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Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.
Jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbož-
nost a trvá ctnost: modlitba, půst a milosr-
denství. Kvůli čemu modlitba klepe, to půst 
vyprošuje a milosrdenství dostává. Modlit-

ba, milosrdenství a půst, to je trojice tvořící 
jednotu a dávající si navzájem život. Neboť 
duší modlitby je odříkání a životem odříkání 
je slitovnost.

sv. Petr Chrysolog
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Postní doba – čas pro modlitbu

Buď vůle tvá... ...jako i my odpouštíme

Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen
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Začala doba postní

Kouzelní dědečci

Byl bych rád, kdyby nás postní dobou provázela jedna biblic-
ká postava. Je to člověk, kterého Ježíš uzdravil. Byl to poslední 
zázrak, který Ježíš udělal, než se vydal na cestu do Jeruzaléma, 
kde nesl svůj kříž a zemřel na Golgotě. Jmenoval se Bartimaios. 
Byl to slepý žebrák, který bydlel v Jerichu. Když kolem procházel 
Ježíš,  začal křičet: „Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.“ Je-
žíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ On vykřikl: 

„Mistře, ať vidím.“ A právě v tom by pro nás mohl být příkladem 
během postní doby. I my můžeme prosit Ježíše, abychom dobře 
viděli, především ve třech oblastech našeho života.

• Ať vidím svoje hříchy

Většinou velmi dobře vidíme chyby na těch druhých a dlouho 
nám trvá, než si uvědomíme, že děláme něco podobného. Jed-
nou jsem jel autem a vidím, že proti mně jede jiné auto, kte-
ré nesvítí, ač je to vyhláškou nařízeno. Zablikal jsem na něj. 
Za chvíli další auto. Opět upozorňuji. Pak nějaké auto zablikalo 
na mě. Divil jsem se proč a v tu chvíli jsem si uvědomil, že sám 
nemám rozsvícená světla. Druhé upozorňuji a sám jsem na tom 
úplně stejně.

• Ať vidím prostředky spásy, které mi nabízí církev

Dnes například vidíme v našem kostele něco nového. Co je 
to? Správně, je to kříž. Jak krásné a velké postní plátno je v na-
šem kostele. Musím se ale přiznat, co se mi stalo včera (úterý 
před Popeleční středou). Byla zde pohřební mše svatá. Loučili 
jsme se s paní Pačesnou z Hrachovce. Když jsem si připravoval 
promluvu, říkal jsem si: To je škoda, že ještě v našem kostele 
nebude postní plátno s křížem. Začala mše, poklekl jsem před 
oltářem, vystoupil jsem po stupních  a začal jsem se modlit. Ká-
zal jsem o kříži. Po mši svaté jsem sestoupil k rakvi, otočím se 
k oltáři a žasnu. Před sebou vidím náš veliký kříž. Jak jsem mohl 
být tak slepý, že jsem si dříve nevšiml, že ho kostelník pověsil 
již před pohřbem? 
Další prostředek spásy nám nabízí Panna Maria. Určitě jste vi-
děli její sochu nebo obraz, na kterém drží růženec. Proč nám 
ho ukazuje? Abychom žasli nad tím, jak je krásný nebo veliký? 
Správně jste to pochopili. Abychom se růženec modlili. Myslím 
si, že jeden desátek růžence denně by hravě zvládly i malé děti. 
Ještě bychom mohli mít na očích malou papírovou krabičku. Je 
to tzv. schránka postní almužny. Když si něco nekoupíme nebo 
odepřeme, můžeme to, co jsme ušetřili, do ní vhodit. Tyto 
schránky se budou vybírat na Květnou neděli a vzadu na stolku 
u kancionálů je jich pořád dost pro všechny.
Poslední prostředek spásy, který bychom mohli mít na viditel-
ném místě, je Písmo Svaté. Možná jste viděli, jak se ve slavnost-
ním liturgickém průvodu nosí evangeliář. Někdy velmi krásně 
zdobený. Není to jen proto, abychom žasli nad krásou obalu, ale 
především proto, abychom si uvědomili, jak vzácným pokrmem 
a lékem pro naši duši může být, především v době postní, slovo 
Boží.

• Ať vidím v druhých Ježíše

Někdy ho nevidíme ani v těch, kteří nám dobře činní. Bereme 
to buď jako samozřejmost, anebo vidíme jen dobrého člověka, 
který nám pomáhá. Nenapadne nás, že je to Ježíš, který tohoto 
člověka vychovává, vede a posílá, aby nám byl užitečný. 

Učme se vidět Ježíše i v těch, kteří nám jsou úplně lhostejní, 
anebo jak se říká, ukradení.
Nejtěžší je vidět Ježíše v těch, kdo nám ubližují. I tuto milost 
si ale můžeme vyprosit. Pochopíme, že i tito lidé nás mohou 
něčemu naučit a mohou být pro nás užiteční. I je má Ježíš rád.

Pokud budeme v době postní často Ježíše prosit: Pane, ať vi-
dím, bude pro nás tato doba obdobím, kdy se nám otevřou oči, 
a o Velikonocích se budeme radovat z toho, že všechno vidíme 
v jiném, lepším světle.

(kázání o. Pavla na popeleční středu 1. března)

14. 2. 2017
Milý pane faráři,
dostal se mi do rukou Váš časopis Život farností, který mě přive-
dl na myšlenku, že Vám napíšu o události, která se mi nedávno 
stala a vnesla mi do srdce radost, štěstí a možná i špetku osvíce-
ní. Jak jste jistě pochopil, nejsem věřící, a co se týká charitativ-
ních sbírek všeho druhu, myslím si, že o nemohoucí anebo hen-
dikepované občany by se měl v prvé řadě postarat stát. Vždyť 
platíme nemalé daně, ale přesto, když mě někdo slušně požádá 
o finanční pomoc, tak neodmítnu, a to z jednoho důvodu. To 
lepší já ve mně vždy zvítězí. Co se týká Tříkrálové sbírky, letos 
jsem se na ni pečlivě připravila. Letošní mrazivé počasí sbírce 
nepřálo. Bylo mi líto dětí mrznoucích u cizích dveří. Nakoupila 
jsem cukrovinky, udělala balíčky, uvařila čaj a opravdu se těšila, 
až koledníčci přijdou a já je odměním za jejich obětavost. Stalo 
se však něco, s čím jsem nepočítala. Tři králové nepřišli. Nepa-
matuji se, že by někdy v minulosti Tříkrálová sbírka neproběhla 
(myslím tím v našem domě). Překvapilo mě to, ale zároveň jsem 
si uvědomila, že tak samozřejmá věc, jako je Tříkrálová sbírka 
opakující se každým rokem, pro mnohé lidi obtěžující, není vů-
bec samozřejmostí. Byla jsem zklamaná, ale zároveň jsem si 
také uvědomila, jaký asi zažívají pocit zklamání děti, klepající 
na dveře, které se neotvírají. Příběh má pokračování jako z po-
hádky. Uběhl týden a jednoho večera někdo zvonil na dveře. 
Otevřela jsem a za nimi stáli dva sympatičtí dědečci. Prý jsou 
dva bratři a přišli mi říct, že mě má Pán Bůh rád. Mluvili i o ji-
ných duchovních věcech, ale přiznám se, že jsem byla jejich ne-
nadálou přítomností a pro mě podivnými řečmi tak zaskočená, 
že jsem zpočátku nevnímala, co říkají. Myslela jsem, že jsou to 
Svědci Jehovovi anebo nějací podvodníci, kteří přišli ze mne vy-
mámit peníze. Spletla jsem se. Byli to bratři z Vaší farnosti, kteří 
mi přišli jen tak sdělit, že mě má Bůh rád. Pro ateistku zvláštní 
pocit. Nevím proč, ale z nějakého důvodu jsem si ty pány dala 
do spojitosti s Tříkrálovou sbírkou. Nikoho jsem při ní neobda-
rovala, i když jsem to měla v plánu. Bylo mi líto, že nikdo ten 
den nepřišel a tak si myslím, že Pán Bůh poslal ty dva kouzelné 
dědečky, aby mě potěšil. Tak to už fantazíruji, ale kdo ví, kaž-
dopádně pocit radosti, štěstí a úlevy, který jsem prožívala, je 
nepopsatelný. Celý večer jsem se usmívala a to díky dvěma bra-
trům – kouzelným dědečkům.
    Tak to je vše, co jsem Vám chtěla napsat. Přeji Vám i Vašim 
farníkům krásný a klidný rok 2017,  pevné zdraví a hlavně hodně 
lásky.

S pozdravem... (jméno je známo redakci)

PS: DŮVOD, PROČ JSEM VÁM NAPSALA, JE PROSTÝ, CHTĚLA 
JSEM VÁS POTĚŠIT. I MĚ POTĚŠILI DVA VAŠI FARNÍCI, NEZNÁM 
JEJICH JMÉNA, ALE TO NEVADÍ.



