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Matka Tereza z Kalkaty - svatá!
Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim od-
pusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví 
a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte 
některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokra-
čujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zů-
staňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co 

vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid 
a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které 
uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. 
Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, 
přesto dávejte dál.

Matka Tereza
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Prázdninové putování I. (Jeseníky)
Už potřetí jsem se vyměnil o prázdninách s P. Františkem Baro-
šem a dva týdny jsem pobýval v Supíkovicích, zatímco on pomá-
hal ve farnosti Valašské Meziříčí. V tomto čísle ŽF jsem z mého 
pobytu na Jesenicku umístil několik fotografií. Chtěl bych k nim 
připojit i krátký komentář.

Na této fotce vidíte poutní kostel Panny Marie Pomocné ve Zla-
tých Horách. Je blízko Supíkovic. Několikrát jsem v něm sloužil 
mši svatou a úpěnlivě prosil Pannu Marii o pomoc. 

P. František Baroš spravuje kromě Supíkovic ještě dvě farnosti. 
Starou Červenou Vodu a Velké Kunětice. Na další fotce vidíte 
kunětický kostel a na předchozí fotce oltář v tomto kostele. 
Poutní slavnost tohoto kostela je vždy 5. srpna v den památky 
Panny Marie Sněžné. Chci vyjádřit obdiv P. Františkovi, jak se 

o kostely v těžkých podmínkách pohraničí stará. Není bez za-
jímavosti, že do kunětického kostela přijde někdy na mši více 
Poláků než Čechů. Kostel je totiž nedaleko státní hranice s Pol-
skem. Poláci patří sice do své farnosti, blíže to však mají do čes-
kého kostela. Jejich účast byla pro mě povzbuzením a zároveň 
příležitostí kázat také polsky. 

Na další fotce vidíte zříceninu kaple sv. Marty. Tento kostelík 
stojí v lesích Zlatohorské pahorkatiny. Kdysi dávno v jeho blíz-
kosti stávala hornická osada. Jako kulisa posloužil při natáčení 
televizního seriálu Strážce duší. 

Podobně by dopadl i kostel, který vidíte na následující fotce. 
Je to kostel sv. Jana Křtitele v Dolním Údolí nedaleko Rejvízu. 
Když jsem do něho nahlédl před dvěma lety, viděl jsem úplnou 
spoušť. Hromady sutě, poškozená střecha atd. Dva poslední du-
chovní správci poutního místa Zlaté Hory udělali všechno pro 
záchranu tohoto kostela a podařilo se! Uvnitř už kostel vypadá 
jako nový. Uznejte, že i navenek působí velkolepým dojmem. 
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Ještě chci popsat tři zajímavá setkání. Navštívil jsem Rýmařov, 
Malou Štáhli a Starou Ves, kde jsem působil před 24 lety. Na 
další fotce mě vidíte se dvěma bývalými žákyněmi, které jsem 
učil ve Staré Vsi náboženství, když chodily do 3. třídy. Ony samy 
navrhly toto setkání. Nechápu, jak je něco takového možné po 
tolika letech. 

Také jsem sloužil mši svatou v úterý 26. července v rýmařov-
ském farním kostele. Mše svatá nebyla dopředu ohlášená. 
Přesto mě některé účastnice ihned poznaly. Navrhl jsem tedy 
společné foto. Dojalo mě, když jedna z těchto žen řekla: „Od 

té doby, kdy jste tady působil, prožívám svou víru docela jinak 
než dříve.“
Navštívil jsem také maminku P. Radovana Hradila. Když jsem byl 
farářem ve Staré Vsi, Radovan byl vysvěcen na kněze a slavil pri-
miční mši svatou. Radovanův tatínek před několika lety zemřel. 
Byl hajným. Na poslední fotce vidíte část sbírky trofejí, která 
mě velmi zaujala. P. Radovan Hradil je momentálně farářem ve 
Velkých Hošticích u Opavy. 

Pozdravuji všechny, se kterými jsem se během pobytu na Je-
senicku setkal. I ty, o kterých výše není řeč a posílám jim Život 
farností. Zároveň prosím farníky z Valašského Meziříčí a Lešné, 
aby se modlili za farnosti v pohraničí.
Dá-li Pán, v příštím čísle se dočtete o mém Prázdninovém puto-
vání č. 2 (Litoměřice a okolí).

o. Pavel

Můžete hádat, za jak dlouho jsem zdolal tento vrchol Tábor-
ských skal. Odpověď najdete na straně 18.
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Slovo života na září 2016

V tomto roce vypršel mandát členům pastoračních a ekonomic-
kých rad v Lešné i ve Valašském Meziříčí. Bude třeba zvolit nové 
rady. Tímto chci poděkovat všem členům ekonomických a pas-
toračních rad za jejich službu a pomoc.
Níže jsou zveřejněna jména stávajících členů. Prosím, abyste 
kromě těchto jmen navrhli do uzávěrky příštího čísla Života far-
ností (13. října) další případné kandidáty. Může se jednat o nové 
tváře v našich farnostech, nebo o farníky, kteří se v uplynulých 
letech probudili a nechtějí jen pasivně prožívat život ve farnosti. 
Návrhy můžete posílat písemně i elektronickou poštou.

o. Pavel
Stávající členové pastoračních a ekonomických rad

LEŠNÁ
Kološová Alena, Holíková Zdeňka, Zavadil Jaromír ml.,
Man Stanislav ml., Topičová Ivana, Holík Stanislav,
Čaputa Lubomír, Žočková Marta, Jiříček Petr, Remeš Jaromír, 
Čaputová Radka, Remeš Václav

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Žilinský Vít, Odstrčilová Zdislava, Denk Ladislav, Ševčíková Te-
reza, Mikušek Jaromír, Perutka Michal, Lev Jiří, Štefková Eliška, 
Dřímal Václav, Folvarčný Alois, Vančura Hynek, Skýpala Miloš,
Černochová Ludmila, Sulovská Hana, Chládek Václav,
Vránová Ludmila, Fabiánová Jarmila, Krupičková Zdeňka, 
Hlavica Evžen

Pastorační a ekonomické rady

Bude? Nebude? Najde se dost zájemců?
V kostele jsou již přihlášky. Jsou na nich všechny důležité infor-
mace pro biřmovance.
Jednu bych ale chtěl doplnit. Kromě pátečních setkání pro pře-
vážně mladé se nabízí ještě jedna alternativa, a to pro dospě-
lejší. Mám na mysli především ty, kteří byli jako dospělí v uply-
nulých létech pokřtění anebo se již delší dobu na křest připra-
vují. Samozřejmě mohou přijít i další dospělí a starší, kteří ještě 
biřmováni nebyli. Tito se budou scházet každé druhé pondělí. 
První setkání bude v pondělí 17. října v 19.30 v dolní učebně na 
faře. Pondělní setkání budou delší než setkání páteční. V ohláš-
kách pak bude upřesněno, o kolik se posune začátek po změně 
letního času na zimní.

o. Pavel 

Biřmování ve Valašském Meziříčí 2017

Přemýšlel jsem, jak v tomto svatém roce oslavit světici, díky 
které máme Svatý rok milosrdenství. Tou je bez diskusí sv. Faus-
týna. Její památku si církev připomíná 5. října (den úmrtí, tzn. 
narození pro nebe). Začátkem října putuje naše farnost pravi-
delně na Svatý Hostýn. Napadlo mě, že bychom mohli spojit 
památku sv. Faustýny s projitím Svaté brány. Odjezd autobusů 
bude 5. října v 9 hodin z autobusového nádraží. Farníci z Lešné 
se dozví v ohláškách, v kolik hodin pojede autobus z jednotli-
vých obcí.  Prosím, abyste se už teď přihlašovali, ať můžeme ob-
jednat potřebný počet autobusů. Tato pouť není určena pouze 
pro staré a nemocné, jak to bylo prezentováno dříve. Sledovat 
mši svatou v 11.15 hodin a adoraci ve 13 hodin ze Svatého Hos-
týna můžete i přes internet.

o. Pavel

Svatý rok, svatá Faustýna
a Svatý Hostýn

Toto svěcení proběhne v sobotu 29. října v 14 hodin ve farním 
kostele v Lešné. Nové dva zvony požehná generální vikář naší 
arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Farníci z Lešné si ho dobře pa-
matují z velikonočního týdne, kdy u nás zastupoval kaplana 
o. Slavomíra. 
Při příležitosti tohoto svěcení si řada našich farníků, ale i lidé 
z jiných farností objednali malé zvonečky na památku. Po nové 
konzultaci s paní zvonařkou Vránovou-Ditrichovou jsem do-
jednal objednávku větších zvonečků s tím, že jeden bude stát 
500 Kč. Zvoneček je vysoký 11 cm. Původně jsme počítali s nej-
menším možným zvonečkem (7 cm) za 420 Kč. Na prosbu ně-
kterých zájemců jsem nyní zvolil variantu většího zvonku. Vě-
řím, že všichni, kdo si zvoneček objednali, budou spokojeni jak 
se vzhledem, tak se zvukem zvonku. Ještě stále je možné si zvo-
neček objednat. Bude na něm sv. Valentýn, sv. Jan Nepomucký 
a znak obce Lešná. To znamená sv. Michael archanděl. Tak bu-
dou zastoupeny všechny tři lešenské zvony. I do budoucna se 
tak může stát tento zvoneček vhodným dárkem a památkou na 
naši obec, farnost a kostel.

