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Postní doba svatého roku nechť je prožívána 
obzvláště intenzivně jako velká příležitost 
ke slavení a zakoušení Božího milosrdenství. 
Nad kolika stránkami Písma lze rozjímat bě-
hem postní doby, abychom objevili milosrd-
nou Otcovu tvář! Slovy proroka Micheáše 
můžeme také opakovat:

Ty, Pane, jsi Bůh, který odpouštíš nepravost 
a promíjíš hřích, netrváš na svém hněvu, ale 
máš zálibu v milosrdenství. Ty, Pane, se vrá-
tíš a smiluješ se nad svým lidem. Nebudeš 
dbát na naše viny a svrhneš do mořských 
propastí všechny naše hříchy. (Mich 7,18-19).

Z buly papeže Františka Misericordiae Vultus
(Tvář Milosrdenství) 
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Ježíš řekl: „Běda tobě, Korazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se 
staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali 
pokání v žínici a popelu. (Mt 11, 21)

Tato slova nás mohou děsit. Naštěstí Ježíš řekl hned poté: „Pojďte ke mne všichni, kdo se lopotíte, a já vás občerstvím.“ (Mt 11, 28)

nahoře trosky synagogy v Korazinu (Galilea), dole palma nedaleko Mrtvého moře
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Katecheze o kříži
Ať je ti kříž radostí i v době pronásledování
Každý Kristův čin je chloubou obecné církve. Avšak chloubou 
nad všechny chlouby je kříž. To dobře věděl Pavel, když řekl: 
‚Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem 
Kristovým.‘ 
Byla to obdivuhodná věc, když slepý od narození nabyl u Siloe 
opět zraku; ale co ostatní slepí po celém světě? Byla to jistě veli-
ká a nadpřirozená věc, když byl Lazar po čtyřech dnech vzkříšen. 
Této milosti se ovšem dostalo pouze jemu; co však ostatní, kteří 
v celém světě umírali v důsledku hříchu? Obdivuhodné bylo, že 
se pět chlebů stalo zdrojem obživy pro pět tisíc lidí. Co to však 
znamenalo pro ty, kteří po celém světě trpěli hladem nevědo-
mosti? Obdivuhodné bylo i to, že žena, která po osmnáct let 
byla spoutána Satanem, byla vysvobozena. Co to však zname-
nalo pro nás, kteří jsme byli spoutáni řetězy svých hříchů?
Slavné vítězství kříže však osvítilo ty, kteří byli slepí nevědo-
mostí, osvobodilo všechny, které zotročoval hřích a vykoupilo 
všechny lidi na celém světě.
Za Spasitelův kříž se proto nestyďme, a spíše se jím chlubme. 
Slovo o kříži je pro Židy kámen úrazu, pro ostatní bláznovství; 
ale pro nás je spásou. Těm, kdo jsou na cestě k záhubě, je bláz-
novstvím, pro nás, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Vždyť to 
nebyl pouhý člověk, kdo za nás umíral, ale Syn Boží, Bůh, jenž 
se stal člověkem.
Beránek zabitý podle nařízení Mojžíšova kdysi zadržel zhoubce 
opodál; ale což Beránek Boží, který snímá hřích světa, nečiní 
mnohem víc, když nás osvobozuje od hříchů? Jestliže krev oby-
čejného beránka působila spásu, čím spíše přináší spásu krev 
jednorozeného Syna?
Neodešel ze života z nezbytí ani nebyl obětován násilím, ale 
dobrovolně. Poslyš, co říká: ‚Mám moc život dát a mám moc 
zase ho přijmout.‘ Ze svobodného rozhodnutí šel na smrt, s ra-
dostí nad znamenitým dílem, s potěšením z koruny vítězství, 
plný štěstí ze spásy lidí. Za kříž se nestyděl, vždyť přinášel ce-
lému světu spásu. Nebyl to obyčejný člověk, kdo tu trpěl, ale 
Bůh, který se stal člověkem a byl poslušný až k smrti, slavné 
smrti kříže.
Nuže, neraduj se z kříže pouze v čase pokoje, ale měj stejnou 
víru i v době pronásledování. Nebuď Ježíšovým přítelem pouze 
v čase pokoje, a v čase bojů nepřítelem. Nyní přijímáš od svého 
štědrého duchovního krále odpuštění hříchů a bohatství milos-
tí. Až tedy vypukne boj, bojuj statečně za svého krále.
Ježíš byl za tebe ukřižován, ačkoli byl bez hříchu. A ty se zdráháš 
jít na kříž pro toho, který byl ukřižován pro tebe? Ty neprokazu-
ješ milost, vždyť napřed se jí dostalo tobě. Ty jen s díky splácíš 
dluh tomu, který byl na Golgotě ukřižován kvůli tobě.

Z „Katechezí“ svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa
(Cat. 13, 1. 3. 6. 23: PG 33, 771-774. 779. 799. 802)

Když se řekne ekumenismus, snahy o jednotu mezi křesťany, ka-
ždý z nás si představí něco jiného. A každý z nás asi zaujme jiný 
postoj. Pro názornost uvedu některé příklady.
Jistý, velmi starý, zbožný katolický farář řekl: „Pro mě je součas-
ný ekumenismus jako tříska v zadku.“ To je jeden extrém. Jiný 
člověk naopak řekne: „Já už prožívám úplnou jednotu mezi křes-
ťany. Mně se všechno líbí, se vším souhlasím. Jsem v jednotě 
s katolíky, věřím evangelíkům, věřím na horoskopy, věřím kar-

