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Madona Hostýnská
Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,

na hory vrcholku, kde nebe začíná,
kam vedou kroky těch, kdo léky hledají

na rány bolavé, skrývané potají
ve stinných zákoutích Svatého Hostýnka,

kde kvete úleva, kde čeká maminka,
co umí potěšit, pohladit po hlavě

ve světě záludném, v těžkostí záplavě –
Madono z Hostýna.
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František Saleský Bauer (1841 - 1915)
olomoucký arcibiskup (1904 – 1915), kardinál (1911 - 1915)

Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
jak barva kopretin, jež spadly do klína
Popelce v Nazaret (viz báseň Renčovu),

jak vůně fialek podél cest k domovu,
jak oči snoubenek, co prsten dostaly,

jak slzy radosti, zářné jak krystaly,
jak slova díků, jež nelze rtům vyslovit,
jak život vzkříšený, který lze věčně žít,

v němž všechno překrásné vždy znovu začíná,
jak v dlouhém čekání radostná novina,

Madono z Hostýna.

Jsou něžné oči Tvé, Madono z Hostýna,
jak vlna jehňat a jak ruka mámina,
jak chleby pečené růžově do zlata,
jak větve jabloní, nesoucí poupata,

jak lány obilí, co zrají na Hané,
jak sladké hrozny, vždy v podjeseň trhané,

jak malých koťátek tichounké předení,
jak sonet jehněd pro předjarní Vzkříšení,

Madono z Hostýna. 

Pro něhu očí Tvých, Madono z Hostýna,
pro hebkost trávy, v níž sladce se usíná,

pro samet jehněd a pro vůni fialek,
pro prsty věží, co sahají do dálek,

pro blesky v dlaních Tvých, co ďábla zahnaly,
pro vodu živou, co teče tu ze skály,

pro zvonů libý zvuk, jas krojů z Moravy,
pro pestrých šátků žen barevné záplavy,

pro hudbu žesťů a pro vlání praporů,
pro tiché ANO přes všechna NE záporů,

pro teplo potěchy, jehož jsi příčina,
kladu Ti děkovnou kytici do klína,

Madono z Hostýna.

-Moravské Madony, Libor Koval-

Narodil se 26. ledna 1841 v Hrachovci u Valašského Meziříčí v 
mlynářské rodině. Po teologických studiích v Olomouci zde při-
jal 19. července 1863 kněžské svěcení. Nastoupil jako kaplan do 
Vyškova, ale brzy byl povolán zpět do Olomouce na teologickou 
fakultu, kde byl v roce 1869 promován na doktora teologie a ná-
sledujícího roku se stal děkanem fakulty. Po třech letech byl po-
volán k výuce Nového zákona na Karlovu univerzitu do Prahy; v 
roce 1880 se stal rektorem pražského kněžského semináře.
Po císařském jmenování a papežském potvrzení biskupem br-
něnským byl 15. srpna 1882 v Olomouci konsekrován na biskupa. 
Prvním úkolem, kterého se jako brněnský biskup ujal, bylo po-
znání diecéze, v níž nikdy předtím nepůsobil – všechny farnosti 
diecéze dvakrát zvizitoval.
František Saleský Bauer byl biskup, jehož věhlas brzy přesáhl 
hranice brněnské diecéze. Do Brna svolal dvakrát sjezd katolíků 
(1894 a 1903). Podporoval katolický tisk, katolickou inteligenci i 
katolickou kulturu. Patřil k obhájcům a propagátorům českého ja-
zyka. Z jeho rozhodnutí byla zahájena obnova katedrály sv. Petra 
a Pavla, když nechal položit základy k dvěma novogotickým věžím, 
tvořícím dnes z katedrály dominantu Brna. K 1. říjnu 1901 podal 
ze zdravotních důvodů rezignaci na svůj úřad. Papež ji však ne-
jenže nepřijal, ale po odstoupení olomouckého arcibiskupa ThDr. 
Theodora Kohna ho 13. května 1904 jmenoval jeho nástupcem.
Do Olomouce byl poslán se záměrem uklidnit tamní poměry. Na 
svého předchůdce navázal v tom, že pokračoval v jím zavedené 
praxi každoročních exerciciích pro kněze. Stal se patronem a hos-
titelem prvních tří unionistických sjezdů na Velehradě v letech 
1907, 1909 a 1911. Roku 1904 obdržel Velký kříž Řádu Františka 
Josefa, později i Velký kříž Leopoldova řádu. Papež Pius X. ho jme-
noval 27. listopadu 1911 kardinálem. Pro stále se zhoršující zdraví 
se nemohl zúčastnit konkláve v roce 1914 a 25. listopadu 1915 
zemřel v Olomouci, kde je také pohřben v katedrále sv. Václava. 
Jeho biskupské heslo znělo: „Chci kráčet ve stopách svatého Cy-
rila a Metoděje.“
Kardinál František Saleský Bauer patří k nejvýznamnějším církev-
ním představitelům v novodobé historii katolické církve u nás. 
Během své třiatřicetileté biskupské služby posvětil 75 nových 
kostelů a vysvětil téměř 600 kněží. Celkem 24 měst a městeček 
ho jmenovalo svým čestným občanem a 10 spolků čestným čle-
nem. Za jeho episkopátu byl změněn vnější vzhled arcibiskupské-
ho paláce v Olomouci. Zasloužil se o zřízení budovy arcibiskupské 
konsistoře v Olomouci, v Kroměříži nechal postavit arcibiskupské 
gymnázium. Jeho úzké styky se Svatým stolcem umožnily, že v 
české koleji v Římě mohli studovat i moravští bohoslovci.
V roce 1883 ho biskupové rakouské monarchie zvolili jednatelem 
a zapisovatelem biskupské konference. Tuto funkci vykonával té-
měř čtvrt století. Inicioval zavedení nového jednotného katechis-
mu (1894) ve všech diecézích mocnářství.
Do dějin Svatého Hostýna vstoupil jako korunovatel sochy Panny 
Marie Svatohostýnské 15. srpna 1912.

