (viz ŽF 07/2014). Odpověď je jako 
vždy jednoduchá. Nevím.  Doklady 
k zadání této vitráže jsou nejednoznač-
né, nicméně pamětnící vzpomínají, že P. 
Alois Vojnar vždy říkal, že je to sv. Pro-
kop. Pan Dr. Royt, se kterým jsem to 
konzultoval, mi napsal: „Ale ano, může 
to být i sv. Prokop, atributy mají stej-

né.“ Co s tím? Já myslím, že můžeme uctívat v tomto obraze oba 
tyto světce, každý toho, který je mu zrovna blíže v jeho situaci. 
A o sv. Prokopovi třeba zase přístě, co říkáte? Moc děkuji za 
všechny vaše připomínky a podněty.            Evžen Hlavica
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30. června uplyne přesně 25 let od chvíle, kdy mi byl dán bez mých zásluh veliký dar: Ježíš Kristus mě povolal, abych pokračoval 
v Duchu svatém v tom, co on začal na této zemi téměř před dvěma tisíci lety.
ZA TUTO MILOST CHCI PODĚKOVAT PÁNU BOHU PŘI MŠI SVATÉ V SOBOTU 27. ČERVNA V 15.00 VE FARNÍM 
KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ.
Po mši svaté jsou všichni zváni na pohoštění do jídelny Zvláštní školy na Křižné.

25. výročí kněžského svěcení
PoJĎME sPoLEČnĚ ChvÁLit PÁna!

Tato fotografie byla pořízená v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě 20. října 2012. Tento den slavili moji rodiče zlatou svatbu. Po 
Bohu chci poděkovat jim za dar života! Jsem šťastný, že dnes mohu za všechno, co jsem s nimi a se dvěma bratry společně prožívali, 
vzdávat Bohu chválu.
Děkuji farníkům z Valašského Meziříčí a z Lešné! Spolu s Vámi prožívám svou kněžskou službu již neuvěřitelných 21 let! K tomu není 
co dodat.
Děkuji všem, s kým jsem se během své 25. leté kněžské cesty setkal. Ať jste věřící nebo nevěřící, velmi mnoho pro mne znamenáte. 
Nosím Vás ve svém srdci a modlím se za Vás.
      Pavel Stefan
(P.S. Maria, Matko Ježíšova a Matko moje, prosím o milost, abych Ti i nadále mohl patřit se vším, co jsem a co mám!)


