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Zachraň nás svým křížem,
vysvoboď nás svým vzkříšením,

Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
(Tajemství víry)
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Předjaří na Hrubé Lhotě

foto o. Pavel

Jako suchej, starej strom,  
jako všeničící hrom,  

jak v poli tráva  
připadá mi ten náš svět, plnej řečí,  

a čím víc, tím líp se mám.  

Budem o něco se rvát,  
až tu nezůstane stát  

na kameni kámen,  
a jestli není žádnej Bůh,  

tak nás vezme země - vzduch,  
no, a potom amen.

(z písně Na kameni kámen, Jan Nedvěd)
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Výjimečný den

Jaká rychlost!

Vrcholem celého církevního roku jsou Velikonoce. A protože 
je to svátek všech svátků, slaví se celých osm dní. Posledním 
dnem tohoto oktávu je neděle Božího milosrdenství. Podle slov, 
která Pán Ježíš řekl sv. Faustyně, je s tímto dnem spojeno mno-
ho zaslíbení. Podmínkou pro získání těchto milostí je především 
důvěra v Boží Milosrdenství a skutek milosrdenství pro bližní. 
Ideální je, když někdo tento den po dobré zpovědi přistoupí 
k prameni všech darů a milostí, tj. k svatému přijímání. 
K neděli Božího milosrdenství také patří Obraz milosrdného Je-
žíše. Ježíš si vyloženě přál, aby tento obraz byl posvěcen právě 
v neděli Božího milosrdenství. A protože je v kostele u sv. Jaku-
ba v Krásně nový obraz, můžeme se zúčastnit jeho posvěcení 
právě v neděli 23. dubna. Požehnání proběhne v 15 hod. a bude 
součástí celodenního výstavu Nejsvětější svátosti oltářní v tom-
to kostele.
Povzbuzením k důvěře pro nás může být i níže uvedené svě-
dectví Ugo Festy, které bylo v rámci procesu blahořečení sestry 
Faustyny velmi pečlivě ověřeno a zdokumentováno.

o. Pavel

ZÁZRAČNÉ A OKAMŽITÉ UZDRAVENÍ NEVYLÉČITELNĚ NE-
MOCNÉHO ITALA UGO FESTY SKRZE OBRAZ MILOSRDNÉHO 
KRISTA V ROCE 1990

Milost dostal třicetidevítiletý Ugo Festa, dělník továrny Lane-
rossi, ženatý, otec dvou dětí, nemocný jedenáct let. Sedm let 
byl Ugo Festa odsouzený k tomu, aby zbytek svého života prožil 
na invalidním vozíčku, ke kterému ho upoutala nemoc sklero-
sa multiplex, která nedávala žádnou naději na vyléčení. Kromě 
této nemoci měl také epilepsii a byl velmi krátkozraký – 7 di-
optrií. Po návštěvě několika nemocnic a mnohých specialistů se 
poddal osudu. Před pěti lety mu někdo ze známých poradil, aby 
se vydal do Lurd. Tuto cestu absolvoval ve velice skeptickém 
rozpoložení. Jednou z myšlenek, která ho provázela, byla tou-
ha, kterou měl vždycky v sobě: Najít svoji maminku, která ho 
odložila jako nemluvně. Po koupeli v zázračné vodě nemocný, 
který často nadával a klel, pocítil náhle nemožnost pokračování 
v tomto proklínání. Od té doby se odhodlal odevzdat svoje utr-
pení Bohu. Když seděl naproti Lurdské jeskyně a myslel na svo-
ji matku, uslyšel, jak mu Neposkvrněná Panna Maria říká: „Já 
především jsem tvoje matka, a všechny jiné matky jsou i tvými 
matkami.“ Ugo se po svém obrácení vydal na audienci k Janu 
Pavlu II. a vzal si s sebou pět obrazů Božího Milosrdenství. Sva-
tého otce prosil, aby tyto obrazy požehnal. Svatý otec obrazy 
požehnal a poradil mu, aby se vydal do Tridentu, nedaleko jeho 
rodného města, kde sídlí svaz „Dives in Miseriscordia“ (po-
známka: Název první encykliky Jana Pavla II. Bůh bohatý v milo-
srdenství) a svěří se srdci Milosrdného Ježíše na přímluvu „mojí“ 
sestry Faustyny Kowalské.
Přestože Ugo neměl hlubší důvěru ani k místu, ani k lidem, kteří 
tam jsou, vydal se do Tridentu poslušný rady Svatého otce. Byl 
přijat do komunity na poslední tři dny týdne evangelizace a spi-
rituality.
Když byl na místě, prožíval krizi. To, co bylo kolem něho, to 
znamená lidé i modlitby, se mu zdály přehnané a fanatické. 
Přesvědčený přítomnými lidmi, i přes těžkosti, které prožíval 
po dobu modliteb – zůstal. Stav jeho duše se velice zlepšil a do-
volil mu odpustit svojí matce, že ho v dětství opustila. Také byl 
schopen poděkovat za dar života. Čtvrtého dne, když se ocitl, 
jako obvykle, na svém vozíčku v kapli, v první řadě modlících 

se osob, zakusil něco zvláštního. Postava Krista na ikoně, před 
kterou se modlil, ožila. Ugo viděl, jak se pohybují Ježíšovy šaty 
a také, jak Ježíš své ruce vztáhl k němu. Ugo byl překvapený 
a bránil se Spasitelovu gestu. Vidění se opakovalo pětkrát, 
a když proběhlo naposledy, Ugo se rozhodl říct: „Zvedneš mě? 
Dokážeš to?“ Postava Krista vyšla z ikony po šesté, přiblížila 
se, nemocný pocítil dotek ruky a najednou stál na svých vlast-
ních nohou s rukama vztaženýma k ikoně. Tohoto dne 2. srpna 
byl schopen chodit po svých, zmizela epilepsie a zrak se vrátil 
k normě – méně než 0,7 dioptrií. Od tohoto času se Ugo ne-
přestává modlit a děkovat. 29. srpna byl znovu u papeže Jana 
Pavla II., kde svědčil o této milosti. Tentokrát přišel po svých, 
bez invalidního vozíku.
Za správnost ručí podle svědectví uzdraveného, které sdělil knězi Sera-
finovi Michalenkovi v Římě (vícepostulátoru ve věci blahořečení sestry 
Faustyny) a italskému tisku Il Matino di Padowa ze dne 4. září 1990 
Tadeusz Krajewski.

To, že papež a jeho nejbližší spolupracovníci prožívají každo-
ročně začátkem postní doby duchovní cvičení (tzv. exercicie), 
vědí mnozí katolíci. Dá se říct, že se jedná o velmi sledovanou 
událost. Zvláště je v popředí zájmu osoba, která duchovní cvi-
čení vede. V minulosti byly tyto cykly přednášek pro římské-
ho biskupa a jeho kurii nejednou knižně vydány a některé se 
staly doslova světovými bestsellery. Vzpomeňme například na 
duchovní cvičení, která dával svatému Janu Pavlu II. kardinál 
Tomáš Špidlík.
Letošním exercitátorem byl Ermes Ronchi – kněz řádu Služební-
ků Mariiných, který je autorem mnoha knih a přednášejícím na 
teologické fakultě Marianum v Římě. K mému velkému překva-
pení byla tato duchovní cvičení již knižně vydána. Knihu vydaly 
Paulínky v edici Pramen ducha. Je velmi čtivá, povzbudivá, jsou 
v ní velmi pěkné myšlenky a úvahy. Kniha se jmenuje Klíčové 
otázky evangelia.

o. Pavel

Příprava na biřmování pokračuje
Nedávno jsem položil našim biřmovancům několik otázek. Ně-
které odpovědi mohou povzbudit i naše čtenáře. o. Pavel

Otázka: Jak prožíváš tuto přípravu?

• Na přípravě jsem se dostala blíže k Bohu. Moc se mi cho-
dit nechce, ale pak se přemůžu a nějak mě to i táhne. A pak je 
to super. Cítím se jakoby očištěná nebo nabitá láskou k Bohu. 
Na adorace chodím ráda, protože se mi líbí, jak se zpívá. Často 
mě osloví nějaké slovo či věta.
• Jsem klidnější a vyrovnanější, utvrzuji se ve vztahu s Ježí-
šem. Intenzivněji prožívám také vztah s manželem a daleko více 
si vážím svátosti manželství, jakož i důležitosti rodinného záze-
mí.
• Během této přípravy na biřmování jsem si všiml, že lépe pro-
žívám mše svaté. 
• Na přípravě se mi libí, že je jednou měsíčně adorace.
• Zatím chodím jen kvůli rodičům, ale doufám, že se to časem 
spraví a budu chodit kvůli sobě, abych lépe poznal Boha.
• Přípravy jsem ze začátku brala spíš jako povinnosti, moc 
jsem se necítila tady v kolektivu. Poslední dva měsíce cítím, že 
se ve mně něco zlomilo a konečně začínám chápat podstatu ce-
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Anička Schönweitzová

lého biřmování. Chtěla bych se opravdu dobře připravit na svou 
křesťanskou dospělost, považují to za velmi důležitou věc pro 
každého z nás. Během posledních pěti měsíců se toho v mém 
životě změnilo hodně. Našla jsem si cestu ke Korunce Božího 
milosrdenství, modlím se ji opravdu ráda.
• Hodně mě přitáhla k Bohu duchovní obnova na Arše v Raj-
nochovicích. Chtěla bych tam jet ještě jednou během přípravy.
• Na přípravy se někdy bojím chodit, přijde mi, že na biřmo-
vance je vyvíjen velký tlak.

Otázka: Jak se ti daří denní chvilka s Písmem svatým?

• Dodat bych chtěl,
že jsem Písmo svaté čísti měl.
Má lenost je však veliká,
že se chápání vymyká.

Spolu s některými farníky jsem se zúčastnil Aniččina pohřbu 
v Choryni. Aničku i její rodinu znám. Její tatínek se začal v naší 
farnosti připravovat na křest. Přípravu dokončil a byl pokřtěn 
před rokem ve farnosti Choryně. Když měla Anička 12 let, při-
pravoval jsem ji na první svaté přijímání.
To, jak příbuzní a další přítomní pohřeb prožívali, bylo pro zú-
častněné velice silným svědectvím. Požádal jsem rodiče Aničky, 
aby nám pro náš časopis poskytli Aniččin životopis i svědectví, 
které tatínek četl po zádušní mši svaté u rakve.

