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Takové bylo heslo XVII. Světového dne n ádeže v kanadském Torontu, kam mladé lidi z celého světa
pozval papež Jan Pavel II' Dfl<y velké BoŽí milosti jsem se mol , spolu se sedmi n adýrni z naši
iamosti, zučastnit tohoto setkání i já. Děkuji všem za modlitby, Lter-foni nás doprovrizeli. Rád bych se
s vámi podělil o něk1eÍé dojmy z této pouti'
Letět či neletět?
Dlouho jsem se roáodoval zda mám do Kanady letět. Rozhodl jsem se kladně, ale přetrvávaly ve mně
různéobaq': oprava kostela a s ní spojené finančnítěŽkosti' nástup o' stanislava atdKdÉjsem alé stál ve čt\Ťtek 25. čeryence ira Torontském Ústaúšti a papeŽ nás vítal sloly:
ď roiechvěním jsem čekal na toto setkání. A často jsem vás jednoho po druhém představoval
',
Pánu, aniž jsem vás znal: on vás zná všechny a miluje Yás osobně. Proto vás vybízím'abyste
udělali z řůzných aktivit světového dne privilegovanou dobu, v nížkaždý z vás bude naslouchat
Pánu se srdcem ochotnýÚ a velkomyslným, abyste se stali solí země a světlem světa. V tu chví1i
jsem si v moři l7o vlajek zemí celého světa řekl jako Petr na hořeTábor',,, Je dobře, že jsft,e tady' Tento
ěas bude určitě požehnóním nejen pÍo mě, ale i pto celou našifarrrost. Dej, Pane, at' ýše co uslyšímje
iako semeno, kteÍébude přinóšet bohaté plod!.iurn

ari

v sobotu 27. července jsme se přemístili po dá|nici rykazené pro poutnilJ na Downsview Park. Bylo
horko, ale cesta dlouhá asi 8 km nrím ubětrJa rychle' Dowrsview Park je velká pláň bývalé vojenské
letiště. večer se na něm sešlo asi 800 000 nrladých lidí. Snažili jsme se najít co nejlepšímísto. celá
plocha byla ýbomě oz!'rrčená a 'vTbavená velkoplošn;fini obrazovkami.

'

Vigilie
Konečně přišel večer a s ním očekávaná vigi]ie s papežem Janem Pavlem

Byl to proud mod]iteb'
svědectví, písnía čteníz Pisma svatého. v promluvě nám Sv. otec prozÍadil motiiT' které ho přivedly k
uskutečněnísvětoÚch dnů nrládeže:,, Když jsem Ý už tolik Yzdáleném roce 1985 dal podnět k
Světovým dnům m|ádeže, měl jsem na srdci slova apoštola Jana, ktenÍ jsme slyšeli dnes večer: '..
co jsne s|yšeli, vlastníma očima viděli' bedlivě pozorovali a čeho jsme se swýma rukama doqýkali
o slovu života svědčíme a zvěstujeme vám ... (srov' 1 Jan 1'1.3). Á předstayoyal jsem si světové
dny iako intenzívnídny, v nichž by se mladí světa mohli setkat s Kristem věčně rnladým a naučit
se od Něho stát se hlasateli evangelia pro jiné mladé lidi'
Dnes večer, spolu s vámi chválím Pána a yzdáyám mu díky za dar' který dal církYi skrze světové
dny mládeže. Zúčastnilyse jich miliony m|adých a čerpaly z nich důvody pro nasazení a radávání
křesťanského svědectví. Děkuji především vám, kteří jste přija|i mé pozvání a shromáždili jste se
zde v Torontu, abyste "světu podávali svědectví o své řadosti ze setkání s JežíšemKristem, o své
1I.

touze lépe ho poznat a své snaze hlásat evangelium spásy až na konec světa''.

