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Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, 
uč mě chodit po svých stezkách.

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, 
vždyť jsi Bůh, má spása,

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, 
na své milosrdenství, které je od věčnosti.

Hospodin je dobrotivý, přímý, 
proto ukazuje hříšným cestu. 

On pokorné vede cestou práva, 
on pokorné učí chodit po své cestě.

Všechny stezky Hospodinovy 
jsou milosrdenství a věrnost pro ty, 

kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. 
Žalm 25,4-6.8-10
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Prázdninové putování II. (Litoměřice a okolí)

Nedaleko Litoměřic je Jablonné v Podještědí. Zde žila a zemřela sv. Zdislava. V kryptě pod bazilikou sv. Vavřince jsou uloženy její 
ostatky. I dnes je možné si vyprosit na přímluvu této světice mnoho milostí.

Pokaždé, když jsem v Litoměřicích, navštívím také Roudnici nad Labem. Ve městě je bývalý augustiniánský klášter a kostel Narození 
Panny Marie. V kostele je nádherný obraz Roudnické madony (originál je v Národní galerii). Gotický klášter velmi poničili husité. Něco 
ale přece jen zůstalo. Velmi rád se modlím v kapli kláštera. Je to bývalá knihovna. 
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V minulosti měla každá diecéze svůj seminář. Především to pla-
tilo o arcidiecézi pražské a olomoucké. V dnešní době u nás exis-
tují dva kněžské semináře. V Praze pro Čechy, v Olomouci pro 
Moravu a Slezsko. V době, kdy jsem studoval teologii a připra-
voval se na kněžské poslání, tomu tak nebylo. Pro celou Českou 
republiku existoval jediný kněžský seminář, a to v Litoměřicích. 
Není těžké si domyslet proč. Kandidáti na kněžství byli soustře-
děni v oblasti, která vykazovala nejmenší religiozitu. V tomto 

českém pohraničí chodí do kostela i dnes nejméně lidí z celé 
České republiky. Díky tomu jsme ale poznali tento nádherný 
kout naší vlasti. Velmi rád se do Litoměřic vracím nejen proto, 
že jsem tady prožil nejkrásnější léta svého života, ale i proto, že 
severní Čechy mají úžasnou atmosféru. Jsou tady nádherné his-
torické památky, některé dokonce ze středověku. Svoje kouzlo 
má České středohoří a další oblasti. Například: Podještědí, Ko-
kořínsko, Poohří a Českosaské Švýcarsko.

o. Pavel

V roudnickém kostele jsou pozdně gotické obrazy. Zcela jedinečným způsobem znázorňují utrpení Krista 

Poprvé jsem navštívil Českosaské Švýcarsko. Neviděl jsem sice Pravčickou bránu, ale i okolí Jetřichovic stálo za to. Na fotce vlevo 
vidíte Mariinu vyhlídku. V těchto skalách jsem potkal učitele z gymnázia ve Valašském Meziříčí a jejich rodinné příslušníky. Na fotce 
vpravo vidíte Václava Dřímala.
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Za zmínku stojí také Máchův kraj – Kokořínsko. Každý zná asi Máchovo jezero a Bezděz. Nádherné místo je Nedvězí blízko města, 
které se jmenuje Mšeno. Z vrcholu Nedvězí je jedinečný výhled na celou krajinu. Je vidět Ještěd, Říp, České středohoří, Bezděz a další 
(na snímu vlevo je Milešovka). Ve Mšeně působil a zemřel P. Bohuslav Bártek, který pocházel z Veselé. Byl prodavačem ve Valašském 
Meziříčí a na kněze byl vysvěcen v kostele v Zašové. Vzpomeňme na něho v modlitbě. Zemřel před necelými dvěma lety ve věku ne-
dožitých 55 let.

Nakonec ještě místo, které ne mne udělalo velký dojem. V Poohří je městečko Peruc (tam se potkali Oldřich a Božena) a nedaleko 
je obec Stradonice. Na Zadních Valech, které byly součástí keltského hradiště, byla nedávno postavena malá rozhledna. Je odtud 
nádherný výhled na celé České středohoří včetně dominanty, kterou je hrad Hazmburk (na snímku zcela vpravo). Lidem, kteří se o 
rozhlednu starají, posílám toto číslo Života farností a zdravím je.

o. Pavel
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Slovo života na říjen 2016

Modlitba za Prahu

Valašsko se modlí za Prahu
Praha a Valašsko, jde to vůbec dohromady? Naše jediné velko-
město, které má 1 247 000 obyvatel a patří mezi nejkrásnější 
města na světě, a náš skromný kraj pod Beskydami? Možná bu-
deme překvapeni, když si uvědomíme, kolik sem v minulosti při-
jíždělo z Prahy významných osobností. Proč právě tady? Besky-
dy nejsou nejvyšší hory a ze všech našich hor jsou od Prahy nej-
dále. Vysvětlení je docela jednoduché. Beskydy byly v minulosti 
jedinými horami v naší vlasti, ve kterých se mluvilo česky. Ve 
všech ostatních horách žili sudetští Němci (Krkonoše, Jeseníky, 
Šumava atd.). Není divu, že se významné osobnosti historie čes-
kého národa cítily nejlépe v Beskydech. Právě proto byl hned 
druhý základní kámen pro Národní divadlo přivezen do Prahy 
z Radhoště. V Národním divadle je obraz Radhoště i Svatého 
Hostýna. Z toho vidíme, že Praha a Valašsko měly v minulosti 
vždy něco společného.
Proč tato úvaha? Letos v létě jsem měl možnost navštívit jak 
Radhošť, tak také Prahu. V Praze jsem byl mj. na výstavě o Kar-
lu IV. a také jsem jako vždy navštívil kostel Panny Marie Vítězné 
na Malé Straně, kde je Pražské Jezulátko. Když jsem se vracel 
rychlíkem z Prahy, myslel jsem na to, jaké poklady skrývá Praha 
pro věřícího člověka a kolik turistů ji každoročně navštíví. Kolik 
dětí a studentů může zhlédnout katedrálu Svatého Víta, Karlův 
most a další významné památky. A tak mě napadlo, že povzbu-
dím čtenáře Života farností k tomu, aby se za Prahu i za všechny, 
kdo ji navštěvují, modlili. Ať chceme nebo nechceme, to co se 
děje v Praze, má vliv na celou Českou republiku. Proto si myslím, 
že by duchovní pouto mezi Prahou a Valašskem mělo pokračo-
vat. My tak můžeme čerpat z křesťanských duchovních kořenů 
naší české historie a být v kontaktu s našimi národními světci 
(sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Jan Nepomucký atd.). Praze a těm, 
kteří v ní žijí, můžeme vyprošovat Boží milosrdenství a Boží po-
žehnání.
Na závěr tohoto článku bych se chtěl podělit o jeden zážitek z 
Prahy. Měl jsem možnost navštívit fotografa, který velmi hez-
ky fotí naše hlavní město. Jmenuje se Richard Horák a už léta 
fotí zdarma pro Arcibiskupství pražské. Při této příležitosti jsem 
si nejenom koupil jeho kalendář, ale také jsem mu ukázal ten 
svůj. A protože se mu líbila fotka Beskyd, dovolil jsem si ji dát 
na poslední stránku Života farností vedle fotky Prahy, kterou mi 
pan Horák daroval. Ať i tyto dvě fotografie povzbudí každého 
z nás k modlitbě za Prahu. Pokud se chcete podívat na někte-
ré další krásné fotky Richarda Horáka, najdete je v jeho galerii: 
www.richard-horak.cz
Ještě připojuji modlitbu za Prahu