Ekumenismus

tářkám, zkrátka věřím všemu, se všemi jsem zajedno. Ve mně 
již dosáhlo duchovní úsilí lidstva svého vrcholu.“ To je opačný 
extrém. Cítíme dobře, že ani jeden postoj není správný.
Jak se tedy můžeme my konkrétně postavit k otázce jednoty 
křesťanů a ekumenického hnutí?
1) Především bychom měli děkovat za to, jakého pokroku bylo 
v těchto snahách dosaženo. Jsme ochotni naslouchat jeden 
druhému, upustili jsme od vzájemného osočování. Snažíme se 
objevovat to, co máme společné, a naučili jsme se obohacovat 
z toho, čím Pán obdaroval ty, kteří jsou v jiných církvích, aniž 
bychom tu svou opouštěli. 
2) Dokážeme si představit, jak se jednou budeme společně ra-
dovat v nebi. Nemyslíme si, že jedině my máme patent na to, 
abychom se tam dostali. Zde bych uvedl dosti známý vtip, který 
to vystihuje. Pán Ježíš ukazuje svým vyvoleným krásy nebe. Bě-
hem této prohlídky se dostanou k vysoké zdi. Těm, kteří se ptají, 
co tato zeď znamená, posunkem ukáže, aby byli zticha, a říká: 

„Tiše, za touto zdí jsou Svědkové Jehovovi. Oni si myslí, že jsou v 
nebi sami.“ 
3) Můžeme také uvažovat o jednotě v různosti. Každý máme 
od Boha určité dary a každý z nás může působit tam, kde se 
ti ostatní nedostanou. Z tohoto pohledu mi dáte zapravdu, že 
je daleko lepší, když někdo pozná Pána Ježíše v kterékoliv křes-
ťanské církvi, než když zůstane ateistou a nevěřícím. Tady bych 
chtěl uvést docela smutný postoj známého ruského spisovatele 
Dostojevského. Přes svou upřímnou víru a moudrost zastával 
ve své době v Rusku tendenční názor, že je lepší být ateistou 
než římským katolíkem. Podobně mě zklamali mniši na památné 
hoře Athos. Ti se svého času postili a modlili za to, aby papež 
Jan Pavel II. nenavštívil Řecko. Chci však říct, že ani tyto postoje 
moje sympatie k Dostojevskému a k hoře Athos nezmenšily. Do-
stojevského i těchto mnichů si vážím. Chci vás povzbudit k po-
dobným postojům. Pak budeme určitě přes rozdílnost pohledů 
a názorů směřovat k jednotě.
Teď bych chtěl ještě upozornit na nebezpečí, která mohou naru-
šit cestu k jednotě. Rovněž se pokusím naznačit, co nám na této 
cestě může pomoci. 
1) Je to především nebezpečí závisti a žárlivosti. Uvědomme 
si, že brzy po hříchu prvních lidí byla příčinou první vraždy v 
dějinách závist. Kain zabil Ábela. Jiný příklad z Písma. Král Saul 
začíná žárlit na úspěchy Davida. David je však nadále oddaný 
svému králi a uznává jeho pomazání i vyvolení. A to i přesto, že 
on sám již byl vyvolen a pomazán za krále. Saul chce Davida za-
bít. Tím velmi oslabuje Izrael. Opačným příkladem pro nás může 
být postoj Davidův. Vidí, jak se Saul mýlí, cítí se jím být ohrožený. 
Přesto v něm stále uznává Hospodinova pomazaného a nad jeho 
smrtí upřímně pláče. Třetí příklad žárlivosti: Příčinou smrti naše-
ho Pána Ježíše Krista je závist a žárlivost. Znalci písma, farizejové, 
zákoníci, kněží mu závidí jeho úspěchy. Kolik lidí jde za ním, kolik 
lidí mu naslouchá, jaké dělá zázraky! Tato skutečnost by měla 
být pro všechny učedníky Ježíše Krista jakýmsi mementem a až 
do konce světa by je měla varovat před nebezpečím závisti a 
žárlivosti. 
2) Nemůžeme však zůstat jen při varování před negativními 
skutečnostmi. Je třeba, abychom hledali pozitivní cestu k jed-
notě. Touto cestou může být pokora. Mám před sebou úžasnou 
knížku Andrewa Murraye: Pokora – tajemství svatosti a radosti. 
Když jsem knihu kupoval v katolickém knihkupectví, paní proda-
vačka s nadšením skoro vykřikla. To je snad nejkrásnější knížka! 
Mohu říct, že i mě uchvátila. Jsem rád, že vás mohu zde s touto 
knihou kazatele a misionáře holandské reformované církve se-
známit. Jeho myšlenky mohou pomoci křesťanům všech církví.
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Slovo života na únor 2016

Modlitba Faustyny KowalskéJe důležité, abychom si stále více uvědomovali svoji závislost na 
Bohu. Jak Boha potřebujeme a jak skrze toto pokorné vědomí 
můžeme být Bohem povýšeni. Pokora v nás bude prohloube-
na především modlitbou. Nic tak nevyjadřuje naší závislost na 
Bohu jako prosebná modlitba. Mám zde před sebou ještě jednu 
knihu, která mě neustále inspiruje. Napsal ji metodistický kaza-
tel Edward Bounds a jmenuje se Modlitba jako zbraň. Představ-
te si, co mi tento úžasný člověk pomohl objevit. Naprosto jedi-
nečnou, zásadní větu Pána Ježíše. Stále se k ní vracím: „Proste 
a bude vám dáno!“ Tak je to jednoduché! Modleme se tedy za 
jednotu křesťanů, za šíření evangelia, za záchranu světa. Buďme 
v tom vytrvalí a bude nám dáno!
3) Ještě jedno zcela zásadní slovo pro křesťanství a pro budoucí 
jednotu křesťanů bych chtěl zmínit. Milosrdenství! Především 
jde o Boží milosrdenství. Kdyby Boží láska nebyla milosrdná, ni-
kdy by Bůh svět nestvořil. Tím méně by dovolil existenci člověka, 
který Boha odmítá. Pro Židy, kteří neuvěřili v Ježíše Krista, a pro 
svědky Jehovovy je skandálem vtělení Boha. Jak by se nekoneč-
ný a absolutní Bůh mohl stát smrtelným člověkem? Když bude-
me pozorní, dojde nám, že již stvoření světa a člověka je jakýmsi 