o. Pavel

Svěcení zvonů v Lešné

„Všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.“
(1 Kor 3,22-23)

Jsme ve společenství křesťanů z Korintu, které je velmi živé, 
plné iniciativ a uvnitř oživované skupinami spojenými s různý-
mi charismatickými vůdci. Z toho vyplývá i napětí mezi lidmi a 
skupinami, rozdělení, kult osobnosti, touha mít navrch. Pavel s 
rozhodností zasahuje a všem připomíná, že vedle bohatství a 
rozmanitosti darů a vůdčích osobností, které tato komunita má, 
existuje cosi mnohem hlubšího, co je sjednocuje: to, že patří 
Bohu.
Opět zde zaznívá zásadní křesťanské poselství: Bůh je s námi a 
my máme vlast, nejsme sirotci ponechaní sami sobě, ale jsme 
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jeho děti, patříme jemu. Jako pravý otec o každého z nás pečuje 
a stará se o to, aby nám nechybělo nic z toho, co potřebujeme 
pro své dobro. Dokonce překypuje láskou a dary: „Všecko je 
vaše,“ jak tvrdí sv. Pavel, „svět, život i smrt, to, co už tady je, i to, 
co teprve přijde, všecko je vaše!“ Bůh nám dokonce dal svého 
Syna, Ježíše.
Jak nesmírnou důvěru má vůči nám Bůh, když vše odevzdává do 
našich rukou! A kolikrát jsme my jeho dary zneužili: uvěřili jsme, 
že jsme pány tvorstva, a tyto dary jsme vyplenili a zpronevěřili, 
mysleli jsme si, že jsme pány našich bratří a sester, a zotročili 
jsme je nebo zmasakrovali, namlouvali jsme si, že jsme pány 
našich životů, a zničili jsme je narcismem a úpadkem.
Tento nesmírný Boží dar – „všecko je vaše“ – si žádá vděčnost. 
Často si stěžujeme, že něco nemáme, nebo se obracíme na 
Boha jen proto, abychom o něco prosili. Proč se nepodívat oko-
lo sebe a neobjevit dobro a krásu, která nás obklopuje? Proč 
nepoděkovat Bohu za všechno, co nám každý den dává?

„Všecko je vaše“ znamená i zodpovědnost, která od nás vyža-
duje starost, něhu a péči o to, co je nám svěřeno: o celý svět, o 
každou lidskou bytost; tutéž péči, jakou má Ježíš o nás („patříte 
Kristu“) a Otec o Ježíše („Kristus patří Bohu“).
Měli bychom se umět radovat s tím, kdo se raduje, a plakat s 
tím, kdo pláče, být připraveni přijímat každý nářek, rozdělení, 
bolest a násilí jako něco, co nám patří, abychom to mohli sdílet 
a nakonec proměnit v lásku. Všechno je nám darováno, aby-
chom to přivedli ke Kristu, tedy k plnosti života, a k Bohu, tedy 
ke konečnému cíli, a abychom tak dali každé věci a každému 
člověku jeho důstojnost a nejhlubší smysl.
Jednoho dne v létě roku 1949 zakusila Chiara Lubichová tako-
vou jednotu s Kristem, že cítila, že je s ním spojena jako nevěsta 
s ženichem. Pomyslela tehdy na to, jaké věno by mu měla při-
nést jako dar, a pochopila, že to musí být celé stvoření! On jí pak 
přinese jako dědictví celý ráj. Vybavila si tato slova žalmu: „Po-
žádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dála-
vy země.“ (Ž 2,8). Chiara píše: „Uvěřili jsme a požádali jsme a dal 
nám všechno, abychom mu to přinesli, aby nám pak dal nebe: 
my dáme to, co je stvořené, on nám dá to, co je nestvořené.“
Na sklonku svého života, když hovořila o Hnutí, které založila a 
v němž se viděla, napsala Chiara Lubichová toto: „Jaké je nyní 
a prozatím moje poslední přání? Chtěla bych, aby Dílo Mariino 
(Hnutí fokoláre) na konci časů, když se shromáždí v očekávání 
setkání s Ježíšem opuštěným a vzkříšeným, mohlo Ježíšovi zo-
pakovat slova francouzského teologa Jacquese Leclercqa, která 
mě vždy dojímají: ´… ve tvůj den, můj Bože, přijdu k tobě… Při-
jdu k tobě, můj Bože… se svým nejpošetilejším snem - přinést ti 
v náručí celý svět.́ “ 

Fabio Ciardi

zŠ salvátor
Jak jsme informovali v posledním čísle Života farností, obdrželi 
jsme ve škole radostnou zprávu z Arcibiskupství pražského, kte-
ré vyhlásilo výtvarnou soutěž při příležitosti výročí 250 let od 
narození J. J. Ryby. V kategorii žáků I. stupně získala 2. místo 
Rozálie Tománková. V tomto čísle přinášíme fotografii z předání 
ceny, kterou obdržela na konci června z rukou Mons. Václava 
Malého.

Ludmila Černochová

K začátku školního roku 
Sluneční paprsky z posledních sil bojují s neúprosným koncem 
léta a po úžasných a krásných prázdninových zážitcích nám 
v srdcích zůstaly jen krásné vzpomínky. Nový školní rok se ocitl 
na startovní čáře a před námi je - řečeno sportovní terminologií 

-náročný desetiboj. Deset měsíců plných nejrůznějších zkoušek, 
úkolů a vytrvalostních disciplín, ve kterých máme ukázat, jak na 
tom jsme, zda to, co jsme natrénovali, bude stačit pro dosažení 
cílů, které jsme si stanovili, nebo zda budeme muset v nároč-
ném tréninku pokračovat s ještě větším úsilím a odhodláním. 
A není to období obtížné jen pro naše děti, které se postavily 
na start, ale také pro rodiče a trenéry - učitele, kteří jim budou 
vytvářet během školního roku tolik potřebné zázemí a provázet 
je jednotlivými disciplínami tak, aby je co nejlépe zvládly. 
Během prázdnin také došlo k výměně některých trenérů: naše 
řady posílili: Mgr. Hana Havranová, která bude třídní učitelkou 
III. třídy a bude také učit přírodopis a tělocvik dívek na druhém 
stupni, Mgr. Veronika Masopustová – třídní IV. třídy a učitelka 
informatiky, Mgr. Soňa Medveďová – třídní VI. třídy a vyučující 
angličtiny a dějepisu, Mgr. Anežka Zgabajová – učitelka češti-
ny a náboženství, která se vrací po delší rodičovské dovolené, 
Mgr. Eva Vránová – vychovatelka ve školním klubu, která se 
také vrací po dlouhé mateřské, Mgr. Anna Hříbková – externí 
učitelka ruštiny, Mgr. Jiřina Ireinová – učitelka fyziky a mate-
matiky, a správce školních počítačových sítí - externí pracovník 
Mgr. Radek Štěpán. Do první třídy 1. září usedlo 19 nových prv-
ňáčků, které bude doprovázet zkušená třídní učitelka Mgr. Lud-
mila Černochová. Během celého školního roku je budou pro-
vázet jejich „patroni“ - starší kamarádi ze šesté třídy. Protože 
by rodiče i farníci určitě rádi věděli něco bližšího o nových uči-
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telích, pokusíme se je postupně v následujících číslech Života 
farností představit v krátkém rozhovoru.
Přeji všem zaměstnancům i žákům ZŠ Salvátor úspěšný školní 
desetiboj, ať všechny zkoušky a disciplíny co nejlépe zvládnou, 
prvňáčkům – ať se jim ve škole líbí, mají dostatek nových kama-
rádů, deváťákům moudrost při volbě střední školy a při přijíma-
cích zkouškách, aby se dostali tam, kam chtějí, rodičům pevné 
nervy, trpělivost a všem dostatek Božího požehnání a darů Du-
cha svatého.

Hynek Mikušek, ředitel školy

Zahájení nového školního roku, patronát 
šesťáků nad prvňáčky
1. září jsme se sešli společně v kostele, abychom slavnostně 
a s Božím požehnáním zahájili nový školní rok. Po mši svaté 
ředitel školy přivítal nejen nové zaměstnance ZŠ Salvátor, ale 
především naše nové prvňáčky. Letos jich nastupuje 19. Aby jim 
bylo ve škole hezky a cítili se bezpečně a spokojeně, bude mít 
každý školáček z I. třídy svého „patrona“, kamaráda z VI. třídy. 
Navzájem se představili, starší žáci předali mladším dárečky 
a připevnili stužku na památku na první školní den. Nakonec 
se všichni vyfotografovali. Poté se všichni žáci se svými učiteli 
přemístili do školy. Malí školáci z I. třídy si začínají zvykat na 
novou roli školáka. Už se seznámili se školním prostředím, se 
zaměstnanci i s ostatními žáky. Šesťáci je v jejich třídě navště-
vují a první dny prvňáčkům také pomáhají u oběda. Oběd si tak 
vychutnají společně. Třídní učitelky obou tříd i šesťáci samotní 
připraví i další společné akce. Bude to prima rok.