Životopis
Anička se narodila 28. 8. 1997. Byla nejmladší z pěti dětí Ireny 
a Petra Schönweitze. Měla 3 bratry Martina, Petra, Jiřího a se-
stru Irenu.
Od malička to byla drobná, křehká a upovídaná holčička, která 
vyrůstala chráněná svým okolím v domě plném dětí a jejich ka-
marádů i zvířat v Poličné.
Narodila se s vrozenou vadou kyčle a nepříznivý zdravotní stav 
v jejím životě výrazně převažoval. Přesto Anička byla silná osob-
nost.
Na první stupeň ZŠ nastoupila na ZŠ Šafaříkova, kde se od po-
čátku setkávala s velkým pochopením se svým zdravotním sta-
vem.
Kromě školy se Anička rozvíjela různými zálibami: 3 roky hrála 
na housle, rok na klasickou kytaru, a jelikož jsou tatínek i bratr 
bubeníci, samozřejmě i na bicí nástroje. Tři roky navštěvovala 

literárně dramatický obor. Měla krásný přednes. Mimo jiné mi-
lovala plavání a malování.
V roce 2010 onemocněla osteosarkomem pravého kolena a do-
šlo k vysoké amputaci nohy. Zároveň proběhla roční onkologic-
ká léčba. Těžkou situaci Anička zvládla opět za podpory rodičů 
i sourozenců. Anička se snažila přijmout amputaci nožky, jenže 
u třináctileté dívky to šlo těžko. Dostala protézu, ale pohyb s ní 
byl pro ni namáhavý. Těžko se s amputací smiřovala.
Po skončení léčby pokračovala díky vstřícnosti pedagogického 
sboru opět ve stejném kolektivu spolužáků s osobní asistentkou 
Klárkou.
Po ukončení deváté třídy nastoupila na Střední uměleckoprů-
myslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí na maturitní 
obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů.
Ve třetím ročníku jí kamarádka Štěpánka přivedla mezi Skupinu 
M-klubáků vypomáhající valašskomeziříčskému M-klubu. Přije-
tí do této skupiny pro ni hodně znamenalo. Pomáhala roznášet 
letáky a mohla provádět drobnou organizační výpomoc, vždy 
podle svých momentálních fyzických sil. Zde se také seznámila 
se svým přítelem Míšou. Poslední rok života díky němu měla 
naplněný partnerskou láskou.
Bohužel se její fyzické síly v průběhu studia menšily, ale náro-
ky okolí na ni přibývaly. Únorem 2017 přešla na učňovský obor 
Sklář – malba skla. Se svými novými spolužáky strávila bohu-
žel jen pár dnů. Přesto všechno byla spokojená, protože ustal 
její dřívější vnitřní strach z neúspěchu. V tuto dobu se zhoršily 
chronické potíže, které souvisely s pozdními následky onkolo-
gické léčby.
Anička odešla nesmírně rychle a ve velké boží milosti. Díky las-
kavosti zdravotníků ARO zlínské nemocnice mohla být doprová-
zena svými sourozenci, jejich partnery i svým přítelem a napo-
sled vydechla v náručí své maminky a tatínka.
Na prvním místě měla Anička vždy svou rodinu, byla dcerou 
milující své rodiče, vnučka tmelící rodinu, úžasnou sestrou na-
slouchající svým sourozencům, šťastnou tetou chránící své dva 
synovce Kristiánka a Martínka. Uměla být velkou kamarádkou 
a přítelkyní. Pro nás byla sluníčko. Vždy, když někam přišla, celý 
prostor rozsvítila. Působila velmi pozitivně. Když odcházela, ří-
kala místo pozdravu: „Na shledanou.“ „Mějte se hezky.“
(Proto) Měj se hezky, Aničko.

Tento stručný životopis zazněl na počátku pohřbu přede mší sva-
tou a na jejím závěru se s Aničkou rozloučil její tatínek:

Milovaná Aničko,
děkuji Bohu za to, že ses narodila právě nám. Nesmírně si 
toho vážíme, protože v tobě jsme poznali lásku, která je nej-
vyšším tvůrčím prvkem v celém vesmíru. Nedá se popsat slovy, 
jak moc jsme tě milovali s maminkou, která ti dala obrovský 
kus srdce, a já jistotu, kterou jsi potřebovala k naplnění své 
cesty. Na konci svého trápení jsi ale dostala největší odměnu 
a tou je Boží milost, která tě povznesla až do samého středu 
nádherného světla našeho Otce. 
Prosit tě za odpuštění je naprosto zbytečné, protože ty jsi už 
za života odpustila všem, kteří tě obklopovali a ublížili. Děkuji 
ti, milá Aničko, že jsi mi ukázala cestu k Bohu a tou je LÁSKA.
TVŮJ TATÍNEK
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Slovo života na duben 2017
„Zůstaň s námi, neboť se připozdívá 
a den se už nachýlil.“ (Lk 24,29)

Jde o pozvání adresované neznámému 
muži, kterého potkali na cestě z Jeruzalé-
ma do vesnice Emauzy dva poutníci, kteří 
spolu „hovořili a uvažovali“ o tom, co se 

událo ve městě v posledních dnech.
Vypadalo to, že je jediný, kdo o tom nic neví, a proto ho tito dva 
poutníci přijímají mezi sebe a vyprávějí mu o „prorokovi moc-
ném činem i slovem před Bohem i přede vším lidem“, do něhož 
vkládali důvěru. Byl vydán jejich velekněžími a předními židov-
skými muži Římanům, poté byl odsouzen k smrti a ukřižován.1 

Stala se nesmírná tragédie, jejíž smysl nedokážou pochopit.
Během cesty začne neznámý rozebírat Písmo a pomáhá těm-
to poutníkům pochopit význam oněch událostí, čímž zažehne 
v jejich srdcích naději. Když dorazí do Emauz, zvou ho na ve-
čeři: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ 
Když jsou společně u stolu, neznámý požehná chléb a dělí se 
s nimi o něj. Díky tomuto gestu ho poznávají: Ukřižovaný zemřel 
a nyní vstal z mrtvých! Poutníci ihned mění svůj program – vra-
cejí se do Jeruzaléma, aby hledali ostatní učedníky a oznámili 
jim tuto velikou novinu.
I my můžeme být zklamaní, rozhořčení, sklíčení z tragického 
pocitu bezmoci tváří v tvář nespravedlnosti, která postihuje ne-
vinné a bezbranné lidi. I v našem životě je bolest, nejistota, tem-
nota... A jak bychom si přáli proměnit je v pokoj, naději, světlo 

– pro nás i pro druhé.
Chceme potkat Někoho, kdo nás zcela pochopí a kdo nám osvítí 
životní cestu?
Ježíš, Bohočlověk, aby byl s každým z nás v hloubi naší situace, 
svobodně přijal to, že jako my zakusí temnotu bolesti. Fyzickou, 
ale i vnitřní bolest: počínaje zradou částí svých přátel a konče 
pocitem, že je opuštěný2 tím Bohem, kterého vždy nazýval Ot-
cem. Díky své nezdolné důvěře v Boží lásku překonal tuto ne-
smírnou bolest a odevzdal se Bohu3, od něhož dostal nový život.
I nás lidi přivedl na tuto cestu a chce nás doprovázet: „On je 
přítomný ve všem, co má příchuť bolesti. (...) Pokusme se tedy 
rozpoznávat Ježíše ve všech úzkostech, v úskalích života, v kaž-
dé temnotě, v tom, co tragického potkalo nás nebo druhé, v ka-
ždém utrpení, které je ve světě. Vždyť on si je přivlastnil, proto 
je v nich přítomen. (…) Stačí pak udělat něco konkrétního, aby-
chom tak ulehčili „jeho“ utrpení v chudých (…) abychom nachá-
zeli nový a plný život.“4

Jedna sedmiletá holčička vypráví: „Hodně jsem trpěla, když 
mého tatínka zavřeli do vězení. Milovala jsem v něm Ježíše. Pro-
to jsem před ním neplakala, když jsme ho šli navštívit.“
Mladá vdaná žena vypráví: „Doprovázela jsem svého manžela 
Roberta v posledních měsících jeho života, poté, co mu dia-
gnostikovali nevyléčitelnou nemoc. Ani na okamžik jsem se 
od něj nevzdálila. Když jsem viděla jeho, viděla jsem Ježíše... 
Robert byl na kříži, opravdu na kříži.“ Jejich vzájemná láska se 
stala světlem pro jejich přátele, kteří byli vtaženi do nekončící 
soutěže solidarity, která se rozšířila i na další lidi, takže nakonec 
vzniklo sociální sdružení „Planetární objetí“. „Zkušenost, kterou 
jsme prožili s Robertem,“ říká jeden jejich přítel, „nás přiměla 
k tomu, abychom ho následovali na skutečné cestě za Bohem. 
Často se ptáme, jaký smysl má utrpení, nemoc, smrt. Věřím, že 
všichni ti, kteří dostali dar jít část cesty po boku Roberta, mají 
nyní jasno v tom, jaká je odpověď.“

V tomto měsíci slaví všichni křesťané tajemství Ježíšovy smrti 
a zmrtvýchvstání. Je to příležitost, abychom obnovili naši víru 
v Boží lásku, která nám umožňuje proměňovat bolest v lásku. 
Každé rozdělení, konflikt, selhání i sama smrt se může stát i pro 
nás zdrojem světla a pokoje. S jistotou Boží blízkostí ke každé-
mu z nás v jakékoli situaci s důvěrou opakujme modlitbu učed-
níků z Emauz: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už 
nachýlil.“

Letizia Magri
1 Srov. Lk 24,19 nn
2Srov. Mt 27,46; Mk 15,34.
3Srov. Lk 23,46.
4Srov. Chiara Lubichová, Slovo života na duben 1999, časopis Nové město 
4/1999, str. 11.

zŠ salvátor
Recitace a zpěv - Odry
Naši žáci jsou velice šikovní recitátoři. O tom se přesvědčujeme 
při každé další soutěži! Na Celostátní přehlídce zájmové umě-
lecké činnosti církevních škol v Odrách, kam odjeli 21. 3. vy-
braní žáci od 1. do 8. ročníku, získaly děti několik významných 
ocenění. Nejen, že dva žáci postoupili na slavnostní galavečer, 
ale navíc Anežka Hellerová ze VI. třídy a Maruška Hellerová 
z I. třídy získaly Čestné uznání poroty. Kromě nich Jakub Vrána 
z VIII. třídy získal 3. místo v kategorii Cena diváka. Gratulujeme 
a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!

