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VE TŘI HODINY JEŽÍŠ ZVOLAL
MOCNÝM HLASEM:

„OTČE, DO TVÝCH RUKOU
ODEVZDÁVÁM SVÉHO DUCHA.“

PO TĚCH SLOVECH SKONAL.
(Lk 23,46)

Svaté Faustýně Ježíš řekl: Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí 
třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; 
svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé 
hříšníky, vždyť v této chvíli bylo pro všechny duše otevřeno do-
kořán. (Deníček 1572).  Je to hodina velikého milosrdenství pro 
celý svět. (1320). 
V této hodině vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno. (1572) Nic 
neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení. (1320)
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Blíží se výjimečný den! Výjimečná a jedinečná chvíle
Můžeme bez přehánění říci, že Svatý rok milosrdenství prožívá-
me díky svaté Faustýně a misi, kterou jí Pán Ježíš svěřil. Součástí 
tohoto poslání je svátek Božího milosrdenství. Podle přání Pána 
Ježíše jej slavíme druhou neděli velikonoční. Z tohoto pohledu 
se dá říct, že letošní Neděle Božího milosrdenství bude oprav-
du výjimečná. A protože s tímto svátkem je spojeno celé moře 
Ježíšových příslibů, chtěl bych o tom něco napsat. A to pro ty, 
kteří poslání svaté Faustýny znají, i pro ty, kteří o něm ještě ni-
kdy neslyšeli.

1. Ježíš slíbil, že tento den jsou stavidla Božího milosrdenství 
otevřena dokořán. Rovněž slíbil, že vyleje celé moře milostí na 
duše, které se přiblíží k Prameni jeho milosrdenství. Toto zaslí-
bení se týká všech lidí, zvláště však hříšníků.
K tomu bych chtěl dodat, že se jedná o dary potřebné pro spásu 
duše (nadpřirozené), ale i o milosti potřebné pro přirozený život 
(zdraví, práci, peníze atd.). V tento den bychom měli opravdu s 
důvěrou prosit o všechno možné, kromě skutečností, které by 
byly v rozporu s vůlí Boží a které by nám mohly uškodit.

2. Zvláštní dar Ježíš nabízí těm, kteří tento den přistoupí ke 
zpovědi a k svatému přijímání. Je to úplné odpuštění všech 
hříchů i jejich následků (trestů). Tato milost je srovnatelná s 
účinkem, který působí křest. Někteří z tohoto pohledu mluví o 
novém křtu. Je dobré, abych doplnil, že svátost smíření nemusí 
být nutně přijata v Neděli Božího milosrdenství. Jde o to, aby 
člověk nepřistupoval k svatému přijímání se svědomím zatíže-
ným těžkým hříchem.

3. Neděli Božího milosrdenství je třeba prožít v kontextu po-
selství, které Ježíš svěřil sv. Faustýně. Jedná se na prvním mís-
tě o DŮVĚRU v Boží milosrdenství. Je to zcela zásadní postoj. 
Součástí této důvěry je ctnost naděje, živé víry, pokory, vytrva-
losti a lítosti nad spáchanými hříchy. Je to zkrátka postoj dítě-
te, které v každé situaci bezmezně důvěřuje milosrdné lásce a 
všemohoucnosti Nebeského Otce. Kromě důvěry je to také MI-
LOSRDENSTVÍ, které určuje náš postoj vůči lidem. Ježíš si přeje, 
aby v den svátku Božího milosrdenství každý vykonal konkrétní 
skutek milosrdenství (činem, slovem nebo modlitbou).

4. Na tuto neděli se můžeme připravit devítidenní novénou, 
která začíná na Velký pátek a končí v sobotu před Nedělí Boží-
ho milosrdenství. Jedinou podmínkou pro tuto přípravu je kaž-
dodenní modlitba Korunky Božího milosrdenství. Je možné k ní 
připojit i modlitby, které pro tuto novénu napsala v Deníčku sv. 
Faustýna. Jak se modlit Korunku, jste se mohli dočíst v minulém 
čísle Života farností.

5. Možná námitka: Někdo by mohl říci: Proč Svatý rok milosr-
denství? Copak nemůžeme říci, že toto milostivé léto začalo již 
okamžikem, kdy za nás Ježíš zemřel na kříži a pokračuje stále? 
Určitě se to tak dá říci. Jenomže také platí, že Bůh dává své mi-
losti, komu chce, kdy chce a jak chce. A pokud se rozhodl, že v 
tomto svatém roce a především v Neděli Božího milosrdenství, 
obdaruje lidi daleko štědřeji, kdo mu v tom může bránit? Byli 
bychom pošetilí, kdybychom tuto možnost nevyužili a zároveň 
se takto naučili přijímat Boží milost lépe i pro další dny a léta 
našeho života.

o. Pavel

Někdo si možná povzdechne: Svatý rok milosrdenství brzy skon-
čí a Neděli Božího milosrdenství slavíme jen jednou za rok. Ne-
zoufejte! Každý den můžeme prožívat výjimečnou chvíli – třetí 
hodinu – Hodinu Božího milosrdenství. Přísliby s ní spojené jste 
si mohli přečíst na titulní straně. Na tomto místě chci jen dodat, 
že tato forma úcty k Božímu milosrdenství je velmi vhodná i pro 
ty, kteří se neumí modlit, prozatím nejsou třeba ani pokřtěni, 
anebo nepřistupují ke zpovědi a k svatému přijímání. Stačí tak 
maličko. Nastavit si například mobil na čas 15.00 a ve chvíli, kdy 
to pípne, se pomodlit třeba jen tuto krátkou modlitbu:

Ježíši, zemřel jsi za mě na kříži.
Dal jsi svůj život, abych já mohl žít.