Dobrý Bože, apoštol Pavel nám připomíná, že se máme modlit 
za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, 

abychom mohli žít tichým a klidným životem. (1Tim 2,2) 
Prosíme Tě tedy za našeho prezidenta, za vládu, parlament, 
senát a za všechny zákonodárné orgány, které sídlí v našem 
hlavním městě. Žehnej jim, ať vládnou moudře a spravedlivě.

Prosíme Tě také za všechny obyvatele Prahy a za všechny, 
kdo za jakýmkoliv účelem naše hlavní město navštěvují. 

Často vidí věže kostelů a chrámů, které tvoří neodmyslitelnou 
součást „stověžaté Prahy“. Někdy procházejí nebo projíždějí 
kolem různých kostelů, jindy jako turisté chrámy navštěvují. 

Žehnej jim a doprovázej je na jejich cestách, abychom se 
s nimi jednou setkali v nebeském Jeruzalémě, ve tvém domě.

V Praze žijí také věřící křesťané. Někteří pocházejí z našeho 
města a kraje. Dej jim svého Svatého Ducha a jeho dary, aby 
v Praze víru neztratili, ale byli pro ostatní světlem světa, solí 

země a kvasem nového života. Ať svědčí 
slovem, skutky i postojem o tvé milosrdné lásce.

Uznáváme, Pane, že jsme jako národ v dějinách obdrželi mnoho 
darů a nezasloužených milostí. Přiznáváme, že jsme je všechny 
ne vždy dobře využili. Prosíme tě o tvé milosrdenství pro celý 

náš národ a zvláště pro Prahu. 

Chceme přijímat tvé dary a milosti i za ty, kdo je nepřijímají. 
Chceme se modlit za ty, kdo se nemodlí, a klanět se ti za ty, 

kteří se ti neklanějí. Zvláště tě prosíme za ty, kdo ztratili naději 
ve tvé milosrdenství. Dej nám svého Svatého Ducha, ať ti stále 

více důvěřujeme a našim bližním ukazujeme cestu k tobě.

Nakonec tě, Pane, prosíme, abys chránil Prahu před úklady 
zlého ducha. Pošli své anděly v čele se svatým 

Michaelem archandělem, aby naše město střežili 
před nepřáteli spásy ve dne v noci. Amen.

o. Pavel

„Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou 
prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny.“ (Sir 28,2)

V násilné společnosti, jakou je ta, v níž žijeme, není odpuště-
ní na pořadu dne. Jak odpustit tomu, kdo zničil rodinu, kdo se 
dopustil těžkých zločinů nebo kdo nás třeba jen hluboce zasáhl 
tím, že nám zničil kariéru nebo že zklamal naši důvěru?
Prvním spontánním krokem je pomsta, odplatit zlo zlem a spus-
tit tak spirálu nenávisti a agresivity, která „barbarizuje“ společ-
nost. Nebo přerušit jakýkoli vztah a živit v sobě zášť a nevraži-
vost, čímž se dostáváme do postoje, který nám ztrpčuje život a 
ničí vztahy.
Slovo Boží razantně vstupuje do nejrůznějších konfliktních si-
tuací a jednoznačně nabízí to nejtěžší a nejodvážnější řešení: 
odpustit.
Tato nabídka tentokrát pochází od Siracha, mudrce ze starozá-
konního izraelského lidu, který ukazuje, jak absurdní by bylo, 
kdyby Boha o odpuštění žádal ten, kdo sám neumí odpouštět. 
V jednom textu staré židovské tradice čteme: „Komu (Bůh) od-
pouští hříchy? Tomu, kdo sám umí odpouštět.“1 Totéž nás na-
učil i sám Ježíš v modlitbě, kterou se obracíme k Otci: „Otče… 
odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“2

I my děláme chyby a pokaždé chceme, aby nám bylo odpuš-
těno! Prosíme a doufáme, že nám bude dána nová šance začít 
znovu, že nám budou druzí opět důvěřovat. Když je tomu tak s 
námi, nebude tomu tak i s druhými? Nemáme milovat bližního 
jako sebe sama?
Chiara Lubichová, která nám i zde pomáhá porozumět Slovu, 
vysvětluje výzvu k odpouštění takto: „Neznamená to zapome-
nout, což často znamená neochotu podívat se pravdě do tváře. 
Odpuštění není slabost, jakou by bylo pominutí křivdy ze stra-
chu, že ten, kdo ji spáchal, je silnější. Odpuštění nespočívá v 
tom, že zlehčíme to, co je závažné, nebo že prohlásíme zlo za 
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Vrcholem Svatého roku Božího 
milosrdenství je vděčnost

dobro. Odpuštění není lhostejnost. Odpuštění je skutek vůle a 
bdělého rozumu, tedy svobody, která spočívá v tom, že přijímá-
me bratra takového, jaký je, navzdory zlu, které nám učinil, tak 
jako Bůh přijímá nás hříšníky navzdory našim nedostatkům. Od-
puštění spočívá v tom, že neodpovíme na urážku urážkou, nýbrž 
že učiníme to, co radí sv. Pavel: ´Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, 
nýbrž přemáhej zlo dobrem.́ 3

