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NOC KOSTELŮ

Jedním z cílů Nocí kostelů je představení křesťanství. V materiálech, které jsou uveřejněny v tomto čísle, o tom můžeme, mimo
jiné, číst:
„Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení a setkání s
křesťanstvím. Cílem je také vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku k
setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve.“
Z tohoto jasně vyplývá, proč tato akce probíhá. Někdo se ale
může ptát: Proč chceme přiblížit křesťanství našim současníkům? Je to důležité? Zdá se, že o to lidé dnes nestojí, a my
máme dost jiné práce.
Mohli bychom teď hledat biblické důvody pro to, jak je pro spá-
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su člověka důležité setkání s Ježíšem. Jak je důležitá evangelizace a preevangelizace. Chtěl bych ale otázku položit úplně jinak:
Čím je křesťanství pro každého z nás? Je to perla, pro kterou
stojí za to opustit všechno? (Mt 13,46) Je to poklad nad poklady? (Mt 13,44). Je to ta nejlepší a nejrozumnější odpověď na
otázku, kdo jsme a proč žijeme? Je pro nás největším štěstím
znát Ježíše, vítěze nad smrtí, který je pramenem a zdrojem jediné opravdové lásky? Pokud si odpovíme ano, pak jsme vděční
za každou příležitost, jak naše přátele, sousedy, spoluobčany
alespoň o kousek přiblížit k Ježíši Kristu. Ať se tedy stavíme jakkoliv k jakýmkoliv způsobům zvěstování evangelia (hlásání na
ulicích, využití internetu, televize, rozhlasu, rozdávání letáčků
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a tiskovin, využití rozhovorů ve vlaku a při jiných osobních setkáních, atd…), kéž jsou pro nás vždycky příležitostí především k
hluboké osobní reflexi. Nebojme se položit si otázky jak se říká
na tělo: Kdo je pro mě Ježíš? Čím je pro mě křesťanství? Je to
břemeno, nebo osvobozující radostná zvěst? Uvěřil jsem Ježíši,
nebo ještě ne? Žiji si svůj život pro sebe, nebo patřím Kristu? Z
takového pohledu může být každá evangelizace velmi užitečná,
i když se do ní nezapojíme.
Svatý Pavel říká: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod,
usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování (2Tim
4,2). Dá se říct, že Noc kostelů je hlásáním vhod. Dotýká se jenom těch, kdo chtějí přijít. Má to být noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky
poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.
Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem
zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti
s církví.
Někdo se teď může ptát: „Když je to především pro ty vzdálené, mohu vůbec přijít do kostela? Určitě ano. Do kostela může
přece každý. Pokud tam ale zavítáš, nezapomeň se modlit za
všechny, kdo naše kostely tuto noc navštíví. Vyprošuj jim poznání Boží lásky i to, aby našli jednoho dne domov v církvi, nebo
alespoň, třeba v poslední chvíli, domov v nebi.
-o. Pavel-

Pozvánka na koncert
Možná si ještě pamatujete
na poslední koncert Slávka
Klecandra v kostele sv. Jakuba v Krásně. Byl to pašijový
koncert. Slávek „objevil“ a
upravil postní písně starých
kancionálu. Jeden kněz mi říkal: „Takový koncert by klidně
mohl být v rámci křížové cesty ve farnosti.“ Proto jsem se
těšil, že si podobný koncert
užijeme zase v době postní.
Nevyšlo! Jak už to ale v Božích plánech bývá, tak proto, aby
vyšlo něco lepšího! Slávek Klecandr přijede v sobotu 9. června.
Koncert se uskuteční v 19.00 hod u sv. Jakuba v Krásně a uslyšíme v něm písně ze starých kancionálů, které nám přiblíží celý
církevní rok od adventu do Seslání Ducha Svatého. Samozřejmě
dojde i na některé známé žalmy skupiny Oboroh, ve které Slávek hraje. Pokud víte o někom, kdo Slávkovi i Oborohu fandí,
určitě ho informujte o tomto koncertu.
-o. Pavel-