Magda Krupová

Den s Ovocentrem a Mlékárnou
Dne 2. 9. 2016 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili akce DEN S OVO-
CENTREM A MLÉKÁRNOU, která se uskutečnila na náměstí ve 
Valašském Meziříčí. Žáci např. zhlédli ukázku uměleckého vyře-
závání melounů, skvělá zábava byla také s plyšovými maskoty 
ovoce a zeleniny. Odvážní si na náměstí taky zazpívali a za od-
měnu dostali bedýnku ovoce.

Kateřina Janýšková

Barevný den
Všichni si ještě vzpomeneme, jak jsme v srpnu drželi palce na-
šim sportovcům při soutěžích na letních olympijských hrách 
v Brazílii. Ve škole jsme si připomněli nejen úspěchy českých 
olympioniků, kteří v Riu získali deset medailí, ale sešli jsme se 
všichni společně, abychom si řekli i další důležité a zajímavé 
informace o olympijských hrách. Vzpomněli jsme taky začátek 
paralympiády, která právě v Brazílii začíná. Kromě toho všechny 
děti přišly do školy podle dohody v tričkách v barvách olympij-
ských kruhů. Vyfotografovaly se nejprve ve třídách a nakonec 
taky společně venku. To už bylo trošku náročnější na organizaci, 
protože jsme se snažili vytvořit olympijské kruhy.  

Magda Krupová

Když si vzpomenu, že před 3 roky vyhlásil Papež František, že se 
Světové dny mládeže 2016 budou konat v Krakově, věděl jsem 
ihned, že tam chci být taky, a to jsem samozřejmě ani netušil, 
že bude svatý rok Milosrdenství a jak to všechno bude spolu až 
neuvěřitelně souviset a do sebe zapadat. 
Nyní už jsem zpět doma a mohu s jistotou říci, že na SDM v Kra-
kově nikdy nezapomenu! Byl to týden plný milosti. Ale jak už to 
bývá, vše krásné brzy končí, a tak i SDM utekly jak voda. Nebo 
vlastně ještě pokračují? V uších mám stále slova papeže Františ-
ka: „Můžeme říct, že Světový den mládeže začíná dnes a pokra-
čuje zítra v našich domovech, protože to je místo,

(pokračování na str. 8)

SDM Krakov 2016
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Světové dny mládeže Krakov 2016

Děkujeme neznámému dárci, který nám poslal svou zkušenost i tyto fotografie z adresy: dek023@seznam.cz
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KDE SE S NÁMI CHCE JEŽÍŠ OD TEĎ SETKÁVAT“. Tato slova se 
mi vryla do paměti a často si je připomínám a vždy si řeknu, 
že v Krakově SDM začaly, ale nyní pokračují a to je krásné! Ale 
vrátím se zpět na začátek. 
Den před odjezdem jsem byl na večerní adoraci a nějak mi při-
šla myšlenka, že ještě před tím, než pojedu, měl bych si stanovit 
nějaký úmysl, na který bych celou pouť a i všechny obtížné situ-
ace měl obětovat. Po krátkém rozvažování jsem pocítil, že bych 
měl pouť obětovat za své přátelé, se kterými pojedu. Cítil jsem, 
že já už jsem obdržel tolik milostí, že bych si ani polovinu z nich 
nezasloužil a oni by přitom potřebovali více milostí a povzbuze-
ní ve víře než já. Hned jak jsem tuto svou prosbu předložil před 
Pána, pocítil jsem, že ji přijal a že se mu líbí a já sám obdržím 
ještě více milostí, než kdybych tento svůj úmysl neobětoval. 
Druhý den jsme se vydali do Krakova. Po příjezdu začal nabitý, 
ale krásný program přednášek, svědectví, koncertů a setkání 
s papežem Františkem. V krásném cisterciáckém klášteře v Mo-
gile jsme měli vlastní české centrum, kde jsme se cítili jako 
doma. Po pestrém dopoledním programu vždy následovalo vy-
vrcholení celého dopoledne a to mší svatou. Stále mám v očích 
ten slavnostní průvod českých kněží a biskupů, který se blížil 
k venkovnímu oltáři, a v uších krásné písně, které průvod do-
provázely. Zvlášť krásná byla kázání. Nejvíce mě zaujalo kázání 
otce biskupa Vlastimila Kročila, který také promlouval o mrav-
ním životě a o tom, že je jedno, v jak moderním světě žijeme, ale 
když jdeme na mši svatou, měl by tomu odpovídat i náš vzhled 

– naše oblečení. Druhé kázání, které mě taktéž velice zaujalo, 
bylo od emeritního arcibiskupa Miroslava Vlka, který zdůraznil, 
že i přes nabídku mnoha akcí a programů je to nejdůležitější, co 
se tu v Krakově děje, zde na Oltáři a ne kdekoliv jinde! Nevím, 
jestli jsem si to vyložil správně, ale v obou kázáních a i v něko-
lika dalších jsem pocítil, že nás naši duchovní vůdcové chtějí 
poučit a připomenout tak základní věci, na které v tomto stále 
více zkaženém světě zapomínáme, a pokud právě my chceme 
být světlem a solí toho světa, musíme je dodržovat.
SDM byly oficiálně zahájeny mši svatou s krakovským kardiná-
lem Stanisławem Dziwiszem, který ve svém kázání prohlásil: 

„Přišli jste ze všech kontinentů a mluvíte různými jazyky. Ale od 
této chvíle budeme všichni mluvit jazykem evangelia, to je jazyk 
lásky. Je to jazyk bratrství, solidarity a míru.“ Další jeho slova 
byla: „Sdílejme s ostatními to, co je nejcennější. Sdílejme naši 
víru, zkušenosti a naději.“ Uvědomil jsem si, jak často na so-
ciálních sítích na internetu i v běžném životě sdílíme všelijaké 
nepodstatné a někdy i zbytečné informace a přitom naše víra, 
naše zkušenosti s Bohem a naděje zůstávají někde vespod, za-
valeny a zakryty těmito nepodstatnými informacemi. Naštěstí 
po návratu z Krakova máme hned příležitost tuto svou chybu 
napravit a můžeme se všemi sdílet to, co jsme v Krakově prožili 
a co se dotklo našich srdcí. 
Pokud by se mě někdo zeptal, co se mi v Krakově na SDM nejví-
ce líbilo, bylo by toho mnoho, co bych mu mohl říci, ale nejvíce 
se mě dotkla pouť do Lagiewnik. Svatou Faustynu Kowalskou 
mám velice rád a tak samotná návštěva tohoto centra Božího 
milosrdenství pro mě byla takovým malým zázrakem. A když 
ve Svatém roce Božího milosrdenství, v hodinu Božího milosr-
denství na SDM, jejichž mottem bylo: „Blahoslavení milosrdní, 
neboť oni dojdou milosrdenství“ stojíte ve Svaté bráně, cítíte tu 
nezastavitelnou vlnu Boží lásky a milosrdenství. V duchu jsem 
si jen opakoval slova Pána Ježíše dáná právě sestře Faustyně: 

„Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do 
mého milosrdenství, veleb je a oslavuj… V této hodině vyprosíš 
pro sebe i pro jiné všechno. Nic neodmítnu duši, která mě prosí 

pro mé utrpení“. Ještě před SDM, jsem trochu litoval, že jsem 
zde nejel na českou pouť, která byla v Lagiewnikách v květnu, 
protože jsem si začal uvědomovat, kolik tu bude asi lidí a že tu 
asi nebude takový klid a čas k rozjímání, jaký bych si přál. Lidí 
tu bylo nakonec mnohem více, než jsem si myslel (asi několik 
desítek tisíc) a ani jsem se nedostal všude tam, kam jsem chtěl 
(třeba do kaple, kde je hrob svaté Faustyny a původní obraz 

„Ježíši, důvěřuji ti“) ale přes to vše, to bylo nádherné a milost, 
která zde i přes všechen ten hluk a shon působila, byla téměř 
hmatatelná. Také bylo zvláštní a dalo by se říci, že i možná zá-
zrakem, že přes všechny události, které se ve světě dnes dějí, se 
žádný vážný incident v Krakově nestal. Určitě na tom má záslu-
hu Svatý Jan Pavel II. a Svatá Faustyna, kteří nad „svým“ měs-
tem drželi ochrannou ruku. 
Setkání s papežem Františkem v parku Blonia a Campusu Mise-
ricordiae (pole milosrdenství) bylo další obrovskou milostí. Pa-
pež František pronesl tolik krásných slov, že po návratu domů 
jsem si jeho promluvy musel vyhledat zpětně na internetu a 
znova poslechnout nebo přečíst. Z jeho slov jde cítit touha a lás-
ka, se kterou by nám tak rád předal povzbuzení a sílu do našeho 
života a hlavně to, kým vlastně Ježíš Kristu pro mě, pro tebe a 
pro nás všechny je. Určitě stojí za to pustit si znovu jeho slova 
do srdce a nechat se jimi vést. Pro inspiraci cituji jednu myš-
lenku z promluvy ze závěrečné mše svaté: „Budou vám moci 
bránit a snažit se vám namluvit, že Bůh je vzdálený, rigidní a 
málo vnímavý, dobrý vůči dobrým a zlý vůči zlým. Náš Otec však 