Odpuštění spočívá v tom, že tomu, kdo nám ukřivdil, otevřeme 
možnost nového vztahu, tedy možnost, pro něj i pro nás, začít 
opět žít, mít budoucnost, v níž zlo nemá poslední slovo.“
Toto Slovo života nám pomůže odolávat pokušení reagovat 
stejným způsobem, vracet druhým zlo. Pomůže nám vidět „ne-
přítele“ novýma očima, tak, že v něm spatříme bratra, i když 
špatného, který potřebuje někoho, kdo by ho miloval a kdo by 
mu pomohl změnit se. To bude naše „pomsta lásky“.
Chiara ve svém komentáři pokračuje: „Řeknete si: Ále to je těž-
ké.́  Je to pochopitelné, ale právě v tom spočívá krása křesťan-
ství. Ne nadarmo následujeme Boha, který když umíral na kříži, 
prosil svého Otce o odpuštění pro ty, kdo mu připravili smrt. 
Mějme odvahu a začněme takto žít. Ujišťuji vás, že zakusíte zce-
la nový pokoj a mnoho radosti, dříve nepoznané.“4

Fabio Ciardi

1 Srov. Babylónský talmud, Megillah 28a
2 Mt 6,12
3 Řím 12,21
4 Costruire sulla roccia, Città Nuova, Roma 1983, str. 46-58

Svatý rok Božího milosrdenství, tento už nikdy neopakovatelný 
a jedinečný rok velké Boží amnestie a nekonečné Boží lásky se 
pomalu blíží ke konci. Máme ještě poslední možnosti projít Sva-
tými branami, které jsou poprvé v historii této planety otevřeny 
na celém světě a jsou téměř na dosah ruky a je velkou pošeti-
lostí tuto podanou ruku nepřijmout. Kdybychom se topili v moři, 
cožpak bychom se nechytli něčí ruky, kdyby nám někdo nabí-
dl svou pomoc? Tím horší je situace, kdy se lidská duše utápí 
v moři hříchů a nechytne se této Boží milosti, která je nám celý 
tento rok nabízena a čeká jen na přijetí. Taktéž je nesprávné, 
pokud se nám procházení Svatou bránou stalo jen obyčejnou 
zvyklostí. Každé upřímné a pokorné projití Svatou bránou má 
jistě svůj veliký smysl a význam. 
Jednou při večerní adoraci jsem si začal uvědomovat, kolik mi-
lostí jsem vlastně tento Svatý rok obdržel a zůstal jsem v úžasu. 
Skutečně by se to asi čísly nedalo vyjádřit. Ve chvíli, kdy jsem 
Pánu chtěl předložit své prosby, tak jsem zůstal v tichu a nedo-
kázal jsem žádnou prosbu vyslovit. Přestože bych našel spoustu 
věcí, za které bych chtěl prosit, v tu chvíli mě nenapadla ani jed-
na. Byla jen jedna jediná věc, která mně přišla na mysl, a to byla 
vděčnost. Uvědomil jsem si, že už jsem toho obdržel tolik, že 
už nemám právo za nic prosit a jediné, co mohu, chci a musím, 
je děkovat za to vše, co jsem obdržel. I přesto mi ale na srdci 
zůstala jedna důležitá prosba, se kterou jsem si nevěděl rady, 
a když jsem pocítil, že já už nemám právo ani sílu o nic prosit, 
uvědomil jsem si, že je tu Někdo, kdo toto privilegium má vždy 
a za jakékoli situace. Tou osobou je Panna Maria – matka Boží-
ho Milosrdenství. S důvěrou jsem se na Ni obrátil a tuto svou 
prosbu Ji svěřil, vždyť Ona u svého Syna může vyprosit cokoliv!

