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Rok víry
vyhlásil při příležitosti 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu papež Benedikt XVI a při této příležitosti napsal Apoštolský list Porta Fidei. Je to jen několik stránek, jakýsi zápisníček
do kapsy, ale natolik bohatý obsahem, že jsem si vzpomněl na
slova jednoho polského biskupa: „Když něco kardinál Ratzinger
napíše, andělé v nebi radostí mávají křídly.“ Z tohoto listu vybírám několik myšlenek a velmi každému doporučuji, aby si tento
apoštolský list pročetl, prorozjímal a promodlil.
o. Pavel

Během této doby budeme muset mít zrak upřený na Ježíše Krista,
neboť „od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.“
(Žid 12,2): V něm včechny strasti a tužby lidského srdce nacházejí
své naplnění. Radost lástky, odpověď na drama utrpení a bolesti,
síla odpuštění tváří v tvář urážce a vítězství života nad prázdnotou smrti: to vše nachází svou plnost v tajemství jeho vtělení, v
tajemství toho, že se stal člověkem a sdílel s námi naši lidskou
slabost, aby ji proměnil mocí svého zmrtvýchvstání. (Odst. č. 13)
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Je úkolem každého věřícího, aby zvláště v tomto roce znovu
objevil obsah víry, kterou vyznává, slaví, žije a vkládá do svých
modliteb, a aby přemýšlel nad samotným aktem víry. (Odst. č. 9)
Když se svatý Pavel blížil ke konci svého života, prosil svého žáka
Timotea, aby „usiloval o víru“ (2 Tim 2,22) se stejnou vytrvalostí, s níž o ni usiloval, když byl ještě chlapcem (srov. 2 Tim 3,15).
Cítíme, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve
víře nezlenivěli. Je naším celoživotním společníkem, který nás
uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla,
jež pro nás Bůh činí. Víra se soustředí na to, aby vnímala zna-

mení času provázející soudobé dějiny, a každého z nás zavazuje,
aby se stal živým znamením toho, že vzkříšený Pán je přítomen
ve světě. Více než co jiného dnes svět potřebuje věrohodné svědectví těch, jejichž mysl i srdce jsou osvíceny Božím slovem a
kteří jsou schopni otevírat srdce i mysl mnoha lidí toužících po
Bohu a po pravém, nikdy nekončícím životě. „Aby se slovo Páně
dále šířilo a bylo přijímáno“ (2 Sol 3,1): kéž tento Rok víry znovu
utvrdí náš vztah s Kristem Pánem, neboť jedině v něm se skrývá
jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a záruka skutečné
a trvalé lásky. (Odst. č. 15)

Po stopách Ježíšových
Abychom se v duchu papežových slov zamysleli nad životem Ježíše Krista, chtěl bych na této stránce uveřejnit několik fotografií ze Svaté země a připojit k nim krátké rozjímání.
o. Pavel

Na fotografii vidíte Nazaretskou jeskyni, která byla součástí
Mariina domku. Zde se slovo stalo tělem. Zde se Bůh stal člověkem. Kromě této největší události lidských dějin zde Panna
Maria uklízela, zametala, prala prádlo, šila, modlila se. Zkrátka ty nejobyčejnější věci prožívala neobyčejným způsobem. A
v tomto ovzduší vyrůstal Ježíš. Chceme-li Krista následovat, je
třeba, abychom se svěřili Panně Marii a pod jejím vedením se
učili prožívat svůj každodenní život.