Prolil jsi za mě svou krev. 
Prosím tě, odpusť mi hříchy a pomoz mi. 

Buď ke mně a ke všem hříšníkům milosrdný. Amen.

S třetí hodinou není nutné spojovat Korunku Božího milosrden-
ství! Pokud se ji někdo ve tři hodiny také pomodlí, chybu určitě 
neudělá. Nicméně zvláštní přísliby dal Ježíš těm, kteří se ve tři 
hodiny třeba jen krátkou modlitbou obrátí na něho a přitom 
přemýšlejí o jeho utrpení a smrti. Tak se třetí hodinu s užitkem 
může modlit i ten, kdo Korunku buď neumí, anebo se ji z časo-
vých či jiných důvodů nedokáže pomodlit. S modlitbou Korunky 
se také vážou významná Ježíšova zaslíbení. Ježíš však nikdy ne-
řekl, že je nutné se ji modlit ve tři hodiny.

o. Pavel

Tato pouť se uskuteční v sobotu 28. května. Kromě klášterní 
kaple sv. Faustýny navštívíme i novou baziliku, kde bude spo-
lečná mše svatá. Odpoledne po Korunce Božího milosrdenství 
se všichni přesuneme do nového centra sv. Jana Pavla II. V kos-
tele, který je mu zasvěcen, jsou nádherné a velké mozaiky s bi-
blickými výjevy. Autorem není nikdo jiný než slovinský jezuita, 
dlouholetý žák a spolupracovník kardinála Špidlíka Marko Rup-
nik. Podle jeho návrhu byl vytvořen sarkofág pana kardinála ve 
Velehradské bazilice a také logo letošního Svatého roku milosr-
denství (Milosrdní jako Otec). Dále je možné v tomto centru na-
vštívit muzeum Turinského plátna a shlédnout některé památky 
na Jana Pavla II. Např. bílou sutanu, kterou měl na sobě v den, 
kdy byl na něho spáchán atentát.

Program:
9.00 zpěvy, texty, úvahy
10.30 mše svatá v chrámu Božího milosrdenství (hudební
 doprovod SBM), hlavní celebrant Dominik kardinál
 Duka, kazatel arcibiskup Jan Graubner
12.00 - 13.30 oběd a prohlídka areálu
13.30 - 14.30 souběžný program
  koncert SBM (schola brněnské mládeže)
  přednáška - biskup Pavel Posád
  adorace - biskup Jan Vokál
15.00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství - úvod
 biskup František Radkovský
15.30 putování do chrámu sv. Jana Pavla II.
16.00 ukončení

Program Národní pouti
k Božímu milosrdenství do Krakova
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Slovo života na březen 2016

Na Velehrad!

Židovské kořeny v nás

Jednou za rok pořádá náš děkanát pouť za posvěcení rodin a za 
nová duchovní povolání. Pamatujeme si, jak jsme putovali na 
Velehrad a později do katedrály sv. Václava v Olomouci. Jednou 
byla tato pouť i na Svatém Hostýně a dvakrát jsme se modlili u 
Panny Marie v Zašové.
Po několika létech se vracíme na starodávný Velehrad a to 9. 
dubna. Jedním z důvodů je i Svatá brána, která tam byla na za-
čátku Svatého roku milosrdenství otevřena.
V minulosti byl program vždy stejný: růženec, adorace, mše 
svatá. O tyto bloky se pravidelně dělily různé farnosti. První 
část tohoto programu letos připadla na naši farnost, avšak s 
jednou změnou. Místo růžence seznámím poutníky s posel-
stvím sv. Faustýny o Božím milosrdenství, především s Hodinou 
milosrdenství a s Korunkou Božího milosrdenství, kterou se 
pomodlíme místo růžence. Věřím, že u toho bude co nejvíce 
poutníků z našich farností.

o. Pavel

Zimní čas se změní na letní v noci ze soboty 26. března na ne-
děli 27. března. První večerní mše svatá v 18.30 bude však až 1. 
neděli v dubnu. Je to neděle Božího milosrdenství. Do té doby 
budou večerní mše svaté ještě v 17.30. To znamená, že i v pátek 
1. dubna bude večerní mše svatá začínat v 17.30 (Není to apríl!). 
Po ní bude obvyklá společná adorace v 18.45. Touto adorací se 
můžeme připravit na neděli Božího milosrdenství. Zvu všechny 
farníky i ty, kteří na této adoraci už dlouho nebo vůbec nebyli.

o. Pavel

Pozor, změna času!

„Přišlo k vám Boží království.“ (srov. Lk 11,20)