Pár dnů poté jsem začal přicházet na to, že právě vděčnost je to, 
čím bych měl Svatý rok Božího milosrdenství zakončit. Ne další-
mi prosbami (které samozřejmě při projití Svatou bránou mohu 
vyslovit), ale s obrovskou vděčností. Nyní už vím, že bych tento 
tak významný rok neměl zakončit tím, že budu chtít další hmot-
né či duchovní dary, ale že já Tomu, Kdo mě celý rok obdarová-
val milostí a posilou, dám malý dar, a to velké a neustálé děkuji! 
My lidé máme zvláštní vlastnost, že když chceme, tak si vždycky 
najdeme něco, co nám vadí, na co bychom si mohli stěžovat 
nebo co bychom mohli kritizovat. Ale to, za co bychom mohli 
děkovat a za co bychom mohli být vděční, už tak často nena-
cházíme a přitom je tolik věcí, za které bychom měli být vděční. 
Já osobně bych zmínil alespoň tři věci z těch mnoha, za které 
jsem mimořádně vděčný. V první řadě jsem já a myslím, že by-
chom měli být i my všichni vděční za to, že vůbec existujeme 
a že nás Bůh miluje nekonečnou láskou takové, jací jsme, i přes 
naše hříchy a nedokonalosti. Už mnohokrát jsme asi tuto zá-
kladní pravdu víry slyšeli, ale také mnohokrát jsme ji nechali 
ležet bez zájmu a nebo jsme si ji vůbec neuvědomili. Náš celý 
nový den by měl začínat právě vděčností za tento nezasloužený 
dar. Dnes si hodně lidí také stěžuje na dobu, ve které žijí, na 
to, že mají tolik problémů a útrap, ale buďme vděčni právě i za 
tuto dobu, ve které se nacházíme, že právě my můžeme vydá-
vat svědectví o tom, který nás stvořil, a o Jeho velkém díle. A co 
se týká kříže, každý Ho chápe jinak. Svatý Cyril Jeruzalémský 
řekl:  „Za spasitelův kříž se nestyďme, ale spíše se jim chlubme. 
Slovo o kříži je pro Židy kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, 
ale pro nás je spásou!“ Také je dobré si uvědomit, že vše na 
tomto světě má v Božích očích smysl a tam, kde končí lidské síly, 
Bůh teprve začíná. 
Druhou velkou vděčností, za kterou jsem nesmírně vděčný, je, 
že máme v nebi tak velký zástup andělů a svatých. Každý z nás 
má svého anděla strážného, svého křestního či biřmovacího pa-
trona, nebo oblíbeného světce, ke kterému se obracíme a který 
je nám velkou posilou a útočištěm. I když se cítíme opuštěni, 
zklamáni nebo si nevíme rady, vždy je tu „náš“ svatý a náš anděl 
strážný proto, aby nás utěšil, povzbudil a chránil, aniž by nám 
vyčítal, že na něho tak často zapomínáme, neobracíme se na 
něho, nebo dokonce vůbec nevnímáme jeho přítomnost. Jak 
řekl nedávno otec biskup Pavel Posád: „Katolík má život bez 
všedních dnů!“ Každodenně si můžeme a máme připomínat 
a oslavovat někoho z těchto Bohu tak milých a svatých osob, 
kteří byli tak jako my obyčejnými lidmi. Zcela zvláštní úcta pak 
patří Té, která je v nebi po Bohu nejvyšší, Té která je nám dána 
za Matku, Té, která je plná milosti. Vždyť právě jedna z největ-
ších milostí, kterou nám Pán dal, je, že nám dal svou matku – 
Pannu Marii. Že nám dal Tu, která se za nás v nebi nejvíce při-
mlouvá a Její přímluva je všemocná. Ona nás neustále povzbu-
zuje a říká nám: „Nic není náhodné, ani bolest, ani radost, ani 
trápení ani láska. Všechno jsou to milosti, které vám můj Syn 
uděluje a které vás vedou do věčného života.“ Proto nikdy, za 
žádných okolností, i kdyby se dělo cokoliv a někdo nám namlou-
val kdeco, nepřestávejme děkovat za Pannu Marii! 
Třetí a má osobitější vděčnost patří Bohu za to, že jsem mohl vy-
růstat ve věřící rodině. Stále více si uvědomuji, že tím, že mi ro-
diče předali víru, mi dali vše, co mohli! Kdybych například neměl 
mobil a neuměl číst a psát, určitě bych nějak dovedl žít, kdyby 
mi však rodiče nepředali víru, asi bych v tom lepším případě jen 
přežíval. Člověk si většinou až v dospělejším věku uvědomuje, 
co za nesmírně velikou věc mu rodiče předali a čemu ho naučili. 
Druhou obrovskou milostí je, pokud se nevěřící člověk nechá 
proniknout Božím milosrdenstvím v dospělosti, to se pak dějí 
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věci… Rád bych také vzpomenul, že jednou o Vánocích na mě 
spolužák přišel s tím, že má víra je jen to, co mi dali rodiče, že je 
to „cosi“ umělého, nepřirozeného a že s tím stejně neobstojím. 
Trochu mě to zarmoutilo, ale brzy jsem na to dostal odpověď. 
Ano, jsem věřící díky tomu, že mi rodiče předali víru, ale jak řekl 
jeden kněz: „ŽIVOU ZKUŠENOST S BOHEM MUSÍ UDĚLAT KAŽDÝ 
SÁM,“ pokud ji neudělá - v životě, ve zkouškách a v těžkostech 
s „pouhou“ vírou od rodičů neobstojí. Proto jsem i já nesmírně 
vděčný, že jsem mohl tuto živou zkušenost s Bohem zakusit. 

Okénko do pátečního spolča mládeže
Už přes dva roky se každý pátek na faře scházíme ve společen-
ství mládeže, abychom společně prožívali víru a nejen to! Náplň 
pátečních večerů je různorodá. Můžeme se například podělit 
o to, co právě prožíváme, zazpíváme si, pomodlíme se. Na růz-
ná témata si zveme hosty nebo si někdo z nás přichystá náplň 
spolča sám. Dvakrát ročně jezdíme na víkendové pobyty, při 
kterých zažijeme spoustu skvělých a nezapomenutelných zážit-
ků. 

Je ještě spoustu věcí a každý z nás má ty své, za které by měl a 
má Bohu děkovat a být za ně vděčný. Proto si myslím, že právě 
vděčnost je jedním z vrcholů Svatého roku Božího milosrden-
ství. A tak jak nás Bůh nepřestává zahrnovat svým milosrden-
stvím, tak my bychom se měli snažit Pána zahrnovat alespoň 
svou vděčností.

Farník (dek023@seznam.cz)

Chtěli bychom tímto pozvat všechny mladé lidi od 15 let nahoru 
k připojení se k nám. Scházíme se každý pátek po večerní mši 
svaté na faře a rádi uvítáme nové tváře mezi námi. Nemusíte 
se ničeho bát, je to velká šance jak poznat nové přátelé a strá-
vit čas trochu jinak. Čeká Vás parta skvělých lidí, spoustu zába-
vy, společných zážitků, legrace a hlavně budeme spolu a Bůh 
s námi. V dnešní době je velmi důležité, aby se mladí lidé schá-
zeli a trávili čas spolu. Naše společenství charakterizuje slovo 

„buchtožravci“. Proč? Přijďte a uvidíte. 

Za spolčo E. Pavelová a K. Slavíková

na faře ve ValMezu s o. Janem Blešou, farářem v Kelči a kaplanem pro mládež valašskomeziříčského děkanátu
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chatička Hutisko 2016

druhé narozeniny spolča Sdílej
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zŠ salvátor
V letošním školním roce přibyli na ZŠ Salvátor noví učitelé nebo 
spíše učitelky, které se Vám nyní osobně představí.

Jmenuji se Hana Havranová, bydlím v malé vesničce Police, kte-
rá leží nedaleko Valašského Meziříčí. Jako učitelka pracuji od 
roku 2006, práci s dětmi mám ráda, a sama doma dvě děti mám. 
Miluji květiny, zvířata, a i proto jsem si vybrala ke studiu na VŠ 
obor biologie. Nejvíce si odpočinu na zahrádce u domu, která je 
taky mým velkým koníčkem.

Jmenuji se Veronika Masopustová. Ve Valašském Meziříčí žiji 
s rodinou 15 let. Přestože jsem původně toužila stát se knihov-
nicí, celý svůj profesní život jsem shodou různých okolností učila. 
Práce s dětmi se mi zalíbila, doplnila jsem si pedagogické vzdělá-

ní a pracovala jsem na různých školách. Naposled na malotřídní 
škole v Choryni. Na ZŠ Salvátor učím informatiku a jsem třídní 
ve čtvrté třídě.

Jmenuji se Soňa Medveďová a na ZŠ Salvátor ve Valašském 
Meziříčí vyučuji dějepis a angličtinu. Za mého působení na vy-
soké škole jsem studovala i na zahraniční univerzitě v Belfastu 
v Severním Irsku, kde se mi velmi líbilo. Co se týče mých zálib, 
ráda sportuji, předně ráda běhám a v zimě lyžuji nebo jezdím 
na snowboardu. 