Poušť. Tak vypadá poušť, na které Pán Ježíš prožíval 40 dnů
svého pozemského života. Modlil se, postil se. Také my potřebujeme ve svém životě chvíle samoty a ztišení. Stejně tak potřebujeme objevit význam a důležitost postu. Je zdrojem síly a
umožňuje zvláštní vnímavost pro Boží věci.
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Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Na snímku vidíte večerní Tiberias a Genezaretské jezero. V okolí tohoto jezera žili
apoštolové, než je Pán povolal od sítí k apoštolské službě. Na
toto jezero jsme vypluli na lodičce, tentokrát k večeru, a já jsem
si uvědomil, že obě události, které jsme si na něm připomněli, se
odehrály v noci: Ježíš utišil bouři a Ježíš kráčí po vodě. Každý z nás
tedy může počítat s přítomností Ježíše Krista ve všech temnotách
našeho života, ve všech bouřích. S Ježíšem se nemusíš bát.

Golgota. Když někdo přijede do Svaté země poprvé, je často trochu rozčarovaný. Čekal např., že za hradbami Jeruzaléma uvidí
horu, na ní tři kříže a kousek dál jeskyni Ježíšova hrobu. Místo
toho vstoupí do kostela, který v sobě obsahuje jak Golgotu, tak
i jakousi kapli Ježíšova hrobu. A kromě toho stovky lidí, hlasité
modlitby různých církví a ještě další prostory tohoto podivuhodného chrámu. Když si však zvykneme na toto zvláštní místo, půjde nám o jedno, někde se na chvíli posadit a rozjímat o Ježíšově
utrpení i o slavném Vzkříšení. A to se tady podivuhodně daří.

Slovo života na listopad 2012
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude
milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ (Jan
14,23)
Ježíš se na apoštoly obrací svými velkými a silnými slovy na rozloučenou a mimo jiné je ujišťuje, že ho opět uvidí, protože se
dá poznat těm, kdo ho milují. Juda, ne ten Iškariotský, se ho
tehdy zeptal, proč se chce dát poznat jim, a světu ne? Tento
učedník toužil po tom, aby se Ježíš zjevil veřejně ve velkém, což
by mohlo změnit dějiny a bylo by to podle něj užitečnější pro
spásu světa. Apoštolové se totiž domnívali, že Ježíš je prorok, v
poslední době tolik očekávaný, který se ukáže všem jako král Izraele, postaví se do čela Božího lidu a navždy nastolí království
Páně. Ježíš však odpověděl, že jeho příchod nebude velkolepý
navenek. Bude to prostý, mimořádný příchod Nejsvětější Trojice do srdcí věřících, k němuž dochází tam, kde je víra a láska.
Ježíš touto odpovědí upřesnil, jakým způsobem bude přítomný
uprostřed svých učedníků po své smrti, a vysvětlil, jak s ním
budou moci zůstat ve spojení.
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude
milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“
Jeho přítomnost se tedy může uskutečňovat v křesťanech a
uprostřed společenství již nyní. Není zapotřebí čekat na budoucnost. Chrám, který ho přijme, není tvořen zdmi, ale samotným srdcem křesťana, který se tak stává novým svatostánkem,
živým příbytkem Nejsvětější Trojice.
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude
milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“
Ale jak může křesťan dosáhnout něčeho tak velkého? Jak může
v sobě nést samotného Boha? Jakou cestou se vydat, abychom
vstoupili do tohoto hlubokého společenství s ním? Je to láska k
Ježíši. Je to láska, která není pouze sentimentální, ale projevuje
se v konkrétním životě – přesněji v zachovávání Ježíšova slova.
Na takovou lásku křesťana, ověřenou skutky, Bůh odpovídá
svou láskou: Trojice bude přebývat v jeho nitru.
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude
milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“
„… bude zachovávat mé slovo.“ Která slova je křesťan povolán
zachovávat? V Janově evangeliu je výraz „má slova“ často synonymem pro „má přikázání“. Křesťan je tedy povolán zachovávat
Ježíšova přikázání. Nelze je ale chápat jako seznam zákonů. Spíše je třeba vidět, že jsou všechna shrnuta v tom, co Ježíš ukázal
umýváním nohou, tedy v přikázání vzájemné lásky. Bůh přikazuje každému křesťanovi, aby miloval druhého až do úplného
sebedarování, jak to učil a dělal sám Ježíš.
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude
milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“
Jak tedy máme správně žít toto slovo? Jak dospět k tomu, aby
nás miloval sám Otec a přebývala v nás Nejsvětější Trojice?
Tím, že budeme celým svým srdcem, s rozhodností a vytrvale
uskutečňovat vzájemnou lásku. Především v ní nalezne křesťan
také cestu hlubokého křesťanského odříkání, které od něho
žádá Ukřižovaný. Právě díky vzájemné lásce se v jeho srdci
rozvinou různé ctnosti a on bude moci odpovědět na povolání
směřující k jeho posvěcení.
Chiara Lubichová