„skandálem“. Jak mohl nekonečný a absolutní Bůh dovolit, aby 
existovalo něco mimo něho. Když si uvědomujeme svoji existen-
ci, měli bychom žasnout: Bože můj, i mne jsi stvořil. Navíc jsem 
člověkem, který tě často odmítá, který si hraje na Boha a který 
hřeší. Neustále bychom měli žasnout, jak je Bůh nepochopitelně 
milosrdný, a toto milosrdenství bychom měli vyprošovat i těm, 
kdo si to podle nás vůbec nezaslouží. Ježíš říká: „Buďte milosrd-
ní, jako je milosrdný váš nebeský Otec!“ Nejde tedy jen o milo-
srdenství v charitativní a sociální oblasti. Můžeme a máme být 
milosrdní i k těm, kteří nemají tak jasné poznání. K těm, kdo jsou 
slabí ve víře. K těm, kteří stále nic z Písma nepochopili. Boží mi-
losrdenství nás učí, abychom se nad nikým nepohoršovali. Byl 
by to postoj pýchy. Mysleli bychom si, že jsme lepší než ostatní. 
Cesta k jednotě nebude jednoduchá. Na závěr uvedu dva obrazy 
z denního života, abychom poznali, kudy cesta nevede a kudy 
cesta vede.
1. Představte si situaci v rodině. Dříve to bylo jednoduché: Tele-
vize měla jeden program. Pak programů přibývalo a mohly na-
stat spory: Na co se budeme v televizi dívat? Nejednou opravdu 
hrozil rozkol a konflikty. Pokrok techniky tuto situaci „vyřešil“. 
Dnes může mít doma každý svoji televizi nebo počítač. Každý si 
sedí ve svém koutku nebo pokoji a dívá se na to svoje. Cítíme, že 
se lidé v jedné rodině navzájem odcizují.
2. Jiná situace. Jste v nemocnici a na pokoji jste dva. Jeden z vás 
se dusí a potřebuje otevřené okno. Druhému je hrozná zima a je 
nachlazený. Okno musí být zavřené. Jak tohle dopadne? Trochu 
to přeženu: Buď jeden druhého zabije, nebo se jeden udusí, či 
ten druhý zmrzne. Zkrátka: Jeden musí zemřít! Někdo řekne: To 
je nesmysl. Skončí to nějakým kompromisem. Možná se ti dva 
už do konce života nebudou spolu bavit.
V globálním měřítku to tak ale dopadlo: Jeden musel zemřít! 
Aby byla obnovena jednota člověka s Bohem, jeden musel ze-
mřít! Aby lidé mezi sebou našli ztracenou jednotu, jeden musel 
zemřít! Abychom objevili svou pýchu a hřích, jeden musel ze-
mřít! Abychom se naučili pokoře, jeden musel zemřít! Abychom 
dostali Ducha svatého a jeho dary, jeden musel zemřít! Je to náš 
Pán Ježíš Kristus. Jeho smrt na kříži a jeho slavné vzkříšení, to je 
naše cesta! Cesta k jednotě s Bohem i s lidmi. Cesta k jednotě 
mezi křesťany.

o. Pavel
Promluva na ekumenické bohoslužbě 26. 1. 2016

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepo-
dezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na 
to, co je v duších bližních pěkné.
Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj sluch, abych se skláněla 
k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a 
nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj jazyk, abych nikdy o 
bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy 
a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné a plné dobrých skutků mé 
ruce, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala 
těžší a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spě-
chala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Můj 
opravdový odpočinek je sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby mé srdce bylo milosrdné, abych měla sou-
cit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. 
Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou 
mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do Nejmilosrdnějšího 
Ježíšova Srdce. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať Tvé milosr-
denství si ve mně odpočine, Pane můj...
Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno.

(Deníček 163)

„Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.“
(Iz 66,13)