Školní pouť
Rádi vzpomínáme na školní pouť, kterou jsme si letos opět při-
pomněli Den církevních škol 16. 9. na svátek sv. Ludmily. Ten-
tokrát jsme byli opravdovými poutníky a do Veselé, kam jsme 
měli namířeno, jsme putovali pěšky: větší a velcí žáci od školy 
z Valašského Meziříčí, menší děti se část cesty svezly vlakem 
nebo autobusem. Kostel sv. Martina ve Veselé je docela malý, 
málem jsme se tam všichni ani nevešli. Mši svatou sloužil otec 
Pavel, který nám v kázání připomněl životní příběh a moudré 
myšlenky sv. Matky Terezy z Kalkaty. Po mši svaté jsme se spo-
lečně vyfotili. Počasí nám letos přálo, a tak se na zpáteční cestu 
pěšky vypravili i naši nejmenší žáčci. A zvládli to krásně! Jsou 
to šikulky!

Magda Krupová
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Drakiáda ZŠ Salvátor, Velká Lhota 24. září 2016 objektivem o. Pavla

Mami, utíkej, draku, leť!

Moderní účes



11

To je veget
u skákacího hradu

To je ale výška

foto: Libor Tománek

Děkujeme všem, kdo každoročně pomáhají uspořádat Draki-
ádu. Panu Pekárkovi (na fotce vlevo) za poskytnutí zázemí na 
jeho pozemku. Panu školníkovi Sulovskému (na fotce vpravo) za 
pomoc při stěhování nejrůznějších pomůcek a nářadí. 

o. Pavel
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Nehodou to začíná
20. září se žáci 9. ročníku zúčastnili pořadu s názvem „Neho-
dou to začíná“, zaměřeného na dopravní výchovu budoucích 
a začínajících řidičů motorových vozidel. Poutavá vystoupení 
odborníka na dopravní bezpečnost, záchranáře a odborníka 
na drogovou problematiku byla doplněna počítačovými ani-
macemi tří nejčastějších typů dopravních nehod s důrazem na 
příčiny vzniku a návrhy možných opatření, jak těmto nehodám 
předcházet. Ukázky obsahovaly také výpočty brzdných drah 
vozidel i rozbory reakčních dob řidičů. Byla připomenuta důle-
žitá fakta vedoucí k záchraně lidského života a právní i morální 
odpovědnost za špatné jednání řidičů. Žáci získali spoustu cen-
ných informací, ke kterým se běžně v životě, ve školách nebo v 
autoškolách nedostanou.

Jana Komoňová

Divadelní představení
V pondělí 10. října se naši nejmenší žáci z I. a II. třídy zúčastnili 
divadelního představení „O kocouru Mikešovi“ v Kulturním za-
řízení města. Pohádka nadchla zejména naše prvňáčky. Klasický 
příběh od Josefa Lady, který mnohé děti znají, byl doplněn ve-
selými písničkami.

Akce školní družiny a klubu

Družina
27. září jsme s dětmi zavítali do zámku Kinských, kde byl pro naši 
družinu připraven lektorský program na téma „Není houba jako 
houba“. Zábavnou formou se děti učily poznávat některé naše 
houby a jejich stavbu těla, jak která houba vypadá a zda je jedlá, 
nejedlá či smrtelně jedovatá. A aby to měly děti s hádáním hub 
jednodušší, tak každá ukázková houbička představovala něja-
kou pohádkovou bytost. Poté bylo pro děti přichystáno tema-
tické tvoření, kde si každý vyrobil krásný podzimní květináček. 
Zábavně poučné odpoledne se nám velmi líbilo.

Lenka Karolová

Klub
V úterý 27. září se vypravili žáci školního klubu na dopravní hřiš-
tě, kde měli možnost zopakovat si a v praxi procvičit pravidla sil-
ničního provozu. Jezdili především na oblíbených motokárách, 
ale i na kolech a také na koloběžkách. K pohodové atmosféře 
a zdaru naší odpolední akce přispělo krásné slunečné počasí.

Eva Vránová

Drakiáda 2016
Neumíme si už představit 
začátek školního roku bez 
drakiády. Ta letošní se 
uskutečnila 23. 9. (opět) 
na Velké Lhotě. Na děti 
čekaly hravé činnosti na 
dvanácti stanovištích. 
Všechny děti se hned 
pustily do soutěží a ně-
kdy si trpělivě vystály 
dlouhou frontu. Někte-
ré úkoly s odhodláním 
vyzkoušeli také rodiče. 
Nechybělo občerstvení 
a grilované špekáčky, ty 
darovala firma Váhala. 
No a bez pouštění draků 
by to žádná drakiáda ani

Přespolní běh
Nejen v míčových sportech dosahují naši žáci hodnotných 
výsledků. Ve středu 5. 10. získalo družstvo chlapců II. stupně 
(M. Matyska, M. Perutka, A. Kratochvíl, V. Trusina, L. Křenek 
a M. Kubját) skvělé 1. místo v přespolním běhu! Kluci s přehle-
dem postoupili do krajského kola. To se uskutečnilo ve středu 
12. 10. Naši hoši si v oslabené sestavě doběhli pro pěkné 4. mís-
to. Blahopřejeme!

Magda Krupová

nebyla! Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni užili prima so-
botu.

Magda Krupová

To je fakt dobrý mobil
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Charita Valašské Meziříčí
V úterý 8. 11. 2016  v 16.00 hodin bude 
v Kapli na hřbitově ve Valašském Meziříčí 
sloužena O. Pavlem Stefanem mše svatá za 
zemřelé a žijící lidi bez domova. Srdečně Vás 
na ni zveme.

V rámci Dnů duševního zdraví se 27. 9. 2016 
v Městské knihovně uskutečnila beseda na 
téma „Když onemocní duše – záhadná schizo-

frenie“. Besedu pořádalo naše zařízení Centrum Amika, které 
pracuje s lidmi s duševním onemocněním, jimž bývá nejčastěji 
právě schizofrenie. Besedou provázel Michal Šalplachta, diplo-
movaný terapeut, lektor a supervizor, který má dlouholeté zku-
šenosti s problematikou duševních nemocí. Zúčastněné zasvě-
til do tajů schizofrenie a odpověděl na otázky týkající se dané 
problematiky. V rámci besedy byla krátce představena činnost 
Centra Amika. Tato  služba je poskytována za finanční podpory 
Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje. Jeden 
z klientů centra se podělil o své zkušenosti s využíváním služby 
a s tím, jaký vliv má tato spolupráce na jeho život. 