ZŠ Salvátor
Recitační soutěž Svatováclavská réva
Účast našich žáků na této již tradiční podzimní akci je už jaksi
samozřejmá. Takže v sobotu 6. 10. se 6 žáků II. stupně, díky paní
Haikerové, která zajistila odvoz, přesunulo do Lubiny. Úspěch
se opět dostavil. Ladislav Haiker získal krásné 3. místo. Blahopřejeme a věříme, že příště se bude dařit i dalším žákům, pro
které to letos byla úplná premiéra.
Halová kopaná – Zašová
V úterý 9. 10. se tým našich žáků z 6. a 7. ročníku pod vedením
p. uč. Škorni odebrala na Okrskové kolo v halové kopané do
Zašové. Z pěti týmů obsadili naši „borci“ 1. místo. Jen tak dál,
kluci! Ať to dopadne stejně dobře i v okresním kole. A to ještě
není z halové kopané vše. 24. 10. se stejné soutěže, jen pro žáky
8. a 9. ročníků, zúčastnil tým našich starších. Z devíti týmů získali bezvadné 4. místo. Děkujeme za reprezentaci.
Škola v přírodě I. stupně – tentokrát jinak
Vzhledem k tomu, že se někteří žáci I. stupně nemohli zúčastnit
červnové školy v přírodě z různých důvodů, rozhodli se letos
jejich třídní učitelé pro změnu. V každém ročním období se
jednotlivé třídy se svými učiteli na 1 den odeberou na různá
místa do přírody, muzeí a na jiná zajímavá místa, kde je pro ně
připraven zajímavý program. No a první den „školy v přírodě“ –
PODZIM, prožily jednotlivé třídy různě:
1. a 2. ročník prožil svůj den společně. V muzeu zámku Kinských
byly pro ně připraveny dva zajímavé programy. Pro prvňáčky to
byl Míša z Brodské a pro druháky Ptáci našich lesů. Oba programy děti velmi zaujaly. Po jejich ukončení se třídy odebraly do
lesa Obory, kde byly děti rozděleny do skupinek a plnily připravené úkoly. 3. ročník si udělal pěší výšlap na zámek do Lešné,
kde na ně čekal lektorský program Stromy a Jak se bavili páni.
Děti byly z celé akce nadšené a velmi si ji užily. Paní učitelka třídní je velmi chválila za aktivitu. 4. ročník si vybral vlak a společně
pak odjeli do Stříteže. Odtud se vydali pěšky do místního podniku Oseva, kde je čekala exkurze. Poté si prohlédli kostel v Zubří
a pak zpáteční cesta vlakem zpět. No a nakonec naši páťáci. Ti
si tento „přírodní“ den užili o den dříve než ostatní, protože pan
učitel třídní musel s kluky na sportovní soutěž. Ale přesto i pro
ně to byl den zdařilý. Vlakem se přemístili do Špiček, odtud se
vydali pěšky do Skaličky a prohlédli si místní památku – starý
mlýn. Autobusem se pak vydali do Teplic nad Bečvou a tam se
celá třída rozdělila na dvě skupiny. Jedna se vydala k místní propasti a druhá do známých jeskyní. Opět den plný zajímavosti a
nových poznatků. Určitě se již všichni těší na den „zimní“.
Florbal na Křižné
V úterý 6. listopadu se naši „velcí“ kluci z osmičky a devítky zúčastnili Okrskového kola ve florbalu na ZŠ Křižná. Devět družstev bylo rozděleno do tří skupin. V té naší byla ještě ZŠ Vyhlídka a ZŠ Kelč. Ve skupině kluci skončili druzí a do dalších „bojů“ již
nezasáhli. Přesto jim děkujeme za reprezentaci a přejeme jim
co největší chuť do dalších utkání.
Setkání u cimbálu
Tato tradiční akce naší školy se letos uskuteční 23. 11. ve 20.00
hodin v KZ Hrachovec (viz pozvánka na následující straně).
Všichni rodiče, příznivci i absolventi naší školy jsou srdečně zváni. Bližší informace najdete u svých dětí a na stránkách školy.
Prosíme rodiče o případné příspěvky do tomboly a děkujeme
všem našim sponzorům.
Lenka Adámková
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Charita informuje
Prosba o pomoc při výrobě kostýmů