4

Rozeslání učedníků

Rozloučení s Bohumilou Kulíškovou

LITANIE K DUCHU SVATÉMU

Ježíš poslal své učedníky po dvou do všech měst a míst, kam 
chtěl sám přijít. (….) Tato slova čteme v Písmu svatém a z před-
chozího dopisu jste už poznali, že bratři a sestry z Neokatechu-
menátu už zase chodí po domech v našem městě. V dnešní 
době se v církvi na všech úrovních mluví stále více o evangeliza-
ci. I toto je jeden ze způsobů, jak přinést radostnou zvěst o Boží 
lásce a o vzkříšení Ježíše Krista k těm, se kterými se třeba vůbec 
nepotkáváme.
Chápu, že ne každému se může jevit tento způsob jako nej-
vhodnější. Církev je však ze své podstaty misijní a není mož-
né, abychom jenom čekali, až někdo přijde za námi do kostela. 
Na druhé straně nechceme nikoho přesvědčovat ani přemlou-
vat, aby uvěřil. Cílem tohoto chození není ani získat nové členy 
do církve, tím méně do Neokatechumenátu. Chceme jen každé-
mu, koho navštívíme v naše městě, oznámit, že ho Bůh má rád 
a že Ježíš Kristus nám nabízí vítězství nad každou smrtí. Všem, 
kdo nám otevřou, přejeme Boží pokoj. Toto poslání nám svě-
řila církev. Osobně nám požehnal o. arcibiskup a rozeslal nás, 
abychom navštívili obyvatele našeho města. Každá dvojice má 
s sebou jakousi průkazku, na které je napsáno, že je jako farář 
naší farnosti deleguji k tomuto úkolu. Správně bych měl já sám 

- jako pastýř - obejít všechny byty a domy naší farnosti. Nejen 
abych poznal naše spoluobčany, ale především aby se skrze 
mě mohli setkat se vzkříšeným Ježíšem. Věřte, že je to On sám, 
který zvoní a klepe na dveře našich domů a bytů. A jak sám 
říká, pokud mu někdo otevře, rád vstoupí se svojí láskou. Naše 
krátká zkušenost prozatím přinesla hezké plody. Setkali jsme se 
s vděčností a vstřícností. Pokud někdo dveře neotevřel nebo 
rychle před námi zavřel, nevadí. Toto slovo, které zvěstujeme, 
je především dobrá zpráva, která po nikom nic nežádá, ale je 
jako semeno, které může vyklíčit i po několika letech. 
Naše farníky, kteří pravidelně chodí do kostela, bych chtěl po-
prosit, aby nás podpořili modlitbou a vyprošovali celému naše-
mu městu Boží milosrdenství.

o. Pavel

Životní cesta naší zemřelé sestry je 
u konce. Začala před 92 lety ve Štít-
né nad Vláří. Naše zemřelá pocházela 
z početné rodiny, měla šest sourozen-
ců. Jsem přesvědčen, že už v dětství 
zažila nejen hezké vztahy v rodině, ale 
i radost z víry. Podle čeho tak usuzuji? 
Vyrůstala v katolickém kraji a v kato-
lické rodině. Mnozí z vás víte, že byla 
katechetkou. To znamená, že učila ná-
boženství. Jak by někdo mohl učit něco, 
co by ho nenaplňovalo radostí. I dnes 

jsou mezi námi ti, které Bohuška připravovala na první svaté 
přijímání a učila náboženství. Bylo to již dosti dávno. Někteří 
mají už víc než sedmdesát let.
Pak se ovšem situace začala měnit. Dětí už tolik do náboženství 
nechodilo a přibývalo učitelů i ředitelů škol, kteří vytrvale ro-
diče přesvědčovali, aby své děti do náboženství nepřihlašovali 
s tím, že se děti nedostanou na školy a že jim tak rodiče zby-
tečně komplikují život. Mnozí vytrvali, mnozí to vzdali. A tak už 
nebylo možné, aby naše zemřelá sestra učila na plný úvazek. Asi 
patnáct let pak pracovala jako dělnice ve sklárnách.

Můžeme říct, že naše zemřelá věděla, komu uvěřila. Pravidelně 
chodila do kostela a svoji víru prožívala jak v soukromém tak 
i ve veřejném životě. A přece nastala chvíle, kdy ona sama jako 
by opět usedla do školních lavic. Ve věku, kdy si mnozí lidé my-
slí, že už je nemůže nikdo poučit a ani nic překvapit, zaslechla 
Bohuška pozvání na Neokatechumenátní cestu. Mohla si říct: 
Co mi někdo bude vykládat o Pánu Bohu, vždyť jsem o něm to-
lik roků učila druhé. To by však nebyl postoj vyzrálé víry. Kdo 
opravdu poznal Boha a jeho lásku, ví, že je vlastně stále jen za-
čátečníkem a že se má ještě mnohému učit. 
Na cestě víry nejde totiž jen o to, abychom se něčemu naučili. 
Toužíme po tom, aby se změnilo naše srdce. Jenomže tady je 
problém. Nám přece jde především o to, aby se změnili ti druzí. 
Není třeba dodávat, že na to čekáme už dlouho marně. A pokud 
se snažíme, abychom se změnili my sami, může být výsledek 
ještě žalostnější. Může se člověk vůbec změnit? Může! Nedoká-
žeme to ale jenom svým snažením. Člověka mění cesta neboli 
putování. Mnozí to zažili na nejstarší poutní cestě do Santiaga 
de Compostela. Mnohé změnilo putování po Svaté zemi v mís-
tech, kde žil Ježíš. Vyprávět by mohli i poutníci do mariánských 
svatyní. Někdo by mohl říct: Na to všechno už nemám sílu, 
zdraví ani dost peněz. Tak vyzkoušej podobně jako Bohuška 
Neokatechumenátní cestu. Je to dlouhá cesta, plná překvapení, 
a často není vůbec podle našich představ. A právě toto může 
postupně měnit naše srdce.
Každopádně my všichni, kteří jsme tady, považujme zbývající 
čas svého života za cestu putování do nebe. Tady na zemi se ne-
můžeme zabydlet napořád. Jsme jen poutníky a přistěhovalci. 
Dnes bychom řekli migranty. Spolu s námi jde Ježíš Kristus – náš 
vzkříšený Pán a přítel. On je s námi i v této chvíli a každému 
z nás chce říct: „Mám tě rád, neboj se. Budu s tebou v životě, 
budu s tebou, až budeš umírat. Provedu tě branou smrti a při-
vedu k setkání s těmi, které jsi měl rád a se kterými ses setkával 
na své životní pouti do Božího království.

o. Pavel

Prosím paní, která si u mě objednala fotografii hory Tábor (Sva-
tá země), aby si ji u mě vyzvedla.

o. Pavel

Prosba

Mám radost, že se mladší i starší biřmovanci svědomitě připra-
vují na přijetí této svátosti. Určitě to bude i tím, že se za ně mno-
zí farníci pravidelně modlí. A protože mě někdo prosil, abych 
opět v Životě farností zveřejnil litanie k Duchu svatému, rád tak 
činím. Věřím, že mnozí se je budou i za biřmovance pravidelně 
modlit.
Litanie také může sloužit jako zpovědní zrcadlo pro ty, kdo mají 
pocit, že se nemají z čeho zpovídat.

o. Pavel

Za půl roku bude biřmování!

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní 
i vždycky a na věky věků. Amen.

Za každou prosbou se opakuje: BUĎ VELEBEN nebo PROSÍME 
TĚ, VYSLYŠ NÁS.
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• Duchu Svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stá-
nek v srdci svého služebníka.
• Duchu Svatý, který jsi uctívaný s Otcem i Synem, nauč mě žít 
ve stálé přítomnosti Boží.
• Duchu Svatý, který jsi uctívaný s Otcem i Synem, nauč mě žít 
podle vůle Nejvyššího.
• Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě pozná-
vat Tě a upřímně Tě milovat.
• Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít 
v úplné odevzdanosti a v úplné důvěře v Boha.
• Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci 
oheň své lásky.
• Duchu Svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté.
• Duchu Svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně 
se modlit.
• Duchu Svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji 
a ve vyrovnanosti ducha.
• Duchu Svatý, planoucí výhni lásky, nauč mě žít moudře a tr-
pělivě.
• Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skrom-
nosti.
• Duchu Svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě chápat 
cenu utrpení.
• Duchu Svatý, bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně 
využívat drahocenný čas.
• Duchu Svatý, z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé 
nelásky a pýchy.
• Duchu Svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit 
zbytečným představám a myšlenkám.
• Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě vyhýbat se neužiteč-
né činnosti a planým řečem.
• Duchu Svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě ml-
čet a umět promluvit v pravý čas.
• Duchu Svatý, lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným.
• Duchu Svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.
• Duchu Svatý, laskavý učiteli, nauč mě správně jednat s lidmi.
• Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat 
a nikdy nevzpomínat na křivdy.
• Duchu Svatý, obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potře-
by jiných a nezanedbávat dobré skutky.
• Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí 
k dokonalosti.
• Duchu Svatý, před nímž není nic utajené, nauč mě unikat svo-
dům ďábla.
• Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vy-
manit se z područí těla i ďábla.
• Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, do Tvé ochrany 
svěřuji svoji rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi.
• Duchu Svatý, nauč mě se svou Božskou pomocí žít ke cti a slá-
vě Boží, ke spáse duší a k radosti Matky Boží, abych mohl umírat 
jako služebník užitečný. Amen.

Ze soboty 25. 3. na neděli 26. 3. dojde ke změně času. Posune-
me si ručičky hodin o jednu hodinu dopředu. Večerní bohosluž-
by ve farním kostele ve Valašském Meziříčí však budou i nadále 
začínat v 17.30 hodin (v Lešné v 16 hodin) a to až do Velikonoc. 
První večerní mše svatá ve Valašském Meziříčí začne v 18.30 
hodin až na Hod Boží Velikonoční 16. dubna. Od té doby budou 
večerní bohoslužby ve Valašském Meziříčí v 18.30 hodin a v Leš-
né v 17.15 hodin.          o. Pavel

Pozor, blíží se změna času!