Slovo života na červen 2012
„Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k
věčnému životu; ten vám dá Syn člověka.“ (Jan 6,27)
Když Ježíš nasytil zástupy rozmnožením chlebů u Tiberiadského
jezera, nepozorovaně se uchýlil na druhý břeh ke Kafarnau, aby
unikl davu, který ho chtěl učinit králem. Mnozí se ho přesto vydali hledat a nalezli ho. On však jejich příliš zištné nadšení nepřijímá. Pojedli ze zázračně rozmnoženého chleba, ale zastavili se
pouze u hmotné stránky. Neuvědomovali si hluboký význam to-
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hoto chleba, který je projevem toho, že Ježíš je poslaný Otcem,
aby daroval světu pravý život. Viděli v něm pouze divotvůrce
a pozemského Mesiáše, který jim dokáže snadno a v hojnosti
opatřit hmotný pokrm. Právě v této souvislosti se k nim Ježíš
obrací slovy:
„Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává
k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka.“
„Pokrm, který nepomíjí“, je samotný Ježíš a také jeho učení, protože Ježíšovo učení je s jeho osobou v dokonalé jednotě. Když
pak čteme další Ježíšova slova, vidíme, že tento „chléb, který
nepomíjí“, je také totožný s Ježíšovým eucharistickým tělem.
Dá se tedy říci, že „chléb, který nepomíjí“, je sám Ježíš, který se
nám dává ve svém slově a v Eucharistii.
„Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává
k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka.“
Obraz chleba se v Bibli vyskytuje často, podobně jako obraz
vody. Chléb a voda představují základní potraviny, nepostradatelné pro život člověka. Když Ježíš používá obraz chleba o sobě,
chce tím říci, že on i jeho učení jsou pro duchovní život člověka
tak nepostradatelné, jako je pro tělesný život nepostradatelný
chléb.
Hmotný chléb je jistě nezbytně potřebný. Ježíš sám ho zástupům zázračně opatřuje. Ale chléb sám o sobě nestačí. Člověk
má v sobě - možná aniž by si toho byl zcela vědom - hlad po
pravdě, spravedlnosti, dobrotě, lásce, čistotě, světle, pokoji a
radosti, hlad po nekonečnu a věčnosti, který nedokáže uspokojit nic na světě. Ježíš předkládá člověku sám sebe jako toho,
který jediný dokáže tento vnitřní hlad nasytit.
„Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává
k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka.“
Když však Ježíš o sobě mluví jako o „chlebu života“, nechce tím
říct jen to, že je nutné se jím živit, tedy že je třeba věřit v jeho
slova, abychom měli věčný život. Vybízí nás, abychom ho sami
svou vlastní zkušeností poznali. Jeho slova „usilujte o pokrm,
který nepomíjí“, jsou pro nás naléhavou výzvou. Říká, že je třeba se přičinit, využít všech možností, abychom si tento pokrm
opatřili. Ježíš se nevnucuje, ale chce, abychom ho objevili a poznali.
Je jasné, že člověk se k Ježíšovi nemůže přiblížit pouze vlastními
silami, ale jen díky Boží milosti. Přesto Ježíš člověka neustále
vyzývá, aby se snažil být připraven ho přijmout, tak jak se mu
on chce dát. Právě tím, že se člověk snaží uskutečňovat jeho
slovo, dochází k plné víře v něho, vychutnává jeho slovo, jako
když s chutí pojídá vonící a chutný chléb.
„Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává
k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka.“
Slovo tohoto měsíce nemá na zřeteli nějakou zvláštní část Ježíšova učení (například odpustit urážku, nelpět na bohatství atd.),
ale vrací nás k samotnému kořenu křesťanského života, kterým
je náš osobní vztah k Ježíšovi.
Myslím, že kdo začal s opravdovým nasazením žít jeho slovo,
zvláště přikázání lásky k bližnímu, které je souhrnem všech Božích slov a přikázání, zakusí alespoň trochu, že Ježíš je „chlebem“ jeho života, schopným naplnit všechny touhy jeho srdce,
že je pramenem jeho radosti a jeho světla. Kdo začal jeho slovo
uskutečňovat, alespoň trochu zakusil, že je v něm opravdová
odpověď na všechny problémy člověka a světa. A vzhledem k
pokračování na straně 6