„dává vycházet slunci pro zlé i pro dobré“ (Mt 5,45) a pobízí nás 
k pravé odvaze, totiž abychom byli silnější než zlo tím, že bude-
me milovat všechny, dokonce i nepřátele. Budou se vám moci 
smát, protože věříte v tichou a pokornou sílu milosrdenství. Ne-
mějte obavy a přemýšlejte o slovech těchto dnů: „Blahoslavení 
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7). Budou vás 
moci označovat za snílky, protože věříte v nové lidství, které 
nepřijímá nenávist mezi národy, nepovažuje státní hranice za 
bariéry a nesobecky a bez zášti střeží vlastní tradice. Neklesejte 
na mysli: svým úsměvem a svou otevřenou náručí hlásejte na-
ději a buďte požehnáním jediné lidské rodiny, kterou tady tak 
dobře reprezentujete!“
Jsem nesmírně rád, že jsem v Krakově mohl být, že jsem mohl 
poznat nové lidi a místa a že jsem byl opět obdarován povzbu-
zením ve víře a novými milostmi a za to patří velké díky Kra-
kovu, všem organizátorům, všem kdo se za nás modlili, papeži 
Františkovi a samozřejmě Bohu. Závěrem jen ještě jednou slova 
Papeže Františka ze závěrečné mše, které jsem si vzal i já za své 
motto a chtěl bych ho naplňovat: „Radost, kterou jste bohatě 
obdrželi od BOHA, předávejte zadarmo dál: Tolik lidí na ni čeká!“

účastník SDM Krakov 2016
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Skautské tábory 2016: Červený kámen - hoši, Selec - děvčata
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Na konci školního roku při mši svaté se školou Salvátor jsem dě-
tem poskytl šest bodů a řekl jsem jim, že když si vezmou k srdci 
alespoň jeden bod, mohou prožít krásné prázdniny. Byl jsem 
překvapen, když jsem se o prázdninách na táboře našich skau-
tů a skautek ptal na tyto body, kolik dětí si pamatovalo skoro 
všechny. Na druhé straně přicházeli někteří dospělí a chtěli si je 
zapsat. Ujistil jsem je, že se všech šest bodů objeví v nejbližším 
čísle Života farností. Tady tedy jsou:
1. Od Pána
Každý den je darem Boží lásky. Když ještě ráno spíme, Bůh říká: 

„Všechno mám už pro tebe připraveno, všechno je nachystáno, 
naplánováno.“ A my už po probuzení můžeme říct: „Přijímám, 
věřím, že vše, co mě dnes potká, bude pro moje dobro.“ Stejně 
tak večer můžeme za uplynulý den poděkovat a znovu ho při-
jmout jako dar Boží  lásky. 
2. Pro Pána
Největší pohromou v našem životě je, když žijeme pro sebe. Na-
bízí se nám ale daleko lepší alternativa: Můžeme žít pro Pána. 
Každodenní práce, modlitby, snášení různých těžkostí, to vše 
můžeme nabídnout Pánu. Svatý Pavel říká: „Ať jíte nebo pijete, 
nebo cokoli děláte, vše dělejte, jako by to bylo pro Pána. Služte 
Kristu Pánu!“
3. S Ním
Věci můžeme dělat nejenom pro Pána, ale také s Ním. On je 
stále s námi. Nikdy nejsme sami. Můžeme si stále více uvědo-
movat jeho přítomnost. A On je s námi proto, aby nám pomáhal. 
V každé situaci, při každé práci ho můžeš prosit o pomoc, o sílu. 
Bez něho nedokážeš nic.
4. V Něm
Ježíš říká: „Zůstaňte v mé lásce! Zůstaňte v mém srdci!“ Svaté 
Faustýně Ježíš řekl: „Jako je dítě obklopeno tělem matky, tak je 
celý svět ponořen do mého milosrdenství.“
5. On v nás
Jsme nejenom v Boží lásce jako ryba ve vodě nebo pták ve vzdu-
chu, ale můžeme být také živým kostelem, živým svatostánkem. 
Trojjediný Bůh přebývá v našem nitru, v našem srdci. Jedině 
smrtelný hřích Ho může vyhnat ven. Stačí ale dobrá a upřímná 
zpověď a tento vzácný host se zase k nám vrátí.
6. Skrze nás
Bůh v nás nepřebývá jen pro nás samotné. Chce se skrze nás 
přiblížit i k druhým lidem. V jednom kostele měli kříž. Kristus na 
něm byl bez rukou. Když se lidé ptali, proč je zde takový kříž, do-
stali  odpověď: „Tento kříž jsme našli na smetišti a teď nám při-
pomíná slova sv. Terezie z Avily: „Ježíš nemá tady na zemi žádné 
jiné ruce, které by mohly lidem pomáhat než ty tvoje.“ Stejně 
tak můžeme říct: Ježíš chce naslouchat druhým tvýma ušima. 
Ježíš se chce dívat tvýma očima, Ježíš chce milovat ostatní lidi 
tvým srdcem.

Jsem přesvědčen, že pokud by si někdo vybral jen jeden z těch-
to bodů, vzal si ho k srdci a často se k němu vracel, může prožít 
nádherný život. Každý z těchto bodů můžeme přirovnat ke zvět-
šovacímu sklu. Když pomocí lupy soustředíte sluneční paprsky 
do jednoho místa, můžete zapálit papír, dřevo nebo seno. Po-
dobně každý z těchto bodů může soustředit paprsky Boží lásky 
do našeho srdce a zapálit je ohněm Ducha svatého. Je možné 
tu a tam zpytovat svědomí podle těchto bodů anebo se každý 
měsíc soustředit na jeden z nich. Pak tato praxe přinese v na-
šem životě hojné ovoce.

o. Pavel

Šest bodů
Do konce září bude v prostorách městské knihovny (bývalá rad-
nice v Krásně) výstava mých fotografií. Výstavu je možné zhléd-
nout jen v čase, kdy je otevřena městská knihovna - pondělí, 
středa, pátek 9-18 hodin, úterý a čtvrtek 12-17 hodin, sobota 
8-11 hodin. Pro případné zájemce o zhlédnutí výstavy bych 
chtěl jen říct, že se jedná téměř o stejné fotografie, jako jsou 
v kalendáři, o kterém je dále řeč.
Při příležitosti této výstavy jsem nechal vytisknout kalendář se 
stejným názvem. Momentálně je již celý náklad téměř rozebrán 
(1000 ks). Bylo by možné uvažovat o dotisku. Pokud bychom ale 
chtěli dosáhnout nynější ceny za jeden výtisk – 50 Kč, bylo by 
třeba objednat opět 1000 kusů. Za tímto účelem se mohu ze-
ptat kněží vsetínského a našeho děkanátu. Pokud by měli zájem, 
je možné o dotisku uvažovat. Budu včas informovat. 
Zároveň děkuji všem, kdo do pokladničky u kalendářů dali za 
jeden kalendář více než 50 Kč. Mohl jsem z toho uhradit výro-
bu plastových panelů na výstavu fotografií. Tímto děkuji i firmě 
Kompakt VM za velice vstřícnou cenu.

o. Pavel

Moje Valašsko

je opět otevřeno! Jedná se o jakýsi výprodej knih, CD a LP desek. 
Zájemce upozorňuji, že již v něm není téměř žádná náboženská 
literatura. Jedná se především o CD a o dětskou literaturu. Na 
vše je sleva 20 %. Otevírací doba (asi do listopadu 2016) pondělí 
a pátek 9-11.30 hodin a 12.30 – 15.30 hodin, v sobotu 9-11.30 
hodin. Za zmínku stojí, že ve Valašském Meziříčí momentálně 
není žádné jiné místo, kde byste si mohli zakoupit CD.
Do budoucna mám příslib pana Maňase, který prodává knihy 
na Sv. Hostýně, že by i v našem městě, kde bydlí, otevřel pro-
dejnu s náboženskou literaturou a s devocionáliemi (růžence, 
křížky, obrázky atd.). Věřím, že se tento záměr podaří a že budu 
moci našim farníkům opět doporučovat nové a krásné knihy.

o. Pavel

Knihkupectví Zdeňka Adamce

Eva Henychová v M-klubu KZ
Někteří mladí lidé znají tuto písničkářku, která v určité době vy-
stupovala často v našich kostelích. Nyní se objevilo její jméno 
v programu Kulturního zařízení. Jsem rád, že mohu i na strán-
kách Života farností a v ohláškách na tento koncert upozornit. 
Vystoupení se koná v sobotu 24. 9. 2016 ve 20 hodin. Velmi 
zajímavé povídání o této písničkářce najdete na stránkách M-

-KLUBU Kulturního zařízení.
o. Pavel

Asi každé malé dítě ví, že se jmenuje Usian Bolt a je z Jamajky. 
Po třetí za sebou na olympiádě získal tři zlaté medaile (100 m, 
200 m, 4x 100 m). Není divu, že se na tohoto sportovce před 
startem zaměří všechny kamery. A tak celý svět mohl vidět, jak 
Usian Bolt před startem udělá zřetelné znamení kříže a pak oba 
ukazováčky pozvedne k nebi a stejným směrem obrátí své oči. 
Také bylo možné vidět v detailních záběrech, že má na krku tzv. 
zázračnou medailku, která pochází ze zjevení Panny Marie sv. 
Kateřině Labouré. (Mnozí z vás ji také nosíte). Nebudu skrývat, 