Okresní kolo v recitaci – Rožnov pod Radhoštěm
Dalšího, možná ještě významnějšího, úspěchu dosáhla Anežka 
Hellerová v okresním kole v recitaci v Rožnově pod Radhoštěm, 
kam postoupila z úspěšného okrskového kola. Zvítězila ve své 
kategorii a postoupila do krajského kola, které se uskuteční 
20. 4. v Uherském Hradišti. Moc gratulujeme, Anežka je oprav-
du šikulka!!

Matematický klokan
Naše škola se letos opět zapojila do soutěže „Matematický klo-
kan“. V kategorii Cvrček (pro 2. a 3. ročník) se na prvním místě 
ve školním kole umístil Tobiáš Zgabaj (III. tř.), v kategorii Kloká-
nek (pro 4. a 5. ročník) zvítězil Tobiáš Pupík (V. tř.), v kategorii 
Benjamín (pro 6. a 7. ročník) s přehledem zvítězil Radovan Lev 
(VI. tř.) a v kategorii Kadet (8. a 9. ročník) se na prvním místě 
umístil Martin Garncarz (VIII. tř.). Všechny výsledky byly zpra-
covány a odeslány pořadatelům soutěže. 4. dubna do školy do-
razily výsledky celého okresu Vsetín. A zpráva pro nás byla více 
než radostná a potěšující. Radovan Lev v kategorii Benjamín 
skončil dokonce i v okresním porovnání s 1437 žáky na skvě-
lém 1. místě!! To je vynikající!! Stejně kvalitní byl výkon Tobí-
ka Zgabaje, který z celkového počtu 1805 soutěžících skončil 
na 5. místě!! Parádní výsledek!

Den technické kariéry
V pátek 10. 3. se 11 žáků VIII. třídy zúčastnilo projektového Dne 
technické kariéry na stavební škole. Seznámili se s nabídkou 
a studijními obory, které škola nabízí studentům. Možná se ně-
kteří z nich v příštím školním roce rozhodnou zkusit přijímací 
zkoušky na střední školu právě tam.
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Třeťáčci a Šípková Růženka
Žáci III. třídy navštívili v pátek 10. 3. Kulturní zařízení ve městě, 
aby zhlédli pohádku O Šípkové Růžence.

Předání finanční částky Charitě
Jak jsem informovala v minulém čísle ŽF, rozhodli se žáci VI. tří-
dy k předání části své odměny za soutěž Charitě ve Valašském 
Meziříčí. K předání došlo v pondělí 13. března. Dětí se ujala paní 
Gilarová, zástupkyně Charity, a seznámila děti s náplní a činnos-
tí organizace a poděkovala dětem za příspěvek 300 Kč (více na 
straně 9).

Předtaneční
V pondělí 13. března byl zakončen kurz předtaneční výchovy, 
kterého se zúčastnili taky někteří žáci z naší VIII. třídy. Mož-
ná byste některé z nich ani nepoznali, jak jim to na „věnečku“ 
slušelo. Děvčata v krásných šatech a s načesanými vlasy, kluci 
v oblecích, v rukavičkách, pravá elegance. Za pouhých sedm ta-
nečních lekcí zvládli nejen mnoho tanečních kroků, ale taky se 
zdokonalili v zásadách etikety.

Na zkoušku prvňáčkem
V úterý 14. března jsme měli ve škole neobvyklou návštěvu: na-
vštívily nás děti, které se letos chystají k zápisu do I. třídy. Při-
šly si vyzkoušet, jaké je to být opravdovým školákem. Děti byly 
moc šikovné a byly u nás celé dopoledne bez rodičů. Připojily se 
ke svým sourozencům nebo kamarádům do tříd a pak vyzkou-
šely, jak probíhá vyučování. Nakonec se skupinka předškoláčků 
setkala znovu s paní učitelkou Janýškovou a celé dopoledne za-
končily děti ve školní družině.

Fryšták
6. a 8. třída od středy 15. 3. do pátku 17. 3. absolvovala Orien-
tační dny ve Fryštáku. Aktivní formou získávali základní orien-
taci pro život. V doprovodu zkušených instruktorů pomocí her 
poznávali sami sebe a své spolužáky, učili se vzájemně si na-
slouchat a respektovat odlišné názory. Pobytový program byl 
nejvíce zaměřen na stmelení kolektivu a utužení kamarádských 
vztahů. Hry probíhaly ve středisku DIS i v přírodě. Programová 
nabídka byla velmi pestrá. Akce se velmi vydařila a všichni od-
jížděli spokojeni.

Kateřina Janýšková

Mše svaté s farností
V pátek 17. 3. jsme se při mši svaté modlili za naši církevní školu. 
Písničky zazpíval pěvecký kroužek a další děti ze školy.
V pondělí 20. 3. jsme prožili společně s farností mši svatou a při-
pomněli si sv. Josefa, ke kterému se pravidelně modlíme za naši 
církevní školu. V kázání se o. Pavel mimo jiné zmínil o tom, že 
bychom měli více přemýšlet, co, kdy, komu a jak říkáme, připo-
mněl, jak je důležité hovořit vždy v pravý čas a vážit slova a více 
naslouchat než mluvit.

Parlament
Zástupci Školního parlamentu se sešli na další schůzce 21. 3. 
Na setkání se mj. dohodli na vyhlášení školní výtvarně-pracov-
ní soutěže O nejhezčí velikonoční vajíčko. Soutěž byla vyhlášena 
a děti mohly nosit do školy vajíčka ozdobena různými techni-
kami. Nápadům nebyly stanoveny žádné hranice. Parlamenťáci 
očekávali krásné a netradiční výtvory. Vítězové v kategoriích I. 
stupeň a II. stupeň budou odměněni po Velikonocích.

Květinkový den
V úterý 21. 3. jsme měli ve škole Květinkový den. Každý se mohl 
ozdobit květinkou či kytičkou a přivítat tak jaro, které 20. břez-
na začalo. Ráno jsme se společně sešli na chodbě, abychom se 
něco dozvěděli o rovnodennosti a řekli si, kdy je vlastně první 
jarní den. Děti na prvním stupni a v VI. i VII. třídě byly téměř 
všechny krásné s jarní květinkou, taky učitelé. Žáci starší už si 
na to připadali staří .

Světový den vody
22. března slavíme Světový den vody. Ve škole jsme si ráno 
poslechli krásnou písničku „Modlitba za vodu“ od skupiny 
Hradišťan školním rozhlasem. Po velké přestávce žáci VI. třídy 



7

(Radovan Lev a Eliška Marušáková) pod vedením paní učitelky 
Havranové přečetli do rozhlasu připravenou relaci. Abychom si 
připomněli, jak se voda důležitá a jak je potřeba vodou šetřit, se 
téma vody objevilo ten den ve většině vyučovacích předmětů. 
A skoro všechny děti přišly v modrém .

Bible a my
V pátek 24. března se tři naši žáci, kteří byli úspěšní v okres-
ním kole soutěže - Ruben Kuipers ze IV. tř., Tobiáš Pupík z V. tř. 
a Anežka Petrovická ze VII. tř., vypravili do Kroměříže, kde pro-
běhlo celostátní finále v soutěži Bible a my. Do nejužšího finá-
le nepostoupili, ale umístění blízko za první desítkou je určitě 
úspěchem.

Island
V pátek 24. března nás ve škole navštívil cestovatel Jan Husák. 
(Pokud vám to jméno něco říká, tak to může být tím, že Honza 
chodil před několika lety na naši školu.) V současnosti se věnu-
je cestování a zážitky ze svých cest zpracovává a nabízí školám 
do výuky na doplnění učiva zeměpisu a přírodovědy. U nás pre-
zentoval Island. Besedy s promítáním se zúčastnili žáci VIII. a IX. 
třídy.

Den naruby
28. 3. jsme si připomněli 425. výročí narození J. A. Komenského. 
Ten den – Den učitelů - si už tradičně u nás ve škole vymění 
žáci role se svými učiteli a zkouší si, jaké to je, předstoupit před 
ostatní a něco je naučit. Učitel musí mimo jiné ostatní zaujmout, 
být připraven a musí umět komunikovat. A jak se mnozí proza-
tímní učitelé přesvědčili, to není tak jednoduché. A tak se další 
školní den opět rádi stali žáky .

„Chrám i tvrz“
Recitační soutěž „Chrám i tvrz“, která se konala 31. 3. ve Vsetí-
ně, byla v tomto školním roce pro naše recitátory taky úspěšná. 
Na 1. místě v kategorii 5. a 6. tříd se umístil Vojtěch Heller z V. 
třídy, na 2. místě skončila Anežka Hellerová z VI. třídy a v kate-
gorii starších žáků se na krásném 3. místě umístil Jakub Vrána 
z VIII. třídy. Děkujme za skvělou reprezentaci školy a gratuluje-
me!

Prvňáčci v Ovocentru
Do místních skladů Ovocentra zamířili naši prvňáčci, aby se 
podívali, kde se ovoce a zelenina skladují, a dozvěděli se nové 
informace o těchto zdravých plodech. Byli překvapeni velikostí 
skladů a chladem, který je v nich udržován. Velmi pěkně připra-
vený program byl zaměřen na dělení ovoce a zeleniny do skupin, 
na zajímavosti historické nebo přírodovědné o konkrétních dru-

zích, zároveň děti směly aktivně do programu vstupovat a říkaly, 
k čemu se které plody používají, co se z nich připravuje. Exkurze 
byla završena ochutnávkou čerstvých plodů a na zdraví si děti 
připily jablečným moštem.