-Padesát osobností Svatého Hostýna, Josef Pala a kolektiv-

Koncem května jsem vyrazil na Svatý Hostýn s cílem vyfotit so-
chu Panny Marie. Sluníčko krásně svítilo, sestřička mi rozsvítila 
všechny reflektory, vše bylo připraveno. Jenže ouha! Když chcete 
objekt přiblížit, není lehké fotit jen tak z ruky. Chyběl mi stativ. 
Z padesáti fotek se podařilo asi 6. Připomnělo mi to můj růženec. 
Z padesáti zdrávasů, se podaří zaostřit 6. A to považuji ještě za 
úspěch. K modlitbě potřebujeme stativ! Pokud možno pevnou 
polohu  (nemusíme vždy klečet) a zakotvení na trojnožce, to zna-
mená prožívání modlitby v hlubinách lásky Nejsvětější Trojice. 
Pak budou všechny zdrávasy dostatečně zaostřené!     -o.Pavel-

Fotka na titulní straně
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V roce 2012 uplyne 100 let od korunovační slavnosti, kterou 
věřící z Moravy, Slezska, ale i z Čech vyjádřili svou vděčnost a 
úctu vítězné ochránkyni Moravy - Panně Marii na Svatém Hos-
týně. V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1912 
byla milostná socha Panny Marie s Ježíškem ozdobena vzácný-
mi korunkami zhotovenými předními českými umělci ze zlata a 
drahých kamenů.

Historie korunování významným mariánských obrazů a soch
Poprvé ozdobil obraz Panny Marie v Římě zlatou a diamanty po-
sázenou korunou papež Řehoř III. v roce 732, později sám pro-
hlášený za svatého. Chtěl tak světu viditelně připomenout, že 
Maria má v Božím království místo nejpřednější, po boku svého 
Syna. V našich zemích jsou známé korunovace obrazů a soch 
Panny Marie v době barokní - v 18. století: na Svaté Hoře u Pří-
bramě, na Svatém Kopečku u Olomouce a v Brně u sv. Tomáše.
Korunovace na Svatém Hostýně patří však k nejpozoruhodněj-
ším náboženským událostem 20. století uchovaným v paměti 
statisíců dnes již nežijících účastníků.