PROGRAM NOCI KOSTELŮ
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
21.00 Intráda na trubku a vstupní slovo
21.10 Dětský pěvecký sbor Broučci
21.40 Stručný výklad historie našeho města a kostela (Mgr. Zdeněk Pomkla)
22.00 Varhanní skladby (současní i bývalí žáci varhaníka Bohumíra Kratochvíla)
22.30 Antonín Benda – Grave (na housle hraje Zoja Mikulcová)
22.35 TICHO (prostor pro meditaci ztišení)
23.00 Renesanční hudba (Soubor zobcových fléten)
23.30 Audiovizuální projekce: Tomáš Halík o knize Divadlo pro
anděly
24.00 Půlnoční modlitba
Hodinové pásmo modliteb, textů bible a hudby J. S. Bacha
(P. Pavel Stefan, farář, s využitím záznamu hry Bohumíra Kratochvíla v nově rekonstruovaných varhanách)
Kostel je otevřen až do ranní mše svaté (Adorace).
Další průběžné doprovodné programy:
• Vědomostní kvíz „POZNEJ SVĚTCE“ – přiřazování jmen k vyobrazení svatých; umístění v zadní části kostela, organizačně i
materiálově zajišťuje Pavel Kutálek

• Instalace liturgických oděvů , příp. doplňků - v mariánské
kapli; zajišťuje ve spolupráci s panem kostelníkem Ludmila Vémolová
• Vystavení mešního kalicha kardinála Bauera – v otevřeném
svatostánku bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého + informativní text a obraz
• Pro každého návštěvníka kostela nabídka zapálení svíčky a
možnost jejího zanechání u ikony Ježíše Krista a Panny Marie.
KOSTEL SV. JAKUBA V KRÁSNĚ
20.00 – 23.30 Příležitost k modlitbě, ztišení a meditaci
KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA V LEŠNÉ
Bude otevřen od 20.00 do 23.00 hod. Program bude upřesněn
na plakátech a letáčcích.
Souběžně bude otevřen i ZÁMEK KINSKÝCH V LEŠNÉ.
EVANGELICKÝ KOSTEL V BOTANICE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
20.15 - Pásmo písní a modliteb z Cithary Sanctorum Jiřího Třanovského
MODLITEBNA ADVENTISTŮ UL. HŘBITOVNÍ
19:00-19:30 Program dětí - divadlo
19:30-20:00 Vystoupení komorního souboru Corda Magico
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DĚKANÁT VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - POŘADY BOHOSLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH FARNOSTECH
Římskokatolická farnost
Název kostela
Titul zasvěcení
Branky
farní kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie

Název obce
Branky

Dolní Bečva

farní kostel

sv. Antonína Paduánského

Dolní Bečva

Horní Bečva

farní kostel

sv. Jana a Pavla, mučedníků

Horní Bečva

Hutisko

farní kostel

sv. Josefa

Hutisko

Hutisko

filiální kostel

sv. Zdislavy

Prostřední Bečva

Choryně

farní kostel

sv. Barbory

Choryně

Choryně

klášter

Kelč

farní kostel

sv. Petra a Pavla

Kelč

Kelč

filiální kostel

sv. Kateřiny

Kelč

Kelč

filiální kostel

sv. Cyrila a Metoděje

Kladeruby

Kelč

kaple

sv. Ludmily

Babice

Kelč

kaple

Neposkvrněného Početí Panny Marie

Němetice

Kelč

kaple

sv. Theodora

Skalička

Kelč

kaple

sv. Václava

Zámrsky

Lešná

farní kostel

sv. Michaela

Lešná

Loučka u Valašského Meziříčí

farní kostel

Dobrého Pastýře

Loučka u Valašského Meziříčí

Loučka u Valašského Meziříčí

kaple

Rožnov pod Radhoštěm

farní kostel

Všech svatých

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm

filiální kostel

Proměnění Páně

Vigantice

Valašská Bystřice

farní kostel

Nanebevzetí Panny Marie

Valašská Bystřice

Valašské Meziříčí

farní kostel

Nanebevzetí Panny Marie

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

filiální kostel

sv. Jakuba Staršího

V. M. - Krásno nad Bečvou

Veselá u Valašského Meziříčí

farní kostel

sv. Martina

Zašová, místní část Veselá

Vidče

farní kostel

sv. Cyrila a Metoděje

Vidče

Zašová

farní kostel

Navštívení Panny Marie

Zašová

Zubří

farní kostel

sv. Kateřiny Alexandrijské

Zubří

Zubří

kaple

Ducha Svatého

Zubří, místní část Staré zubří
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Choryně

Kunovice

Časové období
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas

NEDĚLE
9.45
9.45
8.30
8.30
8.00; 10.00
8.00; 10.00
8.45
8.45
10.00
10.00
9.00
9.00
8.00
8.00

letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas

7.00; 10.00
7.00; 10.00

Pondělí

18.00
17.00
7.30
7.30
17.15
17.15

7.15
7.15

Úterý

7.30
7.30

7.15
7.15

Středa

7.30
7.30
7.30
17.15
17.30
17.30

7.15
7.15

7.00
7.00

Čtvrtek
17.30
17.30
18.00
17.00
7.30
7.30
17.15
17.15

Pátek

Sobota

18.00
17.00
7.30
7.30
17.15
17.15

7.00
7.00
7.30
7.30
7.30
7.30

7.15
7.15

17.40
17.40
7.15
7.15

8.00
8.00

18.00
18.00

17.00
17.00

7.30; 1. měs .lat.
7.30; 1. měs. lat.