Ludmila Černochová

Divadlo loutek Ostrava
Do ostravského Divadla loutek se vydali 28. března naši nej-
mladší žáci, aby zhlédli představení Broučci, které vzniklo podle 
knihy Jana Karafiáta: Broučci. Děti zaujalo, jak se loutky pohy-
bovaly, též pěkný hudební doprovod, dále také, že kromě loutek 
vystupovaly i dvě lidské postavy – Pampeliška a Zvonek. A navíc 

– cestou některé děti viděly poprvé v životě skutečnou tramvaj!
Ludmila Černochová

Beseda o bezpečnosti v I. třídě
V měsíci březnu navštívil žáky 1. ročníku policista por. Bc. Vla-
dislav Malcharczik, který během krátké besedy děti informo-
val o bezpečnosti a o tom, jak se zachovat v případě opačném. 
Na závěr děti obdržely omalovánky a brožurky připravené Po-
licií ČR.

Ludmila Černochová
Misijní koláč
Každoročně se naše škola zapojuje do aktivity Papežského mi-
sijního díla dětí, která nese název Misijní koláč. V naší farnosti 
letos proběhla v neděli 2. dubna. Chceme tímto poděkovat jak 
všem, kteří připravili a přinesli nějakou dobrotu z vlastní trouby, 
tak těm, kdo kupovali. Díky Vaší štědrosti jsme pro misie mohli 
odeslat přes 15 000 Kč.

Ludmila Černochová
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Projekt Knížka pro prvňáčka
Další částí projektu Knížka pro prvňáčka bylo tzv. Dramatizova-
né čtení, které se uskutečnilo v měsíci březnu - v měsíci knihy 

- v prvním ročníku. Paní knihovnice Pavla Holmanová si pro děti 
připravila zajímavý program o knize Největší poklad, kterou 
napsal španělský umělec Arcadio Lobato. Děti dramatizovaně 
procházely příběhem knihy za pokladem, který se nedá koupit. 
Na závěr své nabyté vědomosti zapsaly do pokladnice na pra-
covním listě.

Ludmila Černochová

Družina v klubu Vrtule
V březnu jsme se s družinou vydali do Klubu deskových her Vr-
tule. Děti se už velmi těšily na různé stolní hry, hlavolamy, zrca-
dlovou komnatu a hlavně krtkovo bludiště, které si užily nejvíce. 
S baterkou prolézaly podzemní chodbičky a hledaly cestu ven. 
Stále v poklusu vyzkoušely všelijaké zajímavosti herny a ověřo-
valy si svou šikovnost. Páteční odpoledne ve Vrtuli jsme strávili 
smysluplně a pohodově.

Lenka Karolová

Muzeum strašidel
V pátek 3. března 2017 jsme se školní družinou vyrazili do míst-
ního Muzea valašských strašidel. Po příchodu na nás čekala 
spousta nadpřirozených bytostí; každá spojená s pověstmi 
a bájemi z Valašska. Atmosféru plnou tajemnosti dokreslovalo 
tlumené osvětlení a strašidelná zvuková kulisa. Trochu jsme se 
i báli. Setkali jsme se s divoženkami, černokněžníkem, čertem, 
skřítky, vodníkem, obrem či s drakem z Velkých Karlovic. Těchto 
bájných bytostí bylo dohromady 18. Návštěva výstavy se nám 
moc líbila, a pokud sem ještě někdy zavítáme, doufáme, že nám 
strašidla nikam nezmizí.

Lenka Karolová

Šachová Vasto Tour pokračovala v Karolince
V sobotu 25. března pokračovala série šachových turnajů 
1. Vasto Tour. V poněkud vzdálenější Karolince se v místním Ví-
ceúčelovém kulturním centru sešlo celkem 100 mladých šachis-
tů, aby spolu ve čtyřech věkových kategoriích soutěžili nejen 
o titul Mistr Valašska, ale i o věcné ceny.
Samozřejmě, že mezi účastníky tohoto již třetího turnaje nechy-
běli ani naši nadějní „malí“ šachisté.
V kategorii do devíti let reprezentovali naši školu Tobiáš Zgabaj, 
Radim Pospíšil a Pavel Petrovický. Nutno zdůraznit, že i v této 
nejmladší kategorii byla velmi silná konkurence. To ovšem naše-
mu Pavlovi Petrovickému nijak nezabránilo v tom, aby ze sedmi 
partií pět vyhrál, a získal tak medaili za 3. místo. 
V kategorii do 13 let nastoupili Tomáš Kabeláč, Maxim Bořu-
ta a Petr Hlavica. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš – získal 
4 body ze sedmi a 12. místo. K úspěchům gratuluji a doufám, že 
na konci dubna se na dalším turnaji ve Valašské Polance opět 
nějaký ten úspěch podaří.

Radek Holman 

Turistika
V sobotu 1. 4. se uskutečnila další turistická výprava. Nejprve 
jsme jeli kousek autobusem – do Zubří - a potom jsme pokra-
čovali pěšky. Prošli jsme kolem památníku Václava Procházky 
a Václava Sedláka, kteří byli v Zubří popraveni před koncem dru-
hé světové války, došli jsme ke kostelu sv. Kateřiny. Přes kopec 
zvaný Čihadlo jsme došli do Starého Zubří, kde jsme navštívili 
kapli Sv. Ducha. Pan učitel měl vypůjčené klíče, tak jsme si moh-

li prohlédnout prostory celé kaple, potom jsme se pomodlili 
a nakonec jsme se podepsali do kroniky návštěvníků. Dále jsme 
v túře pokračovali přes Zemanky do Rožnova. Počasí bylo pri-
ma, skoro letní, sluníčko svítilo, nebe bez mráčku. Z Jurkovičovy 
rozhledny, která byla 1. dubna poprvé v nové sezóně otevřená 
pro návštěvníky Rožnova, byl krásný výhled na všechny strany. 
Celkem unavení, ale plní dojmů, jsme pak došli na autobusové 
nádraží, odkud jsme se svezli do Valašského Meziříčí.

Zápis do budoucí I. třídy
Po dvě odpoledne na začátku tohoto měsíce probíhal v naší 
škole zápis budoucích prvňáčků. S většinou dětí jsme se setkali 
již dříve – na akcích pro budoucí školáky a Na zkoušku prvňáč-
kem. Velice nás těší zájem rodičů o vzdělávání na církevní škole 
Salvátor. (K zápisu přišli se svými dětmi i rodiče, kteří nebydlí ve 
Valašském Meziříčí.) A tak s radostí můžeme oznámit, že první 
třída na ZŠ Salvátor bude otevřena! (Počet dětí není ještě přes-
ně znám před uzávěrkou tohoto čísla ŽF.)

Výtvarné úspěchy
Terezka Pospíšilová z VI. třídy, naše mladá výtvarnice (autor-
ka školního velikonočního přáníčka), se zapojila do několika 
výtvarných soutěží. Jednou z nich byla soutěž „Nakresli rally“, 
ve které uspěla, skončila na 2. místě v kategorii ZŠ – žáci do 
6. ročníku, a ve společnosti závodníků Valašské rally si 20. břez-
na v KZ ve Valašském Meziříčí převzala hodnotné ceny. Do dal-
ší soutěže, ve které mezi žáky II. stupně vyhrála, se přihlásila 
sama! Byla to soutěž „Nad oblaky“. Za účast v další soutěži Te-
rezka převzala ve františkánském klášteře Panny Marie Sněžné 
v Praze zvláštní cenu. Soutěž byla součástí mezinárodního pro-
jektu proti totalitě „Mene Tekel“. Dále se Terezka umístila mezi 
20 oceněnými žáky (bez pořadí) v mezinárodní soutěži „Kniha 
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je kamarád“, ve které děti svým způsobem zpracují obsah pře-
čtené knihy tak, aby upoutala čtenáře. Většinou formou plaká-
tu nebo výkresu. (V této soutěži uspěl také Terezčin spolužák 
Radovan Lev!) Do soutěže bylo zasláno 958 prací z České re-
publiky, Slovenska a Polska. Vyhodnocení a ocenění probíhalo 
ve dnech 22. – 24. 3. v zámku ve Vsetíně. Prostě super!

Všechny nepodepsané texty - Magda Krupová

Žáci VI. třídy Základní školy Salvátor vyhráli třídní soutěž o nej-
hezčí podzimní nástěnku, za což dostali finanční odměnu. Část 
této odměny ve výši 300 Kč se rozhodli věnovat naší Charitě na 
pomoc potřebným lidem. Moc jim za ni děkujeme a velmi si 
jejich podpory vážíme.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Charita a ZŠ Salvátor

Dne 30. ledna 2017 jsme obdrželi z vatikánského státního se-
kretariátu poděkování za sbírku Haléř sv. Petra (výše našeho 
příspěvku činila 3 367 177 Kč), kde se kromě jiného píše: „Svatý 
otec  Vám děkuje za gesto církevní solidarity a obnovený vztah 
k Jeho univerzální apoštolské službě, a zatímco prosí o modlitbu 
za svou osobu a svou službu Církvi, svolává nebeskou ochranu 
Pan ny Marie a ze srdce uděluje Vám a všem, kteří jsou svěřeni 
Vaší pastorační péči zvláštní apoštol ské požehnání.“
Angelo Becciu, sostituto

ACO 2017/03

Haléř sv. Petra

RAFT camp 2017
„s Ježíšem proti proudu“

Křesťanský camp pro mladé (16–25 let), se uskuteční o letních 
prázdninách od 30. července do 5. srpna 2017 na ADCŽM Pří-
stav v Rajnochovicích. Součástí programu jsou katecheze, dis-
kuse, svědectví, workshopy, společná modlitba, zajímaví hosté 
a mnoho dalšího.

RAFT je křesťanský camp pro mladé. Inspiraci čerpá z akcí, jako 
jsou JUMP, ENTER camp nebo RUNWAY. Letos se koná už po-
čtvrté. Jeho smyslem je dát mladým lidem možnost prohloubit 
a posílit víru v Boha prostřednictvím katechezí, diskusí, svědec-
tví, společné modlitby a společenství církve.