Kdo nikdy neviděl, jak se plačící dítě vrhá do náručí maminky? 
Ať už se stalo cokoli, malá nebo velká věc, maminka mu utře slzy, 
zahrne ho něžnostmi a brzy nato se dítě znovu usmívá. Stačí mu, 
že cítí její přítomnost a lásku. Podobně s námi jedná Bůh, který 
se přirovnává k matce.
Bůh se těmito slovy obrací ke svému lidu, který se vrátil z ba-
bylonského zajetí. Poté, co tento lid viděl, jak byly ničeny jeho 
domy a chrám, po deportaci do cizí země, kde zakusil zklamání 
a bídu, vrací se do své vlasti a musí začít vše znovu budovat od 
základů, protože nezůstal kámen na kameni.
Tato tragédie, kterou prožil Izrael, se opakuje v podobných tra-
gédiích, které zakoušejí různé národy ve válce, oběti teroristic-
kých útoků či nelidského zneužívání. Rozbořené domy a ulice, 
místa symbolizující jejich identitu, která jsou srovnána se zemí, 
loupení majetku, zničené modlitebny. Je mnoho unesených lidí, 
miliony těch, kteří musí utéci, tisíce těch, kteří umírají v poušti 
nebo na moři, jako v apokalypse.
Toto Slovo života nás vyzývá, abychom věřili v láskyplné půso-
bení Boha i tam, kde necítíme jeho přítomnost. Je to poselství 
o naději. Bůh je nablízku těm, kteří trpí kvůli pronásledování, 
nespravedlnosti nebo vyhnanství. Je s námi, s naší rodinou, s 
naším lidem. On zná naše osobní bolesti i bolesti celého lidstva. 
Sjednotil se s námi, až k smrti na kříži. Proto nás umí chápat a 
utěšovat. Právě jako maminka, která si bere dítě na klín a utě-
šuje ho.
Je třeba, abychom otevřeli oči a srdce, abychom to „viděli“. V 
míře, v níž zakoušíme něžnost Boží lásky, dokážeme tuto lás-
ku předávat těm, kteří žijí v bolesti a ve zkouškách, a staneme 
se nástroji útěchy. Apoštol Pavel to radí i Korinťanům: „On nás 
těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit dru-
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hé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás.“ 
(2 Kor 1,4)
Taková je i niterná a konkrétní zkušenost Chiary Lubichové: 

„Pane, dej mi všechny, kteří jsou sami… Pocítila jsem ve svém 
srdci vášnivé zaujetí, které zaplavuje tvé srdce pro všechnu 
opuštěnost, v níž je ponořen celý svět. Miluji každého tvora ne-
mocného a osamělého. Kdo je potěší v pláči? Kdo spolu s nimi 
prožívá jejich pomalé umírání? A kdo přivine na své srdce srdce 
zoufalé? Dopřej mi, Pane, abych byla ve světě hmatatelnou svá-
tostí tvé lásky: abych byla tvou náručí, která přivine a pojme do 
sebe v lásce všechnu samotu světa.“1

Fabio Ciardi

Toto slovo – které bylo vybráno jednou německou ekumenickou 
skupinou – budeme žít spolu s mnoha bratry a sestrami z růz-
ných církví, abychom se nechali doprovázet během celého roku 
tímto Božím příslibem.

1Chiara Lubichová, Meditace, Nové město, Praha 2010, s. 21.

Jsi rád, že jsi nemocný?
Co je to za hloupou otázku, řekne si někdo. Schválně si pře-
čtěte následující příběh z knížky Tři dary Terezie z Lisieux 
(čti Lisie), kterou napsal pomocný biskup z New Yorku Patrick 
Ahern. Knihu vydalo nakladatelství Portál a momentálně je 
beznadějně vyprodána. Proto z ní uveřejňuji následující pří-
běh, který jsem několikrát četl v kostele a který může mnoha 
lidem velmi pomoci.
Příběh je o knězi z newyorské arcidiecéze, který se jmenuje 
Jim Conlan. Až do roku 1990, kdy zemřel, měl nesmírný vliv na 
spoustu lidí a velmi nám všem chybí. Jim byl muž mnoha talentů. 
Miloval divadlo a jeho styl kázání byl strhující. Měl výjimečnou 
schopnost navazovat přátelství, dokázal se na svět dívat vždy 
z té lepší stránky a skvěle uměl druhé povzbudit. Jim v dětství 
prodělal obrnu a od té doby kulhal. Nemoc způsobila, že měl 
jednu nohu o pár centimetrů kratší. Nosil speciálně upravené 
boty s jednou podrážkou vyšší, aby se rozdíl trochu spravil. Byl 
to hezký muž s přívětivýma očima a galantním úsměvem.
Několik let stál v čele arcidiecézní misijní skupiny a kázal v mno-
ha místních farnostech. Měl jeden osobní příběh, který čas od 
času při kázáních vyprávěl – a to se pak rozhostilo takové ticho, 
že byste slyšeli spadnout špendlík. Když byl Jim na střední škole 
Fordham Prep, začal si bolestně uvědomovat svůj handicap a 
cítil stále větší hořkost z toho, jak mu nemoc zasáhla do živo-
ta. Když se hrál ve škole basketbal, jeho spolužáci excelovali na 
hřišti, zatímco on seděl na lavičce. Když byl ples, jenom stál a 
pozoroval ostatní. Bylo mu patnáct a začínal mít pocit, že ho 
život míjí. Stával se zatrpklým.
Jednoho dne, když se vracel domů z vyučování, šel proti němu 
kněz. Musel to být profesor z univerzity. Byl už v letech, měl šla-
chovitou postavu a husté ocelově šedé vlasy. Jak Jima na chod-
níku míjel, chytil ho za ruku, zastavil a bez jakéhokoli varování 
mu povídá: „Co je to kulhání, synu, obrna?“

„Ano, otče,“ odpověděl Jim.
„Jsi rád, že máš obrnu?“ pokračoval kněz.
Jim nejprve zkoprněl a pak vyštěkl: „Ne, to teda nejsem rád, že 
mám obrnu!“
Ale kněz řekl: „Něco ti povím, synu. Dokud nepřijde den, kdy 
dokážeš Bohu říct: ,Pane, jsem rád, že mám obrnu‘, a budeš to 