Prosíme ochotné farníky a farnice o pomoc
při výrobě kostýmů pro tříkrálové koledníky. V
šatníku jsou k dispozici bílé plachty, jen potřebujeme šikovné ruce, které z nich vyrobí pláště, přehozy. Pokud chcete pomoci, obraťte se
přímo na Charitu: 571 619 981 nebo na koordinátora Tříkrálové sbírky: 603 549 682. Předem
díky za Vaši ochotu.			
Jan Lušovský

Adventní polévka pro všechny

V pátek 30. 11. 2012 na Náměstí ve Valašském Meziříčí bude
Charita Valašské Meziříčí rozdávat Adventní polévku pro všechny. Polévka bude nabízena za dobrovolný příspěvek. Za každou
miskou polévky však můžete vidět i další hodnotu – hodnotu lásky k bližnímu, kterou jsme schopni a ochotni poskytnout lidem
v nouzi. Při této příležitosti bude také Charita Valašské Meziříčí
nabízet adventní věnce, které vyrobili její klienti a pracovníci.

Pozvánka na koncert

Charita Valašské Meziříčí připravuje na neděli 6. ledna 2013
koncert pěveckého souboru

SCHOLA GREGORIANA PRAEGENSIS

Vystoupení se uskuteční v 15.00 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Všichni jste srdečně zváni
Bližší informace k této akci budou zveřejněny v ŽF č. 12/2012
DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE
URBIS ET ORBIS (MĚSTŮM A ZEMÍM)
Specifické úkony zbožnosti vykonávané během Roku víry se obohacují darem svatých odpustků
Na den padesátého výročí slavnostního zahájení Druhého vatikánského ekumenického koncilu, jemuž blahoslavený Jan XXIII. „určil
za hlavní úkol lépe chránit a představovat cenný poklad křesťanské
nauky, aby se lépe zpřístupnil věřícím v Krista i všem lidem dobré
vůle“ (Jan Pavel II., Apoštolská konstituce Fidei Depositum, 11. října
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1992: AAS 86 [1994], s. 113), stanovil papež Benedikt XVI. začátek
roku zvláště věnovaného vyznávání pravé víry a její správné interpretaci četbou či spíše zbožnou meditací koncilních dokumentů a
článků Katechismu katolické církve, který zveřejnil blahoslavený
Jan Pavel II. třicet let po začátku koncilu právě s úmyslem „vést věřící k jeho lepšímu přijetí, posilovat jeho poznání a aplikaci“ (tamtéž, s. 114).
Už léta Páně 1967, u příležitosti tisícího devítistého výročí mučednické smrti apoštolů Petra a Pavla, vyhlásil Boží služebník Pavel VI.
podobný Rok víry, „jenž měl slavnostním vyznáním víry ukázat, že
podstatný obsah, náležející ke staletému dědictví všech věřících,
je třeba potvrzovat, chápat a prozkoumávat stále novým způsobem. Jedině tak je možné důsledně vydávat svědectví v dějinných
okolnostech odlišných od minulých podmínek“ (Benedikt XVI. Apoštolský list Porta Fidei, č. 4).
V naší době hlubokých změn, jimž je vystaveno celé lidstvo, Svatý
otec Benedikt XVI. zamýšlí vyhlášením druhého Roku víry pozvat
Boží lid, jehož je universálním pastýřem, jakož i bratry biskupy celého světa, „aby se v tomto čase duchovní milosti, kterou nám Bůh