Letošní RAFT jsme nazvali „s Ježíšem proti proudu“. Hlavním bi-
blickým textem, který nás bu de provázet, je vyprávění o setkání 
Ježíše s celníkem Zacheem (Lukáš 19,1–10).

Letáček na následující straně a další informace a přihlášky: 
www.mladez.ado.cz

P. Petr Káňa

Postavy Svatého týdne
V událostech Svatého týdne, kdy si připomínáme Ježíšovo utr-
pení a smrt na kříži, vystupuje mnoho postav.
Doplň nedokončené věty správnými jmény. Písmena, která jsou 

za jmény, napiš do tabulky ke stejnému číslu, jako má začátek 
věty. Dozvíš se, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých pro … (dokon-
čení v tajence). V jaké tajence? Jaká křížovka? Ta, co už se sem 
nevlezla, ale najdete ji v sekci aktuality na webu naší farnosti 
www.farnost-valmez.cz               Vaše redakce



10

Každý z nás má jistě nějaké své místo spojené se silným duchov-
ním prožitkem, kam se rád vrací…
Pro mne osobně se takovým místem stala zpočátku malá a ne-
významná vesnička v oblasti Bosny a Hercegoviny – MEDŽU-
GORJE.
První pozvání do Medžugorje jsem zaslechl skrze přednášku, 
která proběhla v naší farnosti. Bylo to v roce 1988, v době tota-
lity, kdy si člověk o cestování do bývalé Jugoslávie mohl nechat 
zdát. O to větší zázrak pro mne byl, že se mi nakonec poda-
řilo ještě téhož roku Medžugorji navštívit. Toto první setkání 
ve mně zanechalo velice silný dojem. Zakusil jsem, jako spous-
ta dalších poutníků, jak mne Maria skrze toto místo dovedla 
do společenství živé církve, blíže k Ježíši Kristu skrze mši svatou, 
adoraci a živou modlitbu růžence. A právě v tom tkví tajemství 
tohoto milostiplného místa.
Když jsme byli v roce 2004 s autobusem mládežníků z Valašské-
ho Meziříčí a okolí na Mladifestu – mezinárodním modlitebním 
setkání mladých, během adorace se zpěvy, která zde probíhá 
ve večerních hodinách na závěr denního programu, jsem pocítil 
touhu prožívat adorace v tomto duchu i po návratu domů.
To se, Bohu díky, událo a na první pátek měsíce listopadu 2004 
za podpory o. Pavla se uskutečnila první adorace s medžugor-
skými zpěvy v naší farnosti. Za sebe můžu říci, že tyto adorace, 
které od té doby u nás probíhají , jsou jakýmsi malým odleskem 
Medžugorje. A protože adorace na první pátek měsíce května 

Chvála Tobě, Kriste, chvála tobě Maria,
chvála Vám nastokrát

bude s pořadovým číslem 100, chtěl bych vás pozvat všechny, 
kdo jste se v minulosti adorací aktivně zúčastňovali nebo zaku-
sili sílu setkání s Ježíšem - třeba v rámci přípravy na biřmování, 
abychom se společně sešli a vyjádřili tím vděčnost Ježíši a Marii. 
Pozvání platí také pro Ty z vás, kteří zatím žádnou osobní zkuše-
nost s adorací nemají.

Jindra

Setkání proběhne v termínu od 30. 7. do 8. 8. 2017.
Co ti tato akce nabízí?
• novou zkušenost s prožíváním víry
• nevšední chvíle, prožité s partou mladých
Doprava: 
autobusem, cestou tam – zastávka u moře, z rána mše svatá, 
následně koupání v Jadranu. Před zpáteční cestou - zastávka 
u vodopádů oblast Bosna-Hercegovina KRAVICA
Možnost ubytování:
• APARTMÁ 12 EUR / noc za osobu
• VE STANU 3 EUR / noc za osobu + platba za stan 1 EUR / noc 
Jídlo z vlastních zásob
Cena za dopravu autobusem: 2 590 Kč
Bližší informace rád poskytne:
Jindřich Vrána, Mob: 606 724 928, Email: jindrich.vrana@cez.cz
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Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně 1. dubna 2017
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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

Veliké věci mi učinil ten, který je mocný (Lk 1,49)
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Až na smrt – muzikál skupiny Takk na zlínském náměstí 1. dubna 2017
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Foto na stranách 11 - 14 Zbyněk Šišpera a Petr Nedoma (Člověk a víra)
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Co to je a kde to je? – Výsledky
Obrázek č. 1: Že je v Hrachovci nová kaple (od roku 1993), to ví 
snad každý. Že je na ní krásná velká mozaika Panny Marie Sva-
tohostýnské, to ví jen ti, kdo kolem kaple chodí nebo jezdí. Díky 
farníkům, kteří se o kapli starají, byly od kapličky odstraněny 
dva velké smrky a tak už mozaiku na kapli nemůže skoro nikdo 
přehlédnout. Na obrázku č. 1 byl detail této mozaiky – Svatý 
Hostýn.

Obrázek č. 2: Nedaleko autobusového nádraží je bývalá krásen-
ská radnice. V současné době slouží jako městská knihovna. Ve 
výklenku nad schodištěm je umístěna již několik let dřevěná so-
cha Panny Marie s Ježíškem. Autorem je známý sochař z naše-
ho města Ambrož Špetík, který zemřel před dvanácti lety. Tuto 

sochu věnoval městu Valašské Meziříčí za jeden rohlík ročně. 
Město opravdu tento závazek za života sochaře dodržovalo.

Obrázek č. 3: Tato ozdoba je 
na kříži, který je na věži na-
šeho farního kostela ve Va-
lašském Meziříčí. Na věž 
jsem nešplhal. Vyfoceno 
z náměstí. 
Obrázek č. 4: V rohu naše-
ho náměstí vedle spořitelny 
je dům U dvanácti apoštolů. 
Kromě charakteristického 
podloubí jsou ve výši první-
ho patra zobrazeni všichni 
apoštolové a Ježíš Kristus. 
Na tomto obrázku je apo-

štol Šimon. Poznáme to podle pily, která je atributem tohoto 
apoštola. Podle tradice byl pilou rozřezán. Jeho socha je také 
u hlavního oltáře ve farním kostele. Je to proto, že náš kostel 
byl posvěcen 28. října 1671. Tento den je v církevním kalendáři 
svátek svatých apoštolů Šimona a Judy. Druhý apoštol u oltá-
ře je tedy sv. Juda Tadeáš, pomocník v beznadějných situacích. 
Oba apoštolové působili podle tradice spolu v Persii, kde ze-
mřeli mučednickou smrtí.
Obrázek č. 5: Takto vypadá vrcholek věže evangelického koste-

la v parku Botanika. 
Jako první z naší farnosti 
odpověděl správně Jan 
Žlebek. Nepřijde o svou 
odměnu (stejně i ostatní). 
A protože napsal, že se 
těší na další pokračování, 
je pro něho i pro ostatní 
připravena další stránka 
s novými úkoly. Kromě něj 
správně odpověděli ještě 
Pavel Barabáš (21 let), Mo-
nika Přecechtělová a Mar-
tin Barabáš (17 let, farnost 
Valašská Bystřice). Snad 
budou úspěšnější i další 
farníci. Jako odměna pro 
5 vylosovaných je připra-
vena kniha z knihkupectví 
Hosana.

o. Pavel
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Co je to, kde je to?
Těchto pět detailů se opět nachází na území naší farnosti Va-
lašské Meziříčí. Latinský text na jednom z nich není nutné pře-
kládat, přesný překlad zveřejním v příštím čísle Života farností. 
V tomto případě stačí napsat pouze místo a předmět, jehož je 
detail součástí.

o. Pavel

1.

2.

3.

4.
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5.

Fanoušci oddílu fotbalu
podpořili Citadelu

Skalní fanoušci oddílu fotba-
lu a bývalí hráči se inspirovali 
týmem fotbalistů TJ Valašské 

Meziříčí. Tým SBJ v čele s Viktorem Pavlicou a Radkem Matů-
šem inicioval sbírku, jejíž výtěžek putoval do CITADELY.
Před zahájením prvního domácího divizního utkání letošního 
roku mezi Valašským Meziříčím a Dolním Benešovem, které se 
uskutečnilo 19. března 2017, převzala ředitelka Diakonie ČCE 

– hospice CITADELA Mgr. Květoslava Othová z rukou zástupce 
fanoušků oddílu fotbalu pana Viktora Pavlici darovací šek. Tým 
SBJ Valašské Meziříčí tak po vzoru meziříčských fotbalistů pod-
pořil CITADELU částkou 10 000 Kč. Fanoušci TJ Valašské Meziříčí 
podpořili CITADELU stejnou částkou, kterou mezi sebou vybrali 
hráči v lednu tohoto roku. Oba dary budou použity na nákup 
zdravotních pomůcek pro pacienty hospice CITADELA. 
Děkujeme všem fotbalovým fanouškům a hráčům TJ Valašské 
Meziříčí za podporu a přejeme co nejvíce vítězných zápasů. 

Za Diakonii ČCE - hospic CITADELA
Mgr. Zuzana Venturová

Charita Valašské Meziříčí
Tři měsíce fungování CSMP
Počátkem března to byly tři měsíce od ote-
vření Centra sociálně-materiální pomoci 
(CSMP), které zřizuje Charita na ulici Zámecká 
ve Valašském Meziříčí. Cílem činnosti CSMP 
je pomoci potřebným lidem při řešení jejich 
nepříznivé situace zajištěním jejich základních 
potřeb.
Za tu dobu se na pracovnici CSMP obrátilo cel-

kem 66 lidí v nouzi, kterým byla poskytnuta pomoc. Některým 
byla pomoc poskytnuta jednorázově a některým opakovaně. 
Pomoc byla vydána na základě sociálního šetření pracovníků, 
kteří navázali spolupráci s CSMP či na základě sociálního šet-
ření pracovnice CSMP. Pomoc byla doprovozena poskytnutím 
základního sociálního poradenství a zprostředkováním kontak-
tů na příslušné sociální služby. Centrum navázalo spolupráci se 
sociálními službami z okolí. Započalo také terénní formu služby. 
Takto bylo zkontaktováno již 6 lidí či domácností v odlehlejších 
obcích. Na terénní formě pomoci Centrum spolupracuje s far-
nostmi či zastupiteli obcí.