myslet upřímně, tak se k ničemu nevzmůžeš!“ Pak beze slova 
odešel pryč a Jim už ho nikdy v životě neviděl.
Celou cestu domů se Jim dusil vzteky a u večeře ten den téměř 
nepromluvil. S postupujícím večerem jeho nevole narůstala čím 
dál víc. Šel si lehnout, ale nemohl spát, a tak vstal, sedl si k oknu 
a zíral na pouliční lampu. Dlouho tam jen tak seděl a zíral a na-
konec se rozplakal. „Nikdy předtím jsem takhle nebrečel, bylo 
to moře slz,“ vzpomínal Jim. Když přestal plakat, začal se modlit 
a najednou cítil, že je mu Bůh nablízku. Posléze se přistihl, jak 
říká: „Pane, jsem rád, že mám obrnu“, a věděl, že to, co říká, 
myslí doopravdy.
Ještě chvíli tiše seděl a snažil se vstřebat, co se mu přihodilo. 
Pak si lehl zpátky do postele a čas, který z té noci ještě zbýval, 
tvrdě prospal. Když se ráno probudil, byl novým člověkem. Ve 
svých kázáních říkával, že za tím chlapcem, kterým býval, se 
už nikdy neohlížel. A na konci příběhu vždycky dodal: „Vím, že 
bych dnes nebyl knězem, nebýt toho jezuity, který mi tenkrát 
uštědřil takový šok, když mi řekl: „Synu, dokud nepřijde den, 
kdy dokážeš Bohu říct: Pane, jsem rád, že mám obrnu, a budeš 
to myslet upřímně, tak se k ničemu nevzmůžeš!“

Na tento příběh se dívám jako na příklad malé cesty. Jim oné 
noci uvedl do praxe Tereziinu doktrínu maličkosti, která žádá, 
abychom radostně a úplně přijali sami sebe se všemi svými sla-
bostmi, ať jsou jakékoli, a těšili se z toho, že jsme, kým jsme, a 
máme to, co máme. Terezie nikdy neučila, abychom vyhledávali 
utrpení. To, co nás učí, je jednoduše milovat život takový, jaký 
je, a také milovat sebe takové, jací jsme, tedy milovat to, co 
ona nazývá „maličkost“. Tím myslí naši bídu, naše slabosti, naše 
selhání, věci, za něž se stydíme a které bychom udělali jinak, 
kdybychom měli znovu tu možnost. Tohle vše Terezie neváha-
la nazývat bohatstvím. Když její milovaný otec doslova přišel o 
rozum a musel být hospitalizován v ústavu, kterému se tehdy 
říkalo zařízení pro choromyslné, mluvila o tomto rodinném utr-
pení jako o „našem bohatství“.
Terezie učí, abychom to, co nemůžeme změnit, přijali – co 
víc, abychom to přivítali jako svatou Boží vůli, abychom za to 
byli rádi, jako otec Jim Conlan byl rád za svou obrnu. Toto byl 
pro Terezii základní princip. Čím jsem starší, tím více nahlížím 
moudrost jejího učení. Dívám-li se klidným pohledem zpátky 
na svůj život, vidím, že věci, které jsem považoval za neštěs-
tí, byly skrytým požehnáním. Bez nich bych nevyrostl a zůstal 
bych chytrákem, který si myslí, že je vážně někdo – místo toho 
abych poznal, kdo skutečně jsem. Ve věku hodně přes osmde-
sát si odvažuji myslet, že některé z mých nejlepších vlastností 
bych neměl, kdyby se některé z těch nejhorších věcí v mém ži-
votě nestaly – přirozeně včetně těch, které jsem zapříčinil sám.   

Z knížky Patricka Aherna Tři dary Terezie z Lisieux
Vybral o. Pavel

zŠ salvátor
Zápís do 1. třídy na Salvátoru
Stejně jako na ostatních školách ve Valašském Meziříčí i v té 
naší proběhl v pátek 29. 1. od 9 do 16 hodin zápis budoucích 
prvňáčků. Ten letošní byl jedním z nejpohodovějších - žádné če-
kání, žádný nával v určitou hodinu, prostě pohoda. Rodiče jako 
by se domluvili a s dětmi přicházeli postupně. Celkem jich na 
naši školu přišlo 29, a protože někteří požádali pro své dítě o 
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odklad, bude první třída pravděpodobně v počtu 24 žáků, což je 
pro naši kapacitu maximum. Paní učitelky si pochvalovaly šikov-
nost dětí a děti se naopak bavily se zvířátky, která jim ztvárnila 
naše děvčata z 1. stupně, především z 5. ročníku. Patří jim za to 
velký dík, protože tak činila v době svého volna. Za svůj výkon si 
každé dítě odneslo spoustu dárečků, mezi nimiž byly i kouzelné 
výtvory naší paní vychovatelky z družiny Lenky Karolové. Bu-
doucím prvňáčkům přejeme, ať se jim v naší škole líbí a těšíme 
se na ně na slavnostním přivítání v kostele 1. září 2016.

Lenka Adámková

Tykadlový den
Před pololetním vysvědčením a jarními prázdninami jsme si ve 
škole připomněli 170. výročí narození Jana Karafiáta (4. 1. 1846 

– 31. 1. 1929), učitele, spisovatele a českobratrského evangelic-
kého faráře, který působil část svého života na nedaleké Velké 
Lhotě. Jeho nejznámější kniha pro děti Broučci se nám stala 
inspirací k uspořádání Tykadlového dne. Ve středu 27. ledna 
se to ve škole hemžilo brouky, broučky a beruškami s tykadly. 
Nejoriginálnější „broučci“ byli v VIII. třídě. Jejich tykadla vlastní 
výroby dokonce svítila. Byl to veselý den.