Pan Jiří Smrčka vydal již několik zajímavých knížek o historii naší 
farnosti. Například Kaple, sochy a kříže ve Valašském Meziříčí. 
Nejnovější brožurka je o našich zvonech. První vydání už bylo 
rozebráno, chystá se druhé. Pokud byste o tuto knížku měli 
zájem, můžete si ji prohlédnout ve farní kanceláři a tam také 
objednat. Cena jednoho výtisku je 150 Kč.

o. Pavel

Meziříčské zvony

Bůh, nebo nic
Jak je možné, že se malý černoušek ze zapadlé africké vesnice, 
kde ještě dnes mnozí neumějí číst a psát, stal jedním z nejvliv-
nějších mužů světové církve? O tom se můžete dočíst v knize, 
kterou v roce 2015 vydal kardinál Robert Sarah. Kniha obsa-
huje rozhovory, které s ním vedl novinář Nicolas Diat. Kniha 
Bůh, nebo nic se stala bestsellerem a byla přeložena do mnoha 
různých jazyků. Při čtení se určitě nebudete nudit. Kniha je k 
dostání v knihkupectví Hosana.

o. Pavel

S vděčností vzpomínáme na setkání s otcem Mariánem Kuffou 
v našem kostele. Potěšila mě velká účast lidí nejen z naší far-
nosti. Méně jsme již potěšili Městskou policii a některé spolu-
občany svým parkováním. Mnozí zaparkovali tak, že znemožnili 
odjezd těch, kteří nezůstávali v kostele a potřebovali se dostat 
domů. Chtěl bych pro podobné případy napsat, aby řidiči nepo-
čítali s parkováním u kostela. Máme jen čtyři parkovací místa 
a ty sotva stačí pro varhaníka, kostelníka, případně pro kněze. 
Navíc je celé centrum našeho města zónou, ve které je mimo 
vyhrazená parkoviště zákaz stání. Proto není možné jen tak za-
parkovat tam, kde je místo. Zvláště při podobných akcích dodr-
žujte prosím tyto pokyny:

1. Do kostela se vydejte včas. (Některým se to ještě nikdy ne-
podařilo!)
2. Parkujte na vyhrazených místech (V sobotu odpoledne 
a v neděli se parkovné neplatí.) Když jdete do kostela z parko-
viště alespoň kousek pěšky, můžete se zklidnit a lépe připravit 
na bohoslužbu.
3. Děkuji těm, kteří mají povolení k parkování na již zmíně-
ných čtyřech místech za kostelem, že tam parkují jen, když je to 
opravdu nezbytně nutné, případně když přivezou někoho star-
šího do kostela.

o. Pavel

Varování! Parkování!

pokračování ze strany 1
Neboť duší modlitby je odříkání a životem odříkání je slitovnost. 
Nikdo ať je neodtrhuje, nemohou být odděleny. Kdo má jen jed-
no z nich a nemá zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže ten, 
kdo se modlí, ať se i postí. Kdo se postí, ať se i slitovává. A ať sly-
ší prosebníka, kdo sám chce být vyslyšen. Boží sluch si otevírá, 
kdo vlastní sluch nezavírá tomu, který ho prosí.
Kdo se postí, měl by vědět, co všechno to vlastně znamená: že 
má mít soucit s hladovým, když chce, aby Bůh cítil s jeho vlast-
ním hladem. Že se sám má slitovávat, kdo doufá ve slitování. 
Kdo hledá spravedlnost, že ji sám má činit. Kdo chce, aby mu 

Modlitba klepe na dveře
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zŠ salvátor
Skvělý výsledek Radovana Lva
Žák 6. ročníku Radovan Lev úspěšně pokračuje ve vícekolové 
matematické soutěži „Jáma lvová“, kterou pořádá ČVUT Praha. 
Po druhém kole, které je součtem obou kol, je na děleném 2. – 
4. místě! Nutno podotknout, že ve druhém kole dosáhl Radovan 
maximálního počtu bodů, a takoví žáci jsou ve výsledkové listi-
ně jen dva. Držíme palce do 3. kola!

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
23. února se konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, 
kde byly za školu vyslány dvě žákyně: Tereza Kabeláčová ze VII. 
třídy a Jana Indráková z IX. třídy. Terezka při premiéře skončila 
ve druhé polovině účastníků, Jana Indráková obsadila krásné 10. 
místo z 24 účastníků.

Úspěch ve výtvarné soutěži
Terezka Pospíšilová ze VI. třídy namalovala obrázek do výtvarné 
soutěže Mene Tekel 2017 „Cesty ke svobodě“ ve věkové kate-
gorii 11 – 15 let. Z celkového počtu cca 300 obdržených výkre-
sů vybrala porota 20 nejlepších, mezi kterými byl taky obrázek 
Terezky na téma: „Rozdělená rodina“. V pondělí 27. 2. převzala 
Terezka v Praze Zvláštní cenu. Moc gratulujeme a děkujeme 
za příkladnou reprezentaci školy. (Bližší informace o projektu 
naleznete na www.menetekel.cz).

Školní fotografická soutěž
Během měsíce ledna a února mohli žáci fotografovat zajíma-
vá místa v přírodě a zachytit tak atmosféru letošní krásné zimy. 
Snímky potom odesílali pí. uč. Krupové emailem. Některé foto-
grafie byly opravdu vydařené a nyní jsou vystavené na chodbě 
školy. Na 1. místě v kategorii žáků IV. – VI. třídy se umístil Tobiáš 
Pupík, v kategorii VII. – IX. třídy zvítězila Karolína Wagnerová 
z VIII. třídy. Mezi oceněnými fotografiemi byla taky ta od Kryš-
tofa Pupíka ze II. třídy mimo soutěžní kategorie. Nyní probíhá 
ještě hlasování žáků. (Několik soutěžních fotografií je součástí 
tohoto čísla Života farností - viz strany 9, 23 a 24).

Školní výtvarná soutěž pro menší školáky
Pro mladší děti jsme ve škole vyhlásili výtvarnou soutěž 
na téma Valašská zima 2017. Do soutěže se zapojily dvě desítky 
žáků. Mezi nejpěknější obrázky patří např. ten od Radima Po-
spíšila ze II. třídy.

1 Srov. Sk 22,4nn.
2 Srov. 2 Kor 5,20.
3 Srov. Ef 2,13nn.

se smířit s naším bratrem a sestrou v případě, že by měli něco 
proti nám (srov. Mt 5,23-24) (…) Milujme se navzájem tak, jak 
on miloval nás, bez toho, že bychom se uzavírali a byli plni před-
sudků. Dosáhneme toho svou otevřeností pro přijetí a doceně-
ní pozitivních hodnot bližního, připraveni dát jeden za druhého 
i život. Toto je svrchované Ježíšovo přikázání, poznávací zname-
ní křesťanů, platné doposud stejně jako za časů prvních Ježíšo-
vých následovníků. Žít toto slovo znamená – stát se śmiřiteli .́“ 
Když budeme takto žít, obohatíme své dny o gesta přátelství 
a smíření ve své rodině i mezi rodinami, v naší církvi i mezi 
církvemi, v každém občanském či náboženském společenství, 
do něhož patříme.

Letizia Magri

„Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)
V mnoha částech světa zuří krvavé vál-
ky, které jako by neměly konce. Postihují 
rodiny, kmeny i celé národy. Dvacetiletá 
Gloria vypráví: „Dostali jsme zprávu, že 
jedna vesnice byla vypálena a mnozí zů-
stali bez jakýchkoli prostředků. Se svými 

přáteli jsem uspořádala sbírku potřebných věcí: matrací, oble-
čení, potravin. Odjíždíme s těmi věcmi a po osmihodinové cestě 
se setkáváme s těmi zoufalými lidmi. Posloucháme jejich vyprá-
vění, osušujeme slzy, objímáme, utěšujeme… Jedna rodina se 
nám svěřuje: ́ Naše dcerka byla v domě, který nám spálili, a bylo 
to pro nás, jako bychom umřeli spolu s ní. Teď ve vaší lásce na-
cházíme sílu odpustit lidem, kteří to způsobili!´“
I apoštol Pavel učinil tuto zkušenost: právě on, který pronásle-
doval křesťany,1 potkal na své cestě, zcela nečekaně, nezištnou 
Boží lásku. Tento Bůh ho pak poslal jako vyslance smíření v jeho 
jménu.2

Svatý Pavel se tak stal vášnivým a důvěryhodným svědkem ta-
jemství Ježíše, který zemřel a vstal z mrtvých a který se sebou 
smířil svět, aby všichni mohli poznat a zakusit život ve spole-
čenství s ním a s bratry.3  A skrze svatého Pavla se toto evan-
gelijní poselství dostalo až k pohanům a uchvátilo je, i když byli 
považováni za ty, kteří jsou od spásy nejvzdálenější: Smiřte se 
s Bohem!
I my, navzdory chybám, které nám berou odvahu, nebo faleš-
ným jistotám a iluzím, že toto smíření nepotřebujeme, můžeme 
dovolit, aby Boží milosrdenství – obrovská láska! – uzdravilo 
naše srdce a konečně nás osvobodilo k tomu, abychom tento 
poklad sdíleli s ostatními. Tak přispějeme k tomu, aby se usku-
tečnil Boží mírový plán s celým lidstvem a tvorstvem, který pře-
konává dějinné rozpory, jak navrhuje Chiara Lubichová v jed-
nom svém textu: „(…) Na kříži, ve smrti svého Syna, nám Bůh dal 
nejvyšší důkaz své lásky. Skrze Kristův kříž nás smířil se sebou. 
Tato základní pravda naší víry má dnes svůj aktuální význam. 
Je zjevením toho, co celé lidstvo očekává, skutečností, že Bůh 
je přítomný v našem životě svou láskou, láskou ke všem, kdy 
každého miluje láskou bezpodmínečnou a výlučnou. Toto po-
selství svět kolem nás potřebuje. My ho ale můžeme předávat 
druhým, když ho nejdříve znovu a znovu připomínáme sami 
sobě a cítíme se obklopeni touto láskou i tehdy, když by nás vše 
chtělo přesvědčit o opaku. (…) Veškeré naše jednání by mělo 
vypovídat o důvěryhodnosti této pravdy, kterou hlásáme. Ježíš 
řekl jasně, že předtím než přineseme svůj dar na oltář, musíme 

Slovo života na březen 2017

bylo dáno, že sám má dávat. Je špatný prosebník, kdo jinému 
odpírá, oč sám pro sebe žádá. Člověče, tvé milosrdenství by se 
mělo řídit následujícím pravidlem: Jakým způsobem, nakolik a 
jak rychle chceš ty sám dosáhnout milosrdenství, tak rychle, to-
lik a takovým způsobem se ty slitovávej nad druhými.
Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a půst ať jsou naší jedinou 
záštitou u Boha, naší jedinou obhajobou i naší jedinou modlit-
bou v trojí podobě.
A tak co jsme nedbalostí ztratili, získávejme zpět postem a od-
říkáním. Obětujme v odříkání svou duši, neboť není nic lepší-
ho, co bychom mohli Bohu nabídnout, jak dosvědčuje i Prorok, 
když říká: Obětí Bohu je zkroušený duch, zkroušeným a pokor-
ným srdcem Bůh nepohrdne.