nabízí k připomenutí cenného daru víry, sjednotili s Petrovým nástupcem“ (tamtéž, č. 8).
Všichni věřící tím dostanou „příležitost vyznat svou víru ve zmrtvýchvstalého Pána v katedrálách a kostelech celého světa, ve
svých domovech a rodinách, aby každý člověk pocítil silnou potřebu lépe poznávat odvěkou víru a předávat ji budoucím generacím.
Řeholní i farní společenství a všechny církevní instituce, staré i
nové, v tomto roce naleznou způsob, jak veřejně vyznat své Credo“
(tamtéž).
Kromě toho budou všichni věřící jednotlivě i jako celek vyzýváni,
aby ve specifických situacích každodenního života vydávali před
ostatními otevřené svědectví o své víře: „Společenská povaha
člověka však vyžaduje, aby člověk vnitřní náboženské úkony projevoval navenek, aby měl s jinými společenství ve věcech náboženských, aby své náboženství vyznával ve společenství“ (Deklarace
Dignitatis humanae, č. 3, 7. prosince 1965: AAS 58 [1966], s. 932).
Jelikož se především jedná o co nejvyšší rozvíjení svatosti života –
nakolik je to na této zemi možné – a o získání co nejvyšší čistoty
duše, bude velmi užitečný velký dar odpustků, které církev z titulu
své moci, získané od Krista, nabízí všem, kdo jsou k tomu patřičně disponováni a splní zvláštní předpisy pro jejich získání. Pavel
VI. učil: „Církev využívá své moci jako služebnice Kristova vykoupení, dává věřícím účast na této plnosti Kristově, projevující se ve
společenství svatých, a hojně jim poskytuje prostředky k dosažení
spásy.“ (Apoštolský list Apostolorum limina, 23. května 1974: AAS
66 [1974], s. 289). Tak se projevuje „poklad církve“, k jehož „dalšímu růstu přispívají také zásluhy blahoslavené Matky Boží a všech
vyvolených, od prvního spravedlivého k poslednímu (Klement VI.,
bula vyhlašující jubileum Unigenitus Dei Filius, 27 ledna 1343).
Apoštolská Penitenciárie, která má poslání řídit praxi udělování
a užívání odpustků a povzbuzovat věřící k tomu, aby je správně
chápali a živili v sobě zbožnou touhu po jejich získání, na základě
naléhavé žádosti Papežské rady pro novou evangelizaci a s pozorným zvážením Nóty k pastoračním směrnicím pro Rok víry vydané
Kongregací pro nauku víry, stanovila ve shodě s úmyslem papeže
a s cílem udělovat v průběhu Roku víry dar odpustků následující
předpisy, jimiž mají být věřící co nejvíce povzbuzováni k poznávání
a zamilování si nauky katolické církve, a tím získávali co nejhojnější
duchovní plody.
V průběhu celého Roku víry, od jeho vyhlášení dne 11. října 2012
až do 24. listopadu 2013 po celý den, mohou získat z Božího milosrdenství plnomocné odpustky časného trestu za své hříchy, a to i
v prospěch duší věrných zemřelých, všichni jednotliví věřící, kteří
mají opravdu kající smýšlení, platně se vyzpovídali, přistoupí k svátostnému přijímání a pomodlí se na úmysl Nejvyššího velekněze:
a) pokaždé, když se zúčastní alespoň třikrát na kázání posvátných