Toto očekávali v oněch dobách Židé. Ježíš začal příchod Božího 
království hlásat, jakmile začal obcházet vesnice a města: „Při-
blížilo se k vám Boží království“ (Lk 10,9). A hned poté: „Přišlo 
k vám Boží království“, „Boží království je mezi vámi“ (Lk 17,21). 
V osobě Ježíše sám Bůh přišel mezi svůj lid a s rozhodností a si-
lou bral do svých rukou dějiny, aby je přivedl k jejich cíli. Zázraky, 
které Ježíš činil, toho byly znamením.
V evangelijním úryvku, z něhož je vzato toto Slovo života, Ježíš 
právě uzdravil němého tím, že ho zbavil démona, který ho držel 
v zajetí. Je to důkaz, že Ježíš přišel, aby překonal zlo, každé zlo, a 
aby konečně nastolil Boží království.
Tento výraz „Boží království“ znamenal v jazyce židovského ná-
roda Boha, který působí ve prospěch Izraele, osvobozuje ho od 
všech forem otroctví a ode všeho zla, vede ho ke spravedlnosti 
a k míru, zaplavuje ho radostí a dobrem; tohoto Boha Ježíš zje-
vuje jako milujícího a milosrdného „otce“, který je plný soucitu 
a je citlivý k potřebám a utrpení všech svých synů.
I my potřebujeme slyšet toto Ježíšovo poselství: „Přišlo k vám 
Boží království.“
Když se díváme okolo sebe, máme často dojem, že svět je opa-
nován zlem, že lidé násilní a zkažení mají převahu. Mnohdy se 
cítíme být vydáni napospas nepřátelským silám či hrozivým 
událostem, které nás převyšují. Tváří v tvář válkám a živelným 
pohromám, katastrofám a klimatickým změnám, migračním 

vlnám a ekonomickým a finančním krizím se cítíme bezbranní.
Do tohoto kontextu přichází Ježíšovo poselství, které nás vy-
zývá, abychom věřili, že on překonává zlo již nyní a nastoluje 
nový svět.
Na festivalu mládeže v březnu 1990 Chiara Lubichová hovořila 
k tisícům mladých a svěřila jim tento svůj sen: „Abychom učinili 
svět lepším, vytvořili z něj jednu velkou rodinu se společnou 
vlastí, abychom vytvořili solidární svět, svět sjednocený.“ Tehdy 
i dnes se to jeví jako utopie. Aby se však tento sen stal sku-
tečností, vyzvala je, aby žili ve vzájemné lásce, v jistotě, že tak 
budou mít mezi sebou „samotného Krista, Všemohoucího. A od 
něj můžou očekávat všechno“.
Ano, on je Boží království.
Náš úkol? Dělat vše pro to, aby Ježíš byl stále mezi námi. Teh-
dy, pokračovala Chiara: „To bude on sám, kdo bude působit 
s vámi ve vašich zemích, protože on se svým způsobem vrátí 
do světa, na všechna místa, kde se nacházíte, bude přítomný 
díky vaší vzájemné lásce, díky vaší jednotě. A on vám dá světlo 
pro všechno, co budete dělat, povede vás, bude vás podporo-
vat, bude vaší silou, vaším zápalem, vaší radostí. Díky němu se 
svět kolem vás obrátí a bude svorný, každá trhlina se zacelí. (…) 
Takže láska mezi vámi a láska, kterou zasejete do mnoha koutů 
světa mezi jednotlivce, mezi skupiny, mezi národy, a to všemi 
prostředky, způsobí invazi lásky, o níž často hovoříme. Civilizace 
lásky, kterou všichni očekáváme, bude mít konkrétní podobu. K 
tomu jste povoláni. Uvidíte veliké věci!“

Fabio Ciardi

Vždycky, když se mi dostane nějakého dalšího hlubšího poznání 
o Židech a židovství, objevuje se u mne pocit, jenž by se dal 
nazvat směsicí zvláštního smutku a zároveň obdivu vůči tomuto 
národu jako celku i mnoha jeho mimořádným osobnostem.
Velmi podobný zážitek provázel také přednášku docenta Pavla 
Hoška, která se konala v našem městě koncem února a měla 
výmluvný název : Židé – vyvolený národ? Myslím, že tu je mož-
no logicky chápat použití otazníku, ale ať už šlo o promyšlený 
záměr či nikoliv, nabízí se v této souvislosti velmi případný citát 
rabiho Lemy: „Na každou otázku odpoví Žid otázkou.“ - a rabi 
Elgal dodává: „Mým jménem je otázka a svobodou moje ná-
klonnost k otázkám.“
Není ambicí pisatele podat přehled myšlenek či výklad, který 
fundovaným způsobem předestřel pan přednášející: dovolím si 
spíše navázat volně na jeho úvahy, a to především zdůrazněním 
jedinečného jednání Božího, které je tak úžasným způsobem 
zaznamenáno v knize Genesis od veršů kapitoly šesté. Když totiž 
stvoření lidé už ve svých prvních dětech zakusili sílu nenávisti 
vedoucí až k (bratro)vraždě a zlo se postupně rozrůstalo, uvádí 
Bůh na zemi první univerzální trest – ničící vodstvo, jímž hod-
lá „vyhladit z tváře země lidi“ (srv. Gn 6,7). Ale tu se nachází 
spravedlivý muž Noe s rodinou, jenž se stane po své záchraně 
prvním „smluvním partnerem“ Jahvovým (!) (viz Gn 9, 7 – 13) a 
pokračovatelem v přerušené linii Adamově.
 A dále pak po opětovném zalidnění země a stavbě města Bá-
bel s vypínající se věží nastává další pohroma – zmatení jazyků 
a rozptýlení lidí po zemském povrchu. Do tohoto kontextu je 
vsazen příběh Abráma, jeho ženy Sáraj a dalších příbuzných. Od 
muže, který byl osloven Bohem – s žádostí opustit tradiční mís-
to svého rodu a odejít do neznáma – se pak ze svazku s původně 
neplodnou ženou odvozuje vznik oné podivuhodné komunity – 
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židovského národa. Ano Bůh svá zaslíbení, daná tomuto praotci 
a potvrzená rituální smlouvou (Gn 15, 17-21) bohatě naplnil a 
stále plní.
Není jistě možné pominout celou dlouhou řadu dalších mimo-
řádných osobností Starého Zákona, jako byli Jákob, Josef, Mojžíš, 
Jozue nebo proroci. Avšak pro naše směřování je zvláště třeba 
uvést královský rod Davidův, z něhož se posloupností odvozuje 
i židovský (lidský) původ Božího Syna – Ježíše z Nazareta. Ostat-
ně jeho matka Miriam i její snoubenec Josef byli plnoprávnými 
příslušníky židovského národa; ani žádný z apoštolů vyvolených 
Ježíšem k poslání „jít, učit a křtít“ nebyl Řek, Syřan ani Říman...
A Ježíšova nejčastější modlitba, kterou stejně jako jiní pravo-
věrní Židé opakoval podle Otcova příkazu tlumočeného Mojží-
šem, zněla: „Slyš, Izraeli:  Jahve, náš Bůh, je jediný Jahve. Budeš 
milovat Jahve, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou 
duší i veškerou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes předepi-
suji, zůstanou ve tvém srdci! Budeš je opakovat svým synům...“ 
(Dt 6, 4-9).
Židé pak i po zničení svého chrámu římskými legiemi v prvním 
století po Kristu a po svém rozptýlení do jednotlivých komunit a 
postupné migraci do celého světa zůstávají pozoruhodně kom-
paktními skupinami úspěšně vzdorujícími asimilaci. Právě tato 
svébytnost, soudržnost a zachovávání Tóry, která je tak výrazně 
odlišovala od okolního (pohano)křesťanského světa, se stávala 
čas od času v průběhu dějin záminkou a terčem nenávisti ze 
strany těch, kdo věřili ve stejného Boha Hospodina. A to je ten 
důvod, který mi navozuje pocity smutku a lítosti: že jsme ten-
krát nepochopili ono podstatné o židovském národě, o našich 
společných kořenech – a tím vlastně ani také o Zákoně Novém, 
jenž vyrostl ze Zákona Starého a naplnil jeho předobrazy a pří-
sliby...    