Z kázání svatého Petra Chryzologa, biskupa
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1. Vasto tour
V sobotu 11. 2. se v Jablůnce konalo další klání nad šachovnico-
vými poli. Z naší školy se tohoto šachového turnaje zúčastnilo 5 
žáků. Tobiáš Zgabaj ze III. třídy, Jolana Gajdošová ze III. třídy, Ra-
dim Pospíšil ze II. třídy, Maxim Bořuta z V. třídy a Tomáš Kabeláč 
ze VI. třídy. Všichni hráli dobře a každý zaznamenal alespoň jed-
nu výhru. A v nabité konkurenci se rozhodně neztratili. V kate-
gorii hráčů nad 13 let Tomáš Kabeláč obsadil 7. místo a Maxim 
Bořuta 14. místo z celkového počtu 32 hráčů. V kategorii hráčů 
do 9 let vybojoval Tobiáš Zgabaj 8. místo a Jolana Gajdošová 
s Radimem Pospíšilem dělené 20. až 23. místo z celkového po-
čtu 25 hráčů. Všem zúčastněným hráčům blahopřejeme a záro-
veň přejeme, ať se jim nadále daří dělat promyšlené tahy nad 
černobílou šachovnicí.

J. Krupa

Zasedání krajského parlamentu ve Zlíně
Zástupci našeho školního parlamentu Ester Vančurová a Franti-
šek Hlavica se 1. března zúčastnili zasedání Krajského parlamen-
tu dětí a mládeže ve Zlíně.

Karneval
V pátek 10. února uspořádala naše škola karneval. V KZ v Hra-
chovci čekal na děti hezky vyzdobený sál, občerstvení, tombola 
a hudba. Od 15 hodin se začaly v sále objevovat první princezny, 
dorazili taky černokněžníci, zvířátka, postavy z večerníčků, víly, 
rytíři a další zajímavé masky. Nechyběl ani kosmonaut, možná 
z jiné galaxie . Protože všechny převleky jsou vždy perfektní, 
vybrat mezi nimi ten nej je opravdu každý rok těžší a těžší, a tak 
byly i letos odměněny všechny masky. V průběhu odpoledne 
mohly děti soutěžit i tančit. Děkujeme DJ Danovi za muziku, 
a velké díky patří taky všem maminkám, které přispěly k boha-
tému pohoštění! (fotografie na následujících stranách)

Sv. Valentýn ve škole
Na 7. schůzce žákovského parlamentu padl návrh vyhlásit v naší 
škole oslavu sv. Valentýna. Po úspěšném loňském prvním roč-
níku se všichni nadšeně pustili do příprav. Společnými silami se 
navrhla předběžná podoba plakátu, ochotní žáci 7. ročníku zase 
přispěli k podobě finální. Výrobu krabice na přáníčka, vyvěšení 
plakátů ve škole a jiné organizační záležitosti si Parlamenťáci 
rozdělili sami mezi sebou. Po jarních prázdninách, v úterý 21. 
2., přišel dlouho očekávaný den -  valentýnská pošta rozdávala 
valentýnky po třídách. Ti, kteří přáníčka dostali, byli určitě po-
těšeni. Ostatní žáci, ke kterým letos valentýnka nedorazila, se 
můžou těšit na Valentýna v roce příštím.

M. Čtvrtníčková

Výtvarná valentýnská soutěž
Další výtvarnou soutěží, do které se děti mohly zapojit, byla ta, 
kterou vyhlásil, organizoval i vyhodnotil žákovský parlament. 
Byla na téma: Nejhezčí valentýnský obrázek. Autoři vítězných 
prací byli odměněni a obrázky jsou vystaveny na nástěnce 
na chodbě. Můžete se přijít podívat.

Setkání budoucích prvňáčků
Ve čtvrtek 23. 2. proběhlo u nás ve škole první setkání dětí, kte-
ré se v tomto školním roce chystají do I. třídy. Paní učitelka Ja-
nýšková si pro ně připravila zajímavé a zábavné úkoly, které děti 
hravě plnily. Vyzkoušely si např. skládání obrázků, sestavování 
víček podle barev, obtahování čar a linek. Děti taky třídily a řa-
dily předměty na interaktivní tabuli. Všichni budoucí školáčci 
byli šikovní a bylo vidět, že se do školy těší. My se na ně taky 
těšíme!
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Křížová cesta pro farnost
Hned první postní pátek (3. března) si naše škola připravila pro 
farnost pobožnost křížové cesty.  Zamyšlení ke každému zasta-
vení přečetli žáci spolu s učiteli. O hudební doprovod se posta-
rali pan ředitel Hynek Mikušek, paní vychovatelka Eva Vránová 
a pan varhaník Honza Štěpán.

Turistika
Pravidelně se na stránkách Života farností prezentuje turistický 
kroužek školy. Naše poslední výprava se uskutečnila v sobotu 
4. 3. Tentokrát jsme využili příznivé předpovědi počasí a vyšlá-
pli si na Velký Javorník. Výchozí stanicí se staly Veřovice, kam 
jsme dojeli vlakem. Odtud jsme po žluté značce došli nejprve 
k pramenu Jičínky, který jsme nemohli jen tak minout. Pramen 
byl plný čisté vody. Potom jsme přes Malý Javorník došli až na 
Velký Javorník. Cestou jsme všichni hádali, jakou nadmořskou 
výšku hora má. (Adélka Janíková vyhrála, protože to věděla úpl-
ně přesně = 918 m n. m). Počasí bylo skoro jarní, ale nahoře 
foukal tak silný vítr, že se někteří báli, že je z rozhledny někam 
odnese .

V. třída v dílnách ve stavebním učilišti
V rámci nového projektu spolupráce se stavebním učilištěm ve 
městě jsou pro žáky od V. do IX. třídy naplánovány na druhé 
pololetí tohoto školního roku hodiny výuky PČ v dílnách. Žáci 5. 
ročníku již mají hodiny dílen za sebou. Vyrobili si malou dřevě-
nou hračku. Příští rok doufáme v pokračování této spolupráce.

Třeťáci v knihovně
Žáci třetí třídy navštívili 7. února Městskou knihovnu ve Valaš-
ském Meziříčí. Čekal na ně zajímavý program Za pohádkou ko-
lem světa. Úkolem dětí bylo pomoci dívce jménem Šeherezád, 
aby ji její muž, tak jak měl ve zvyku, ráno nezabil. Od tohoto 
osudu jí mohla pomoci velká zásoba pohádkových příběhů. Po-
mocí létajícího koberce i prstem po mapě žáci procestovali celý 
svět, kde se seznamovali s pohádkami jednotlivých kontinentů 
a tyto knihy sbírali pro Šeherezád.

H. Havranová

Lyžařský kurz I. stupně
Lyžařského kurzu I. stupně se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníku. Na 
sjezdovkách ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích započalo 
pro některé děti hned první den velké dobrodružství. Někteří 
stáli na lyžích poprvé, zažívali pocit, kdy dvě desky jedou ka-
ždá jiným směrem, někteří své ski (lyže) ovládali lépe a více 
je poslouchaly, no a někteří měli ty dvě nezbedné desky pod 
kontrolou a dělali velmi hezké obloučky. Každý den pod vede-
ním instruktorů se děti zlepšovaly více a více. Zaslouží chválu a 
uznání za velké pokroky, které udělaly. Poslední den kurzu jsme 
uspořádali závody, které si děti užily. Nebylo až tak důležité, 
kdo vyhrál a kdo ne, heslem bylo „není důležité zvítězit, ale sjet 
kopec“. Za oba lyžařské kurzy patří také velké poděkování těm-
to instruktorům: Norbertu Škorňovi, Zdence Bořutové, Beátě 
Vodákové, Katce Dobiášové, Soni Medveďové a Ondřeji Svobo-
dovi. Ještě informace rodičům: Pro příští lyžařský kurz přislíbilo 
vedení školy možnost pořádat kurz koncem ledna či začátkem 
února. (Důvodem je vyšší pravděpodobnost příznivějšího počasí 
pro lyžování.)

N. Škorňa

Mše svaté s farností
V pátek 24. 2. jsme se při večerní mši svaté ve farním kostele 
modlili za naši školu. Písničky zazpívaly děti ze školy (z pěvec-
kého kroužky i další děti) za hudebního doprovodu H. Štěpána, 
E. Vránové, M. Perutky a J. Vrány.
Ve středu 1. 3. jsme společně s farností zahájili postní dobu 
v kostele na mši svaté. Otec Pavel nám v kázání připomněl je-
den z posledních zázraků Pána Ježíše - uzdravení slepého u Je-
richa - a navrhl, co bychom mohli dělat my, abychom „nebyli 
slepí“: vidět pravdivě svoje hříchy, vidět v každém bližním Pána 
Ježíše a vědět o prostředcích, které nám k tomu nebýt slepý 
pomáhají - četba v Písmu svatém, modlitba růžence, pomoc po-
třebným. Kéž se nám to daří.
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Pasování prvňáčků v knihovně
Na 10. února byli pozváni naši nejmladší žáci do dětského od-
dělení městské knihovny, kde se konal jejich velký den. Byli totiž 
pasováni na rytíře čtenářského řádu. Děti složily slavnostní slib, 
v němž se zavázaly správně pečovat o knihy. Slíbily také, že „bu-
dou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady“. Kéž by se jim 
to celoživotně dařilo!

Knížka pro prvňáčka
Naši nejmladší žáci se zapojili do projektu zdejší městské knihov-
ny s názvem Knížka pro prvňáčka. Absolvují proto ve II. pololetí 
několik vzdělávacích aktivit knihovny. Již druhou v pořadí byla 
beseda na téma Kniha a lidé kolem ní. Dětem se v knihovně lí-
bilo, což je výborným vkladem pro získávání pozitivního vztahu 
ke knihám.