V sobotu 12. 11. 2016 od 8.00 do 20.00 hodin bude v místním 
Kauflandu probíhat další ročník Národní potravinové sbírky. 
Cílem 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 přístřeší, 
kteří bohužel možnost se vyspat jiným způsobem nemají. Od 
15.00 hodin je zajištěn bohatý program. Od 16.00 hodin bude 
v M-klubu přednáška římskokatolického kněze Mariána Kuffy, 
od 18.30 bude koncert kapely Krch off band. 

Na první adventní neděli 27. 11. 2016 bude před kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie probíhat prodej adventních věnců.

Na přelomu roku se chystáme otevřít Centrum sociálně-ma-
teriální pomoci, jehož cílem bude poskytnutí pomoci lidem, 
kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Opět náš Azylový dům podpořila dobročinná organizace Dob-
rotety.
Dětem našich klientek věnovala k začátku školního roku oves-
né kaše.

Z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme dostali grant 
ve výši 80 000 Kč na zakoupení elektrospotřebičů do kuchy-
něk klientek azylového domu pro matky s dětmi. Budou za-
koupeny ledničky, remosky, varné konvice, mikrovlnná trou-
ba a další spotřebiče. Do konce roku se na azylovém domě 
bude provádět rekonstrukce 3 kuchyněk, v jejímž rámci se do-
vybaví pokoje sporákem s troubou a digestoří. Obnova 3 ku-
chyňských linek ve výši 100 000 Kč bude hrazena z prostředků 
z Tříkrálové sbírky.

Mezinárodní den zvířat
4. října jsme si připomněli Mezinárodní den zvířat. (Není to 
náhoda. Právě 4. října se vzpomíná výročí úmrtí sv. Františka 
z Assisi, který je mj. známý jako patron a přítel všech němých 
tváří a taky ochránců přírody. Ze života sv. Františka pochází 
např. legenda o tom, že když nenalezl posluchače svých kázání 
mezi lidmi, odešel do lesa a kázal lesní zvěři, která mu pozorně 
naslouchala. Známá je i jiná legenda, podle níž svatý František 
svým kázáním napravil zlého vlka, který v okolí Assisi terorizoval 
pastýře a jejich stáda.) Ve škole jsme se ještě před zvoněním 
společně sešli na chodbě a vybraní žáci z každé třídy prezento-
vali připravené příspěvky na téma ohrožené druhy zvířat. Tak 
jsme se dozvěděli zajímavé informace např. o gaviálu indickém, 
delfínu indočínském, levhartu mandžuském nebo gorile nížin-
né. Připomněli jsme si, proč zvířata ve volné přírodě mizí. Infor-
mace děti doplnily obrázky a fotografiemi zvířat. Spousta dětí 
přišla v zvířecích maskách. Celou dopolední výuku pak učitelé 
tomuto dni přizpůsobili.

Magda Krupová
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Matičko Kristova, klíčnice nebe, za duše v očistci prosíme tebe

Blíží se listopad, měsíc, kdy se budeme více modlit za naše ze-
mřelé a navštěvovat hřbitovy. Otec arcibiskup nechal natisk-
nout obrázky, na kterých je krátká modlitba za zemřelé (viz ná-
sledující stránka). Povzbuzuje nás, abychom se pokusili oslovit 
na hřbitově různé lidi a tento obrázek s modlitbou jim nabídli. 
Obrázky jsou k dispozici na stolku u kancionálů.

o. Pavel

Děkuji Igoru Matiovskému, že nám pro Život farností zdarma poskytl tuto fotografii ze své nedávné výstavy, kterou měl v Městské 
knihovně. o. Pavel
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Proroctví z Fatimy a 20. století
(pokračování přednášky PhDr. Radomíra Malého k Jubileu Fati-
my - stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě roku 1917)

Další osud vizionářů
Jaký byl další osud jednak vizionářů, jednak fatimského zjevení? 
František a Hyacinta, jak jim Panna Maria předpověděla, brzy 
na to zemřeli v létech 1919 a 1920 a sice na španělskou chřipku. 
Panna Maria se Hyacintě ještě na smrtelném loži v lisabonské 
nemocnici zjevila a vzkázala jí, ať řekne lidem prostřednictvím 
zdravotní sestry, že přijde móda, která bude urážet Pána Boha. 
Tato móda přišla v 60. a následujících letech, jak velmi dobře 
víme. Lucie, poté co vychodila školu, vstoupila do kláštera, nej-
prve do řádu sv. Doroty. Protože v Portugalsku nesměly žád-
né řeholní řády působit, odjela do španělského města Tui, kde 
si odbyla noviciát. Teprve za španělské občanské války se po 
době 3 let vrátila zpět do Portugalska. Poté opět byla v Tui a 
až v roce 1939, to už byly v Portugalsku řeholní řády obnoveny, 
se rozhodla změnit řeholi a stala se karmelitánkou v klášteře v 
Coimbře, což není daleko od Fatimy. Tam žila až do své smrti v 
roce 2005.
Zednáři krátce po tomto zjevení se pokusili zničit vše, co by tuto 
událost připomínalo. Nejprve se pokusili skácet dub, na kterém 
se Panna Maria zjevila, jenže omylem vykáceli jiný. Nepodařilo 

se jim zničit ten pravý. Když věřící na tom místě vystavěli kaplič-
ku, tak se ji pokusili několikrát vyhodit do povětří. V roce 1922 
se jim to konečně povedlo. Jenže nezabránili tomu, aby církev 
nezahájila oficiální vyšetřování tohoto zázraku, což skončilo r. 
1933 oficiálním uznáním fatimského zjevení jakožto autentické-
ho a pravého.
V Portugalsku mezitím došlo k obratu. Jestliže premiér Costa, 
který byl předsedou vlády v době fatimského zjevení, se ho-
ledbal tím, že Lisabon, hlavní město Portugalska, bude prvním 
ateistickým hlavním městem Evropy, tak jeho sen se nesplnil, 
protože v roce 1926 generál Oscar Carmona provedl vojenský 
převrat a o dva roky později povolává portugalská vláda do čela 
státu praktikujícího katolíka, universitního profesora Antonia 
Salazara, který Portugalsko nejen po ekonomické a kulturní 
stránce úžasně povznesl, ale navrátil katolické církvi její nále-
žité místo v životě země. Toto mu odpůrci církve nikdy nezapo-
mněli, proto byl Salazar pomlouván jako fašista a krvavý diktá-
tor atd., přičemž historickým faktem je, že za doby jeho vlády 
(zemřel v roce 1968) nebyl vynesen ani jeden rozsudek smrti, 
a to nejen vůči politickým delikventům, ale i vůči kriminálním. 
Toto vyvrací všechny lži o Salazarovi jako fašistovi a o jeho reži-
mu jako údajné vládě temna.