Co víme o korunkách
Byly pořízeny ze sbírek věřících z domova i ze vzdálené Ameriky. 
Korunka Panny Marie má v čelence zdobené dvěma řadami pe-
rel vpředu vyrytý nápis: Zůstaň Matkou lidu svému. Obsahuje 
27 diamantů, 546 perel, 148 rubínů, 138 smaragdů, 113 safírů, 
21 topasů a 47 opálů. Korunka na hlavě sošky Ježíška je jedno-
dušší (má 30 rubínů, 20 velkých adularů a 5 topasů) a zdobí ji ná-
pis: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Co předcházelo korunovaci
Poutníci i turisté, kteří dnes přicházejí do hostýnské baziliky, si 
zde se zájmem čtou texty vyryté na dvou bílých mramorových 
deskách, zasazených v roce 1912 do stěn po obou stranách 
presbytáře chrámu. Na jedné je podána informace o dekretu 
sv. kongregace obřadů, kterým se dává souhlas ke svatohos-
týnské korunovaci. Na druhé desce jsou uvedena jména těch, 
kdo se zasloužili o kladné vyřízení žádosti podané Svatému otci 
o korunovaci, jakož i jména těch církevních hodnostářů, kteří 
se vlastní slavnosti zúčastnili: navíc jsou připomenuta památná 
výroční připadající na rok 1912: 670 let od porážky Tatarů, 125 
let zpustošení svatyně a 25 let od uvedení řádu Tovaryšstva Je-
žíšova na Svatý Hostýn.
První zmínka o přípravě hostýnské korunovace pochází z roku 
1909, kdy tehdejší hostýnský superior P. Antonín Rejzek o ní ho-
vořil v Olomouci s arcibiskupem kardinálem Františkem Baue-
rem, v dubnu příštího roku bylo oznámeno v Hlasech Svatohos-
týnských, že se korunovace plánuje. Nejdříve však bylo nutné 
provést k této významné události základní stavební úpravy v 
kostele i v jeho okolí a postarat se o ubytování velkého počtu 
poutníků. Během jednoho roku bylo také dokončeno nové 
schodiště od Vodní kaple až ke kostelu.

V Římě korunky posvětil sám papež
O samotné korunovaci se psalo velmi podrobně v denním tisku. 
Jakoby trochu v pozadí zůstalo posvěcení korunek, které pro-
vedl osobně 21. července 1912 tehdejší papež Pius X. Vzácné 
korunky do Říma přivezla třináctičlenná delegace, v jejímž čele 
stál kroměřížský probošt a pozdější nejznámější olomoucký ar-
cibiskup ThDr. Antonín Cyril Stojan, jednatel Matice svatohos-
týnské, který byl hlavním organizátorem průběhu slavností.

Cestou se delegace zastavovala v památných chrámech a 
schránku s korunkami stavěla v jejich interiérech na oltář, nebo 
na hrob významného světce. Stalo se tak v chrámu sv. Marka 
v Benátkách, u sv. Antonína v Padově, u hrobu sv. Cyrila v řím-
ském chrámu sv. Klimenta a ve všech čtyřech římských "velkých" 
bazilikách (baziliky maior). Na zpáteční cestě se delegace s ko-
runkami zastavila v Assisi a v Loretě.
Po posvěcení korunek papež Pius X. krátce oslovil naši delegaci: 
Blahopřeji vám k takovému významnému výkonu, kterého jste 
se k oslavě Matky Boží podjali. Zároveň vám za tuto snahu dě-
kuji. Na závěr se s nimi vyfotografoval.

Příprava slavnosti
Po návratu domů začala bezprostřední příprava na korunovační 
slavnosti. Byla vydána provolání do všech katolických novin a 
časopisů a zároveň byl stanoven přesný pořad slavností.
Začala také jejich technická příprava. Bylo postaveno 35 vojen-
ských stanů pro poutníky, které se osvědčily zvláště při dešti-
vém počasí, k elektrickému osvětlení (obloukovkami a žárovka-
mi svítícími po celou noc) nejenom poutního kostela, ale i kopce, 
zapůjčila Wichterlova firma z Prostějova lokomotivu, kterou na 
hostýnský kopec vytáhlo pět párů volů. Telefonicky na způsob 
vojenského spojení byl připojen klášter s útulnami, poutní kan-
celáří a s věží. Poutníci přicházející na slavnosti nestačili obdi-
vovat velké vymoženosti začátku minulého století, se kterými 
mnozí z nich přicházeli do styku poprvé v životě. Za zahradou a 
hospodou v lese byla postavena velká polní kuchyně se dvěma 
objemnými sporáky a spižírnou.