Nejrychlejší muž naší planety
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Charita Valašské Meziříčíže mě gesta fenomenálního atleta potěšila. Také mě potěšil 
článek v Katolickém týdeníku o svědectví některých sportovců 
na olympijských hrách. Proto jsem tento článek nechal otisk-
nout také v Životě farností. Dočtete se v něm mj. o fenomenál-
ní americké plavkyni Katie Ledecké, která měla dědečka Čecha. 
Ten emigroval do Spojených států v roce 1947.

o. Pavel

Na olympiádě v Riu padají rekordy, rozdávají se medaile a svět 
zkoumá zázemí těch, kdo si medaile odnášejí. Světová, a to ne-
jen křesťanská média přinesla v posledním týdnu několik svě-
dectví sportovců, kteří své naděje vkládají nejen v trenéra a sou-
stavnou přípravu, ale hlavně v Boha. 
Americká plavecká hvězda Katie Ledecká s českými kořeny se 
nevyznačuje žádnými zjevnými fyziologickými přednostmi, kte-
ré by jí v plavání dávaly náskok před ostatními, nemá například 
ani dlouhý trup, ani široký záběr paží jako Michael Phelps. Prý 
je to ve „vnitřní síle“, svěřila se americkému deníku Washington 
Post. A to nemluvila jen o síle fyzické, ale i o sepětí se svou rodi-
nou a vírou v Boha. „Katolická víra je pro mě velice důležitá. Byla 
a vždy bude. Je mojí součástí. S vírou je mi velmi dobře,“ řekla 
pro týdeník Catholic Standard.
Ledecká překvapila svět, když ve svých 15 letech jako nejmladší 
na olympiádě v americkém týmu vyhrála zlatou na 800 m volný 
styl v roce 2012 na OH v Londýně. Nyní v 19 letech sbírá v Riu 
další zlaté medaile. „Před každou soutěží se pomodlím jednu 
nebo dvě modlitby. Zdrávas Maria je nádherná modlitba a uklid-
ňuje mě,“ svěřila se absolventka několika katolických škol.
K Bohu se hlásí také světová americká šampionka v gymnasti-
ce Simone Bilesová, jejíž fenomenální gymnastické výkony se 
přirovnávají ke světové legendě Rumunce, Nadi Comaneciové 
z dob socialismu. Na rozdíl od ní však trojnásobná mistryně svě-
ta Simone Bilesová v neděle odpočívá, a jde s rodinou do kostela. 
Často zapálí svíčku a pomodlí se při soše sv. Šebestiána, patrona 
sportovců (ale i Ria de Janeira).
Víra je jedna z konstant jejího krušného života. Bilesová, které je 
nyní 19 let, se narodila i se svými třemi sourozenci v Ohiu. Mat-
ka však byla závislá na drogách a děti byly určeny do pěstounské 
péče. Nakonec si je však vzali její prarodiče z Texasu.
Simone Bilesová o své víře jinak na veřejnosti mnoho nemlu-
ví, na rozdíl od jiných členek gymnastického týmu jako Shawn 
Johnsová, která se účastnila olympiády v Pekingu a v Londýně, 
nebo Gabby Douglasová, která je v Riu nyní na své druhé olym-
piádě. Když však Simone Bilesovou jeden americký časopis po-
žádal, ať ukáže, co nosí ve své sportovní tašce, vytáhla balenou 
vodu, balzám na rty, sponky do vlasů a bílý růženec. „Maminka 
mi ho donesla z kostela. Před vystoupením se nemodlím. Mod-
lím se jindy, sama pro sebe, ale mám ho s sebou pro každý pří-
pad,“ uvedla. 
Ke vztahu k Bohu se také hrdě hlásí nyní zlatá portorická tenistka 
Mónica Puigová, kterou komentátoři označují jako zjevení letoš-
ních her. Nikdo neočekával, že tato hráčka na 34. místě žebříčku 
WTA porazí nejen světovou trojku, pak českou tenistku Petru 
Kvitovou, ale i světovou dvojku Němku Angelique Kerberovou.
Získala tím pro Portoriko, které je součástí USA, ale na olym-
piádě zápasí samo, první zlatou olympijskou medaili v historii. 
Po neuvěřitelné výhře nad Kvitovou se svěřila: „Začala jsem se 
modlit k Bohu a požádala ho, aby pomohl. Jsem katolička.“

Převzato z Katolického týdeníku

Sportovci v Riu zápolí,
ale také svědčí o Bohu

Červenec v Azylovém domě pro mat-
ky s dětmi
V měsíci červenci 2016 klientky Azylového 
domu pro matky s dětmi ve Valašském Mezi-
říčí s podporou azylového domu uspořádaly 
Rozloučení se školním rokem. Poděkování pa-
tří organizátorkám z řad klientek a firmě MP 
Krásno z Valašského Meziříčí, která věnovala 

na akci špekáčky na opékání.

V rámci vedení klientek k hospodárnému vaření jsme v azylo-
vém domě vyhlásili soutěž o nejlepší pomazánku. Soutěž měla 
úspěch - zúčastnila se většina klientek s dětmi.

Klientky azylového domu pro matky s dětmi využily pozvání me-
ziříčských hasičů k exkurzi pro matky i děti. Pracovníci ukazovali 
maminkám i tatínkům rizika požáru, která hrozí např. při neo-
patrném zacházení s elektropřístroji, vysvětlovali, jak postupo-
vat v případě už vzniklého požáru apod. Děti zajímala hasicí a 
záchranářská technika, nadšeně si prohlédly i prolezly některá 
vozidla či jiné pomůcky z vozového parku hasičů. S hasiči jsme 
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Klientky azylového domu pro matky s dětmi měly možnost 
zúčastnit se přednášky pastorační asistentky Charity Valašské 
Meziříčí ke státnímu svátku Sv. Cyrila a Metoděje. Maminky          
(i někteří tatínci) a jejich děti se besedy aktivně účastnili, měli 
množství dotazů. Děti nakonec vyplnily soutěžní dotazník a za 
správné odpovědi získaly malou odměnu. 

následně domluvili pokračování spolupráce sérií přednášek pro 
klientky na téma: Jak se chránit před požárem a co dělat, když 
už požár nastane.

PŘEDNÁŠKA PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
Ve čtvrtek 25. srpna 2016 v 17:00 se uskutečnila dvouhodino-
vá přednáška o Gruzii. Akce proběhla v rámci aktivizace pro 
lidi bez přístřeší v prostorách Charity na Zámecké ulici ve Va-
lašském Meziříčí. O horách, památkách a svých zážitcích při 
cestování Gruzií přišel popovídat Mgr. Jan Husák, odborný pra-
covník Muzea regionu Valašsko, který tuto zemi navštívil v létě 
minulého roku 2015. Přednášky se zúčastnilo přibližně 15 lidí 

– uživatelů i pracovníků. Akce proběhla v příjemné atmosféře, 
uživatelé Noclehárny a Denního centra se zájmem poslouchali, 
měli různé dotazy, rozvinula se i diskuze. Přednáška zaujala na-
tolik, že mnozí posluchači měli chuť si zakoupit letenky a vydat 
se putovat po zemi gruzínské, ale nakonec jsme zůstali v krajině 
valašské…
Děkujeme přednášejícímu i zúčastněným a těšíme se na další 
podobnou akci!