(pokračování v příštím čísle )
K výročí Fatimy připravil Václav Chládek
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Liturgické připomínky a upozornění 
otce Pavla

Aktuální informace naleznete také na farních 
webových stránkách farnost-valmez.cz

.
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ bude 
probíhat ve dvou skupinách. 1. skupina (mladší) každý pátek 
v 18.30 v učebně na faře. 2. skupina (starší) jednou za dva týd-
ny v pondělí. Další setkání tedy budou 31. 10., 14. 11., 28. 11. 
a 12. 12. 

INFORMACE

Čtení při mši
Nedávno mi někdo připomněl, že jsme zapomněli při nedělní 
mši svaté o slavnosti 1. svatého přijímání přečíst jedno čtení. 
Byl to záměr. V neděli je povinné pouze jedno čtení a evange-
lium. Je pravda, že se běžně počítá s tím, že budou dvě čtení a 
evangelium. První čtení je vždy ze Starého zákona a je v něm 
společná myšlenka s evangeliem. Není špatné, když se poslu-
chači snaží tuto paralelu objevit ať už při poslouchání, nebo 
ještě doma, když se připravují na nedělní mši a čtou si texty. 
Kromě toho se čte úryvek z  listů apoštolů – tzv. epištola. Ta ne-
musí mít souvislost s prvním čtením a evangeliem. Čte se často 
na pokračování nějaký apoštolský list. Z praktických důvodů se 
může ze dvou prvních čtení vybrat jen jedno.

Pozdravení pokoje
dříve nebylo součástí mše svaté. Tato změna nastala až po 
II. vatikánském koncilu a dnes jsme si na ni už zvykli. Je ale 
dobré vědět, že pozdravení pokoje není povinnou součástí mše. 
Podle vhodnosti může být vynecháno. Když například vidím, že 
na pohřbu je většina lidí, kteří do kostela nechodí, pozdravení 
pokoje vynechám. Tito lidé totiž nechápou, proč by se měli po-
zdravit, když už mše svatá téměř končí. My víme, že to může 
být gesto smíření, než jdeme k oltáři ke svatému přijímání. Pán 
Ježíš říká: Přicházíš-li se svým darem k oltáři a tam si vzpome-
neš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar u oltáře a 
jdi se napřed smířit se svým bratrem. Teprve pak přijď a obětuj 
svůj dar (Mt 5,23n). Z tohoto pohledu by bylo logičtější dát si 
pozdravení pokoje po přímluvách, když se k oltáři nesou dary 
chleba a vína. My se zdravíme těsně před tím, než přijímáme 
Krista, a toto pozdravení může být jakousi otázkou pro každého 

z nás: Jak mohu přijímat Krista, když nepřijímám někoho, kdo 
se mnou prožívá tuto mši svatou. Obojí patří k sobě. Obnovená 
liturgie nás učí vidět Krista nejen v proměněném chlebě, ale 
také v bližním a v knězi, který slouží mši svatou.

Vydávat svědectví
Když je plný kostel, a mnoho lidí jde k přijímání, je velmi snadné 
se k nim přidat, i když člověk ani moc neuvažuje, koho přijímá 
a proč. Jiná situace může nastat na pohřební mši svaté, kde je 
většina nevěřících a nepraktikujících. Chápu, že pro někoho ne-
musí být snadné, když přijímá sám před celým kostelem, a tak 
raději zůstane v lavici. Přesto bych chtěl povzbudit ty, kteří běž-
ně ke svatému přijímání chodí, aby si dodali odvahy a na po-
hřbech vydali svědectví o svém osobním vztahu k Ježíši Kristu 
tím, že k svatému přijímání přistoupí.

o. Pavel

Říjen - měsíc růžence

V měsíci říjnu se modlíme růženec. Modlíš se ho častěji než jindy? 
Pokud se budeš modlit růženec, budeš mít duchovní sílu jako 
lev!!!           o. Pavel

Moje Valašsko
Oznamuji, že jsem nechal vytisknout ještě 500 kalendářů. Vý-
robní cena je 50 Kč. Kalendáře nemohu prodávat, jsou tedy 
za dobrovolný příspěvek na potřeby naší farnosti. Budou opět 
v kostele u sochy sv. Terezky. 

Hospic Citadela a Moje Valašsko
V září byla v městské knihovně moje malá výstava. Děkuji všem, 
kdo se byli na fotky podívat a kdo mi něco napsali do pamětní 
knihy. Po skončení výstavy jsem nabídl hospici Citadela, že by i 
tam mohly být nějaký čas panely vystaveny. Měl jsem velikou 
radost, když mi paní Ruth Kopecká oznámila, že by moje foto-
grafie mohly být v hospici nastálo. Považuji to za mimořádné 
ocenění mých fotografií, které tak budou stále přístupné pro 
širokou veřejnost.

Příprava na malování našeho kostela a poděkování
Od 10. do 13. října byly otlučeny omítky v kapli Panny Marie 
Lurdské a v předsíních našeho farního kostela. Práce to nebyla 
jednoduchá. Děkuji všem, kdo pomohli ať už při osekávání zdiva 
nebo při úklidových pracích. Vše se stihlo v rekordně krátkém 
čase. Ať vám Pán Bůh odplatí za vše, co jste udělali pro dům 
Boží. Ať žehná vaším rodinám.