Slavnostní korunovace 15. srpna 1912
Hlavních korunovačních oslav na Svatém Hostýně se zúčastni-
lo sto tisíc poutníků. Slavnostní kázání proslovil z kazatelny na 
schodišti před chrámem olomoucký arcibiskup kardinál Fran-
tišek Saleský Bauer. Podle jednotlivých proseb Modlitby Páně 
zobrazil život a ctnosti Panny Marie, doporučil všechny přítom-
né její mateřské lásce a vyzval k úctě k ní.
Další část slavnosti proběhla v kostele. Za zpěvu písně Regina 
coeli tři kněží vložili na hlavu sochy Panny Marie a Ježíška obě 
korunky se slovy: Jako rukou naší korunován jsi na zemi, tak 
kéž si zasloužíme od tebe býti korunováni v nebesích korunou 
věčné slávy. Následovala pontifikální mše svatá, kterou sloužil 
pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský.
Po církevní slavnosti se odpoledne za Sarkandrovkou konala ná-
rodní slavnost. Účastníci si připomenuli 30. výročí biskupského 
svěcení kardinála Bauera a vyslovili hold papeži Piu X.

Deset slavnostních dní
Vrcholným dnem slavnosti byl 15. srpen 1912 - den korunovace. 
Poté následovalo až do 25. srpna 1912 deset dní stavovských a 
spolkových poutí. Na Svatý Hostýn přicházeli matky, muži, kně-
ží, omladina, terciáři, mariánské družiny, studující mládež. Ko-
nala se slavnostní zasedání Matice svatohostýnské, která byla 
hlavní organizátorkou těchto slavností, a Apoštolátu sv. Cyrila 
a Metoděje.

Několik zajímavých statistických čísel
200 tisíc poutníků (15. - 25. srpna 1912)
(mezi nimi 2 kardinálové, 5 biskupů, 6 opatů, představení všech 
řeholních společenství atd.)
64 zvláštních vlaků, 350 poutních průvodů (mimo jiné 1100 
osob z Olomouce, 880 z Vídně, 700 z Brna), 1000 mší svatých,
24 600 svatých přijímání

Jubilejní rok Panny Marie
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Po poutním období svatohostýnském již v řijnu 1912 putovaly 
korunky do všech pražských chrámů, k hrobům českých patro-
nů. Na zpáteční cestě byly přineseny do Sarkandrovské kaple v 
Olomouci a do chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Ko-
pečku u Olomouce, kde se v tom roce připomínalo 180. výročí 
korunovace tamního votivního obrazu Panny Marie. O rok poz-
ději, u příležitosti 1050. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na Moravu byly korunky uvítány ve velehradském chrámu. O 
této "pouti" svatohostýnských korunek bylo tehdy napsáno: 
Tak posvěceny jsou korunky netoliko požehnáním náměstka 
Kristova Svatého otce Pia X. v Římě, nýbrž i přemnohými místy 
každému katolickému křesťanu a vlastimilu velepamátnými, na 
nichž byly uloženy k nemalé zajisté radosti a útěše všech, kdož 
je pomáhali poříditi a na nich pracovali. A směle možno říci, že 
žádná z korun na celém světě neprožila osudů takových, jako 
naše korunky svatohostýnské.
Slavnostní chvíle před 90 lety na Svatém Hostýně přispěly k po-
sílení víry jak účastníků korunovační slavnosti, tak všech věří-
cích na Moravě i ve Slezsku.

Slovo na závěr
Málokteré církevní události se dostalo tak dokonalé tiskové do-
kumentace jako právě hostýnské korunovaci. Největší zásluhu 
na tom měl profesor P. Antonín Janda z Kroměříže (1868 - 1938), 
který shromáždil písemné i fotografické materiály (vlastní i 
svých spolupracovníků), a zveřejnil je na 330 stranách publika-
ce Papežská korunovace Matky Boží Svatohostýnské, vydané 
rok po slavnostech nákladem Matice svatohostýnské. I v naší 
době zůstává publikace vzácným, historicky cenným dokumen-
tem.

-Josef Pala, www.hostyn.cz-

Slovo života na červenec 2012
zŠ salvátor„Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, 

tomu bude vzato i to, co má.“ (Mt 13,12)1

Ježíš těmito slovy odpovídá svým učedníkům, když se ho ptají, 
proč hovoří v podobenstvích. Vysvětluje jim, že poznat tajem-
ství nebeského království není dáno všem, ale jen lidem otevře-
ným, kteří jeho slova přijímají a žijí je.
Mezi jeho posluchači jsou totiž někteří, kteří si schválně zakrý-
vají oči a uši, a tak „vidí, a přece nevidí, slyší, a přece neslyší ani 
nerozumějí“2. Jsou to ti, kteří Ježíše sice vidí a poslouchají, ale 
myslí si, že už znají veškerou pravdu. Nevěří jeho slovům, ani 
skutkům, které je potvrzují, a ztrácejí tak i to málo, co mají.

„Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, 
tomu bude vzato i to, co má.“

Jaký je tedy význam této Ježíšovy věty? Vyzývá nás, abychom 
otevřeli své srdce pro jeho slovo, které nám přišel zvěstovat a 
ze kterého od nás bude chtít na konci života vydat účty.
Evangelium nám ukazuje, že středem všech Ježíšových přání a 
činnosti je zvěstování slova. Vidíme ho, jak putuje od vesnice 
k vesnici, je na cestách a náměstích, na venkově, v domech a 
synagogách a všude hlásá poselství spásy. Obrací se ke všem, 
zvláště však k chudým, pokorným, k těm, kteří jsou na okraji 

1  Slovo života na červenec 1996, otištěno v časopise Città 
Nuova č. 12/1996, s. 32-33.
2  Mt 13,13

Rozloučení se školním rokem 2011/2012
Myslím, že je to teprve nedávno, co jsem psala o začátku toho-
to školního roku, a už je tu jeho závěr. Letošní akademie je za 
námi a nám zůstaly jen příjemné vzpomínky. Na letošní deváťá-
ky jen tak lehce nezapomenu, hlavně proto, že jsou mou první 
třídou, kterou jsem vedla od šestky až do devítky. No a co je v 
životě poprvé, to má vždy své zvláštní kouzlo. Teď už mi zbývá 
těšit se na náš poslední výlet, no a potom už jen na třídní srazy 
po x letech a já doufám, že určitě budou, protože takový bezva 
kolektiv se hned tak nenajde.
Celý 1. stupeň si užil svůj týden na škole v přírodě v Karlovicích, 
a i když počasí nebylo vyloženě výběrové, děti si tuto akci, po-
dle jejich slov, užily. Za to patří dík především panu učiteli Hen-
drychovi a jeho pomocníkům i dalším učitelům prvního stupně, 
kteří se 24 hodin starali o naše děti. (A že to tentokrát neměli 
lehké - informovaní rozumí).
Do úplného konce ještě chybí pár dní - ukončí se kroužky, vybe-
rou učebnice, čeká nás ještě jedno kino a některé třídy jedno-
denní výlety. 
Byl to příjemný školní rok. O jeho obsahu byli čtenáři ŽF postup-
ně informováni. Nyní mu už můžeme jen zamávat a těšit se na 
ten další. Noví prvňáčci, noví deváťáci, vše se rozjede opět na-
novo. Krásné a bezpečné prázdniny všem našim žákům a pevné 
nervy jejich rodičům.

-Lenka Adámková-

společnosti. Přirovnává své slovo ke světlu, soli, kvasu, síti vho-
zené do moře a semeni zasetému v poli, a položí svůj život za to, 
aby oheň, který toto slovo obsahuje, vzplanul.

„Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, 
tomu bude vzato i to, co má.“

Ježíš očekává, že slovo, které zvěstuje, způsobí proměnu světa. 
Proto nepřipouští, aby někdo tváří v tvář tomuto poselství zů-
stal nečinný, vlažný či lhostejný. Nedovoluje, aby tak velký dar, 
je-li jednou přijat, zůstal nevyužitý.
Aby Ježíš podtrhl svůj požadavek, znovu potvrzuje zákon, který 
je základem celého duchovního života: jestliže někdo žije jeho 
slovo, Ježíš ho stále více přivádí k obrovskému bohatství a ra-
dosti jeho království. Naopak tomu, kdo jeho slovo zanedbává, 
ho Ježíš odejme a svěří jiným, aby přinášelo užitek.

„Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, 
tomu bude vzato i to, co má.“

Toto Slovo života nás tedy vyzývá k bdělosti před jednou váž-
nou chybou, které bychom se mohli dopustit: brát evangelium 
jenom jako předmět studia, obdivu, diskuse, aniž bychom ho 
uskutečňovali v praxi.
Ježíš však od nás očekává, že přijmeme jeho slovo tak, že se v 
nás vtělí a bude silou, která naplní každou naši činnost a stane 
se díky svědectví našeho života světlem, solí a kvasem postup-
ně proměňujícím společnost.
Vyberme si tedy pro tento měsíc jedno z mnoha Slov života, 
která jsou v evangeliu, a uskutečňujme ho v praxi. Naše radost 
bude obohacena novou radostí.