„Je to pravda,“ zeptal se jednoho dne prostý muž rabiho Natiho, 
„že jsem se narodil s prvním člověkem?“
„Narodil ses s prvním Božím přáním,“ odvětil mu rabi Nati, „a tím 
přáním bylo, abys byl člověkem.“ „Je to pravda,“ zeptal se dále 
muž, „že milovat Boha znamená milovat ho v lidech?“

„Milovat Boha,“ odpověděl rabi Nati, „znamená přijmout za 
svou Jeho lásku k lidem.“

„Cožpak Bůh není ostrov,“ řekl rabi Daber, „kde se nově příchozí 
Žid shledá se svými bratry, kteří se ho vyptávají, jaká byla plav-
ba? Každá vteřina strávená na moři je smlouvou s vlnami...“

S použitím citací z Knihy otázek (Edmond Jabés)
sestavil V. Dřímal

Poděkování za lyžařský kurz
Měsíc únor byl pro naši školu měsícem lyžařských kurzů a to 
jak pro první, tak i pro druhý stupeň. Protože zájemců na prv-
ním stupni bylo mnoho, byli žáci 5. ročníku připojeni ke kurzu 
II. stupně se 7. a 8. ročníkem. Počasí si s našimi lyžaři celkem 
pohrálo, zvláště děti z I. stupně už lyžovaly pomalu na vodě, ale 
dojezdili to všichni. Velké poděkování patří panu učiteli Norber-
tu Škorňovi, vedoucímu obou kurzů, také jeho spolupracovní-
kům z řad učitelů, asistentů i rodičů, kteří mu v této práci po-
máhali. Důležité je především to, že žáci byli spokojení a užili si 
zdravý pobyt v zimní přírodě.

Recitační soutěž v Domečku
V průběhu února se naši žáci především z I. stupně připravovali 

na recitační soutěž, jejíž pokračování pak proběhlo v meziříč-
ském zámku. Ze školního kola bylo vybráno 6 nejlepších reci-
tátorů a ti pak postoupili do okrskového kola mezi nejlepší děti 
z meziříčských škol. I zde jsme zažili úspěch v podobě dvou 3. 
míst pro Vojtěcha Hellera ze 4. třídy a Jakuba Vránu ze 7. tří-
dy, kteří dále pokračují do okresního kola. Potěšilo nás i čestné 
uznání Rubena Kuiperse ze 3. třídy. Všem recitátorům moc dě-
kujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Soutěž o nejlepší velikonoční nástěnku
Stejně jako před Vánoci, tak i nyní před velikonočními svátky 
proběhla na škole soutěž o nejlepší nástěnku na sváteční téma. 
Soutěž byla určena pro žáky 5. - 9. tříd. Deváťáci se nakonec do 
soutěže nezapojili, a tak bodování proběhlo takto. Na 4. místě 
skončila 6. třída, na 3. místě 7. třída, na 2. místě 8. třída a za-
sloužené vítězství si odnesli naši páťáci, kteří z něj měli upřím-
nou radost. Za odměnu si mohou vybrat nějakou zážitkovou 
aktivitu, kterou jim zaplatí škola. Nehledě na umístění patří 
všem zapojeným třídám velký dík především za to, že udělali 
naši školu zase o něco hezčí.