L. Černochová

Kravatový den
Před postní dobou, posledního února, jsme ve škole měli „Kra-
vatový den“. Soutěžili jsme, která třída bude mít největší za-
stoupení těch, kteří přijdou s tímto – dnes módním – doplňkem 
ve svém outfitu. A takových tříd se 100% podílem bylo nakonec 
šest. Kluci vypadali báječně - jako ženichové anebo pracovníci 
marketingu . A že dnes není kravata jen mužskou záležitostí, 
je známo, takže i děvčatům to moc slušelo. A víte, odkud se 
k nám dostalo slovo kravata? Že by mohlo mít něco společného 
s francouzským označením pro Chorvaty? Je to tak. Postupně 
se ze slova „le Croate“ (Chorvat) vyvinulo slovo „la cravatte“… 
Ale to už se musíme vrátit kus do historie.

Peníze pro charitu
Žáci VI. třídy vyhráli na podzim třídní soutěž o nejhezčí podzim-
ní nástěnku a výhru si vybrali až na konci pololetí. Potěšitelné 
a chvályhodné je ale to, že se rozhodli část z této odměny věno-
vat na charitativní účely! Charitě ve Valašském Meziříčí věnují 
částku 300,- Kč, kterou v nejbližších dnech osobně předají.

Okrskové kolo v recitaci
Ve středu 8. března se konalo v KZ města okrskové kolo v re-
citaci, kam postoupili v každé kategorii dva žáci ze školního 
kola. A našim recitátorům se dařilo! V 0. kategorii získala Terez-
ka Vránová 1. místo a Mikuláš Perutka 2. místo. V I. kategorii 
získala Maruška Hellerová čestné uznání. Ve II. kategorii jsme 
se na stupně vítězů neprobojovali, ale ve III. kategorii získala 
Anežka Hellerová 2. místo. Anežka, Terezka i Mikuláš postupují 
do okresního kola! Gratulujeme!

Nová interaktivní tabule v VIII. třídě
Během jarních prázdnin byla do učebny VIII. třídy namontována 
nová tabule s interaktivním dataprojektorem. Vyučující se co 
nejdříve seznámí se všemi možnostmi, které tato tabule nabízí, 
a výuka s ní bude určitě zajímavější a poutavější.

Nový žák
6. března nastoupil do VII. třídy nový žák, který k nám přestou-
pil ze ZŠ Hodslavice. Jmenuje se Jakub Hutyra. Přejeme mu, aby 
si ve škole našel prima kamarády, aby se naučil, co je potřeba, 
a aby se mu taky líbilo, co všechno ve škole děláme navíc. Ať 
mu Pán žehná. 

Magda Krupová

Více informací a fotografií na www.zs-salvator.cz

Soutěž fotografů ze ZŠ Salvátor

Jolana Marušáková, 4. třída

Karolína Wágnerová, 8. třída
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Pro děti, mládež a případně i dospělé vyhlašuji následující sou-
těž. Na fotkách této stránky vidíte určité detaily. Všechny se 
týkají farnosti Valašské Meziříčí. Pokud mi někdo v písemné 
formě napíše seznam všech těchto fotek a u každého čísla na-
píše dva údaje (co příp. kdo je to a kde se objekt nachází), bude 
zařazen do slosování. Pět vylosovaných z každé kategorie (děti 
do 14 let, mládež od 15 do 17 let včetně a dospělí od 18 let) 
dostane odměnu formou poukázky do knihkupectví Hosana 
v hodnotě 300 Kč. Ve vlastním zájmu neprozraďte správné od-
povědi ostatním. V příštím čísle najdete jak správné odpovědi, 
tak i seznam vylosovaných.

2.

Co to je, kdo to je a kde to je?

1.

3.

4.

5.
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řádek číslo 01 
řádek číslo 02 
řádek číslo 03 
řádek číslo 04 
řádek číslo 05 
řádek číslo 06 
řádek číslo 07 
řádek číslo 08 
řádek číslo 09 
řádek číslo 10 
řádek číslo 11 
řádek číslo 12 
řádek číslo 13 
řádek číslo 14 
řádek číslo 15 
řádek číslo 16 
řádek číslo 17 
řádek číslo 18 
řádek číslo 19 
řádek číslo 20 
řádek číslo 21 
řádek číslo 22 
řádek číslo 23 
řádek číslo 24 
řádek číslo 25 
řádek číslo 26 
řádek číslo 27 
řádek číslo 28 
řádek číslo 29 
řádek číslo 30 
řádek číslo 31 
řádek číslo 32 
řádek číslo 33 
řádek číslo 34 
řádek číslo 35 
řádek číslo 36 
řádek číslo 37 
řádek číslo 38 
řádek číslo 39 
řádek číslo 40 
řádek číslo 41 
řádek číslo 42 
řádek číslo 43 
řádek číslo 44 
řádek číslo 45 
řádek číslo 46 
řádek číslo 47 
řádek číslo 48 
řádek číslo 49 
řádek číslo 50 
řádek číslo 51 
řádek číslo 52 
řádek číslo 53 
řádek číslo 54 
řádek číslo 55 
řádek číslo 56 
řádek číslo 57 
řádek číslo 58 
řádek číslo 59 
řádek číslo 60 
řádek číslo 61 
řádek číslo 62

Karneval ZŠ Salvátor v pátek 10. února v Kulturním domě v Hrachovci
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Ještě jeden úkol nejen pro dospělé. Na následující fotografii vi-
díte jednu z vesnic naší farnosti. Poznáte, která to je? Na strán-
ce 22 najdete odpověď. Poslední úkol bude nejtěžší. Na Vele-
hrad vede turistická stezka, podél které jsou jakási zastavení, 
která znázorňují jednotlivá tajemství svatého růžence. Vyfotil 
jsem tajemství Seslání Ducha svatého a přiznám se, že jsem 

Poznáš to? Pochopíš? dost dobře nepochopil, co jednotlivé symboly mohou zname-
nat. Pokud jste chápavější než já, napište mi jakoukoliv formou 
výsledky svých úvah. Já se poté pokusím zkontaktovat řeholní 
sestry sv. Cyrila a Metoděje z Velehradu, které jsou donátor-
kami těchto zastavení. Snad nám zprostředkují, co tím chtěl 
umělec říct. Pro srovnání otiskuji i zastavení, které znázorňuje 
Nanebevstoupení Pána Ježíše (to jsem tedy pochopil).

o. Pavel



15

Následující úkoly jsou pro nejmenší děti. Můžete pracovat 
s nimi. Na stránce 22 najdete správné odpovědi. Tentokrát tedy 
nic nikomu neposílejte, úkoly jsou jen pro zábavu.

Pro nejmenší

5.

4.

3.

2.

1.

6.

1. Jaké jméno se tu skrývá?
2. Které dvě číslice tvoří tvar této rozhledny? 
3. Copak nám to tady roste?
4. Kolik srnek se tady schovalo? 
5. Nějaký pták se nám schoval. Je to slepice? 
6. Co ti připomíná tento přístřešek proti dešti? 

Otázky k obrázkům
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Kdo mi vypnul mozek?
Kniha Kdo mi vypnul mozek? se věnuje tématům týkajícím se 
nastavení optimálního způsobu myšlení a zabývá se činností 
mozku. Dle posledních vědeckých výzkumů je prokázáno, že 
činnost našeho mozku je závislá na tom, jak operujeme s našimi 
myšlenkami. Spousta lidí si neuvědomuje, že je skutečně mož-
né nastavit si zdravé myšlenkové vzorce a odstranit ty, které 
nám škodí. Témata jsou: myšlení, učení, ovládání svého myšlen-
kového života, zvládání stresu, překonávání mentálních, emoč-
ních a duchovních obtíží. Autorka si nebere servítky a jde se 
stresem a obtížemi přímo na věc. Dotýká se bolestivých oblastí 
v životě a radí co dělat. Kniha je vhodná pro všechny věkové 
kategorie, je vynikajícím materiálem pro vedoucí mládeže, kteří 
učí druhé vyrovnanému životu dle duchovních principů. Kniha 
je velmi praktická, vede k zapisování si svého deníčku, kladení si 
přímých otázek na problematické oblasti v životě.
Pokud máte někdy pocit, jako kdyby se vám najednou „vypnul 
mozek”, pokud jste se někdy cítili bez odvahy, nesoustředění, 
nebo zdrceni, nebo se ve vašem životě nebo v životě vaší rodiny 
potýkáte s nějakými nezdravými vzorci, které nemůžete prolo-
mit, pak je tato kniha přesně pro Vás. 
Myšlenka se může zdát být neškodná, ale pokud se stane toxic-
kou, může se stát fyzicky, emočně nebo duchovně nebezpeč-
nou. Naštěstí žijeme v čase revolučních změn. Můžeme jasně vi-
dět, jak se věda o mozku dotýká Písma – že naše mysl může být
obnovena, že toxické myšlenky a emoce mohou být odstraněny
a že náš mozek se může skutečně „zapnout“. Váš mozek a vaše 
tělo se aktivně mění – k lepšímu, nebo k horšímu pokaždé, když 
se nad něčím zamýšlíte. V této revidované edici knihy Kdo mi 
vypnul mozek? Dr. Leaf jasně poukazuje na fakt, že nejnovější 
poznatky z oblasti neurověd potvrzují Písmo – fakt, že můžeme 
obnovit naši mysl. Můžeme prolomit cyklus toxického myšlení. 
Můžeme odstranit nezdravé vzorce.
Naučte se, jak můžete odstranit „Tucet Potížistů“, dvanáct ob-
lastí toxického myšlení. Poodhalte fakt, jak skutečně můžete 
nastartovat zdravé myšlenky, aby vám pomohly zdokonalit ka-
ždou oblast vašeho života – vaše vztahy, zdraví, a dokonce i váš 
úspěch. Možno zakoupit na: 
https://eduheart-brain.com/nakladatelstvi/

Mgr. Karla Koseva

Národní pochod pro život a rodinu v sobotu 22. dubna v Praze. 
Má plnou podporu České biskupské konference i moji. V situaci, 
kdy Ministerstvo sociálních věcí předkládá Koncepci rodinné 
politiky, která ruší ochranu rodiny postavené na trvalém svazku 
muže a ženy a otevřené pro přijetí dětí, považuji za potřebné, 
abychom manifestačně projevili svou podporu rodině. Prosím 
duchovní správce, aby podpořili účast svých farníků.