8.30
8.30
8.45 2. a 4. v měsíci
11.15 1., 3. a 5. v měsíci

letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
IV. - IX.
X. - III.
IV. - IX.
X. - III.
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
letní čas
zimní čas
advent

9.00
9.00
9.30
9.30
7.30; 10.30
7.30; 10.30
7.30; 10.30

IV. - IX.
X. - III.
IV. - IX.
X. - III.

7.45; 11.00
7.45; 11.00
11.00; 2. v měsíci
11.00; 2. v měsíci

8.45 3. v měsíci
8.45 3. v měsíci

17.00
17.00
16.00
16.00
18.00
17.00
18.00
17.00
7.30 ne 1.
7.30 ne 1.

8.45 1. v měsíci
8.45 1. v měsíci
8.30
8.30
8.00
8.00

7.00; 8.15; 10.30
7.00; 8.15; 10.30
9.00
9.00
7.20; 9.10
7.20; 9.10
6.30; 8.00; 9.30; 18.30
6.30; 8.00; 9.30; 17.30

17.15
16.00
18.00
15.45
18.00
17.00
18.00
18.00

7.00
7.00

6.30; 18.30
6.30; 17.30

17.40
17.40
6.30
6.30

18.00
18.00
17.00
17.00
7.30
7.30
6.30; 18.30
6.30; 17.30

7.00; 18.00
7.00; 18.00

7.00; 18.00
7.00; 18.00

7.00; 18.00
7.00; 18.00

6.30; 18.30
6.30; 17.30

17.40
17.40
6.30; 18.30
6.30; 17.30

7.30
7.30
6.30
6.30
17.30
17.30

18.00
17.00
6.30

7.00
7.00
6.30

17.30
17.30

6.30
6.30

17.00
17.00
17.00
17.00
18.00
17.00
6.30
19.10
17.30

18.00
17.00
6.30
6.30
6.30
19.10
17.30
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Slovo života na červen 2012

Nová rubrika

pokračování ze strany 2
tomu, že Ježíš – „chléb života“ - se dává nejvyšším způsobem
v Eucharistii, začne ji spontánně a s láskou přijímat. Eucharistie
pak zaujímá v jeho životě významné místo.
Je tedy třeba, aby ten, kdo udělal tuto úžasnou zkušenost, si
nenechával svůj objev pro sebe, ale sděloval ho druhým, aby
mnoho dalších lidí našlo v Ježíšovi to, co jejich srdce odjakživa
hledá. Je třeba, abychom to dělali se stejnou naléhavostí, s níž
nás Ježíš vybízí, abychom usilovali o „chléb života“. Je to nesmírný skutek lásky, díky němuž mohou naši bližní již zde na
zemi poznat, co je pravý život. Naleznou život, který neumírá.
A co víc si přát?
-Chiara Lubichová-

Odlehčovací služba ve Valašské Bystřici
Rekonstrukce Charitního domu pokojného stáří, kterou realizuje obec Valašská Bystřice, pomalu spěje ke svému závěru. Proto
se i pracovníci Charity připravují na otevření druhé části, díky
které se navýší kapacita tohoto objektu na celkový počet 29
lůžek (4 dvoulůžkové pokoje a 21 jednolůžkových pokojů). 26
lůžek bude vyčleněno na dlouhodobé ubytování seniorů a poskytování péče klientům domova pro seniory, 3 lůžka budou
určena pro tzv. odlehčovací službu.
Tato služba bude zahájena v červenci letošního roku. Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich domácím
prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba. Cílem je
umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek (např. při dovolené,
při hospitalizaci, řešení soukromých záležitostí apod.) Anebo
se může jednat o lidi žijící osaměle, kteří na přechodnou dobu
potřebují zvýšenou péči, např. po návratu z nemocnice nebo
rehabilitačního oddělení apod.
Služba bude poskytována v 1 dvoulůžkovém a 1 jednolůžkovém
pokoji na maximální dobu 3 měsíce za rok. V rámci odlehčovací služby budeme nabízet 24 hodinový pobyt, celodenní stravu v rozsahu tří jídel, úklid, praní a žehlení, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Poskytována bude také zdravotní péče.
Pokud budete mít o tento typ sociální služby zájem, můžete si
telefonicky domluvit schůzku s vedoucí Charitního domu pokojného stáří Martinou Holčákovou (tel. 571 646 501, 603 549 618),
která Vám ráda zodpoví další dotazy a dohodne s Vámi podmínky pro přijetí.
Věříme, že rozšíření kapacity Charitního domu pokojného stáří
nebude na úkor kvality poskytované péče a že tak umožníme
více seniorům z Valašské Bystřice i okolních obcí prožívat klidné
stáří a jejich příbuzným dopřejeme tak potřebný odpočinek.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Holčáková
vedoucí Charitního domu pokojného stáří