Lenka Adámková

Misijní koláč
Velké poděkování patří všem, kdo napekli koláče, buchty, koláč-
ky, perníky, perníčky, rolády, piškoty, rohlíčky, štrúdle, mufiny, 
zákusky, cukroví, frgály, šátečky či jiné pečivo na Misijní koláč. 
První  dobrou zprávou je ta, že všechny tyto dobroty se setkaly s 
velkým úspěchem a tuzince chutnaly. Druhou je inspirace – ne-
jedna hospodyňka se každoročně ráda podívá a bere inspiraci… 
Třetí je pochvala jak pravidelným přispěvatelkám, tak těm, co 
pekli úplně poprvé. A v neposlední řadě oznamujeme s rados-
tí, že jsme díky štědrosti tolika lidí mohli na konto Papežského 
misijního díla odeslat 17 010 Kč. Mnohokrát děkujeme jménem 
těch, kterým jste pomohli.

Ludmila Černochová

Osvětim
Ve středu 2. března jsme se, žáci 9. třídy, s panem učitelem 
Krupou vydali na exkurzi do vyhlazovacího tábora v Osvětimi 
a do centra města Krakov (kde se bude konat také setkání mlá-
deže s papežem Františkem letos v létě). Všichni jsme se tam 
velmi těšili a chtěli hledat pravdu, jak to za druhé světové války 
probíhalo.
Ráno jsme se sešli v 6 hodin před školou, odkud jsme jeli auto-
busem do Polska. Cesta byla velmi zábavná a příjemná. Mnohé 
z nás překvapilo, když jsme viděli v autobuse pásy. Ve větši-
ně autobusů totiž nejsou a nás těšilo, že jsme mohli cestovat 
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bezpečně. Společně s námi cestovali také žáci základní školy z 
Nivnice, s kterými byla v autobuse velmi příjemná atmosféra. 
Jakmile jsme dorazili do Polska, byli jsme napjatí ohledně kon-
centračního tábora.
Dorazili jsme tedy, pan průvodce koupil lístky a vyrazili jsme na 
prohlídku. Velice mě překvapilo, že jsme museli projít detekto-
rem kovů kvůli bezpečnosti, ale nikdo nic nebezpečného neměl, 
a tak jsme mohli pokračovat dále. Před branou koncentrační-
ho tábora jsme se rozdělili na dvě skupiny na ZŠ Salvátor a ZŠ 
Nivnice. Každé skupince byl přidělen průvodce. My jsme měli 
mladou, chytrou, přátelskou, vzdělanou, černovlasou paní prů-
vodkyni, která uměla opravdu výborně česky a druhá skupin-
ka měla pana průvodce, který chvíli pobýval v České republice 
(konkrétně v Rožnově pod Radhoštěm).
Po rozdělení jsme se vydali na prohlídku. Mě hned zarazil nad-
pis na bráně ARBEIT MACHT FREI (práce osvobozuje), o kterém 
jsem se za chvíli dozvěděl, že pravdivý moc nebyl - podobně 
jako komunistická hesla. Prohlídka byla velmi smutná. Paní prů-
vodkyně dokázala opravdu dobře popsat každou maličkost, a 
na co jsme se jí zeptali, na to dokázala opravdu přesně odpově-
dět. Většině z nás se udělalo špatně, když jsme viděli, v jakých 
podmínkách tam lidé žili. Bylo to velice silné. Úzko nám také 
bylo, když jsme viděli skoro tunu lidských vlasů. Mně osobně 

se nejvíce dotklo, když jsem viděl botičky a hračky malých dětí. 
Mnohé z nás dostaly na zdech fotky lidí, kteří zde zemřeli. Bylo 
těžké rozeznat, zda se jedná o ženu, nebo muže. Ukončili jsme 
tedy prohlídku Osvětimi a vydali jsme se podívat na druhou 
část tábora asi 3 km odtud.
Dorazili jsme tam a viděli jsme velkou bránu, kudy jezdil vlak, a 
kde se lidé rozdělovali na ještě schopné práce a na neschopné, 
kteří byli odvedeni do plynových komor. My jsme měli možnost 
vidět vagon, kterým byly přiváženy skupinky židů. Do jednoho 
vagonu (byl poměrně malý) se mělo vlézt až 100 židů, včetně 
žen i dětí. Dokonce jsme měli možnost se podívat do místností, 
kde si ženy umývaly ruce. Bylo docela těžké pochopit krutost, 
které se dozorci dopouštěli na nevinných lidech.
Opustili jsme druhou část tábora. Ti co chtěli, si mohli zakoupit 
suvenýry, a vydali jsme se směrem Krakov. Cesta trvala přibliž-
ně 2 hodiny, při kterých jsme mohli ještě rozjímat o tom, co se 
tam vlastně dělo, ale když už jsme uviděli nápis na ceduli Kra-
kow, všem se udělal úsměv na tváři a těšili jsme se na prohlídku 
města.
Zaparkovali jsme poblíž řeky Visly a viděli Krakovské sídlo Wa-
wel. Hrad byl opravdu nádherný. Pyšnil se svou krásou nad ce-
lým Krakovem. Všichni jsme se těšili na to, až si ho prohlédne-

me z blízka. Poté jsme navštívili ještě další památky a pak jsme 
se vydali na náměstí, kde nám pan průvodce oznámil, že nám 
dává rozchod. Velice nás to všechny potěšilo a mohli jsme si 
koupit originální krowky, které se jen tak někde nedají koupit. 
Také jsme si mohli zajít do Starbucks (obchod s opravdu výbor-
nou kávou), který v menších městech nenajdeme. Po skončení 
rozchodu jsme se zase sešli na náměstí a šli směrem k autobu-
su. Cestou zpátky jsme se ještě zastavili u obchodního centra, 
které bylo opravdu výborné. Tady jsme měli taky rozchod ještě 
asi hodinu a poté už jsme jeli domů. Okolo desáté hodiny jsme 
dorazili domů.
Říkali jsme si, že takové výlety bychom chtěli pořádat častěji. 
Vyhlazovací tábor byl smutný, ale bylo důležité si uvědomit, ja-
kou cenu má náš život. Na druhou stranu nám Krakov udělal 
výlet veselejším. Chtěli bychom taky poděkovat panu učiteli 
Krupovi, který s námi jel.