O pomoc žádali nejčastěji lidé bez přístřeší a lidé ohroženi soci-
álním vyloučením, jejichž nejčastější příčinou problémů je pře-
dluženost a dlouhodobá nezaměstnanost. Dále se jednalo o ro-
diny či samoživitelky s dětmi v krizi a lidi dlouhodobě nemocné.
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Nejčastěji byla poskytnuta potravinová pomoc. Za 3 měsíce 
otevření CSMP bylo rozdáno přes 700kg potravin. Ošacení bylo 
rozdáno 312 kusů a hygienických pomůcek 216 kusů. 14 lidem 
byla poskytnuta přímá pomoc z Tříkrálové sbírky.

Centrum sociálně-materiální pomoci se snaží také zajistit si 
stabilnější příjem potravin. Pravidelně spolupracuje s Potravi-
novou bankou Zlínského kraje a navazuje spolupráci s obchod-
ními řetězci v okolí, kdy zatím nejaktivněji spolupracuje Tesco. 
Smyslem je zamezit plýtvání a efektivně přerozdělit přebytky 
nejpotřebnějším lidem.

Poznámka redakce: Plakátek je zmenšen a ořezán z původní veli-
kosti A4. Celý plakátek v plné velikosti je na webu farnosti.
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Seminář o Farních evangelizačních buňkách

Jako pastýři hledáme způsoby, jak oživit farní společenství, kte-
rá nám byla svěřena (viz Evan gelii gaudium § 28), a jak se přiblí-
žit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti.
Jednou z odpovědí je metoda Farních evangelizačních buněk 
(FEB). Zvu Vás na 3. seminář o farních evangelizačních buňkách, 
který se uskuteční 8.–11. června 2017 v Pastoračním centru 
Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Začátek je 
ve čtvrtek v 18 hodin a závěr v ne děli ve 14 hodin (těžiště pro-
gramu bude do soboty večera, s ohledem na Vás, kteří se bude-
te muset vrátit na nedělní bohoslužby do svých farností). Cílem 
tohoto semináře je seznámit s fungováním Farních evangelizač-
ních buněk, podělit se o zkušenosti, inspirace a impulsy od nás 
i ze zahraničí a také nabídnout konkrétní pomoc v přípravě pro 
farnosti, které by rády s Farními evangelizační mi buňkami chtě-
ly začít. Seminář je otevřen pro kněze i laiky. Bližší informace 
a elektronická při hláška jsou na: www.evangelizacnibunky.cz. 
Pokud byste o Farních evangelizačních buňkách pro Vaši far-
nost uvažovali, je dobré s sebou vzít také některé z Vašich far-
ních spolupracovníků.
Pří padné dotazy: evangelizacnibunky@seznam.cz

Za koordinaci semináře P. Vojtěch Koukal, 
referent Mezinárodního organismu služby FEB pro ČR

V neděli 23. 4. 2017 se uskuteční v 17.00 v sále Kulturního domu 
v Zašové promítání filmu PSI PÁNĚ - aneb sněz ten film, za účas-
ti dominikánů – tvůrců filmu. Symbolické vstupné 20 Kč bude 
použito na podporu tohoto filmu. Srdečně zve ŘKFÚ Zašová. 
Bližší informace také na www.farnost-valmez.cz

Psi Páně - aneb sněz ten film

Farnost Zašová (spolu s rožnovskými farníky) organizuje pouť 
do Itálie (k sv. Františkovi z Assisi, o. Piovi, do Říma, Pompejí, 
Pauly, Bari a Lanciana) v termínu od 22. do 30. 8. 2017. Cena 
do 9 500 Kč. Přihlášky v zákristii kostela v Zašové se zálohou 
4 000 Kč. Bližší informace pro zájemce na letáčku na vývěsce 
a na webu www.farnost-valmez.cz

o. Jiří Polášek
Římskokatolická farnost Zašová, č. 44, 756 51, tel. 731 518 511

 email: fazasova@ado.cz, web: http://www.zasova.net/, 
Twitter: @PolasekJ

Farnost Zašová pořádá pouť do Itálie

Letošní zima byla mrazivá a pro mnohé i dlouhá. Pro milovníky 
zimních sportů krásná a jistě plná pěkných zážitků. 
Pro nás v Hrachovci tomu bylo ovšem jinak. Na letošní zimu tak 
lehce nezapomeneme. Měli jsme nemalé starosti, a to s vodou.
Přesto, že jsme měli tak jako v jiných letech do Kaple zastaven 
přívod vody, stalo se, že kovové potrubí vlivem dlouhotrvajících 
mrazů v několika místech prasklo. Aniž bychom o této situaci 
věděli, jakmile mrazy pominuly, přívod vody jsme opět otevřeli 
a havárie byla na světě. V sakristii kaple byla během chvíle po-
vodeň. Nastal nekonečný úklid, vysušování, odvětrávaní a opra-
vy. 

Malý střípek a poděkování z Hrachovce

Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě p. Hořelici, která 
se ujala výměny potrubí a potřebných instalatér. zařízení. Veliký 
podíl na celkovém obnažení potrubí ve zdi, tj. veškeré vrtání 
a potřebné úpravě elektroinstalace v sakristii má p. Jan Hruška 
z Kelče, který zcela nezištně a obětavě věnoval svůj čas a um 
těmto nutným pracím. Veliký dík rovněž patří firmě C.B.G. Im-
pex Valašské Meziříčí, která nám vypomohla finančně. 
Ten největší dík ale patří našemu Pánu, že byl i v těchto situa-
cích neustále s námi.
Věříme, že snad se najdou opět obětavé ruce, které nám ochot-
ně pomohou po celkovém vyschnutí zdí při omítnutí a vymalo-
vání sakristie v kapli. Pán Bůh zaplať za každou podanou ruku či 
modlitbu za správné rozhodování. 

Farníci z Hrachovce

Rok 2017 - rok významných výročí 
Rok Fatimy

500 let od reformace, 300 let zednářství, 100 let od říjnové re-
voluce v Rusku, ale především i 100 let od zjevení Panny Marie 
ve Fatimě. Ty první tři by se měly spíše řešit jako smuteční ob-
řady. Věnujme se historickým souvislostem událostí ve Fatimě. 
1917 – Šest zjevení Panny Marie ve Fatimě, první 13. 5. 1917 
a poslední 13. 10. 1917. Rok 1917 je předposledním rokem prv-
ní světové války. Je poznamenám krvavými boji a velkými ofen-
zívami. 
Rok 1917 je současně i převratným osudovým rokem. Dobře 
měsíc před prvním mariánským zjevením ve Fatimě, 6. dubna, 
vyhlásily USA Německé říši válku a tak vstoupily do 1. svět. vál-
ky. A 8. 4. propašovalo německé armádní vedení Lenina z Cu-
rychu do Ruska. Přesně měsíc po posledním zjevení ve Fatimě 
začíná Lenin ruskou revoluci, která svět natrvalo změní. Dvě 
uvedené události – vstup USA do války a ruská revoluce – bu-
dou pro válku rozhodující a v roce 1918 povedou ke konci první 
světové války.
13. 5. 1917, den prvního zjevení Panny Marie ve Fatimě, je po-
znamenán pozoruhodnými událostmi v Moskvě, Římě a taky 
ve Fatimě.
13. 5. 1917, Moskva: Den prvního zhanobení kostela v předvoji 
revoluce! 
13. 5. 1917, Řím: Eugenio Pacelli, pozdější papež Pius XII., je vy-
svěcen na biskupa, aby pak jako nuncius v náročné misi byl po-
slán do Německa jako „posel míru“. 
13. 5. 1917, Fatima: farář Manuel Marques Ferreira káže na slav-
nostní mši o nové encyklice Benedikta XV. Papež v ní vyzývá 
svět k modlitební křížové výpravě za pokoj na přímluvu Matky 
Boží.
1917 – 2017: mariánská zjevení ve Fatimě mají od počátku pří-
mo politickou výbušnou sílu. Ve třetím zjevení 13. července 
1917 Matka Boží mluví o konci války, o jiné horší válce, o Rusku. 
A tuto sílu má Fatima dodnes.
Fatima byla zpočátku jen poutním místem Portugalska. Teprve 
později, zejména během druhé světové války, a ještě více po ní, 
se zjevení dostávají na jeviště dějin. Druhá světová válka mno-
ha lidmi otřásla, a tak byli ochotní přijímat poselství z Fatimy. 
Občas se zdálo, jako by ho chtěl vyslechnout celý svět. Ale tato 
ochota pomalu, postupně mizela. 
S atentátem na papeže Jana Pavla II. se Fatima znovu více dosta-
la do povědomí, krátký čas se o ní mluvilo. Atentát byl spáchán 
na výroční den Fatimy, 13. 5. 1981, přesně v tolik hodin, v kolik 
se Boží Matka zjevila. Brzy však opět nastalo kolem Fatimy ticho. 
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Panna Maria zastřela zrak
bojovníkům Islámského státu