Magda Krupová

Úspěch v okresním kole matematické olympiády
Mimořádného úspěchu dosáhli žáci 5. ročníku v okresním kole 
matematické olympiády. Do okresní soutěže postoupili tři žáci: 
Matyáš Mucha, který skončil na 21. – 38. místě, Adélka Komen-
dová se umístila na děleném 6. – 12. místě. Nejúspěšnějším 
řešitelem byl Radovan Lev, který obsadil v konkurenci 59 účast-
níků 1. místo, o které se dělí pouze s jedním soutěžícím! Gratu-
lujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Magda Krupová

Misijní koláč
Milé pekařky, cukrářky, perníkářky a jiné dobrůtkářky! Zase po 
roce se ozýváme s termínem Misijního koláče, který si mnohé 
z Vás pečlivě značíte do kalendáře. Letos můžete Vaše dobroty 
přinést na faru v sobotu 5. března mezi 15.30–16 hod., naše žá-
kyně připraví balíčky, na nichž si mohou všichni farníci pochut-
nat v neděli 6. března po dopoledních mších svatých. Předem 

děkujeme za Vaše dary pro misie, finanční obnos odešleme na 
konto Papežského misijního díla. 
P.S. Jednou nám také některý muž z farnosti řekl, že oslovujeme 
jen ženy a přitom on – muž také peče. Tedy: naše pozvání na 
akci nabízíme také mužům – pekařům, perníkářům, cukrářům 
a jiným dobrůtkářům!

Ludmila Černochová
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Charita Valašské Meziříčí
VALAŠI NA ZAČÁTKU ROKU OPĚT ŠTĚDŘEJŠÍ! 
O víkendu po svátku Tří králů již tradičně 
vyrazily kolednické skupinky do ulic všech 
měst a obcí. Pro Charitu Valašské Meziříčí 
koledovalo letos 333 skupinek. Počasí letos 
přálo a finanční výsledek se ukázal být velmi 
příznivý. 
V pátek a v sobotu 8. a 9. ledna 2016 probí-
hala v našem děkanátu každoroční Tříkrálová 

sbírka. Tato akce by nikdy nemohla být úspěšná, pokud by se 
do ní nezapojily spousty dobrovolníků, kterým nevadí obětovat 
čas a napnout síly, aby pomohli těm, kteří pomoc potřebují. Po 
celé republice se do koledování zapojují desetitisíce koledníků. 
Tříkrálová skupinka čítá jednoho vedoucího a tři koledníky, vět-
šinou děti, a to různého věku – od nejmenších až po mládežníky. 
Letos se v celé oblasti působnosti Charity zapojilo celkem 333 
skupinek, což čítá odhadem 1 300 koledníků.  
V loňském roce se podařilo posbírat finanční prostředky v cel-
kové výši 1 927 315 Kč. Jelikož štědrost na Valašsku je rok od 
roku vyšší, panovalo během počítání výtěžku napětí, zda se po-
daří překonat částku 2 miliony korun. Už ve čtvrtek 14. ledna 
dopoledne bylo jasné, že se toto očekávání naplní. Podařilo se 
vybrat částku 2 036 380 Kč. „V předvečer Tříkrálové sbírky se 
rozšířila fáma, že velká část výtěžku poputuje na pomoc uprch-
líkům. To ale dle pravidel rozdělování výtěžku není možné. Jako 
každý rok se 58 % výtěžku vrátí místní Charitě,“ řekl ředitel Cha-
rity Jiří Gavenda a doplnil, že v případě Charity Valašské Meziříčí 
půjde o částku okolo 1 200 000 Kč. Tato suma bude využita na 
pomoc potřebným v regionu působnosti Charity Val. Meziříčí. 
V plánu je zakoupení kompenzačních pomůcek pro střediska v 
Rožnově p. R. a Kelči. Část výtěžku bude opět vyčleněna na po-
moc lidem v akutní nouzi, kteří potřebují přímou pomoc. „Pro 
zlepšení dostupnosti našich služeb je třeba též doplnit vozový 
park. Sehnat peníze na automobily je velice obtížné, a tak nám 
nezbývá jiná možnost než pořídit je právě z výtěžku Tříkrálové 
sbírky,“ vysvětlil ředitel.

„Těší nás, že ze strany dětí i dospělých je o koledování stále větší 
zájem. Oproti roku 2015 přibylo 35 skupinek. Koledování by se 
ale neobešlo bez koordinátora, který působí v každé obci, a bez 
dalších pomocníků, kteří koledníkům zajistí potřebné zázemí, 
např. připraví pro ně svačinu, teplý čaj. Všem těmto lidem patří 
velký dík, byť i za každou malou pomoc, která přispěje ke zdár-
nému průběhu celého koledování. Této pomoci si velmi vážíme. 
Děkujeme též všem štědrým dárcům,“ shrnul Jan Lušovský, ko-
ordinátor Tříkrálové sbírky v Charitě Val. Meziříčí. 

Když v roce 2005 zastupitelstvo hledalo možnost využít volné 
prostory po zrušené ZŠ Zdeňka Fibicha, přihlásila se tehdy i 
ZŠ Salvátor a předložila seriózní podklady, které ukazovaly, jak 
by tyto prostory využila. Byl to komplexní materiál, ukazující 
všechna pro i proti, ekonomické dopady pro město, dopady na 
základní školství ve městě, žáky i na rodičovskou veřejnost. Už 
tehdy měla škola obtížné podmínky pro vzdělávání svých žáků 

– absence odborných učeben, tělocvičny, pomůcky se pořizova-
ly jen v omezeném množství, protože nejsou prostory pro je-
jich uskladnění. Chybí kabinety, proto všichni vyučující sedí ve 
sborovně, která je ještě menší než učebny, chybí prostory pro 

Vyjádření k informacím SVČ Domeček

dělení výuky jazyků, integrovaných žáků apod. Neuspěli jsme, 
zastupitelé rozhodli ve prospěch SVČ Domeček.