Ondřej Pospíšil 9. ročník

Turistický kroužek
V sobotu 27. 2. se děti z turistického kroužku vydaly na další 
procházku. Tentokrát si v krásném předjarním počasí vyšláply 
na hezké místo s vyhlídkou, kterému se říká U Javora. Autobu-
sem se svezly do zastávky Střítež nad Bečvou a odtud pěšky 
došly nejen k osamocenému javoru na kopci, ale celou cestu 
zpátky až do Valašského Meziříčí. 
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Po zimě přichází jaro, po kříži přichází vzkříšení! Kříž nedaleko obce Hovězí.
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Církev nás učí, že Ježíš Kristus až do třicátého roku žil v domě 
svých rodičů v Nazaretě, byl jim poddán a poslušný, proto se 
nazývá Nazaretským.
Po tyto dlouhé roky pomáhal Svatému Josefovi v řemesle. Mno-
hokrát unaveni namáhavou prací se spolu vraceli domů. Roky 
utíkaly, Josef zestárl a ze dne na den slábl, až ho těžká nemoc 
připoutala k lůžku.
Nevíme, kde Josef umřel, zda v Jeruzalémě nebo v Nazaretě. 
Ale pravděpodobně v Jeruzalémě, a to po dobu velikonočních 
svátků, protože tam rád chodil a jeho vroucí touhou bylo tam 
odevzdat duši Stvořiteli, kde umřeli a byli pochováni jeho před-
kové. Možná, že umřel po těžké, namáhavé cestě, která ho už i 
tak nemocného úplně vyčerpala.

Smrt svatého Josefa

Svatý Josef odcházel z tohoto světa spokojeně a s odevzdaností 
do Boží vůle, s vědomím, že věrně plnil své povinnosti na tomto 
světě. Už ho nic nepoutalo k této zemi, neboť už dávno odumřel 
tomuto světu a žil jedině pro Boha.
Když se přiblížila jeho poslední hodinka, u jeho lůžka byl božský 
Spasitel a Panna Maria. Oni ho ošetřovali a utěšovali v jeho smr-
telném boji. Svatý Josef jim ještě jednou poděkoval za všechna 
dobrodiní, které mu na společné pozemské pouti prokazovali a 
se slzami v očích je prosil o odpuštění, pokud je někdy zarmoutil.
Ježíš a Maria byli hluboce dojati dojemným loučením. Josefovi 
zrak pomalu hasl, krev v žilách přestávala kolovat a tlukot srd-
ce utichl. Už nemohl mluvit. S pokojným a sladkým úsměvem 
na tváři v přítomnosti Ježíše a Marie vydechl svou čistou duši, 
odcházejíc do věčnosti. To nebyla smrt, ale spíše sladké usnutí, 
bez bolesti.
V té chvíli, kdy se Svatý Josef odebral z tohoto světa do věčnosti, 
bylo slyšet krásný zpěv andělů. Svatý Alfons říká, že celé sbory 
nebeských duchů doprovázely čistou duši svatého Josefa do 
předpeklí, kde se zdržovali svatí patriarchové a proroci Starého 
zákona, očekávajíce své vykoupení.
Jaká nevyslovitelná radost se zmocnila duší spravedlivých 
v předpeklí, když se dověděli, že Svatý Josef byl pěstounem 
a vychovatelem Vykupitele, kterého oni tak dlouhé věky očeká-
vali. A proto s radostí vítali Svatého Josefa a velebili Boha, že se 
už přibližuje vykoupení...
Uvažujeme, jaká bude naše smrt a naše zmrtvýchvstání? Zda 
k věčnému životu, a nebo k věčnému zatracení? Pořekadlo říká, 
jaký život, taková smrt.
Když budeme následovat svatého Josefa a budeme jeho hor-
livými ctiteli, tehdy i naše smrt bude sladká a blažená a naše 
zmrtvýchvstání slavné.
To si ani představit nemůžeme, že by nás svatý Josef opustil v 
té nejvážnější chvíli, když ho prosíme o šťastnou hodinu smrti. 
A opravdu, mnozí zakusili při své smrti mocnou ochranu svaté-

Velikonoční koncert
Christus resurrexit, aleluja!

V neděli 3. dubna se uskuteční k oslavě Kristova vzkříšení a k 
oslavě Božího milosrdenství ve farním kostele v 15.30 hodin 
velikonoční koncert. Zaposloucháme se do známých a zároveň 
nejkrásnějších skladeb J. S. Bacha v úpravě pro varhany a trub-
ku v podání nám již známého trumpetisty Aleše Kučery. Dalším 
hostem bude mladá sopranistka Aneta Ručková. Tu jsme měli 
možnost u nás poprvé slyšet na nedávném vánočním koncertě. 
Zazpívá mj. slavné Mozartovo Aleluja, jednu z nejkrásnějších 
skladeb pro sólový hlas. Houslista Antonín Kratochvíl si připra-
vil Allegro z Händlovy Sonáty D dur. Za varhany usednou Marek 
Mikušek, žák ZUŠ ve Valašském Meziříčí, Josef Kratochvíl, stu-
dent Akademie Muzyczne v polských Katowicích, a místní var-
haník Bohumír Kratochvíl.