Podrobné informace a přihlašovací formulář je na adrese
http://pochodprozivot.cz

Organizátorům pomůže včasné přihlášení účastníků. Prosíme, 
neodkládejte přihlášení. Velmi ulehčíte organizaci zvýhodněné 
vlakové dopravy, přípravu bezpečnostních kontrol na Pražském 
hradě i oběda na Klárově. Pokud by přihlášeným např. onemoc-
něly děti a nemohli nakonec při jet, stačí napsat.

arcibiskup Jan

Pochod pro život
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Charita Valašské Meziříčí
Diakonie ČCE - hospic CITA-
DELA se stal s projektem „CI-
TADELA plná zeleně“ jedním 

ze tří finalistů programu společnosti Tesco a Nadačního fondu 
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Máme velkou radost, 
ale nemáme vyhráno. Od 8.3. startuje hlasování v obchodech 
Tesco ve Valašském Meziříčí a v Zubří.
Projekt „CITADELA plná zeleně“ si klade za cíl formou zahradní 
terapie navodit u našich klientů pocit klidu, přinést jim relaxaci, 
dopřát radost z výsledku. Více informací o projektu naleznete 
na https://pomahame.itesco.cz/project/71.
A jak pomoci? Po každém nákupu ve zmíněných obchodech do-
stane nakupující žeton, kterým může podpořit právě náš pro-
jekt. Stačí jej vhodit do boxu k našemu projektu. 
Hlasování probíhá do 4. 4. 2017.
Vyjádřete svou podporu našemu projektu, vhoďte Váš žeton 
právě nám. Pomozte nám přinést zeleň do CITADELY. Děkujeme.  

Za Diakonii ČCE – hospic CITADELA
Mgr. Zuzana Venturová, fundraiser

venturova@citadela.cz 739 244 810

Citadela plná zeleně
OBYČEJNÝ ŽIVOT V AZYLOVÉM DOMĚ
Původním cílem projektu Výboru dobré vůle 
Obyčejný život, který realizovala Charita Va-
lašské Meziříčí, bylo pořízení čtyřplotýnko-
vých sporáků s troubou a digestoří do každé 
bytové jednotky azylového domu pro matky 
s dětmi (AD) namísto dvouplotýnkových vaři-
čů. Záměrem bylo takto dovybavit všech stá-
vajících 12 bytových jednotek. Na toto dovy-

bavení jsme obdrželi dotaci Výboru dobré vůle  ve výši 80 000 
korun.
Doposud na AD sloužila k pečení jedna společná trouba a dvě 
remosky, což bylo pro 12 maminek a 28 dětí nedostatečné. Cí-
lem bylo, aby klientky  měly větší prostor k přípravě jídla pro 
sebe i děti tak, jak je tomu v běžném životě.
Při realizaci projektu jsme nejprve museli posílit kapacitu stá-
vajících elektrických rozvodů a zprovoznit původní vzduchové 
ventilace. Při tom jsme zjistili, že nebude technicky možné poří-
dit sporáky na všech 12 pokojů, proto jsme nadaci žádali o změ-
nu záměru: pořízení 5 sporáků s příslušenstvím, 5 odsávačů par 
s příslušenstvím a do výše dotace dokoupení dalšího mobiliáře 



19

Film Mlčení

do kuchyněk klientek či společné kuchyně AD. Naší žádosti bylo 
vyhověno. 
Při konečné realizaci byly v listopadu loňského roku pořízeny 
4 sporáky s digestořemi na největší pokoje klientů (kde bývají 
ubytovány největší rodiny) a 1 sporák s digestoří jsme nainsta-
lovali do společné kuchyňky, kde probíhá s klientkami společné 
vaření, pečení apod. Do společné kuchyňky a na společné vaře-
ní jsme z dotace pořídili ještě minitroubu, mikrovlnnou troubu, 
mixér klasický a tyčový, 4 remosky. Do kuchyněk klientů bylo 
dále z dotace pořízeno 5 ledniček, 4 ks varných konvic a 4 ks 
dvouplotýnkových vařičů.
V roce 2016 bylo v Azylovém domě ubytováno 22 matek a 44 
dětí. Změna ve vybavení se dotkne všech klientů (i budoucích). 
A to jak těch, kteří mají na pokojích nainstalovány větší sporáky 
s troubou a digestoří. I těch, kteří v rámci společného vaření, 
pečení či zapůjčování elektropřístrojů na pokoj mohou využívat 
většího počtu těchto kuchyňských spotřebičů.

V minulém čísle Života farností byl otištěn článek o novém filmu 
Martina Scorsese Mlčení. Tento článek byl převzat z radia Vati-
kán. Mezitím se na radiu Vatikán objevila jiná recenze, daleko 
kritičtější. Napadlo mě, že by bylo dobré, abychom i tuto zveřej-
nili v našem časopise v zájmu objektivnosti.

O zfilmovaném Mlčení
Rino Cammilleri
Jak jsem předpokládal, vypráví Scorseseho film Silence o mlče-
ní Boha. Lze poznamenat, že s tímto tématem přišel ve svých 
mistrovských dílech mnohem dříve Ingmar Bergman. Ten se 
však vcelku pochopitelně drží ryze protestantského prostředí, 
zatímco Scorsese je katolík. Je zřejmé, že Scorseseho katolictví 
je mučivé a plné pochyb, jak vyplývá i z jeho staršího díla z roku 
1988 Poslední pokušení Krista, které bylo podle mého názoru 
poněkud nespravedlivě démonizováno tehdejší klerikální ko-
rektností.
Nynější klerikální korektnost je diametrálně opačná, takže 
americký režisér italského původu mohl prezentovat svůj film 
v předpremiéře ve Vatikánu, což nebylo v roce 1988 myslitelné. 
Hlavního představitele, Andrew Garfielda, přiměl režisér absol-
vovat Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, aby se vžil do role. 
Po shlédnutí filmu je však evidentní, že se musel vžívat spíše 
do Scorseseho koncepcí, poněvadž příběh v sobě nemá nic „je-
zuitského“ a navíc trpí četnými anachronismy. Kdo shlédl zmí-
něný film, byl svědkem prezentace představ, s nimiž se možná 
potýká některý dnešní katolický intelektuál, ale které byly, kdo 
ví proč, promítnuty do Japonska 17. století.
Mohl se totiž odehrát kdekoli a kdykoli. Stačí zmínit, že také 
ve starověku požadovali představitelé římské moci od uvězně-
ných křesťanů zapření víry jako pouhou „formalitu“ v podobě 
verbálního projevu a vložení kadidlového zrnka na oltář státní-
ho božstva. Protagonista filmu, mladý otec Rodrigues, přistoupí 
na rituální pošlapání svatého obrázku v domnění, že zachrání 
životy věřících vesničanů - kirišitan, kteří to učinit odmítli. Stal 
se tak jedním z oněch lapsi, kteří se najdou v každé době (kdyby 
Scorsese chtěl, mohl namísto románové předlohy Šúsaku Endo 
konzultovat mnohem širší historickou dokumentaci např. z ob-
dobí tzv. donatistů v severní Africe).
Pravým protagonistou příběhu však není on, nýbrž Bůh, který 
je pořád zticha, neslyší invokace, jež jsou mu adresovány, neza-

chraňuje před pronásledováním a nestará se o životy věřících, 
kteří se k Němu modlí. Výsledným pocitem z tohoto filmu je 
hořká pachuť, kterou si člověk mohl klidně ušetřit. Pronásledo-
vání je přece prorokováno evangeliem, tedy knihou, která mlu-
ví o prvním Mučedníkovi, Ježíši Kristu. „Blahoslavení jste, když 
vás budou kvůli mně pronásledovat,“ stojí tam černé na bílém 
(Mt 5,11). Vůbec se tam nepíše, že je možné vyváznout předne-
sením uctivé prosby Bohu.
Loni kanonizovaný José Sánchez del Río, čtrnáctiletý mučedník 
z mexické války za náboženskou svobodu z 20. let minulého sto-
letí, vysvětloval svojí mamince, že chce vstoupit do řad Christe-
ros proto, aby co nejrychleji dosáhl Ráje. Je jasné, že kdo nevěří 
v blaženost věčného života – anebo v něj věří příliš málo – silně 
tíhne k pozemskému životu a chce si jej uchovat, byť by byl ža-
lostný a bídný. Věřící vesničané ve Scorseseho filmu dokazují, 
že pochopili všechno, zatímco zmíněný jezuita nikoli. Preferu-
je trochu delší život, proniknutý mučivými výčitkami a vydat-
ně okořeněný nepokrytým pohrdáním, které vůči odpadlíkům 
chovají pronásledovatelé.
Právě oni totiž ctí bušidó, tedy japonský mravní kodex, jehož 
typickou součástí je neochvějnost tváří v tvář smrti. Vnucuje 
se tedy otázka: proč se onen jezuita vůbec vydával do Japon-
ska? Ba dokonce, proč vůbec chtěl být jezuitou a misionářem? 
Možná to souvisí s poněkud rozbředlým obsahem Duchovních 
cvičení, která nabízejí dnešní jezuité, kdo ví. Faktem je, že jezu-
ité v 17. století mluvili často o posledních věcech čili o tzv. no-
vissimi, zejména o Ráji. A to takovým způsobem, že nešťastní 
venkované a rybáři neváhali čelit smrti jen proto, aby jej dosáh-
li. Mezi skoro třemi sty tisíci japonskými křesťany však nebyli 
jenom ubožáci. Také mnozí samurajové a daimové (šlechtici) 
přijali křesťanství, protože v něm rozpoznali vznešenější nauku 
než tu, kterou podávají tradiční japonská náboženství: šintois-
mus, buddhismus a konfucianismus.
Nedávno beatifikovaný daima Takajama Ukon konvertoval 
ke křesťanství právě proto, že vyslechl učenou disputaci mezi 
buddhistickými bonzy a jezuitskými misionáři. V roce 1637 vy-
puklo na ostrově Kjúšú takzvané Šimabarské povstání na obra-
nu náboženské svobody. Vždyť proč by mělo být zakazováno 
pouze křesťanství? To všechno film zamlčuje, ba skoro se zdá, 
jako by předpokládal, že pronásledovatelé měli ke svému po-
čínání nějaké dobré důvody. Koneckonců tedy vcelku zbytečný 
film.
Z internetového portálu La nuova Bussola Quotidiana 
přeložil Milan Glaser www.radiovaticana.cz

Do třetice bych chtěl napsat o tomto filmu pár řádků i já. Mám 
totiž slíbeno, že se v našem kině bude promítat ještě v dubnu. 
Protože názory na tento film se různí, je dobré, aby si ten, kdo ho 
uvidí, udělal i názor svůj. 