-Chiara Lubichová-
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Kamila Adamcová Sylva Bajarová Petr Beránek
Augustin Burda Michal Cabák Věra Cabáková
Marian Čtvrtek Ondřej Fojtík Petr Folvarčný
Vladan Furmánek Martin Gajdoš Naděžda Gilarová
Jitka Gondová Gabriela Hamplová Věra Holubcová
Zdeněk Hoffman Ivana Horáková Žaneta Hořelicová
Lenka Janíčková Marie Janíková Veronika Jedelská
Jan Jedelský Olga Ježová Alois Juráň
Zdeňka Kabeláčová Jana Karbanová Martina Karbanová
Petra Karbanová Patrik Kindl Veronika Konvičná
Michal Krutílek Stanislav Kubík Simona Kupková
Blanka Kurková Filip Kutálek Radovan Lacina
Radka Malá Alena Malušková Ivana Malušková
Ivona Marková Lenka Martincová Jiří Masařík
Blanka Menšíková Bořivoj Měchura Barbora Měchurová
Marek Modlák Lenka Modláková Jana Mužíková
Tereza Mužíková Jaroslava Novotná Danuše Palátová
Pavlína Pavelová Jan Peroutka Marie Píšová
Jana Plesníková Jitka Plesníková Pavel Pleva
Pavel Polách Renata Poláchová Jiří Polanský
Jana Rapantová Jan Stibora Soňa Svobodová
Eva Škrlová Kateřina Špičáková Filip Štěpančík
Marie Šťastná Markéta Šupová Veronika Šupová
Dagmar Tichánková Radek Tománek Michal Vaigl
Ludmila Vaiglová Petr Zavičák Anna Zetková

Seznam biřmovanců z roku 1997

Dne 10. května se v zámku Kinských uskutečnila besídka ke  
svátku matek, na které vystoupil dětský pěvecký sbor Broučci 
z církevní školy Salvátor. Mohu říci, že tento dárek potěšil urči-
tě všechny maminky a babičky, které si přišly děti poslechnout. 
Není nic pěknějšího než vidět, jak z dětí doslova „sálá“ radost ze 
zpívání. Za toto všechno musím poděkovat hlavně paní učitelce 
Žanetě Bezděkové, která právě tuto radost v dětech rozvíjí. Na 
konec besídky si děti z druhé třídy připravily pro maminky dá-
rek. Každý napsal právě té svojí mamince dopis. Za všechny ho 
přednesla Anežka Petrovická a musím říct, že žádné oko v sále 
nezůstalo suché.
Touto cestou chci proto poděkovat paní učitelce Žanetě Bezdě-
kové, která je velkým přínosem naší církevní škole. Vřelý dík jí 
patří za její obětavost a čas, který věnuje dětem.
Také poděkování patří paní Petře Tománkové a paní Korině Ský-
palové, které se nám věnovaly po vystoupení a s jejich pomocí 
jsme si mohly vytvořit drobné dárky jako např. náušnice nebo 
pěkné čelenky do vlasů. Ještě jednou velké díky všem!
Připojuji také duchovní zážitek, který jsem mohla prožít na akci 
Noc kostelů v našem farním kostele, kde také vystoupily děti z 
Broučků, ale nejen ti, zazpívali si zde i někteří z řad rodičů. Tak-
že Broučci, jen tak dál!

-maminka dvou broučků Marie Chudá-

Poděkování Broučkům

Skupina biřmovanců z roku 1997 slaví. Letos je to již 15 let od 
chvíle, kdy přijali svátost biřmování. Proto zvu všechny z této 
party na setkání, které bude na svátek apoštolů Petra a Pav-
la v pátek 29. června po večerní mši svaté ve farním kostele 
ve Valašském Meziříčí v 19.30 hod. Prosím, abyste informovali 

všechny z tohoto seznamu a to raději z více stran, než aby se 
někdo vymlouval, že mu to nikdo neřekl. Důležité je připomínat 
to i v několika časových intervalech, protože hrozí, že na to na-
konec někteří zapomenou. Moc se na toto setkání těším.