Srdečně zvou účinkující
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ho Josefa. Kdyby jim nebyl přišel na pomoc, byli by věčně zahy-
nuli. Například:
V Benátkách žil bohatý šlechtic. K plnění svých křesťanských 
povinností byl lhostejný, avšak přitom měl dobrý zvyk, že se 
každý večer pomodlil alespoň krátkou modlitbu před obrazem 
Svatého Josefa. Lhostejný ke své duši byl i na smrtelné posteli. 
Marně ho prosili domácí, aby se dal zaopatřit svátostmi na ces-
tu do věčnosti.
Už nebylo žádné naděje, že by se smířil s Bohem. I vešel do 
pokoje vznešený stařec, podobný svatému Josefovi na obraze, 
před kterým se umírající modlíval. Stařec neřekl ani slovo, jen 
laskavě pohlédl na umírajícího a potom zmizel.
Umírající šlechtic byl přesvědčen, že krásný stařec byl svatý Jo-
sef. V té chvíli srdce umírajícího pronikla taková lítost nad spá-
chanými hříchy, že si hned dal zavolat kněze a se slzami v očích 
vyznal své hříchy. Jen co dostal rozhřešení a byl zaopatřen svá-
tostmi, spokojeně, smířený s Pánem Bohem, se odebral do věč-
nosti.
Hle, jak dobrý byl Svatý Josef vůči umírajícímu jen proto, že se 
k němu každodenně modlíval! Uctívejme si i my Svatého Josefa, 
modleme se k němu po všechny dny našeho života a když se už 
jednou i my budeme loučit s tímto světem, on bude tehdy stát 
při nás a neopustí nás v hodinu naší smrti.

Ke slavnosti svatého Josefa vybral z knihy
„Měsíc svatého Josefa“ Václav Chládek.

Rok milosrdenství
V podobenstvích o milosrdenství Ježíš zjevuje přirozenost Boha, 
kupříkladu tam, kde se Otec nevzdává, dokud soucitem a milo-
srdenstvím neodstraní hřích a nepřemůže odpor. Známe zvláš-
tě tři taková podobenství: o ztracené ovci, o ztracené minci a 
podobenství o otci a dvou synech (srov. Lk 15,1-32). Bůh je v 

těchto podobenstvích vždycky představován jako plný radosti, 
zvláště když odpouští. Nacházíme v nich jádro evangelia i naší 
víry, protože milosrdenství se zde prezentuje jako síla, která vše 
přemáhá, naplňuje srdce láskou a utěšuje odpuštěním. 
Jiné podobenství nás zase učí křesťanskému životnímu stylu. Na 
Petrovu otázku kolikrát je třeba odpustit, Ježíš odpovídá: „Ne-
říkám ti nejvíc sedmkrát, ale sedmdesátsedmkrát“ (Mt 18,22) a 
vypráví podobenství o nelítostném služebníkovi. Když si ho pán 
zavolá, aby splatil velkou částku peněz, prosí jej na kolenou a 
pán mu dluh odpustí. Hned poté však potká jiného služebníka, 
který dluží pár denárů jemu a na kolenou jej prosí o slitování. 
On jej však odmítne a nechá uvěznit. Jeho pán se to dozví, vel-
mi se rozhněvá, zavolá si prvního služebníka a říká mu: „Neměl 
ses i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad 
tebou?“ (Mt 18,33) A Ježíš uzavírá: „Tak bude jednat s vámi i 
můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neod-
pustíte“ (Mt 18,35). 
Podobenství obsahuje hluboké ponaučení pro každého z nás. 
Ježíš prohlašuje, že milosrdenství není pouze Otcovo jednání, 
ale stává se kritériem k pochopení, kdo jsou jeho pravé děti. 
Jsme zkrátka povoláni žít z milosrdenství, protože nejprve bylo 
prokázáno nám. Odpuštění urážek se stává nejzřetelnějším vý-
razem milosrdné lásky a pro nás křesťany je imperativem, od 
kterého nemůžeme odhlédnout. Zdá se obtížné tolikrát odpou-
štět! A přece je odpuštění nástrojem, který je nám dán do ru-
kou, abychom dosáhli vyrovnanosti srdce. Zanechat zášť, hněv, 
násilí a pomstu je nezbytnou podmínkou šťastného života. Při-
jměme proto apoštolovu pobídku: „Slunce ať nezapadá nad 
vaším hněvem“ (Ef 4,26). A zejména naslouchejme Ježíšovým 
slovům, jimiž učinil milosrdenství ideálem života a kritériem vě-
rohodnosti naší víry: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství“ (Mt 5,7). Tímto blahoslavenstvím se během sva-
tého roku necháme obzvláště inspirovat.

Z buly Misericordiae Vultus papeže Františka 
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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, Lešná

Křest přijali*

Terezie Marie Čunková
Tereza Kovářová

Metoděj Mikuláš Jahn
Samuel Alois Pernický
Jakub Pavel Růžička

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná

Jaroslav Huňka *14. 2. 1943 †6. 2. 2016, Sklářská 189
Jan Bělaška *21. 12. 1934 †10. 2. 2016, Stěpánov 773
Marie Vrečková *20. 9. 1929 †20. 2. 2016, Krhová 294
Jiří Zuzaňák *22. 6. 1960 †23. 2. 2016, Podlesí 73
Marie Švrčinová *22. 1. 1929 †23. 2. 2016, Zd. Fibicha 1200
Josef Grygařík *13. 3. 1940 †23. 2. 2016, Soudní 1221

Jiřina Huňková *27. 11. 1945 †11. 2. 2016, Lešná 16

Mariánské informaceINFORMACE

Fotografie v tomto čísle ŽF na straně 1, 8 a 11 o. Pavel.
Na titulní straně je použit ciferník hodin věže našeho farního 
kostela. Na straně 11 Valašské Meziříčí v noci. Obraz tváře Pána 
Ježíše na poslední straně použit s povolením sester Matky Božího 
milosrdenství v Krakově.