Pracovníci Noclehárny, Terénní služby a Denního centra    

Dále na podzim připravujeme:
3. - 7. 10. je Týden sociálních služeb. V rámci této akce bude ve 
čtvrtek 5.10. na náměstí ve Valašském Meziříčí jarmark nezisko-
vých organizací, kde naše Charity představí své služby.
V sobotu 12. 11. 2016 od 8.00 do 20.00 hodin bude v místním 
Kauflandu probíhat další ročník Národní potravinové sbírky. Cí-
lem sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upo-
zornit veřejnost na to, že i v České republice je chudoba pro-
blémem a že je zde mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které 
si sami nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na 
pomoci druhých.
Noc venku - čtvrtek 24. 11. 2016 - tato akce se ve Valašském 
Meziříčí uskuteční poprvé. Zájemci mají možnost přespat v lis-
topadu pod širým nebem, tak jako mnozí lidé bez přítřeší, kteří 
bohužel možnost se vyspat jinak nemají.
1. adventní neděli tj. 27. 11. 2016 bude před kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie probíhat prodej adventních věnců.
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V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí se 
uskuteční další ročník mezinárodního varhanního festivalu, kte-
rý pořádá ZUŠ Alfréda Radoka. Můžeme se těšit na tři koncerty. 
První osobností, která se představí na koncertě 6. září za Čes-
kou republiku, bude mladý umělec Josef Kratochvíl z Valašské-
ho Meziříčí. Na zdejší ZUŠ Alfréda Radoka absolvoval hru na kla-
vír a varhany u Bohumíra Kratochvíla. Ve studiu varhan a klavíru 
pokračoval v Ostravě na Janáčkové konzervatoři a gymnáziu u 
Martiny Zelové, Lukáše Hurtíka a Moniky Tugenliebové. Nyní 
je posluchačem hudební akademie (Karola Syzmanowskiego) 
v polských Katowicích ve třídě Juliana Gembalského (varhany) 
a Roberta Marata (klavír). Zúčastnil se mnoha mezinárodních 
interpretačních kurzů u významných varhaníků (Thierry Escaich, 
Jean Babtiste-Monnot, Martin Schmeding, Bernard Haas, Jaro-
slav Tůma, Jozef Serafin, Martin Sander). Vystupuje na koncer-
tech nejen u nás, ale také např. na Slovensku, Polsku, Němec-
ku, Litvě, Irsku. Za pozornost stojí duchovní skladba J. Reukeho, 
která zazní na tomto festivalu poprvé. Jedná se o duchovní 
skladbu v sonátové formě inspirovanou 94. žalmem a je to zá-
roveň jedno z nejrozsáhlejších děl v celé varhanní literatuře.  
Druhým, rovněž mladým interpretem, kterého uslyšíme 4. 10., 
bude maďarský virtuoz Balasz Szabó. Svá hudební studia začal 
v 15 letech, později absolvoval Lisztovu Akademii v Budapešti a 
ve svém vzdělávání pokračoval v Německu, Itálii a Holandsku. 
Jeho bohatý repertoár zahrnuje téměř všechny hudební epo-
chy. Specialistou je však především na německého romantické-
ho skladatele Maxe Regera, jehož některá díla zazní v našem 
kostele. Za zmínku stojí především chorálové variace Hallelujah, 
Gott zu loben. Mezi jeho největší úspěchy patří jednoznačně 
druhá cena na jedné z nejprestižnějších varhanních soutěží svě-
ta – Grand prix de Chartres v Paříži. Působí také jako pedagog 
na Akademii Franze Liszta v Budapešti i na tamnější konzerva-
toři. Zabývá se také historickou opravou varhan, muzikologií a 
hudební teorií. 
Třetí koncert bude patřit americkému interpretovi působícím 
pedagogicky i na Slovensku. David di Fiore začal svou úspěš-
nou kariéru recitálem na nejslavnějších světových varhanách 
Notre-Dame v Paříži. Jeho koncertní činnost zahrnuje vystou-
pení na mezinárodních festivalech v Rakousku, Maďarsku, Pol-
sku, Rumunsku, Francii, Itálii, USA a Kanadě. Za své umění vděčí 
francouzské pedagožce a varhanici Odile Pierre. Účinkoval jako 
sólista a dirigent pro Arcidiecézi Seattle a pro Národní asoci-
aci metodistických hudebníků. Národní katolická vzdělávací 
asociace mu udělila titul „Distinguished Graduate“ (významný 
absolvent). V roce 2009 byl za přínos pro slovenskou varhanní 
kulturu oceněn diplomem občanského sdružení Ars Ante Por-
tas (Před branami umění). 
Srdečně zveme

Bohumír Kratochvíl, dramaturg festivalu

Mezinárodní varhanní festival
Podzimní varhany 2016

Drazí bratři v kněžské službě,
jako účastník Synody o rodině v roce 2014 cítím povinnost roz-
šířit naši službu rodinám. Proto vítám jednu z nabídek CMTF 
Univerzity Palackého v Olomouci, která zahajuje od října tohoto 
roku kurz v rámci systému celoživotního vzdělávání, který bude 
zaměřen na formaci a výcvik zkušených manželských párů, kte-

Kurz párového doprovázení

ré budou po jeho absolvování schopni nabízet službu párového 
doprovázení mladým manželským párům v začátku jejich man-
želského života, kdy se odehrávají důležité procesy formování 
jejich společného životního scénáře a kdy je dobré tento proces 
citlivým, ale účinným způsobem podpořit. Tato služba nenahra-
zuje žádnou z dosavadních aktivit pastoračního doprovázení 
manželů, pouze ji bude, pokud se osvědčí, určitým specifickým 
způsobem doplňovat. Kurz je možné nabídnout manželským 
párům, které se už angažují v centrech pro rodinu či v přípravě 
snoubenců.
Garantem kurzu je PhDr. Josef Zeman, zakladatel a první ředitel 
Národního centra pro rodinu v Brně, dnes vedoucí Manželské a 
rodinné poradny Bethesda v Brně. Pokud máte ve své farnosti 
podle Vašeho uvážení vhodný manželský pár a máte zájem při-
spět k postupnému zavedení této služby u vás, věnujte pozor-
nost dalším podrobnějším informacím.
Informace o možnosti studia kurzu pro asistenty pro doprová-
zení manželů na Cyrilometodějské teologické fakultě UP Olo-
mouc.
Pro studium jsou vyhledávány k této službě motivované man-
želské páry, které žijí v křesťanském manželství již 10 až 15 let. 
Mají již odrostlejší děti (kvůli možnosti jejich hlídání) a mají 
v rámci normy dobré komunikační schopnosti. Bližší informace 
o této metodě doprovázení mladých manželů jsou stále ještě 
dostupné v publikaci Doprovázení mladých manželů ke zralému 
vztahu, která vyšla před půl rokem u karmelitánů a je dostupná 
v jejich internetovém knihkupectví.
Studiu bude předcházet jednodenní prezenční přijímací řízení, 
v němž bude ze všech přihlášených vybráno asi deset pro vý-
cvik a studium vhodných párů. Termín tohoto přijímacího řízení 
bude přihlášeným včas oznámen, proto je vhodné s přihláškou 
dlouho neváhat. Pro vybrané vznikne studijní povinnost ab-
solvovat 5 setkání v Manželské a rodinné poradně Bethesda 
v Brně, kde bude vlastní vzdělání a výcvik pod garancí fakulty 
probíhat vždy od pátku 18.00 až 20.30 hod. a v sobotu od 9 00 
do 18 hod. Předpokládané termíny víkendů jsou 7.- 8.10. 2016, 
18.-19. 11.2016, 20.-21. 1. 2017, 17.-18. 2. 2017 a 17.-18. 3. 2017. 
Předpoklady k získání dokladu o úspěšném ukončení studia od 
CMTF UP budou upřesněny. Cena kurzu, účtovaná teologickou 
fakultou, za každý ke studiu vybraný manželský pár je 5000,- 
Kč a musí být uhrazena do začátku kurzu. Manželé potřebují 
doporučení místního děkana nebo faráře. Protože budoucí ab-
solventi budou nabízet zdarma svou službu místním rodinám, je 
vhodné, aby jejich školné proplatila farnost či děkanát.  Pokud 
by uhrazení poplatku nebylo pro vás řešitelné, obraťte se na 
mě osobně. 
Bližší informace nebo přímo přihlášení na mailové adrese:
zemanjosef@volny.cz. Obsah studia a výcviku, včetně vyučují-
cích, je již dostupný na informačním portálu CMTF UP, infor-
mace na fakultě jsou k dispozici též u paní sekretářky Radmily 
Bartoňové.
Přihlašování zájemců by mělo proběhnout v červnu a první po-
lovině července 2016, poslední možný termín doručení přihláš-
ky je 15. 8. 2016, na pozdější přihlášky nemůže být brán zřetel.

arcibiskup Jan
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(pokračování z přednášky pana Radomíra Malého, historika, ke 
stému výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě r. 1917)

Panna Maria také předpověděla, že Portugalsko bude uchráně-
no válečných hrůz, což se také stalo. Portugalsko nebylo naci-
stickým Německem ani žádnou jinou mocností obsazeno a zů-
stalo neutrální a svobodné.

11. srpna 1917 nařídila policie rodičům vizionářů, aby je přived-
li na stanici. Velitel dos Santos, shodou okolností se jmenoval 
stejně jako otec vizionářky Lucie, je nařídil zavřít a s dětmi vedl 
výslech. To, že se zjevuje dětem Panna Maria, se rozneslo mezi 
lidem, což nemohla zednářská moc potřebovat. Proto chtěli po 
dětech, aby buď vše odvolaly a prohlásily, že si to vymyslely, 
nebo jim řekly všechna tajemství. Panna Maria je vyzvala, ať 
tajemství neříkají, že jim dá vědět v pravý čas, kdy je mají zve-
řejnit. Když děti zůstaly pevné, náčelník dos Santos pohrozil, že 
je odsoudí k smrti a vhodí do vařícího oleje. Dokonce sehráli 
nechutnou komedii, kdy je formálně odsoudili k smrti a řekli, 
že vedle se už vaří olej, nejprve odvedli Františka a potom Lucii 
a Hyacintu. Přesto děti zůstaly pevné a prohlásily: Raději pod-
stoupíme smrt, než bychom zradily Pannu Marii a Pána Ježíše.
Toto je jeden z velmi důležitých dokladů pravosti Fatimského 
zjevení, neboť tam, kde jsou zjevení falešná, vizionáři nakonec 
zaváhají a začnou se všelijak vykrucovat, nebo dávají najevo 
strach. Tyto děti však, František měl pouze 6 roků, přesto byly 
ochotny raději zemřít, dokonce strašnou smrtí, což svědčí o 
jasném nadpřirozeném původu tohoto zjevení. Záměr policejní 
moci ovšem byl, aby děti zůstaly 13. srpna ve vězení na policej-
ní stanici, aby ten den nedošlo ke zjevení Panny Marie. Teprve 
potom je pustili, ovšem děti 19. srpna Pannu Marii opět uviděly. 
Matka Boží jim řekla: "Ano, já vím, co se vám stalo, a proto ten 
zázrak, který chci udělat, aby ho všichni viděli, bude menší, ne-
bude tak velký. Chtěla jsem, aby ten zázrak byl velký, ale bude 
menší, protože vám bylo ublíženo."