Jak jsem vnímal „Mlčení“
Mně osobně tento film pomohl. Když se dívám na filmy, ne-
ptám se ani tak, jestli se mi to líbí nebo ne, ale jestli mě nějaký 
film přivede k hlubšímu zamyšlení nad sebou, případně povzbu-
dí k určitým konkrétním krokům ve svém běžném životě. Což se 
v případě filmu Mlčení stalo. Zamýšlel jsem se nad tím, jaká je 
moje víra, nakolik bych byl ochoten následovat Ježíše i ve vel-
mi obtížných podmínkách misijní země a jak bych obstál tváří 
v tvář výhružkám a mučení. Díky filmu jsem si uvědomil, že ne-
stačí jen lidské odhodlání, ale především hluboká pokora. 
Ti, kterým se film nelíbil, především vytýkali, že se jedná o glori-
fikaci odpadu od víry. Tzn. že je možné připustit, aby se křesťan 
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svojí víry vzdal z nějakých šlechetných pohnutek. Přiznám se, že 
mi toto došlo až po přečtení výhrad k filmu. Na druhé straně 
je ve filmu obsaženo i zahanbení nad tím, že člověk může být 
ve vyznávání své víry tak slabý. 
Nakonec ještě název filmu a otázka, o jaké MLČENÍ jde. Autor 
výše zmíněné kritické recenze podle mě věc velmi zjednodu-
šil. Jako by šlo o jen o pohoršení se nad tím, že Bůh zázračně 
nezakročí a nezachrání ty, kterým hrozí pronásledování a mu-
čednická smrt. Tak to podle mě ve filmu myšleno nebylo. Otáz-
ka byla spíše položená takto: Proč Bůh mlčí, když ho upřímní 
a ohodláni křesťané prosí o sílu a vytrvalost ve svém zápase 
pro víru? Proč jim více nepomůže, když se modlí, aby nezradili 
a víru nezapřeli? Myslím, že každý z nás prožil něco podobného 
v malém. Nejde jen o zřeknutí se víry. Nezapíráme také Krista, 
když podlehneme pokušení a dopustíme se jakéhokoliv těž-
kého hříchu? Pomáhal jsem v minulosti některým lidem, kteří 
měli hodně odhodlání a upřímně se modlili, přesto například 
až do konce svého života zcela nepřekonali závislost na alko-
holu. A nejde jen o alkohol. Každý ví, kde ho bota tlačí. Z toho-
to pohledu se také můžeme ptát, proč Bůh nepomohl věřícím 
politickým vězňům komunistického režimu, když byli mučením 
donuceni podepsat a přiznat i to, co sami neudělali. My je dnes 
považujeme za mučedníky a já je v žádném případě nemohu 
soudit. Přesto například P. Josef Toufar pod dlouhotrvajícím 
mučením formálně spolupracoval na filmové rekonstrukci tzv. 
Čihošťského zázraku, i když každý věděl, že je něco takového 
absurdní. Je velký rozdíl mezi takovým „přiznaním“ a šlápnutím 
např. na obraz Ježíše Krista? Někdo by mohl říct, že tak dal svým 
mučitelům zapravdu, když tvrdili, že církev je šarlatánka, která 

„vyrábí“ „zázraky“, aby oklamala prosté lidi. Jiná otázka je, zda 
je člověk zodpovědný za své jednání, když je mučením a třeba 
i působením omamných látek úplně zdevastován? Přesto zů-
stavá bolestná otázka, proč Bůh i těmto obětem mimořádným 
způsobem nepomohl, aby zahanbil jejich mučitele. Tak já chápu 
ono MLČENÍ Boha, podle kterého se film jmenuje. Snad je to 
srozumitelné.
Film mě oslovil i tím, že jsem o něm ještě dlouho přemýšlel. Ně-
kdy člověk vyjde z kina, kde se dlouho bavil a za chvíli už neví, 
o čem to bylo. Malá poznámka pro ty, kdo se bojí násilných scén 
ve filmu. Tyto scény nejsou prvoplánové, režisér se v nich ne-
vyžívá, není třeba z tohoto důvodu na film nechodit. Když tak 
na chvíli zavřete oči. Brutalita mučení je daleko větší ve filmu 
Mella Gibsona Umučení Krista.

o. Pavel

Už od doby papeže Jana Pavla II. se věnuje v církvi více pozor-
nosti mladým lidem. Nejinak je tomu v tomto roce. A to na všech 
možných úrovních. Na Velehradě se v únoru konalo Arcidiecéz-
ní fórum mládeže. Naše farnosti na něm zastupovaly Kateřina 
Žilinská (Valašské Meziříčí) a Terezie Kološová (Lešná). Můžete 
si přečíst závěry, které mladí lidé adresovali všem věřícím naší 
diecéze. Na konci února proběhlo Celostátní fórum mládeže 
v Olomouci. I tam jsme měli svoje zástupce: Jan Hlavica a Jan 
Vančura zastupovali Neokatechumenát ČR. Zveřejňujeme pří-
spěvek jiného účastníka, který nám již poslal několik článků a 
jehož jméno a příjmení je známo redakci časopisu. 
Nyní je před námi Arcidiecézní mládeže ve Zlíně v sobotu 1. dub-
na (Pozor, není to apríl!) Vrcholem všech těchto setkání bude 
Celostátní setkání mládeže v srpnu v Olomouci. Podle mého 

odhadu by se ho mohlo zúčastnit až 10 000 mladých lidí. Chci 
povzbudit mladé lidi, aby se na obě tyto akce přihlásili, zvlášť 
užitečné to může být pro biřmovance. Vy, kteří žijete v blízkos-
ti mladých lidí neváhejte je povzbuzovat, případně nabídněte 
i finanční pomoc anebo příležitost k výdělku. Na Arcidiecézní 
setkání ve Zlíně pojede společný autobus. Zájemci ať se přihlásí 
co nejdříve na faře.

o. Pavel

My, mladí lidé, jsme se sešli na 5. arcidiecézním fóru mládeže na 
Velehradě ve dnech 10 – 12. února 2017. Společně jsme disku-
tovali a zamýšleli se nad potřebou evangelizace v dnešní době.  
Z našeho setkání vzešly podněty, které chceme nabídnout jako 
inspiraci našim farnostem.
Za co jsme vděčni:
• za přijetí a podporu, které se nám dostává ve společenství 
církve;
• za každé povzbuzení ze strany kněží a zasvěcených osob;
• za rodiny, které nepodlehly genderové ideologii, jsou tvoře-
ny otcem, matkou a dětmi a žijí autenticky svou víru;
• za mladé, kteří se nasazují ve službě druhým;
• za všechny, kteří se v naší arcidiecézi věnují mladým lidem, 
za komunity, hnutí, řehole, řády, instituty, centra pro mládež a 
církevní školy;
• za ideál evangelia, který církev hlásá a ze kterého neslevuje 
navzdory měnícím se společenským trendům;
• za to, že učení církve je smysluplné, udává směr i mantinely 
a je návodem na plnohodnotný život.

V čem vidíme příležitosti ke změně:
• toužíme po tom, aby naše farnosti žily jako společenství, 
která jsou otevřená, táhnou za jeden provaz a mohou tak oslo-
vovat i nevěřící;
• chceme být aktivní v životě farnosti, a proto prosíme při 
spolupráci o větší důvěru kněží i farníků;
• uvítali bychom otevřené kostely, přístupné fary a možnost 
podílet se na činnosti pastoračních rad;
• prosíme o autentický příklad života kněží a jasná, výstižná 
kázání, která by nás povzbudila ve víře;
• v přípravě na biřmování považujeme za důležité zaměřit se 
na budování osobního vztahu s Bohem;
• byli bychom vděční, kdyby byla více zohledňována naše jedi-
nečnost v rozmanitosti přístupů při pořádání akcí pro nás mla-
dé.

Jak konkrétně chceme přispět k oživení života v našich farnos-
tech, k hledání cest a k hlásání evangelia:
• chceme se veřejně angažovat a využívat svá obdarování pro 
dobro farnosti a společnosti;
• chceme být vnímavější k nevěřícím vrstevníkům a zpřístup-
nit jim naše akce;
• chceme hledat cestu zejména k žákům 2. stupně skrze vy-
tváření společenství, organizování víkendovek a volnočasových 
aktivit, a to i novým způsobem;
• nabízíme farnosti zapojení do správy webů, tvorby grafiky, 
vkládání ohlášek na internet a šíření informací přes sociální sítě;
• nabízíme zapojení mladých do příprav na biřmování a prosí-
me o formační kurz pro vedoucí biřmovanců.

V. Arcidiecézní fórum mládeže
Velehrad 2017
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INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových strán-
kách farnost-valmez.cz
KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době - pátek a  neděle v 16.45 hodin 
před večerní mší svatou. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - bude v pondělí 20. března 
a 3. dubna po večerní mši svaté na faře.
MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK se uskuteč-
ní ve dnech 24. až 26. března.
MŠE SVATÉ NA MĚSÍC KVĚTEN A ČERVEN se začnou zapisovat 
ve středu 29. března po ranní mši svaté.
ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE se uskuteční v sobotu 
1. dubna ve Zlíně.
MISIJNÍ KOLÁČ proběhne v neděli 2. dubna.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 1. DUBNA. Ve farním kostele ve Va-
lašském 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 Krás-
ně. 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 7. DUBNA. Po ranní i večerní mši sva-
té 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.
ZPOVĚDNÍ DEN ve farnosti Valašské Meziříčí - sobota 8. dubna. 
Zpovídat se bude od 8.00 do 11.00 hodin. Přijedou zpovědníci 
z jiných farností. Neodkládejte zpověď až na Svatý týden.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO bude v pátek 21. dubna 
v 18.30 hodin. Zpívat bude schola.
MŠE SVATÁ ZA ZŠ SALVÁTOR bude v pátek 28. dubna v 18.30 
hodin. Při mši budou zpívat děti ze ZŠ Salvátor.