Od té doby vedení ZŠ Salvátor neustále hledá možnosti, jak svou 
situaci řešit. Když kraj rozhodl o přestěhování Potravinářského 
učiliště z budovy bývalé SŠ Zemědělské, jednali jsme s vedením 
města o využití části těchto prostor, nabídli jsme i studii, která 
ukazovala na možnost, že by ZŠ Salvátor zbudovala v areálu na 
místě garáží menší tělocvičnu. Opět neúspěšně. Jediné, co se 
podařilo s městem vyjednat, byl pronájem uvolněných prostor 
po TV Beskyd, která sídlila v pavilonu družin ZŠ Vyhlídka.
Co se týká možného soužití ZŠ Salvátor a SVČ Domeček: pokud 
by se tato možnost naskytla, umím si představit možnou spo-
lupráci. Všechny instituce zřizované městem, které uvádí pan 
ředitel Mgr. Jiří Pernický (Centrum pro lidi se zdravotním po-
stižením, Městská knihovna apod., které sídlí v budově U1), by 
zde zůstaly a svou činnost by nemusely omezovat. Také využití 
tělocvičny spolu s SVČ Domeček a jinými subjekty si umím před-
stavit, vzhledem k tomu, že výuka na ZŠ probíhá především v 
dopoledních hodinách a volnočasové aktivity většinou odpole-
dne. Prostory budovy U2 by ZŠ Salvátor využila podstatně efek-
tivněji, než jsou využity nyní, o čemž se také přesvědčila i Rada 
města při osobní návštěvě SVČ Domeček dne 5. 1. 2016.
Možná se veřejnost celkem oprávněně může ptát, jak si vůbec 
ZŠ Salvátor může dovolit žádat město o lepší prostory pro svou 
činnost, když jejím zřizovatelem není město! Je to především 
proto, že:
1. Už v roce 1992 zastupitelstvo města rozhodlo, že na základě 
výsledků ankety vyčlení pro církevní školu prostor v některé ze 
stávajících škol.
2. V roce 2005, když se ZŠ Salvátor neúspěšně ucházela o část 
budovy po ZŠ Fibicha, se zastupitelstvo zavázalo k vyčlenění 
lepších prostor pro církevní školu nejpozději k 1. 9. 2007.
3.  Všechny církevní pozemky, které vlastnil řád Salvátoriánů ve 
městě (pozemek, kde dnes sídlí ZŠ Žerotínova, bývalá LDN, Hos-
pic i park, kde byl otevřen dům pro seniory), bezplatně převedli 
městu pod podmínkou, že se město postará o lepší prostory 
pro ZŠ Salvátor.
4. ZŠ Salvátor chce zůstat rodinnou školou a nemá ambice ko-
hokoliv likvidovat, ani SVČ Domeček, ani žádnou ZŠ ve městě.

Vím, že se mezi občany města šíří různé informace, které na-
značují, že je o celé této záležitosti předem rozhodnuto. Co je 
ale v současnosti pravdou, že Rada města pověřila oba naše 
místostarosty vypracovat varianty řešení celé situace. O těchto 
variantách se bude dále jednat a určitě zvítězí ta, která bude 
mít nejširší podporu.

Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy

Tento článek vyšel na webu ZŠ Salvátor a je reakcí na vyjádření 
ředitele SVČ Domeček Mgr. Jiřího Pernického, které se objevilo 
na webu SVČ Domeček a také v periodiku Valašský deník. Celý 
článek Mgr. Jiřího Pernického si můžete přečíst na webu SVČ Do-
meček. Podrobněji se k tomu vyjádřili také představitelé Města 
Valašské Meziříčí a to jak ve Zpravodaji tak také ve Valašském 
deníku.
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Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života 
farností, naleznete na www.farnost-valmez.cz v sekci Aktuálně.

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Jakub Lukáš Halašta
Zuzana Žambochová
Maikel Michael Lakatoš

Dominik Gabriel Minarčík
Richard Adam Liďák
Sára Blažková

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná

Miroslav Rusek *1. 8. 1923 †22. 1. 2016, Křižná 673/32
Ludmila Janišová *12. 4. 1928 †23. 1. 2016, Hrachovec – Kouty
Josef Tichánek *25. 10. 1945 †29. 1. 2016, Jasenice 14
František Stromšík *9. 3. 1928 †3. 2. 2016, Podlesí 244
Josef Vávra *3. 5. 1922 †6. 2. 2016, Jiráskova 9

Anastázie Chýlková *25. 7. 1924 †24. 1. 2016, Vysoká 36

Mariánské informace

INFORMACE
SPOLEČNÁ MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY je vždy v pátek a v ne-
děli v 16.45 hodin ve farním kostele. 
KŘÍŽOVOU CESTU v pátek 4. března bude mít ZŠ Salvátor.
SLOVO ŽIVOTA bude v pondělí 22. února a v pondělí 7. března 
po večerní mši svaté na faře. 
PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
začne ve čtvrtek 25. února v 16.00 hodin ve farním kostele. 
Slavnost 1. sv. přijímání bude v neděli 22. května v 9.30 hodin. 
PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V LEŠNÉ začne v úterý 
8. března v 17.00 hodin ve farním kostele. Slavnost 1. sv. přijí-
mání bude v neděli 5. června v 10.00 hodin. 
MŠE SVATÁ PRO MALÉ DĚTI bude ve čtvrtek 25. února v 17.00 
hodin ve farním kostele.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI BŘEZNU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ. Po 
ranní i večerní mši svaté bude obvyklá pobožnost k Srdci Páně. 
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po celý den s možnos-
tí tiché adorace. Výstav může být přerušen v případě pohřbu. 
Ukončen bude v 17.00 hodin. Po večerní mši svaté v 18.45 ho-
din bude následovat společná hodinová adorace se zpěvy před 
Nejsvětější svátostí. Tichá adorace pak bude pokračovat po ce-
lou noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI BŘEZNU - zpovídat se bude ráno od 
6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, večer od 17.15 hodin v kos-
tele sv. Jakuba v Krásně. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO bude v pátek 11. března 
v 17.30 hodin.
V neděli 13. března uplynou 3 roky od ZVOLENÍ PAPEŽE FRAN-
TIŠKA. Modleme se za něho, aby vedl svěřenou církev cestou 
spásy podle Boží vůle.  
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE se uskuteční v sobotu 12. břez-
na v Hustopečích nad Bečvou od 8.00 do 17.00 hodin.
NÁRODNÍ POUŤ DO SVATYNĚ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ V 
KRAKOVĚ – Lagiewnikách se bude konat v sobotu 28. května.