13. září, to už bylo ve Fatimě hodně lidí, dokonce se šel podívat 
i generální vikář z města Leiria, což byla diecéze, pod niž Fatima 
spadala, někteří z přítomných viděli, jak slunce najednou jako 
by spadlo dolů a zase se vzneslo. To byla předzvěst toho, co 
mělo následovat 13. října. Viděl to i sám generální vikář, který o 
tom později vydal svědectví.

13. října 1917 - slíbený zázrak

Ovšem vizionáři a jejich rodiny byli ve velmi obtížném postave-
ní, protože zednářský tisk spustil proti nim kampaň, která byla 
potažmo zaměřena i proti katolické církvi.

"Je to všechno podvod a uvidíte, bude brzy odhalen. 13. října má 
být zázrak, ale k žádnému nedojde. Uvidíte, přijďte tam." Tak 
psaly všechny listy, katolický tisk nebyl tenkrát povolen, veške-
rá média v Portugalsku byla pod vlivem svobodných zednářů a 
ti všichni mluvili o podvodu. Udělali samotné věci, byť nechtěně, 
dobrou službu, protože vyzvali i nevěřící obyvatelstvo, aby tam 
šlo: "Poznáte, jaké to bude fiasko." Vizionáři i jejich rodiče měli 
strach. Co když k žádnému zázraku nedojde? Potom budeme 
souzeni pro podvod a vydáme se na posměch nejen celé vesnici, 
ale i celému Portugalsku.

Proroctví z Fatimy a 20. století Proto tam šly děti 13. října s velkým napětím. Zrovna lilo jako z 
konve, ale ze všech stran přijížděly obrovské davy, takže se tam 
nakonec sjelo 70 až 100 tisíc lidí.

K zázraku skutečně došlo. Panna Maria se zjevila opět tradičně 
na dubu a řekla Lucii, ať vyzve všechny, aby si stáhli deštníky. 
Rozestoupilo se náhle nebe, mraky šly od sebe a všichni uviděli 
slunce. To se nejprve začalo otáčet kolem své osy a vystřelovalo 
paprsky různých barev. Potom najednou začalo padat dolů, na-
před pomalu, potom prudce, takže se lidé lekli. Všichni to viděli, 
i ti nevěřící. Bylo tam mnoho obrácení, i ateisté, kteří se celý 
život rouhali Pánu Bohu, najednou začali volat: "Pane, smiluj se 
nade mnou, smiluj se." Mysleli, že přichází konec světa.

Poté nastoupil další zázrak, o kterém se příliš nemluví. Ti lidé, 
kteří tam šli, byli promočení deštěm. Najednou bezprostředně 
potom, co se slunce vrátilo na oblohu, ucítili, že jejich oděv je 
úplně suchý, jako by vůbec nepršelo.

Nakonec musel zednářský tisk kapitulovat. I ten nejrozšířenější 
deník "O Século", který byl naprosto nevybíravý ve štvanicích 
proti katolíkům, najednou začal psát objektivně, že zde došlo 
skutečně k nevysvětlitelnému jevu a popsal celý ten sluneční 
zázrak tak, jak proběhl, protože redaktoři tohoto deníku, kteří 
tam byli přítomni, viděli totéž, co ostatní.

Americký spisovatel John Haffert v roce 1960 si dal tu práci a 
navštívil většinu tehdy ještě žijících svědků fatimského zázraku. 
Ještě jich žily stovky a většinou vypovídali úplně přesně totéž. I 
ti, kteří byli nevěřící, i ti, kteří se neobrátili. Bylo tam mnoho lidí, 
kteří viděli zázrak, a přesto se nestali katolíky. Pán Ježíš řekl:

"... i kdyby někdo z mrtvých vstal, tak neuvěří ..." Kdo uvěřit ne-
chce, kdo má bytostný zájem neuvěřit, tomu nepomůže, i kdy-
by viděl stovky zázraků. Tak i ti redaktoři, kteří nakonec museli 
psát, jak to skutečně bylo, se ve své většině neobrátili, zůstali 
nadále nevěřícími a znovu později ve svých článcích proti církvi 
a katolíkům štvali.

Nicméně, kdo se na to objektivně podívá a v hlavě si vše nále-
žitě srovná se zdravým rozumem, musí nutně uznat, že tady k 
zázraku došlo. Tento sluneční zázrak nemá v minulosti obdoby 
a navíc byl zdokumentován, protože se jej podařilo celé řadě 
lidí, kteří tam měli fotoaparáty, vyfotit. Existovalo kolem 1000 
snímků, ovšem za zednářského režimu bylo skoro všechno zni-
čeno. Dodnes existuje pouhých 13 snímků tohoto slunečního 
zázraku.

Později se objevily pokusy interpretovat to přirozeně, že prý do-
šlo k nějaké písečné bouři v severní Africe, která je nedaleko od 
Portugalska, a že vítr zavál písek až tam a to prý vytvořilo tako-
vý jev, kdy se zdálo v té písečné bouři, že jde o padající slunce. 
Jenže pokud by to bylo pravdou, tak by se tam musela nalézt 
zrnka písku, jenže nic takového se tam nenašlo. Nikdo neod-
diskutuje, že se jednalo opravdu o zázrak, o mimořádný, lidsky 
nevysvětlitelný úkaz. A když to dáme do souvislosti s výzvami 
Panny Marie k obrácení, k pokání, tak je to jednoznačným po-
tvrzením naší katolické víry a toho, že náboženství, ve kterém 
jsme byli vychováni nebo které jsme přijali je náboženstvím 
pravdivým a pravým.

(pokračování příště)
k Jubileu Fatimy připravil Václav Chládek
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Aktuální informace naleznete také na farních 
webových stránkách farnost-valmez.cz

SLOVO ŽIVOTA – spiritualita hnutí fokolare - VE VALAŠSKÉM 
MEZIŘÍČÍ bude v pondělí 19. září, 3. a 17. října po večerní mši 
svaté na faře. 

Hnutí modlitby matek zve na modlitební triduum, které se 
bude konat ve dnech 23. až 25. září ve farním kostele ve Va-
lašském Meziříčí. V pátek a v neděli před večerní mší svatou 
v 17.30 hodin. V sobotu po ranní mši svaté.

Mše svaté na měsíc listopad a prosinec VE VALAŠSKÉM ME-
ZIŘÍČÍ se začnou zapisovat v pondělí 26. září po ranní mši svaté. 
První setkání těch, kteří se budou připravovat v dospělém věku 
na křest nebo na 1. sv. přijímání VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ bude 
v pondělí 26. září  v 19.30 hodin v učebně na faře.

28. září - slavnost sv. VÁCLAVA a zároveň Výroční den jmeno-
vání Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992). 
Národní pouť ve Staré Boleslavi je ve středu 28. září.
Mše svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin a v 8.00 
hodin a večer v 18.30 hodin. Mše svatá bude také v 10.00 hodin 
v kapli sv. Václava v Podlesí. V Lešné bude mše svatá v 8.30 ho-
din. O této slavnosti bude v olomoucké katedrále sv. Václava 
mše svatá v 10.00 hodin.

První sobota v měsíci – 1. října. Ve farním kostele ve Valašském 
Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 
hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně.

První pátek v měsíci – 7. října. Po ranní i večerní mši svaté ve 
farním kostele ve Valašském Meziříčí bude obvyklá pobožnost k 
Srdci Páně. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po celý den 
s možností tiché adorace. Výstav může být přerušen v přípa-
dě  pohřbu. Po večerní mši svaté v 19.45 hodin bude následovat 
společná hodinová adorace se zpěvy před Nejsvětější svátostí. 
tichá adorace pak bude pokračovat po celou noc do 4.30 hodin, 
kdy následuje modlitba sv. růžence.

FARNÍ Pouť na Svatý Hostýn se uskuteční ve středu 5. října. 
Zájemci ve Valašském Meziříčí ať se přihlásí nebo nechají při-
hlásit, nejlépe v úředních hodinách na faře. V Lešné a v Jasenici 
po mši svaté. Odjezd autobusů ve Valašském Meziříčí bude v 
9.00 hodin z autobusového nádraží. Poutníci z Poličné mohou 
nastupovat na zastávkách městské dopravy. Odjezd autobusu 
z Jasenice bude v 8.20 hodin, z Perné v 8.25 hodin a od školy 
v Lešné v 8.30 hodin. Mši svatou v 11.15 hodin a svátostné po-
žehnání ve 13.00 hodin můžete také sledovat na internetových 
stránkách Svatého Hostýnu. 

MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 
bude v pátek 14. října v 18.30 hodin, 11. listopadu a  9. prosince 
v 17.30 hodin.
V letošním školním roce proběhne VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 
příprava na biřmování. Přihlášky jsou ve farním kostele na stol-
ku u kancionálů. První setkání biřmovanců proběhne v pátek 14. 
října v 19.30 hodin na faře. Přihlášky odevzdají biřmovanci nej-
později na prvním setkání.

DEN MODLITEB ZA MISIE je v neděli 23. října. 

INFORMACE SVĚCENÍ ZVONŮ V LEŠNÉ bude až v sobotu 29. října v 14.00 
hodin. (V minulém Životě farnosti bylo uvedeno datum 2. října.)

KE ZMĚNĚ ČASU DOJDE ze soboty 29. října na neděli 30. říj-
na. Posuňte si ručičky o hodinu zpět! První večerní mše svatá 
v 17.30 hodin bude v neděli 30. října.