Světlo

Všichrri nladi si od velkých pochodní, které zástupcům nrládeže podal sv. otec, zapálili své svíčkysymbol světla. PapeŽ nám pak prozradil, jak se můŽeme stát světlem světa:,, Jen Kristus poznaíý,
kontemplovaný a milovaný je věrným přítelem, kteď nezk|ame, přítelem' kteý je společníkem
na cestě, přítelem jehož slova zahřívají srdce.
vaše přátelství s Křistem, poznání jeho tajemství a schopnost plně se mu dařovat' jsou podmínky
pÍo to, abyste se stali dětňi sYětla a tím i sÝětlem světa'"

sůl a kříž
zástlpci Íiládeže přinesli na podium kusy soli, ze kte.ich postaviÍ jakousi skálu, do které byl zasazen
putotní křiž, přinesený na ramenou mladých lidí. Tento křížbude umístěn i na nrárodním setkriní
niádeže ve ŽďáÍu nad Sázavou. Kousl7 soli předal papež zástupcům pěti kontinentů.

John Michael Talbot
jseÍr!
že uslyšímna vlastní uši J'.M' Talbota - amerického
K<lý jsem odlétal do Kanady, doufal
zpévářa, skladatele duchor'rríih písnía člena mnišskékomunity. Toto pňíníse mi sp]nilo. Talbot
ápíval'na konci vigilie chvalozpěv Panny Marie Magnifikat a zpíval opravdu nádhemě'
Z-diška černochová
Ještě jedno překvapení čekalo na poutní<y z Valašského Meziříčí.- Před modlitbou Piíně přednášeli
nerou-ka národů jednoLlivi prosby' Jedna znic by]a přednesena ičesky' Jaké bylo. nase
'asrupci
prekvapeni. kdý jsme na óbrazovce poznali ZdiŠku Čemochovou' která zas(upovala rrrládež z Ceské
rcpubliL7 ve skupině doprovlázející sv. otce'

Dobrou noc
popřál
nám dobrou noc a odletěl helikoptérou. My jsme si
Po požehnání se s niÁmi sv. otec rozloučil,
roá; i kalimatky, zalezli do spacríku a pokoušeli se i usnout' Bylo teplo, na nebi svítil měsíc ajájsem
si vzpomně| jak jsem si jako chlapec přál tábořit v kanadské přírodě.

PÉíprší.'..'

Ráno nás probudil drobný déšť.velrni rychle jsme se probrali a sba]ili. Děkoval jsem Bohu, že v noci
nepršelo a také za to, že i tento déšt'za chvíli přestal. s dalšími kněŽími jsem r1.razil na dlouhou cestu
k papežské tlibuně. Už to, že jsme se dostali přes velké ástupy až k ní, byl zrízrak. V kásďch omátech,
které pro nás ušiÍIndiáni, jsme ve lyhrazeném sektoru čekali na přílet sv.otce' A pak asi dvě hodiny
vyrvale a hustě pršelo. ,,Jak je to moá]é?,'' ptal jsem se. vŽd}t' co víÍrtna žádném světovém setkání
nrládeže nepršelo. oblohou se hnaly čemémraky' útr sílil, a když papež přiletěl, několikrát i zahřmělo.
Na podiu začali tančit' poskakovat a bubnovat Indirini (tušímz kmene Huronů)' Nevím jestli vítali
papéženebo zaháněli déšť.AIe ani huronským řevem se jim nepodařilo mraky lozehnat. Pršet
nepřestalo. Papež plojíŽděl jásajícími dar}, ktenjm ani déšťnevzal nadšeni. otrlédl jsem se. Na obloze
za niími jsem zahlédl světlejšípluh oblohy' Že by přece jen čemá mmčna ustoupila před Kristov-ým
světlem? Na počátku mše svaté byl připraven obřad pokropení svěcenou vodou. Papež nám připomněl
Úznam křtu; žeÍtemdodal, že budeme všichni pokropení vodou deště. v okamžiku' kdy skončil tento
obřad, přestalo jakoby zázakerrl pršet. Světlý pruh na jihozápadě byl.jž modrý a stále se zvětšoval. Při
čteníú$.vku evangelia'. ,Vy jste sýětlo sýěld," zaěalo tu a tam svítit slunce. Při papežově pronrluvě jD
svítilo téměř bez přestání. A při proměňování nebyl na modré obloze snad ani jeden mláěek. Pak tu a
tam plula oblohou bílá oblaka, za která jsme děkovali Prínu. Posk}'tla ním přijermý stín. Temnoty se
daly na ústup a byly přemoženy!