• Autobus na modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech 
národů, v Nitře pojede v sobotu 12. 3. 2016 ve 4.00 hodiny od 
nádraží ČSAD. Je možné se ještě přihlásit.
• Příští oblastní setkání Světového apoštolátu Fatimy je plá-
nováno na úterý 31. 5. 2016.
• Pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku se uskuteční v so-
botu 25. 6. 2016 a do Medžugorje ve dnech 18. 9. - 24. 9. 2016. 
Přijímám přihlášky.

Václav Chládek

Blíží se měsíc březen, měsíc sv. Josefa, ženicha Panny Marie, pa-
trona šťastné smrti. K tomuto tématu několik postřehů z časo-
pisu „Víťazstvo Srdca“.
Sv. Tomáš Morus s trpělivostí a velkou silou přesvědčení se sna-
žil jednoho svého přítele pohnout k tomu, aby změnil svůj život. 
Ale on mu vždy odvětil:
„Ach, vždyť to má čas. Obrátím se na smrtelné posteli, tehdy 
budu prosit o Boží smilování.“ Ale bylo to jinak. Tento muž, svě-
ták, který věřil jen sám sobě, byl nečekaně při jednom lovu těž-
ce zraněn, a umíral ve velkých bolestech, proklínajíc svůj život: 

„Ať to vezme čert!“ O pravdivosti této události by bylo možné 
pochybovat, kdyby ji nebyl zaznamenal sám svatý státník a mu-
čedník pro pravdu Tomáš Morus.
Cennou pomoc v přípravě na hodinu smrti nám dává sv. Do-
minik Savio. Dvacet roků po jeho smrti měl don Bosco (jeho 
duchovní otec) vizi, v které Dominika viděl v nebeském štěstí. 
Don Bosco sám o tom vypráví: „Ptal jsem se Dominika, co ho v 
jeho umírání nejvíc utěšilo: Ctnost čistoty, kterou sis uchoval?“ 

-Ó, ne. Vlastně i to, ale nejen to. - Snad vědomí čistého svědomí? -  
I to je dobré, ale existuje ještě něco lepšího. - Pomohla ti snad 
tvá naděje na ráj? - Ani to ne. - Tak je to poklad všech dobrých 
skutků, které jsi vykonal? - Ne, ne! - Co ti tedy dalo sílu ve tvé 
poslední hodině? Tu Dominik slavnostně odpověděl:

„Co mě v umírání nejvíc posílilo, byla pomoc mocné Matky naše-
ho Vykupitele! Pověz to všem tvým synům. Ať se nezapomínají k 
Ní modlit, dokud žijí.“
Svatý Maxmilián Kolbe, který v pravém slova smyslu nade 
všechno miloval Neposkvrněnou, měl zvyk, že večer si své ho-
dinky a své brýle položil k nohám její sochy. S úsměvem vysvět-
loval: „Moje brýle znamenají moje oči, moje myšlenky, mou prá-
ci, hodinky zase čas, který mi ještě zůstává. To vše patří Jí, jen Jí, 
mně ať už nic víc nepatří. Všechno jsem dal Jí, ať s tím dělá, co 
se Jí líbí.“ To znamená, že tento svatý byl každý den připraven 
na odchod z tohoto života.
Přípravou může být i tato modlitba z Belgie ke cti sv. Josefa za 
dobrou hodinu smrti:

Svatý Josefe, který jsi mým duchovním otcem, shlédni lás-
kyplně na mne. Nauč mě žít, jak jsi žil ty: pro Ježíše a Marii. 
Vypros pro mne trvalý růst v lásce. Vypros pro mne tu otevře-
nost ducha, která krášlila tebe a svou rukou mě veď k Největ-
šímu dni mého života - k mému vstupu do nebe. Amen.

Připravil: Václav Chládek.

Rozhodující den v životě

Fotografie v tomto čísle ŽF na straně 1, 2 a 12 o. Pavel. Na po-
slední straně je IV. zastavení křížové cesty v Jeruzalémě.
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Ve Svatém roce Milosrdenství je dobré si přečíst Deníček svaté Faustyny. Můžete ho číst postupně na pokračování nebo tu a tam 
namátkou otevřít, případně si přečíst slova Pána Ježíše, která jsou zvýrazněna v deníčku tučně.

Vysvětlení obrázku Marie Matky všech národů viz minulé číslo ŽF
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i ty můžeš doprovázet Ježíše na křížové cestě jako Maria

Křížové cesty ve farním kostele ve valašském Meziříčí v pátek a 
v neděli 16.45 hod, ve farním kostele v Lešné v pátek 16.00 hod