Jako účastník V. celostátního fóra mládeže v Olomouci jsem měl 
tu možnost prožít krásné společenství téměř 100 mladých de-
legátů z celé ČR společně s kněžími a otci biskupy. Fórum slouží 
k tomu, abychom naslouchali, diskutovali a nalézali ještě lepší 
cestu, jak žít podle evangelia; a letošní téma celého setkání byla 
právě evangelizace.
Velice mě překvapil páteční večerní raut, který byl i jakýmsi 
setkáním nás mladých a biskupů se zástupci města Olomouc. 
Až později jsem si uvědomil, že všechny skvělé pokrmy, včetně 
chlebíčků a studených mís byly bez masa - není to dnes samo-
zřejmostí. Zároveň mě to přivedlo k tomu, že bychom si měli 
připomenout důležitost postu a dalších hodnot i v dnešním mo-
derním světě. 
Přiznejme si, že abychom dokázali evangelizovat, musíme být 
silní. Dnes se zaměřujeme na různé moderní způsoby evangeli-
zace, což je určitě dobře a je to důležité, ale nesmí a nemělo by 
to být na úkor něčeho, co tu existuje celá staletí a co je církví 
a historií prokázáno za správnou cestu. Pojmy jako půst, almuž-
na, pokora, modlitba svatého růžence apod. se stále více vytrá-
cejí z našeho slovníku a pak dochází k polevování a oslabování 
naše víry. Poté, když nás navštíví nevěřící člen rodiny, máme 
strach udělat před obědem kříž, a to se děje dnes. Zítra to 
bude na úkor večerní modlitby a pozítří nám přijde i zbytečné 
jít na nedělní mši svatou. Ano, vlažnost a strach jsou dnešními 
hlavními nepřáteli evangelizace a života nás křesťanů. Když si 
představím, jaký hlad po víře museli lidé mít za totalitních reži-
mů, že dokázali položit pro Krista i svůj život, vede mě to k tomu, 
abych se zamyslel nad tím, co vše jsem schopen udělat pro Kris-
ta dnes. V minulém století položilo mnoho lidí život za svou víru, 
ale tím se narodili pro nebe. Dnes se naopak staráme jen o své 
tělo a zapomínáme na svou duši, na kterou máme být primárně 
zaměřeni. I tento boj můžeme označit jako válku, jen s tím roz-
dílem, že se o ní nepíše v novinách, na internetu a ani nemluví 
v televizi, či na veřejnosti a je jen otázkou budoucnosti, co tato 
válka může způsobit. 
Ale jednu věc víme s jistotou, bát se nemusíme. K tomu nás vy-
bízí Písmo, sv. Jan Pavel II. i motto celostátního setkání mládeže 
v Olomouci, protože už nyní známe vítěze této války a tím je 
Ježíš Kristus, pro nás narozený, pro nás ukřižovaný a pro nás 
vzkříšený. 
Lidské srdce a zejména pak mladých, je stále více ovlivňováno 
materializmem, modernizmem a egoizmem. Vidím však jasně 
připravené zbraně, které je nutné dnes použít. Proti materia-
lizmu půst, proti modernizmu svatý růženec a proti egoizmu 
pokoru. Přeji každému, aby dokázal najít tyto zbraně a to nejen 
v postní době, ale během celého roku a pokud hledáš marně, 
popros Pannu Marii, nikdy Tě nenechá bez pomoci. 

(jméno autora je známo redakci)

Evangelizace dnes?
Návrat zpět ke kořenům

...můžeme uvažovat o skrytosti, která je tak důležitá v naší hlu-
boké, osobní a vnitřní komunikaci s Bohem. Příkladem nám 
může být blahoslavený František z Fatimy.
Jedno z těch dětí, kterým se zjevila Panna Maria. Blahoslavený 
František řekl: „Mám tak rád Pána Boha, ale On je tak smutný, 
kvůli tolika hříchům. Nesmíme se dopustit už žádných hříchů." 
Malý chlapec, František, a přestože je malým dítětem, vnímá 

Síla, která vychází ze skrytosti

velikost hříchu v lidském srdci a ve světě a vnímá to jako velkou 
urážku a bolest Boha. Hledá samotu, aby se tam ukryl. Proč? 
Když ho jednou takto osamoceného našli, jak sedí na skále, 
ptali se: „Co tu děláš celou dobu?“ Tehdy František odpovídá: 

„Myslím na Pána Boha, který je kvůli tolika hříchům tak smutný. 
Kdybych jej jen mohl potěšit.“ Malý chlapec se staví před velké-
ho Boha, nekonečného Boha, aby ho šel pro naše lidské hříchy 
potěšit. Ve skrytosti, v osamocení. Téměř nikdo, kromě jeho 
blízkých to nepostřehl. František byl fascinován myšlenkou, že 
může utěšovat Pána Ježíše, Božího Syna. V době, kdy už ležel 
velmi nemocný a vlastně už umíral, navštívila ho Lucie a prosila 
ho: „Františku, slib mi, že se v nebi budeš za mne modlit.“
Panna Maria totiž pověděla i Františkovi, že brzy zemře a při-
jde do nebe. Proto ho Lucie prosí: „Až přijdeš do nebe, modli 
se za mne.“ Ale on jí odpověděl: „Možná bude lepší, když o to 
poprosíš Hyacintu, neboť víš, když budu v nebi, budu tam utě-
šovat Ježíše. A asi potom zapomenu pomodlit se za tebe.“
Jaká hloubka duchovního postoje tohoto malého chlapce. Za-
hanbuje opravdu nejen dospělé, ale i proslavené teology, kte-
ří v takové jednoduchosti, ale zároveň v hluboké duchovnosti 
možná ještě něco potřebují, aby se tam dostali. A všechno to 
bylo konáno, jak řekl František, z lásky k Bohu, „abychom utěšili 
a usmířili Boha, abychom mu byli k radosti, protože Bůh je toho 
hoden.“      pokračování v příštím čísle
(myšlenky z homilie Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského 
biskupa na Popeleční středu 1.3.2017), připravil Václav Chládek
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Další zprávy a články, které se již nevešly do tohoto čísla Života 
farností, naleznete na www.farnost-valmez.cz v sekci Aktuálně. 

Mariánské informace

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí

Blažena Štroblíková *17. 3. 1932 +10. 2. 2017, Zlín, Sokolská 967
Milan Hasalík *25. 8. 1940 †18. 2. 2017, Horská 439
Eliška Ďaďová *23. 7. 1943 †14. 2. 2017, Libčice n.V., Hřbitovní 3
Bohumila Kulíšková *7. 2. 1925 †18. 2. 2017, Zašovská 737
Drahomíra Pačesná *6. 8. 1939 †20. 2. 2017, Hrachovec 204
Miloš Siakala *24. 12. 1928 †23. 2. 2017, Čapkova 684
Marie Žitníková *1. 1. 1934 †25. 2. 2017, Zašovská 196
Josef Vilém *16. 1. 1940 †28. 2. 2017, Podlesí 9
Jiřina Janoušková *24. 4. 1928 †1. 3. 2017, Václavkova 5/327
Jana Sudolská *24. 11. 1939 †6. 3. 2017, Obora 668

Lešná
Anna Indráková *4. 8. 1920 †23. 2. 2017, Jasenice 17
Ludmila Pochylová *24. 2. 1925 †3. 3. 2017

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Valentýna Volek
Jan Vyhnánek

Kristýna Kutálková
Markéta Kateřina Cabáková

• Z mariánského setkání v našem kostele s P. Marinkem Šako-
tou, farářem z Medžugorje, 5. února 2017 je k dispozici videozá-
znam. Zájemci o DVD ať se mi přihlásí.

• Chci doporučit těm, kteří mají zájem o kvalitní pořad, týka-
jící se významu zjevení Panny Marie ve Fatimě a v Amsterdamu 
a mají možnost internetového spojení. Týká se pořadu na Te-
levizi LUX, relace je uložena v archivu pod názvem "Doma je 
doma" s pořadovým číslem 1111 a byla v premiéře vysílána 
2. 3. 2017. Je to velice kvalitní.

• Setkání Apoštolátu Fatimy je plánováno na úterý 2. 5. 2017 
v našem kostele.

• V sobotu 4. 3. 2017 obdržel představený Světového apošto-
látu Fatimy P. Pavel Dokládal z rukou Mons. Jana Vokála, králo-
vehradeckého biskupa, titul Monsignor.

• 13. 5. 2017 pojede autobus na Modlitební den ke cti Panny 
Marie, Matky všech národů, do Nitry na Slovensku. Přijímám 
přihlášky.

Václav Chládek

Správné odpovědi k otázkám na str. 14 a 15:
Strana 14 - obec na fotografii se jmenuje Jasenice, patří do far-
nosti Valašské Meziříčí a ke střediskové obci Lešná.
Strana 15 - 1. jméno Maria, 2. dvě sedmičky, 3. vinná réva, 
4. 35 srnek, 5. káně lesní, 6. sedátko na kolo a zvonek
Fotografie na straně 1, 2, 11 - 15, o. Pavel
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Soutěž fotografů ze ZŠ Salvátor

Zástupkyně ředitele Magda Krupová vyhlásila soutěž pro mla-
dé fotografy z církevní školy Salvátor. V tomto čísle jsou zveřej-
něny čtyři fotky (jedna na straně 9 a další zde a na následující 
straně), které se mi nejvíce líbily. Uznejte, že máme velmi ta-
lentované děti. Navíc jeden z nich chodí teprve do druhé třídy 
a bylo mi dokázáno, že tuto fotku skutečně vyfotil sám cestou 
k Pulčínským skalám. 

o. Pavel

Martin Garncarz, 8. třída

Martin Garncarz, 8. třída

Marie Kopecká, 9. třída
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zimní příroda fotoaparátem dětí zŠ salvátor

Tobiáš Pupík, 5. třída

Kryštof Pupík, 2. třída