DRUHÝ KONCERT VARHANNÍHO FESTIVALU se uskuteční v úte-
rý 4. října v 18.00 hodin ve farním kostele ve Valašském Meziříčí. 
Účinkující Balász Szabó z Maďarska.

TŘETÍ KONCERT VARHANNÍHO FESTIVALU se uskuteční v úterý 
8. listopadu v 18.00 hodin ve farním kostele ve Valašském Me-
ziříčí. Účinkující David di Fiore z USA.

SVATÝ HOSTÝN
2. října – růžencová pouť
8. – 9. října – dušičková pouť
15. října – svatohubertská pouť

V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo 
více miluje, kdo umí z lásky odpouštět s vědomím, že on sám 
potřebuje odpuštění od lidí i od Boha. Milosrdná láska nepo-
hrdá spravedlností, ale ze soucitu ji překračuje, když doplňuje, 
co druhý v lásce nedotáhl. Láska, která odpustí, nikdy odpuš-
těnou vinu nepřipomíná, ale vidí druhého novýma očima jako 
očištěného.
Drazí rodiče, zaveďte tuto praxi do Vaší rodiny a naučte to 
i Vaše děti. Zachráníte svou rodinu před nebezpečím rozpadu, 
dětem zajistíte lásku domova, na kterou mají právo, a budete 
z nich mít radost i v budoucnosti. Nemůžete dát dětem nic vět-
šího než dobrou křesťanskou výchovu.

z Pastýřského listu arcibiskupa Jana Graubnera 
k zahájení školního roku 2016

nová kniha o o. Toufarovi
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Odpověď na otázku ze strany 3: Na tuto skálu jsem vylezl na 
desátý pokus za 10 vteřin. Přesně na deset vteřin je totiž možné 
nastavit u mého fotoaparátu samospoušť.

o. Pavel

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

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Jaroslava Pobořilová *10. 2. 1928 †16. 6. 2016, Poličná 85
Marie Poláchová *6. 12. 1926 †18. 6. 2016, Krhová-Hrádky 572
Ludmila Janišová *21. 6. 1936 †20. 6. 2016, Rožnov pod R., 
J. Fučíka 1605
Ladislav Podešva *25. 11. 1921 †24. 6. 2016, Krhová 167
Deziderius Janda *18. 11. 1941 †23. 6. 2016, Podlesí 72
Jaromír Staněk *30. 9. 1940 †1. 7. 2016, Pod Oborou 75
Daniela Provázková *1. 6. 1939 †3. 7. 2016, J. K. Tyla 418
Hynek Tomaštík *26. 5. 1940 †30. 6. 2016, Poličná 59
Jitka Žlebková *30. 12. 1937 †5. 7. 2016, Podlesí 33
Marie Pekařová *1. 1. 1928 †9. 7. 2016, J. K. Tyla 1412
Alena Zemanová *13. 4. 1938 †17. 7. 2016, Podhoří 519/35
František Žlebek *24. 7. 1956 †19. 7. 2016, Soudní
Antonín Kocourek *27. 2. 1940 †22. 7. 2016, Havlíčkova 1176
Anna Pelcová *4. 11. 1928 †28. 7. 2016, Hrachovec 2
Ludmila Zetková *10. 5. 1930 †30. 7. 2016, Jarcová 197
Dobromila Marková *17. 11. 1932 †5. 8. 2016, Luka, okr. Litovel
Bohumil Kašík *25. 9. 1927 †10. 8. 2016, Hulince 428
Ludmila Dančáková *3. 9. 1940 †13. 8. 2016, Jarcová 173
Anežka Kozáková *13. 4. 1946 †16. 8. 2016, Jasenice 80

Dne 20. srpna na Prostřední Bečvě se uskutečnil tradiční tur-
naj ve fotbale pro ministranty a farníky. I naše farnost Valašské 
Meziříčí nás vyslala na tento turnaj, na kterém náš tým (viz foto 
na vedlejší straně) obhájil 1. místo z předloňského roku. Zvítě-
zili jsme ve všech utkáních až na jedno proti farnosti Kelč, kteří 
se asi více modlili. Před každým zápasem jsme vzývali Ducha 
Svatého o pomoc, která se dostavila s touhou čestně vybojovat 
každý míč a dopravit ho do soupeřovy branky. Jako Odměnou 
je nám dobrý pocit a radost ze hry, pohár, diplom a dětské šam-
paňské. Dá-li Pán, za rok se tam zase objevíme a poháněni mod-
litbami se pokusíme obhájit tento výsledek.

Pavel Žilinský

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Eliška Sofie Pupíková
Denisa Vodičková
Václav Jan Černý
Milan Ovčačík
Michal Cahlík
Lukáš Ovčačík
Filip Gabriel Lacina
Magdaléna Marie Čtvrtková
Sofie Marie Folvarčná
Stanislav Mechl
Matouš Varga

Rozálie Grygarová
Jan Mužík
Dominik Tomáš Ressel
Jakub Smékal
Eliška Malinová
Barbora Kučerová 
Tadeáš Juda Marušák
Maxmilian Dostál
Dominik Bronislav Štábl
Daniel Izák Vašíček

Lešná
Nikol Petra Urbancová
Eliška Válková

Anna Marie Trávníčková
Liam Petr Jurco

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Pavel Kolaja  Kateřina Kolajová
 Křižná 618/21  Křižná 618/21

 Lukáš Pavlůsek  Lucie Žlebková
 Podlesí 460  Podlesí 95

 Richard Vala  Eliška Jurečková
 Jablůnka 96  Pržno 7

Lešná
 Pavel Heralt  Magda Pořická
 Čajkovského 595  Lešná – Příluky 47

Lešná

Zdeněk Rada *6. 11. 1960 †18. 6. 2016, Lhotka nad Bečvou 55
Ludmila Králová *19. 1. 1940 †6. 8. 2016, Lešná-Vysoká 5
Ludmila Janotová *8. 10. 1942 †13. 8. 2016, Tolstého

Mariánské informace
• V sobotu 1. 10. 2016 proběhne v ČM Fatimě  Koclířov Národní 
mariánská konference Světového apoštolátu Fatimy a marián-
ských ctitelů za účasti pomocného biskupa královehradeckého 
Mons. Josefa Kajneka.
• Je možnost u mě získat video záznam svědectví Dr. Gloria Polo 
ze setkání v Žilině a přednášky P. Paula Sigla z modlitebního dne 
v Nitře, vše se slovenským překladem.

Václav Chládek

Ministrantský turnaj sv. Zdislavy

Vzhledem k měnící se rodinné situaci (péče o starší osobu)
hledám pro naši rodinu 3 nebo 4pokojový byt.
Byt nabízíme výměnou za starší rodinný domek se zahradou 
v Hrachovci u Val. Meziříčí. 
Suchá Zdenka 732789532

Inzerát

Příští rok chceme vymalovat  farní kostel ve Valašském Meziří-
čí. Proto je třeba zajistit odvlhčení kaple Panny Marie. Sanační 
omítka je zde vlhká téměř do dvou metrů. K osekání a otlučení 
této omítky dojde v týdnu od 10. do 15. října. Už teď prosím 
ochotné brigádníky, aby nám pomohli. Především chci ale upo-
zornit, že v tomto týdnu budou od pondělka do pátku mše svaté 
mimořádně v kostele sv. Jakuba v Krásně. Další informace zazní 
průběžně v ohláškách. 
o. Pavel

Důležité upozornění!
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Barokní pašije na Svatém Hostýně

Ministranstský turnaj sv. Zdislavy

Součástí Letní školy barokní hudby bylo provedení Janových pašijí od J. S. Bacha 13. srpna v bazilice na Svatém Hostýně. Nezapome-
nutelný zážitek!                            o. Pavel  



Ž i vo t  f ar n o s t í  č í s l o  7,  r o č n í k  X XI I I
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, Tisk: Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí.

redakce: Mgr. P. Pavel Stefan, Evžen Hlavica, grafická úprava a realizace: Evžen Hlavica, jazyková a stylistická korektura: Mgr. Alžběta Dřímalová.
Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf@farnost-valmez.cz anebo osobně odevzdejte na faře.

Toto číslo vychází o 25. neděli v mezidobí, 18. září 2016. Uzávěrka příštího čísla je 13. října 2016.
http://farnost-valmez.cz/

zkus to vidět z druhé strany

Když jsem šel nedávno na Trojačku, začal se mi předvádět mo-
týl – paví očko. Nedal jinak, než že ho vyfotím ze všech možných 
stran a úhlů. Pak mě zaujaly tyto dvě fotky. Stejný motýl a jaký 
rozdíl!
Podobné to může být i v našem životě. Různé věci a události 
vidíme z jiného úhlu pohledu. Někdo třeba nadává na to, že prší, 
jiný ví, že bylo dlouho sucho a je vděčný za déšť. Můžeme si ří-

kat, že nic není tak černé, jak se na první pohled zdá. A také, že 
všechno zlé je k něčemu dobré. 
Dá se to, ale obrátit a říct si: Všechno dobré je k něčemu zlé! Tak 
se jmenovala knížka, která se mi nedávno dostala do ruky.  Je 
dobré, abychom nepropadli přehnanému optimismu a ve chví-
lích úspěchu mysleli na to, že to tak stále nemusí být.

o. Pavel