Některá slova sY. otcei
Na jedné hoře blízko Galilejského jezera Ježíšoviučednícinaslouchali jeho příjemnému' ale i
íaléhavémuhlasu; příjemnému jako sama křajina v Galilei' na|éhavému jako ťzva volit mezi
životem a smrtí, mezi pravdou a Iží'Pane, prones tedy sloYa života' která by zněla vždycky v
srdcích učedníků.Dtres říká stejná slova vám. Naďouchejte v hlubině s't"ých srdcí Ježíšovuhlasu!

Také }Y, moji drazí mladí, jste povoláni k tomu) abyste byli proměněni: přobud' se, spáči, vstaň
z mrtvých' a KristÚs tě osvítí.
.:.

Proč jste sem přišli ze všech končin světa? Abyste společně řekli Křistu: "Pane, ke komu

půjdeme' Ty máš s|ova věčného života."

Ježíš,důvěrný příte| každéhoÍnladého člověka, má slova života.
I ma|ý p|amínek' kt€rý wšlehne zvedne tíži\"ýpříklop noci' většísYětlo můžete udělat i 1T, jestliže
se semknete jednotně ve společenství církve. Milujete-li Ježíše,milujete církev! Nek|esejte na mysli

pro viny a selhání některého jejího syna. Křivdy' kteřé napáchali někteří kněžía řeholníci
mladým |idem' nás všechny naplňuji hlubokým pocitem smutku a zahanbení' vzpomeňte si

na všechny ty velkodušnékněze a řeholníLa' jejichž jedinou touhou je sloužit a činit dobro: buďte
jim nablízku a podporujte je! A jestliže v h|oubi svého srdce pocítíte volání ke kněžství nebo
k zasvěcenému životu' nemějte strach následovat Kťista na královské cestě Kříže.

*

vy

jste mladi a papež je starý a trochu unavený. AIe i on se ještě ztotožňuje s vaším očekíváním
a s vašimi naděje.ni. I když jsem žil uprostřed mnoha temnot' pod tvrdými totalitními režimy'
viděl jsem dost, abych byl neotřesitelně přesvědčen' že žádná těžkost, žádný strach není tak velký'
aby mohl úplně udusit naději, ktetá neustále qvěrá v srdci mladých. Nedopusťte' aby naděje
zahynula! Vsaďte svůj život na ni!

t

My nejsme souhrnem svých

s|abostí a selhání: naopak jsme souhrnem lásky otce k nám a své
PokÍlčoylirrípříšlě. (o.PNeI)
skutečnó schopnosti stát se obrazem jeho

syna.

MARIÁNSKÉ INFoRMACE

Ve středu 14. srpna na vigilii slavnosti Nanebevz€tí Panny Marie bude možnost zakončit novénu modliteb k této
slavnosti modlitbou celého sv. růŽence. Začátek y I7 '30 hod. radostnými a bolestnými tajemstvími. Po mši svaté
zakončení slavnými.

ve čtvÍtek15. srpna, v den slavnosti,

se budeme modlit od 17.30 hod. slavný růženec. Následuje slavná mše svatá
a pravidelná adorace NqisvěIéišísvátosti oltáini'

v

sobotu 24. srpna je p|ánována pouť farnosti staď Jičínna Radhošt'' Pěší procesí se sochou Panny Marie
Fatimské bude lycházet v 9.00 hod. z Pusteven. v 11.00 hod. bude slouŽena v kapli na Radhošti mše svatá. Jsou
zváni všichni ctitelé Panny Marie'
spojení - vlak do Rožnova v 7'18 hod.
autobus z Rožnova na Pustevny v 8. l 5 hod.

v 15.22 hod.
autobus z Rožnova v 16.15 hod.
autobus z Pusteven

V

sobotu 31. sÍpna v 6.30 hod' pojede autobus na mariánskou konfcrenci do Koclířova' Jcštějsou volná místa.
Jelikož zůstáváme i v neděli, je nutné ájemcům dopředu zajistit buď rnatraci nebo lůŽko na přespáni' Proto
prosím případné ájemc€, aby se mi co nejdříve přihlásili. Návratje plánován v neděli okolo l7'00 hod.