To se mi líbí

To se mi nelíbí

Prozatím se zřejmě všem všechno líbí a nenašel se nikdo, kterému by se něco nelíbilo. Anebo je to tím, že je nám vlastně
všechno jedno?

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Tomáš Pustówka
Markéta Cimalová

Damián Josef Lukáš

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Jan Kudělka		

Kateřina Jandíková

Jakub Poruba		

Kateřina Pavelková

Hodslavice 5		

Pod Oborou 766		

Petr Hoffman		
Podlesí 444		

Dušan Cimala		
Máchova 616		

Václavkova 819

Luční 1162

Terezie Žilinská

Smetanova 605/6

Markéta Cimalová

Ostrava, U Cihelny 873

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Ludmila Fidrychová *18. 8. 1926 †22. 4. 2012, DD Podlesí
Eduard Šimíček *28. 5. 1944 †29. 4. 2012, Mštěnovice 53
Zdenka Bártková *2. 6. 1930 †3. 5. 2012, Kálalova 993
Jarmila Bušová *1. 5. 1932 †4. 5. 2012, Opava, Antonína Sovy 31
Ludvika Hrušková *8. 4. 1926 †2. 5. 2012, Podhoří 19
Zdeněk Tvrdý *18. 8. 1937 †6. 5. 2012, Podlesí 140
Jaroslava Šebíková *7. 3. 1926 †11. 5. 2012, Bystřička 127
Josef Goláň *6. 12. 1932 †12. 5. 2012, Obora 667
František Štěpánek *10. 5. 1936 †12. 5. 2012, Lhota u Choryně

Lešná
František Maňák *22. 4. 1933 †3. 5. 2012, Perná 63
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Bratislava - Budapešť - Vídeň

Jak už jsem psala v minulém čísle ŽF tak letošní školní rok byl
pro žáky II. stupně velmi přínosný, protože pro ně byl uspořádán zájezd do tří velkoměst - Bratislavy, Budapešti a Vídně.
Protože jsem se této akce neúčastnila, je tedy pochopitelné, že
slovo musí dostat některý z přímých účastníků. A tady je jeho
dílko:					
-Lenka AdámkováNejprve jsme se sešli v pondělí 16. 4. v prostorách školy, abychom se s městy, která navštívíme,
seznámili podrobněji. Vyhledávali
jsme si informace (na internetu a
v atlasech), které jsme posléze doplňovali do předem připravených
pracovních listů. Žáci byli jednotně
poučeni, jak zacházet s fotoaparáty
a kamerami, jak se chovat v jednotlivých zemích. Spát jsme šli
asi kolem desáté hodiny večer (některým se však nechtělo a
otravovali až do půlnoci).
Na druhý den jsme vstávali
kolem šesté a odjížděli směr
Bratislava v 7.00. Po příjezdu
do Bratislavy jsme se hned
vydali na první návštěvu, zříceninu hradu Děvín. Následně
jsme navštívili Bratislavský
hrad a taky stylovou restauraci, ve které jsme obědvali.
Poté nás čekala celková prohlídka Bratislavy s dalšími kulturně-historickými pamětihodnostmi. Když prohlídka skončila, odebrali jsme se do jedné z bratislavských škol, kde jsme přespali ve
dvou tělocvičnách (jedna pro holky a druhá pro kluky).
Bratislavský
hrad (vlevo)
Pan učitel
Hendrych s
průvodkyní
Barborou
informují na
bratislavském
náměstí o
důležitých faktech. (vpravo)
Tak jako předchozí den jsme vstávali kolem šesté hodinya odjížděli kolem sedmé, tentokrát však směrem na Budapešť.
Nastupování do tramvaje v Budapešti.