V Hrachovci vymalováno
Děkuji všem, kdo se podíleli na malování kaple v Hrachovci, 
zvláště děkuji Marii Konvičné, která se tohot úkolu ujala, všech-
no zorganizovala a domluvila firmu, která práce provedla. Dě-
kuji všem, kdo kapli uklidili a připravili vše k dalšímu provozu.

o. Pavel

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

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Antonie Skýpalová
Amálie Skýpalová
Dominik Skýpala
Fabián Máca
Michael Plešek
Liliana Faustyna Hoffmanová
Marek Mička

Markéta Ječmenová
Sofie Králová
Jakub Hanusek
Natálie Ludmila Vaiglová
Matyáš Hons
Barbora Blahová

Lešná
Sofie Anna Holeňová
Sebastian Oto Dunka

Štěpán Josef Černota
Václav Bodrog

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Tomáš Janošek  Martina Davidová
 Poličná 439  Poličná 439

Lešná
 Patrik Pavelka  Žaneta Pavlištíková
 Havlíčkova 1171  U Vodojemu 1249

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Marie Hartmannová *4. 3. 1919 †5. 9. 2016, Máchova 26
Božena Duchoňová *23. 5. 1942 †5. 9. 2016, Hálkova 1012
Františka Bechná *2. 1. 1931 †5. 9. 2016, Hrachovec 83
Augustin Kabeláč *29. 6. 1955 †8. 9. 2016, Podlesí 425
Marcela Štěpánková *25. 8. 1964 †26. 9. 2016, Hrachovec 90
Jarmila Brandtnerová *7. 2. 1926 †4. 10. 2016, Krhová 133
Ludmila Ličková *18. 1. 1933 †10. 10. 2016, Náměstí 16/83

Žehnání nových zvonů 
pro kostel v Lešné

Obřad žehnání zvonů proběhne v sobotu 29. října . Zvony budou 
požehnány před kostelem ve 14.00 hodin Mons. Josefem Nuzí-
kem, generálním vikářem Arcidiecéze olomoucké. Po tomto ob-
řadu budou zvony vyzdviženy autojeřábem do věže kostela, kde 
budou zavěšeny na zvonovou stolici. Věřící se přesunou do kos-
tela a tam proběhne mše svatá. Po mši svaté si budeme moci 
poslechnout zvuk zvonů. Nejdříve se rozezní nejmenší zvon sv. 
Valentýn, pak opět sólo prostřední zvon sv. Jan Nepomucký. 
Dále uslyšíme, jak zní oba zvony současně a nakonec všechny 
tři i s největším zvonem sv. Michalem. Poté jsou všichni zváni 
na pohoštění do velkého sálu Kulturního domu v Lešné. Tam 

bude ještě promítnut filmový záznam odlévání nových zvonů 
ze zvonařské dílny paní Leticie Dytrychové v Brodku u Přerova. 
Toto odlévání proběhlo v úterý 18. října.
Zvony upevní a rozezní firma Boroko, která nedávno opravila 
závěsné zařízení ve věži kostela. Zvony budou po mši svaté roze-
zněny ručně. Během pohoštění firma dokončí automatické za-
pínání na elektrický pohon nových zvonů. Od té doby již budou 
lešenské zvony pravidelně zvát k modlitbě a k bohoslužbám.
Poděkování patří všem, kdo jakoukoliv částkou přispěli na nové 
zvony.
Na tuto významnou událost pro naši obec i farnost zve všech-
ny Pavel Stefan, farář ,a Jaromír Zavadil, starosta obce Lešná.

KE ZMĚNĚ ČASU DOJDE ze soboty 29. října na neděli 30. října. 
Posuňte si ručičky o hodinu zpět! První večerní mše svatá ve 
Valašském Meziříčí v 17.30 hodin bude v neděli 30. října. V Leš-
né budou od listopadu večerní mše svaté ve všední dny začínat 
v 16.00 hodin.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH bude v úterý 1. listopadu. Mše 
svaté ve Valašském Meziříčí budou ráno v 6.30 a v 8.00 hodin, 
večer v 17.30 hodin., v Lešné v 16.00 hodin.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ bude ve středu 
2. listopadu. Mše svaté budou ve Valašském Meziříčí v 6.30, 
v 8.00 hodin, v 15.00 hodin (v kapli na hřbitově), večer v 17.30 
hodin. V Lešné v 16.00 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 4. LISTOPADU. Po ranní i večerní mši 
svaté ve farním kostele ve Valašském Meziříčí bude obvyklá po-
božnost k Srdci Páně. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude 
po celý den s možností tiché adorace. Výstav může  být  přeru-
šen v případě  pohřbu. Po večerní mši svaté v 18.45 hodin bude 
následovat společná hodinová adorace se zpěvy před Nejsvě-
tější svátostí. Tichá adorace pak bude pokračovat po celou noc 
do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 5. LISTOPADU. 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. 
SLOVO ŽIVOTA – SPIRITUALITA HNUTÍ FOKOLARE - VE VALAŠ-
SKÉM MEZIŘÍČÍ bude v pondělí 7. listopadu po večerní mši sva-
té na faře.
MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ KLIENTY CHARITY bude v úterý 8. lis-
topadu v 16.00 hodin v kapli na hřbitově.
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.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 
bude v pátek 11. listopadu a  9. prosince v 17.30 hodin. Zpívat 
bude schola.
SCHOLA zpívá také po dobu celé mše svaté v 9.30 hodin vždy 
2. neděli v měsíci. (13. listopadu. a 11. prosince)
SETKÁNÍ HNUTÍ MODLITBY MATEK se uskuteční v pondělí 
14. listopadu v 18.30 na faře.
POUŤ NAŠÍ FARNOSTI K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ DO KRA-
KOVA se uskuteční ve čtvrtek 17. listopadu. Zapisujte se na faře.
KONCERT PRO VARHANY A TRUBKU bude v neděli 20. listopa-
du v 15.00 hodin ve farním kostele.
NA SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU bude 
ukončen Svatý rok milosrdenství a zároveň proběhne obnova 
zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
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Farnost Lešná poděkovala za úrodu v neděli 9. října 2016

Farnost Lešná zve na žehnání zvonů v sobotu 29. října 2016 ve 14 hodin (pozvání na straně 18)

Nejdříve se udělá zvon z vosku a pak se upeče forma
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valašsko se modlí za Prahu (článek a modlitba na straně 5)

Pane, prosíme, abys chránil Prahu před úklady 
zlého ducha. Pošli své anděly v čele se svatým 

Michaelem archandělem, aby naše město stře-
žili před nepřáteli spásy ve dne v noci. Amen.