-o. Pavel-

15. výročí biřmování
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Jan Pavel II. nás hledá

V neděli 20. 5. 2012 se uskutečnil zájezd do Ostravy. V plánu 
bylo jít do TV Noe. Dva plné autobusy vyjely v 8.00 od autobu-
sového nádraží. Schola po cestě zpívala v jednom autobusu, a 
lidé v druhém se modlili.
Do Ostravy se dojelo kolem 10.00 a všichni se přesunuli do bu-
dovy, ze které se vysílají pořady TV Noe. Pohostili nás malou 
snídaní (koláčky, čaj nebo káva) a mohli jsme se dívat na televizi, 
kde zrovna běžely různé pořady z archivu.
Později jsme se přesunuli do kostela sv. Václava. Mši měl o. Pa-
vel a místo varhan nám zahrály hudební nástroje naší scholy. Po 
mši jsme se opět mohli najíst a napít.
Zhruba po 15 minutách jsme měli možnost prohlédnout si ce-

Jan Pavel II. - hledal jsem vás
Dokumentární film, Polsko, 2011, 90 min
Režie: Jaroslaw Szmidt, Hudba: Michał Lorenc
Hrají: Tändzin Gjamccho, Plácido Domingo
Obsah:
Nový polský dokumentární film věnovaný Janu Pavlu II. nazvaný 

„Jan Pavel II. - hledal jsem vás“ vznikal čtyři roky. Natáčen byl 
ve třinácti zemích na čtyřech kontinentech. Vedle unikátních 
archivních záběrů je film vystavěn na rozhovorech s padesáti 
osobnostmi vybranými z nejrůznějších prostředí. O polském pa-
peži vyprávějí např. tenorista Placido Domingo, bývalý italský 
prezident Francesco Cossiga, módní návrhářka Laura Biagiotti, 
Dalajlama, někdejší vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls 
nebo bývalý polský prezident Lech Wałęsa.

(oficiální text distributora) 

a to dokonce v kině ve Valašském Meziříčí.
Filmové představení se uskuteční v pondělí, v úterý a ve středu 
25. – 27. června v 19.30 hodin. Vstupné pouhých 80 Kč. Věřím, 
že ti, kdo uvidí tento nový polský film, budou nadšeni. Doufám, 
že nebude zklamán ani vedoucí kina, který tento film zařadil 
do programu na mé osobní přání. (Návštěva kina při příležitosti 
filmu Lurdy byla rekordní).

-o. Pavel-

V pondělí bude pouze ranní mše svatá v 6.30 (jedinou výjimkou 
je první pondělí v červenci – mše svatá bude ráno i večer).
V úterý bude mše svatá večer v 18.30.
Ve středu a ve čtvrtek ráno v 6.30. Ve čtvrtek večer bude od 
18.00 – 19.00 adorace, kterou povedou jáhni František Kubenka 
nebo Jiří Dřímal. (Na konci této adorace po svátostném požeh-
nání tj. asi v 19.00 se bude podávat sv. přijímání.)
V pátek, v sobotu a v neděli budou bohoslužby beze změny.

Mše svatá v Lešné během týdne bude po dobu prázdnin ve 
čtvrtek v 17.15. Výjimkou jsou slavnosti: sv. Cyril a Metoděj – 
mše svatá ráno v 8.30 a Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna - ve 
středu v 17.15.

-o. Pavel-

Bohoslužby o prázdninách ve farním
kostele ve Valašském Meziříčí a v Lešné

Pouť děkanátu Valašské Meziříčí
na Svatém Hostýně za obnovu rodin 
a nová kněžská povolání
Protože prožíváme jubilejní rok Panny Marie Svatohostýnské, 
neuskuteční se tato pouť ani na Velehradě, ani v katedrále 
v Olomouci, ale na našem milovaném Svatém Hostýně, a to 
v sobotu 7. července.
V 16.00 bude adorace a v 17.00 mše svatá.
Na Svatý Hostýn můžete putovat pěšky, na kolech, auty, vla-
kem. Kdo by však chtěl jet společným autobusem až na vrchol, 
ať se co nejdříve přihlásí ve farní kanceláři. Prozatím máme ob-
jednány dva autobusy. Vzhledem k tomu, že pojedou farníci i 
z jiných farností, nedá se počítat, že počet autobusů může být 
větší. Mši svatou by měl sloužit arcibiskup Jan Graubner.