• V sobotu 23. 4. 2016 se uskuteční v novém kostele na Tur-
zovce 6. Modlitební Medžugorské setkání. Jedná se o setkání 
mariánských ctitelů Medžugorje, členů modlitebních skupin a 
všech, kteří chtějí zakusit atmosféru Medžugorje v našich kon-
činách. Přijedou hosté z tohoto místa a povedou celodenní du-
chovní program. Z pěti dosavadních ročníků jsem se účastnil tří 
a mohu z vlastní zkušenosti všem vřele doporučit letošní účast. 
Od nás pojede autobus v 7.30 od nádr. ČSAD s návratem okolo 
19.00 hod. Přijímám přihlášky.

• Pouť Světového apoštolátu Fatimy na Turzovku bude 
25. 6. 2016 a do Medžugorje ve dnech 18. 9. - 24. 9. 2016. Přijí-
mám přihlášky.

• V sobotu 2. 4. 2016 bude otevřena Svatá brána v rámci slavení 
Svatého roku milosrdenství biskupem Mons. Janem Vokálem v 
ČM Fatimě Koclířov.

Aktuální informace naleznete také na farních webových strán-
kách farnost-valmez.cz
SPOLEČNÁ MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY bude ještě v neděli 
20. března a na Velký pátek. 25. března. Vždy v 16.45 hodin ve 
farním kostele.
KŘÍŽOVÁ CESTA V LEŠNÉ bude ještě na Velký pátek v 15.30 ho-
din ve farním kostele. 
SLOVO ŽIVOTA bude v pondělí 21. března a v pondělí 4. dubna 
po večerní mši svaté na faře. 
ZMĚNA NA LETNÍ ČAS bude v noci ze soboty 26. března na ne-
děli 27. března. Posuňte si ručičky o hodinu dopředu! 

POPRVÉ BUDE VEČERNÍ MŠE SVATÁ V 18.30 HODIN AŽ V NE-
DĚLI 3. DUBNA. 

MŠE SVATÉ NA MĚSÍC KVĚTEN A ČERVEN se začnou zapisovat 
ve středu 30. března po ranní mši svaté. 
MŠE SVATÁ PRO MALÉ DĚTI bude ve čtvrtek 31. března v 17.00 
hodin ve farním kostele. 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI DUBNU 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 DUBNU - 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. 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (3. DUBNA) JE USTANOVENA JAKO 
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. PŘIPRAVUJEME SE NA NI 
DEVÍTIDENNÍ NOVÉNOU - modlitbou Korunky k Božímu milosr-
denství. Začíná se na Velký pátek a končí v sobotu před nedělí 
Božího milosrdenství. V naší farnosti bude v neděli adorační 
den. Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena od 11.00 do 
17.30 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně. 
Po ranní i večerní mši svaté během týdne bude možné se po-
modlit společně Korunku k Božímu milosrdenství. 
VELIKONOČNÍ KONCERT se uskuteční v neděli 3. dubna v 15.30 
hodin ve farním kostele. 
POUŤ NAŠEHO DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ 
POVOLÁNÍ se uskuteční v sobotu 9. dubna na Velehradě.  
Program:  15.00 – Korunka
  16.00 – adorace
  17.00 – mše svatá s o. arcibiskupem
Na pouť pojede autobus. Zájemci ať se přihlásí ve farní kance-
láři. V Lešné v zákristii. 
VEČER CHVAL s přáteli a příznivci Komunity blahoslavenství 
bude v pátek 15. dubna ve farním kostele ve Valašském Meziříčí. 

Středisko Diakonie ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s Kultur-
ním zařízením Val. Meziříčí Vás zve na benefiční koncert HRA-
DIŠŤANU pod vedením Jiřího Pavlici v neděli 24. dubna v 18 ho-
din ve velkém sále KZ. Jako hosté vystoupí naši Broučci. Výtěžek 
z koncertu je určen na 2. etapu rekonstrukce budovy Diakonie.

NÁRODNÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ DO KRAKOVA se 
bude konat v sobotu 28. května. Je možné se ještě přihlásit.

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí, Lešná

 Michal Jurco  Anna Palátová
 Nádražní 203  Kraiczova 1041
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TOTO JE TA NOC,
VE KTERÉ KRISTUS OKOVY SMRTI ROZLÁMAL

A ZE ZÁHROBÍ VÍTĚZNĚ VSTÁVÁ!

Ó NOCI, OPRAVDU BLAŽENÁ, JEŽ JSI POZNALA HODINU, KDY 
KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH!

Ó NOCI, OPRAVDU PŘESLAVNÁ, JEŽ OPĚT SPOJUJE
ČLOVĚKA S JEHO BOHEM!
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vstal jsem z mrtvých a jsem teď stále s tebou

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,

jako je milosrdný nebeský otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí otce.
ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

ty jsi viditelnou tváří neviditelného otce,
boha, který projevuje svou všemohoucnost

nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět

tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

z modlitby papeže Františka k Svatému roku milosrdenství