Panna Maria je naší nejlepší ochránkyní; i v dnešních časech. 
Dokazuje nám to i událost, ke které došlo jen nedávno, 21.října 
2016, v době teroristického útoku v Iráku. Své děti, které se k Ní 
v důvěře obrátili o pomoc, učinila před jejich nepřáteli jedno-
duše „neviditelnými“.
Bídný internátní pokoj v universitním městě Kirkúk na severu 
Iráku se stal pro 22letou Monaly Najeeb a jejích šest spoluža-
ček novým domovem. Křesťanské dívky musely v roce 2014 i se 
svými rodinami a tisíci dalších lidí utéct před bojovníky IS z Ka-
rakoše, bývalého největšího křesťanského města v Iráku. Nyní 
konečně mohly pokračovat ve studiu, společně se modlit a do-
konce se i smát; - až do toho hrozného pátku v říjnu 2016. Horor 
začal brzy ráno okolo čtvrté hodiny.
Monaly, která jen nedávno ukončila inženýrské studium, jako 
mluvčí šesti děvčat vydala svědectví o všem, co se stalo. Pět 
dní před tím začala irácká armáda vládní ofenzívu zaměřenou 
na opětovné dobytí města Mosul, které měl v rukou Islámský 
stát. Terčem odvetného útoku džihádistické organizace se stal 
Kirkúk, vzdálený 170 km jižně od města. Venku bylo slyšet střel-
bu a silné výbuchy. Monaly a její přítelkyně už neměly žádnou 
možnost, aby se z budovy dostaly ven. Děvčata se rychle zavi-
nuly do plachet, aby se alespoň nějak ochránily před létajícími 
kulkami a úlomky skla. V domě najednou bylo slyšet křik. sedm 
děvčat se jen tak tak stihlo ukrýt v ložnici pod dřevěné postele, 
když se k nim z vedlejší kuchyně blížily tlumené hlasy. Byli to 
jednoznačně bojovníci IS! otevřeli ledničku a prohlédli i skříně. 
Potom do ložnice studentek vstoupilo několik mužů, usadili se 
na jejich postele a začali jíst. Pod nimi, přitisknuté ke stěně, le-
žely dívky, celé ztuhlé strachem. Neodvážily se téměř ani dý-
chat a jen doufaly, že všechny mají své mobily přepnuty na tichý 
režim. Jedna ze studentek měla silnou alergii a stačilo jen jed-
no zakašlání anebo kýchnutí a všechny by byly odhaleny. Muži 
prohledávali i tašky dívek a jeden z teroristů řekl: „Pohleďte, 
tak spěchali, že jedna z nich si tu dokonce zapomněla mobil.“ 
Monaly v ruce pevně svírala svůj perlový růženec a modlila se. 

„Raději zemřít než být znásilněná!“ proběhlo jí hlavou. S velkou 
opatrností se odvážila poslat esemesku svému dobrému příteli 
Roni Salim Momikovi, který byl jen dva měsíce před tím vysvě-
cený na kněze. Ten se o ně duchovně staral od té doby, co se 
ocitli v uprchlickém táboře. „Pomoz nám, páter! Bojovníci IS! 
Budu tě průběžně informovat.“
Novokněz, sám uprchlík, dosvědčuje: „Byl jsem s děvčaty skrze 
mobil v kontaktu po celý ten čas. Povzbuzoval jsem je: ,Neza-

Za 10 let po tomto atentátu v srpnu 1991, na výročí 4. Mari-
ánského zjevení, se v Rusku začal puč stalinistů. V předvečer 
svátku Panny Marie Královny 22. 8. dostává světová veřejnost 
osvobozující zprávu o potlačení puče. 
A co můžeme v roce 2017 očekávat? To samozřejmě nevíme. 
A vyjadřovat se o tom by jasně překračovalo historický pohled. 
Ať se však v roce 20117 přihodí cokoli, je možno zdůraznit tři 
závěry: 
• Historický pohled na mariánská zjevení ve Fatimě nás od-
vádí od zkráceného náhledu na dějiny a přivádí k hlubokému 
zamyšlení nad historií. Proč se Madona chtěla zjevit na jediném 
místě na Západě, které nese jméno nejmilejší Mohamedovy 
dcery, totiž Fatimy.
• Měli bychom zkusit rozpoznávat znamení doby a více důvě-
řovat Boží prozřetelnosti. Církev totiž nejde zničit zvenčí a ani 
zevnitř.
• Fatimské poselství je ve vyšší míře aktuální. Bůh se v novější 
historii jen zřídka tak zřetelně vyjádřil, jak se to stalo ve Fatimě. 
Pomysleme jen na sluneční zázrak. Neměli bychom Fatimu na-
dále tak zanedbávat, jako doposud.
Oslavujeme Pannu Marii, která se v roce 1917 šestkrát zjevila 
u Fatimy v Portugalsku třem dětem ve věku 7 – 10 let. Úče-
lem Mariiny návštěvy bylo chránit lidstvo před zlem, které 
na sebe svými hříchy přivolává. Zejména chránit lidi před pek-
lem. K tomu mají napomáhat oběti, modlitba růžence i uctívání 
jejího Neposkvrněného Srce, jak si přeje její Syn.

(Převzato z Svatohostýnských listů)

Jubilejní rok Fatimy
Podmínky k získání plnomocných odpustků

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení Panny Marie ve 
Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka, jsou věřící obdarováni 
plnomocnými odpustky v jubilejním roce od 27. listopadu 2016 
až do 26. listopadu 2017.

Plnomocné odpustky jubilea se udělují:

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní 
některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se 

„Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fa-
timskou;
b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatim-
ské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv 
chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení 
(13. den v měsíci od května do října 2017), a kdo se s úctou 
zúčastní oslavy nebo modlitby ke cti Panny Marie, pomodlí se 

„Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fa-
timskou;

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci, nebo z jiné-
ho vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech 
svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude 
možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání 
a modlitba na úmysl Svatého otce) a před soškou Panny Ma-
rie Fatimské ve výročních dnech zjevení (13. den v měsíci od 
května do října 2017) se duchovně spojí s oslavami jubilea, při-
čemž s důvěrou odevzdají svoje modlitby a bolesti nebo oběti 
svého života skrze Pannu Marii Milosrdnému Bohu.

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří ko-
nají pravé pokání, splnili obvyklé podmínky: svátost smíření, 
svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Podle World Apostolate of Fatima
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myšlenky z homilie Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského bis-
kupa, na Popeleční středu 1. 3. 2017
dokončení z minulého čísla (přestože již postní doba skončila, 
myšlenky zde jsou podnětné a stále platné a konecnkonců si mů-
žeme udělat i malou rekapitulaci našeho vlastního prožití letošní 
doby postní)
...Opravdu krásná myšlenka, že toto malé dítě, malý chlapec 
ví, na jaký úmysl je třeba se modlit, za koho je třeba se modlit, 
proč je třeba se modlit. František nepociťuje při modlitbě, že 
mu trvá nějak dlouho. On spolu s Hyacintou a Lucií i v jiných 
případech dokáže odběhnout, zanechat hru a jít se modlit, ne-
boť jednoduše cítí potřebu, modlit se. Jak je to důležité. Lidé už 
věděli, že často tráví čas v modlitbě a přicházeli za ním, předklá-
dali mu úmysly, aby se na tyto úmysly modlil.
Jednou když celý den proseděl blahoslavený František v koste-
le u Pána Ježíše v Eucharistii a modlil se, jedna žena ho přišla 
prosit o modlitbu za svého syna, který byl obviněn z jakéhosi 
zločinu a odveden do vězení. Pokud by se neprokázala jeho ne-
vina, mohl být poslán do vyhnanství. František zašel do kostela 
a modlil se. Když Lucii skončila škola, šla tam pro něho a hned 
se zeptala: „Prosil jsi Krista Pána o tuto milost?“ „Ano. Řekni té 
ženě, že její syn přijde za několik dní domů.“ A stalo se. Za krát-
ký čas syn té ženy se vrátil domů. Lidé to věděli, že toto dítě se 
modlí, prosí a vyprošuje.
Ale řekněme ještě i další věc, že tyto tři děti se takovými nesta-
ly jen po setkání s Pannou Marií. Oni tento základ víry a touhy 
k modlitbě dostali z domova, z rodičovského domu, od rodičů. 
Tedy, jak je důležité to všechno, co dostaneme z domova. Neboť 
to se potom nese i rozvíjí celý život. Velmi rád se podělím se zku-

Síla, která vychází ze skrytosti

šeností, ke které mě přivedla moje maminka. Byl jsem už starší 
než František, možná jsem byl ještě na základní škole, možná už 
na střední. A moje maminka mě přivedla k tomu, abych si vyko-
nal pět prvních sobot. Přiznám se, já jsem tomu moc nerozuměl, 
ale moje maminka ano. Ona mě přivedla k tomu a povzbudila 
mě, abych se pět prvních sobot pomodlil. Samozřejmě předtím 
jsem se vyzpovídal, byl na mši svaté, na sv. přijímání. Kolik z nás, 
kteří jsme měli takovou maminku, takové rodiče, by mohlo říci, 
jak jsme velmi vděční Pánu Bohu za ně. Jistě, i tam kde byli tako-
ví rodiče, ne všechny děti musely přijmout taková povzbuzení. 
Mohli to odmítnout a jistě se tomu mnozí vzepřeli. Jaká je však 
škoda, když takové matky nejsou, když takoví otcové nejsou 
a je to možná škoda navěky. Tak se modleme opravdu právě 
i na tento úmysl, abychom věděli, jak je důležitá rodina a rodin-
né zázemí. Nepřátelé to vědí velmi dobře. Jak je důležitá rodina! 
Proto sestra Lucie v dopise kardinálovi Caffarovi, arcibiskupovi 
z Bologně, v roce 1980 napsala: „Poslední zápas mezi Pánem 
a královstvím satana bude zápas o manželství a rodinu. Nebojte 
se, každý kdo bude bojovat za posvátnost manželství a rodiny, 
bude mít protivníky a odpůrce, protože toto je rozhodující otáz-
ka.“ A sv. papež Jan Pavel II. se vyjádřil: „Rodina je proto jádrem 
sporu, neboť je nosným pilířem stvoření. Pokud se zničí základ-
ní sloup, zřítí se celá stavba.“ Ano, kdo zničí rodinu, manželství, 
ničí všechno další. A to se ví. A proto se to i dělá.