-o. Pavel-

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Marie Krhovjáková *2. 5. 1928 †19. 5. 2012, Bynina 179
Bernardina Plačková *11. 10. 1914 †19. 5. 2012, D. D. Podlesí
Marie Majerová *15. 8. 1924 †20. 5. 2012, Náměstí 75
Jan Pecha *7. 8. 1944 †20. 5. 2012, Jasenice 10
Marie Ryšicová *19. 9. 1918 †22. 5. 2012, Krhová 1
František Janiš *24. 5. 1922 †23. 5. 2012, Hrachovec 64
František Dohnal *4. 6. 1959 †26. 5. 2012, Jasenice 60
Dagmar Bátrlová *14. 6. 1944 †26. 5. 2012, Branky 84
Josef Maňák *4. 2. 1935 †1. 6. 2012, Křižná 617
Ladislav Macháň *25. 8. 1923 †2. 6. 2012, Vrbenská 739
Ludmila Juřicová *6. 2. 1933 †31. 5. 2012, Jasenice 71
Anna Randulová *9. 7. 1920 †4. 6. 2012, Máchova 609
Alois Zátopek *2. 1. 1925 †10. 6. 2012, Jasenice 17

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Nikolas Petr Palát
Aneta Marie Palátová
Tobiáš Dušan Rybka
Alžběta Žitníková
Jaromír František Pernický

Daniel Štaff
Zdeněk Miroslav Hub
Viktor Beitl
Dominik Kubját

Lešná

Valašské Meziříčí

 David Pernický  Dominika Hásková
 Rožnov p. R., Moravská 1442  Zašová 674

Svátost manželství přijali

Valašské Meziříčí

Ema Kateřina Randýsková Klaudie Marie Janyšková

Inzerát
Prodám nadstandardní byt 3+kk v centru VM, 74 m2, krásný 
výhled na Radhošť. Tel: 775 269 283

Byli jsme v televizi
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naše schola sklidila pochvalu od ředitele TV Noe Leoše Ryšky

tady se řeší problémy a těžkosti TV Noenová hlasatelka Barbora Perutková

nadějný kameraman Matěj Ševčík

lou budovu a také jsme se dozvěděli, jak budova vznikla. Děti 
se mohly vyfotit v kulisách na Noeland. Největší obdiv sklidila
malá kaplička a v ní krásná mozaiková holubice nad svatostán-
kem.
Odpoledne na cestě domů jsme se pomodlili. Docela dost se 
oteplilo a v autobuse bylo horko. Po cestě si lidé říkali zážitky a 
všichni byli rádi, že nám na ten výlet vyšlo krásné počasí.

-Terezka Čtvrtníčková, 10 let-

„Jééé, Barunko, já tě vidím!“ říká Jareček Čtvrtníček
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Deváťáci odcházejí

Odcházejí ze základní školy na střední 
školy. Doufejme, že neodcházejí z církve 
a z kostela. 
Na první fotografii vidíte deváťáky ze ZŠ 
Salvátor. Troufám si říci, že odchází výji-
mečná třída. Učil jsem je dva roky. Tu a 
tam později suploval. Ve třídě bylo 6 děv-
čat a 18 chlapců. Když se na něčem do-
hodli, drželi pohromadě, jak se říká: táhli 
za jeden provaz. Ve třídě jsem nepozo-
roval přítomnost provokatérů, kteří těm 
ostatním chtějí všechno pokazit, kteří 
mají radost, když se věci nedaří.
 Je dobře vzpomenout i učitele Radka 
Juřičku, který třídu učil dva roky a pře-
devším paní učitelku Lenku Adámkovou. 
Společně dokázali, že je možné, aby i na 
druhém stupni měli žáci učitelku rádi a že 
se učitelka může spolehnout na své žáky. 
Na další fotografii vidíte deváťáky z Leš-
né. Nejprve fotka z páté třídy. A pak pět 

statečných deváťáků, se kterými jsem to 
v náboženství dotáhl až do konce. Jsem i 
za to vděčný. V podmínkách státní školy 
je to výjimka. I ve třídách, kde chodí vět-
šina dětí do náboženství, se běžně stává, 
že od páté třídy se děti „ztrácejí“. Připou-
štím, že jako katecheta tyto děti nedoká-
ži dost dobře zaujmout a motivovat. Ro-
diče by mohli děti důzazněji povzbuzovat, 
aby do náboženství chodily i ve vyšších 
třídách. Z tohoto pohledu vidíme výhodu 
církevní školy. Děti do náboženství chodí 
celých devět let.
Modleme se tedy za tyto výjimečné de-
váťáky, ať se dobře připraví na biřmování 
a ať to, co prožili v hodinách náboženství, 
dále v životě rozvíjejí.

P. S.
Dnešní úkol: hádej, kdo je kdo. Jména na 
tričku deváťáků ZŠ Salvátor přiřaď k jed-
notlivým žákům.

U žáků z Lešné hádej, kdo vydržel až do devítky v náboženství.
-o. Pavel-