Nejdříve nás čekal místní hrad, poté chrám sv. Matyáše a také
stylová restaurace s typickým maďarským jídlem, následoval
Parlament, procházka částí města Pešť včetně prohlídky Baziliky sv. Štěpána a židovská synagoga.

Maďarský gulášek
Skupina žáků před maďarským parlamentem

V budapešťském parlamentu u korunovačních klenotů.
Budapešťská synagoga
V předvečer jsme se vydali do rakouského cisterciácského kláštera Heiligenkreuz, kde jsme přespali. No a na druhý den ráno
jsme v klášteře posnídali a vydali se na jeho prohlídku. Poté jsme
se vydali do Vídně. Nejdříve jsme navštívili orloj Ankeruhr (přesně v poledne jsme sledovali pohyb jeho postaviček), následně
nás čekala opět luxusní restaurace, kde jsme obědvali typický
vídeňský řízek se salátem. Po jídle nás čekal Stephansdom, ulice
Graben se sochami, Peterskirche, Jesuitenkirche, nákupy v obchodech, objížďka tramvají po okružní Ringstrasse (parlament,
opera, divadlo, radnice, muzea), také metro, císařský palác Hofburg se sluchátkem v českém jazyce. Pak už nás čekala jen cesta
zpět do České republiky. U naší školy jsme se ocitli ve 22.15 h.
Exkurze se mi hrozně líbila a hodně jsem se z ní naučila. Klidně
bych se tam i znovu vrátila.
P.S. Pořídili jsme přes 800 fotek.
Nikola Obrová 7. třída

Snídaně v cisterciáckém klášteře
Heiligenkreuz ve Vídeňském lese

S průvodcem kláštera
Fr. Nikolausem OCist.

Přes významný most v Budapešti v čele s průvodci
Krizstianem a Betti Enyedi

V kapitulní síni kláštera Heiligenkreuz
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Vzpomínka na Velikonoce

Víte, jakým rytmem života žijí děti? Od začátku školního roku
do Vánoc a od Vánoc do letních prázdnin. Víte, jakým rytmem
života žijí křesťané? Od Velikonoc do velikonoc! Vracejme se
stále k tomu, co jsme prožili o Velikonocích. Vzpomínejme na
to a především za to hodně děkujme. A pokud se ti zdá, že tvé
Velikonoce byly chudé, už teď pros Boha za ty příští. Není možné, aby on zklamal tvé očekávání a především vroucí modlitby.
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno (Lk 11,10). Nezjedná Bůh právo svým
vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí
prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane (Lk 18,7n).
-o. Pavel-

Hledej církev v dnešním světě

Někdy máme dojem, že je církev všude. Vzpomeňme na umírání, smrt a pohřeb Jana Pavla II. Sdělovací prostředky věnovaly
závěru života tohoto velkého papeže daleko víc místa než teroristickému útoku na New York 11. září 2001 nebo ničivé vlně
tsunami v roce 2002. Jindy máme dojem, že církev v dnešním
světě nevidíme. Tento snímek jsem pořídil v nejmladším městě
České republiky v Havířově. Na sídlišti Šumbark postavili salesiáni kostel a středisko mládeže. Určitě ho na snímku najdeš. Připoj také krátkou modlitbu za naše současníky, aby našli církev i
v dnešním světě.				
-o. Pavel-

Hledej Ducha Svatého
Na fotografii to bude asi celkem snadné. Vidíš strop baziliky na
Svatém Kopečku u Olomouce. Hledej Ducha svatého především
v každodenním životě. Hledej ho, jako hledáš peníze, když je
ztratíš. Hledej ho, jako hledáš klíče od domu, bytu nebo auta.
Může se stát, že se rodičům ztratí dítě. Představ si, jak ho hledají. Nebo si představ dítě, které hledá maminku. Kéž bychom
takto hledali Boha!
-o. PavelŽivot farností číslo 4, ročník XIX
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, redakce: Mgr. P. Pavel Stefan.
Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf.vm@abidesign.cz anebo osobně odevzdejte na faře.
Toto číslo vychází o Slavnosti Seslání Ducha Svatého, 27. května 2012.
http://zivotfarnosti.hyperlink.cz