...My se chceme opravdu ztišit po čas této postní doby a uvažo-
vat právě o tom, co je podstatné. Najít si čas na skrytost, na od-
loučenost, vstoupit do ticha. Za jedním mnichem přišli lidé 
a ptali se jej: „Jaký smysl vidíš ve svém životě v tichu?“ Mnich 
právě nabíral vodu z hluboké studny. „Pohleďte sem, do studny. 
Co vidíte?“ Lidé se podívali do studny a řekli: „Nevidíme nic.“ 
Za chvíli je mnich, poustevník opět vyzval. „Podívejte se znovu 
do této studny, co vidíte?“ Protože hladina už byla uklidněná, 
řekli: „Vidíme sebe.“ Už rozumíte, k čemu vede člověka ticho? 
Pokud je rozbouřená hladina okolo nás i v nás, nevidíme nic. 
Ale kdy se ztišíme, vidíme sebe tak, jak nás vidí Bůh. A takto se 
dostáváme dále k tomu všemu, co nás povzbuzuje, co nám do-
dává odvahu i sílu, pokračovat dále. Pokračovat v síle modlitby, 
rodinného zázemí a to i tehdy, když je málo času a hodně povin-
ností. I tehdy pamatujme na to, že silou modlitby proměňujeme 
sebe a proměňujeme svět okolo sebe.
Tento postní čas je vynikající příležitostí přistoupit k tomuto 
kroku. Sv. Serafim ze Sarova říká: „Ne každý člověk má možnost 
denně přicházet na mši svatou. Ne vždy můžeme dát almužnu. 
Chceš vykonat dobré dílo, ale chybí ti k tomu síla, nebo nemáš 
tu možnost? S modlitbou tomu tak není. Modlit se může každý. 
Bohatý i chudý, silný i slabý, zdravý i nemocný, modlit se může 
zbožný i hříšník.“ Jak úžasná je síla modlitby. Přitahuje Ducha 
Svatého silněji než jiné. A to je smysl našeho života. Být naplněn 
Duchem Svatým, Duchem lásky. Tak jako hory, vrchy, ve kterých 
jsou železné nebo jiné rudy, které přitahují blesky, tak i modlící 
se člověk přitahuje Ducha Svatého. Jeden kněz, který je na vy-
soké intelektuální úrovni, po návštěvě místa v Medžugorje, říká: 

„ Od té doby, kdy jsem byl v Medžugorje, se modlím 4 růžence 
každý den. Co jiní říkají, to je jejich věc. Ale já cítím, že tato 
modlitba mě proměňuje. A skrze mne potom Bůh může promě-
ňovat i okolí, ve kterém žiji.“
Milí bratři a sestry, je tu další čas postu, který nám Pán Bůh 
dává. A je na nás, jak zachytíme tuto výzvu. Jak využijeme ti-
cho, které chceme vyhledávat a mít ho pro svou komunikaci 
s Bohem. Kéž tedy i znamení popelce, které přijímáme, je po-
tvrzením naší touhy tímto způsobem prožít postní dobu. Amen.

K jubilejnímu Roku Fatimy připravil Václav Chládek.

pomeňte na svou víru! Modlete s k Panně Marii! Ona vám při-
jde na pomoc, Ona vás ochrání!'“ A Panna Maria byla skutečně 
s nimi. Když bylo po všem, jedno z děvčat mi řeklo: „Když bo-
jovníci IS vešli do našeho pokoje, měly jsme pocit, že jim Panna 
Maria zastřela zrak, protože nás neviděli.“
A Monaly vydala toto svědectví: „Jak jsme to přežily, na to ne-
existuje žádné lidské vysvětlení. Byl to zázrak, že nás neviděli.“ 
Ale to ještě nebylo všechno! Boje venku utichly a páter Momika 
vyprávěl: „Dva své zraněné vojáky teroristé položili na postele, 
pod kterými byly skrčené naše křesťanky.“ Jeden muž IS sáhl 
po plachtě, kterou chtěl použít pro zraněné. Jak lehce to mohla 
být plachta, pod kterou se skrývalo některé z děvčat! Krev zra-
něného vojáka prosákla skrze matraci a kapala na Monalyninu 
přítelkyni. Nad ní samotnou seděli dva muži, a to tak blízko, že 
jeden se jí dotýkal botou. Bojovníci IS se tu při nich dokonce 
modlili své modlitby! Přešlo téměř osm hodin, když muži dostali 
nové příkazy a stáhli se. Jednoho zraněného tam ale nechali. 
Až když dívky slyšely, jak si on v koupelně pouští vodu, jedna 
po druhé utíkaly k zadním dveřím a potom k vysoké zdi, kde už 
na ně čekali příslušníci policie, aby jim pomohli. „Cítila jsem se, 
jako bych se znovu narodila,“ řekla Monaly, když už byla v bez-
pečí. Jen o pět minut později, když byla zachráněna poslední 
studentka, odpálil IS terorista v koupelně samovražedný výbuš-
ný pás.
(Jak si zde nepřipomenout příslib daný Pannou Marií Lucii při 
zjevení 13. 7. 1917 ve Fatimě: „Neztrácej odvahu. Já tě nikdy ne-
opustím. Mé Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, 
která tě dovede k Bohu.“)

Z Víťazstvo Srdca ke slavení Jubilea Fatimy 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

Zadní strana
Nahoře: Nakreslila Terezka Pospíšilová, 6. třída; Dole: Námět 
a foto Rozálie Tománková a Eliška Marušáková, 6. třída ZŠ Sal-
vátor. Část textu Velikonoční sekvence vybral a vložil otec Pavel.

Fotografie na straně 2, 15, 16, 17 nahoře a 23, o. Pavel

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Matěj Výmola
Ondřej Výmola

Eliška Minaříková
Klára Marie Sochorová

Lešná
Šimon Petr Maňas

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Pavel Čáň  Blanka Červená
 Krhová, Paseky 124  Rožnov pod Radhoštěm, Horská 1733

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Vladimír Hrbáč *30. 12. 1934 †13. 3. 2017, Václavkova 332
Eva Vaculíková *10. 12. 1936 †11. 3. 2017, Králova 1056
Olga Mičolová *7. 5. 1928 †19. 3. 2017, U nemocnice 876
Ján Štefunko *5. 9. 1936 †22. 3. 2017, Hrachovec 165
Jaromír Kundrát *4. 3. 1937 †24. 3. 2017, Zašovská 722
Václav Nesvadba *7. 9. 1950 †29. 3. 2017, Podolí 72

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových strán-
kách farnost-valmez.cz
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO bude v pátek 21. dubna 
a 12. května v 18.30 hodin. Zpívat bude schola.
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – 23. dubna. V 15.00 hodin 
žehnání obrazu Božího milosrdenství u sv. Jakuba v Krásně.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY farnosti Valašské Meziříčí – pon-
dělí 24. dubna v 19.15 hodin na faře.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY farnosti Lešná – úterý 25. dubna 
v 16.30 hodin ve farní kanceláři.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - bude ve středu 26. dubna, 
ve středu 3. a v pondělí 15. května po večerní mši svaté na faře.
MŠE SVATÁ ZA ZŠ SALVÁTOR bude v pátek 28. dubna a 19. květ-
na v 18.30 hodin. Při mši budou zpívat děti ze ZŠ Salvátor.
OBLASTNÍ SETKÁNÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU – úterý 
2. května.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 5. KVĚTNA. 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 19.45 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 – 6. KVĚTNA. 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.
DIECÉZNÍ POUŤ K SVATÉMU JANU SARKANDROVI v katedrále 
v Olomouci – sobota 6. května.
KONCERT KZ - CHVÁLA TRUBKY – středa 17. května v 19.30 ho-
din ve farním kostele.
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – čtvrtek 25. května. Za-
číná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého.
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V LEŠNÉ – neděle 28. května v 10.00 hodin.
POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ:
29. dubna (sobota) – XXIV. hasičská pouť
7. května (neděle) – XI. prvomájová pouť rodin
14. května (neděle) – XV. pouť podnikatelů
21. května (neděle) – XV. pouť včelařů
27. května (sobota) – pouť Radia Proglas a TV Noe

Děkuji panu Knápkovi, že nám zdarma poskytl titulní fotografii 
pro toto číslo našeho časopisu. Fotka byla součástí jeho nedáv-
né výstavy Memento v městské knihovně a moc se mi líbila.
Při této příležitosti bych chtěl sdělit, že pan Knápek odkoupil 
ze zrušené prodejny Fotografie na náměstí barevnou kopírku. 
Potřebujete-li vytisknout kvalitní fotografie ve formátu A4, mů-
žete tak učinit ve Fotostudiu pana Knápka (vchod podloubím 
domu U dvanácti apoštolů).

o. Pavel

Poděkování

• V úterý 2. května 2017 je plánováno v našem kostele oblast-
ní setkání Světového apoštolátu Fatimy a mariánských ctitelů 
v rámci slavení Jubilea Fatimy. Začátek přípravné části v 15.00. 
V 15.40 informace a nácvik zpěvu a odpovědí. 16.00 modlitba 
sv. růžence, 16.30 přednáška Mons. Pavla Dokládala, 18.00 mše 
svatá zakončená adorací a obnovou zasvěcení Neposkvrněné-
mu Srdci Panny Marie v rámci roku Fatimy.
• V sobotu 13. 5. 2017, v den stého výročí 1. zjevení Panny Marie 
pojede autobus na modlitební den ke cti Panny Marie Matky 
všech národů do Nitry na Slovensku. Odjezd autobusu ve 3.30 
hodin ráno od nádraží ČSAD. Je možné se ještě přihlásit.
• Těm, kterým je možné užívat internetu, doporučuji v archivu 
TV LUX Televizní duchovní obnovu s Mons. Stanislavem Stolá-
rikem, zaměřenou na slavení Jubilejního roku Fatimy. Jedná se 
o čtyři přednášky ve dnech 27. 3. - 30. 3. na mariánské téma 
a pátá je v rámci besedy s otcem biskupem 31. 3. v relaci Doma 
je doma.
• Přijímám přihlášky na letošní pouť Apoštolátu Fatimy 
do Medžugorje ve dnech 15. 10. - 21. 10. 2017.
• Čtenářům i tvůrcům Života farností přeji a vyprošuji hojnost 
milostí Božích o Velikonocích v tomto požehnaném marián-
ském roce Fatimy.

Václav Chládek
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Požehnané velikonoční svátky přejí žáci a zaměstnanci zŠ salvátor

nakreslila Terezka Pospíšilová, VI. třída