Na úterý 1. řiina připral'ujeme 6. oblastní setkání členůFatimského apoštolátu a všech mariánských

ctitelů'

Začátekjako oblrykle v ló.00 hod'
Pouť do Medžugorje, jako součást národní pouti Fatimského apoštolátu se uskurečníve dnech ó.l0. - 12.10.2002'
Předběžná cena 1 900 Kč + 22 Eur na ubytování' Zatím ještě stále přijímám přihlášky'
Vócltl.l Chlódek

MINISTRÁNTSKÁ PoUŤ vE ŠTERNBERKU_ v sobotu 7. áři 2oo2 na svátek Narození P. Marie
10.00 mše svatá s o. aÍcibiskupem Janem GÍaubnerem. Bližšíinformacejsou k dispozici u o.Pavla na faře.
PoUŤ RoDIN A KATECHETŮ

- Sv. Kopeček sobotů l.srpna od 10.00 hodin. Mše sv' s otcem arcibiskup€m'

o

ProsPěšPouť -

Prosebná pěšípouť na sv. Hostýrr sraz: hotel ve I}voře (Rosošná) Y sobotu 24. 8.
Program: l l'30 Mše svatá' oběd z vlastních zásob, v 15.00 kiížová cesta, zakončení a odjezd domů.
Vezmi si: hlahol' růženec' vhodnou obuv, pokýku hlaly' pláštěnku, slunečníbďle, srdce otevřené pro Křista a
pro Ty'.. .Pout'bude obětována za mládeŽ, rodiny, kněŽská povolání, za uzdraveni, obnovu a duchovní Íozkvět

e všechny mladé duchem.
Vlakr Hulin
5 s4 v^l' Mezníči 6.07
Rajnochovice6.45 Rajnochovice ó'30

tvé faÍnosti' Z v e m

Zástupci mlljdeže děk' Val'

Autobus: Ra;no{hovice'žel.st. ó.55
Rajnochovice,Rosošná 7.05

Mez'

Oprava kostela -

m

nád okáov ná

oceněných p.ací a dodávek

a

jejich náklady

éži20%

úhradó vvúčlováno t 3í.7.2oo2

Bratři a sestry' přátelé, naši dobÍodinci!
Příštíneděli 18.8' budeme sIavit v našem farním kostele pout':

sLAVNoST NANEBEVZETí PANNY MAR|E.
Zároveň je to 3' nedě|e V měsíci srpnu'

PRoTo NA TENTo DEN VYHLAŠUJ|MlMoRADNoU SBíRKU
NA OPRAVU KOSTELA.
Do 25'sÍpna bychom měli uhradit fakturu ve VýŠi961 794 Kč. Na běŽném účlumáme momentálně 240 856 Kč'
sbirka na tento účelproběhne také ve čtvrtek í5' srpna a to ve farním kostele při mši svaté v 6.30, 8.00 a 18.30 hod'
a v kapliv Hrachovci V 16.30 hod. a v neděli 18'8'
VKrhové při mŠi svaté V 8'00 (100 Výročiposvěcenikaple)'
JiŽ předem děkujivŠem zajejich Šlědrost. Zároveň navrhuji' abyste o této sbirce infolmovalivaŠe příbuzné' přáte|é'
sousedy' spoluptacovníky a známé, zvláŠtě ty' kteři nechodi pravidelně do kostela, a nabidlijim, pokud vám plně
dúvěřují, Že ijejich připadný darodevzdáte na tento účel'Na každý darje moŽné vystavit potvlzenio přijeti.
Upozorňuji také na pokladničku u zadního Vchodu' do které můŽete Vložit jakýko|iv dar i v době, kdyje kostel zavřený'

(staČívejitdootevřené předsině).Ještě jednou za každý' isebemenšídar, děkuji!
za všechny dárce a dobrodince se modlím a pamafuji na ně při mši svaté' Ať všechny, kdo majijakýkoliv podíl
na opravě našeho farního kostela Ve Va|ašském Meziřičízahrne Dobný Bůh svým hojným požehnánlm!
o'Pavel steÍan, farář
aw|Íófulí 1ý;'.ú Eaňi

úlc.4thbE ťftÍofulo&*;' x'ťÍ,lsvto 3' ýdhisk ý..ijní 7'701' úLP:.iolJ.futiÁ'pdfúLe
Q e .ast.Íd\ !ry,,tí,'htart, Ingrlith.t?.fultgý',. la'Úanl
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