„Jestliže jsme zemřeli spolu s Kristem,
věříme, že s ním také budeme žít. Víme totiž,
že Kristus vzkříšený z mrtvých již neumírá,
smrt nad ním již nemá vládu.“ (Řím 6,8-9)

Nejvyšším Veleknězem byl povolán na věčnost

P. Jaroslav Kašpar
Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve čtvrtek 8. listopadu 2012
zaopatřen svátostí nemocných ve věku 94 let.
Narodil se 28. května 1918 v Ústí u Vsetína.
Na kněze byl vysvěcen 4. července 1943 v Olomouci.
Působil jako kaplan ve Vlachovicích (1943 – 1945), v Opavě – Kateřinkách (1945 – 1948)
a v Opavě u Panny Marie (1948 – 1951).
16. října 1951 byl odsouzen jako politický vězeň na 12 let vězení.
V letech 1951 – 1960 pobýval ve věznicích:
Pankrác, Kartouzy, Mírov, Valdice, Opava a Ostrava
Po návratu z vězení bydlel ve Valašském Meziříčí a pracoval jako stavební dělník,
účetní a administrativní pracovník.
V roce 1969 odešel do invalidního důchodu.
Od roku 1990 pomáhal v pastoraci ve farnosti Valašské Meziříčí
a v okolních farnostech.
Od 9. června 2010 byl hospitalizován v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži,
kde také zemřel.

Se zemřelým se rozloučíme
ve čtvrtek 15. listopadu 2012 při mši svaté ve 14.30 hodin
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Valašském Meziříčí.
Jeho tělo bude pak uloženo do kněžského hrobu
na místním hřbitově.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
kněží olomoucké arcidiecéze
a věřící farnosti Valašské Meziříčí
REQUIESCAT IN PACE!
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misií nebo alespoň na třech přednáškách o dokumentech Druhého vatikánského koncilu a o článcích Katechismu katolické církve v
kterémkoli kostele nebo na vhodném místě;
b) pokaždé, když formou pouti navštíví papežskou baziliku, křesťanské katakomby, posvátné místo ustanovené ordinářem pro Rok
víry (např. některou baziliku minor, svatyni zasvěcenou Nejsvětější Panně Marii, svatým apoštolům a svatým patronům) a zúčastní
se tam na nějakém obřadu nebo alespoň setrvají přiměřený čas v
usebrání při zbožné meditaci a zakončí modlitbou Otče náš, Vyznáním víry v jakékoli právoplatné formě, invokacemi k Panně Marii
a eventuálně (dle zasvěcení místa) k svatým apoštolům či svatým
patronům;
c) pokaždé, když ve dnech stanovených místním ordinářem pro
Rok víry (např. o slavnostech Páně, blahoslavené Panny Marie, o
svátcích svatých apoštolů a patronů, o svátku Stolce sv. Petra) se
na některém posvátném místě zúčastní slavnostního slavení eucharistie nebo liturgie hodin a pomodlí se Vyznání víry v jakékoli
právoplatné formě;
d) jestliže v jeden svobodně zvolený den během Roku víry vykonají
zbožnou návštěvu u křtitelnice nebo jiného místa, kde přijali svátost křtu, a v jakékoli právoplatné formě obnoví křestní sliby.
Diecézní a eparchiální biskupové anebo osoby jim právně postavené na roveň mohou u příležitosti význačné oslavy, v den nejlépe
tomu během této doby vyhovující (např. 24. listopadu 2013 o slavnosti Ježíše Krista Krále, jíž bude Rok víry zakončen) udělit papežské požehnání spojené s plnomocnými odpustky, přičemž odpustky mohou obdržet všichni věřící, kteří takové požehnání přijmou
zbožně.
Věřící, kteří mají opravdu kající smýšlení a kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit slavnostních celebrací (především všechny mnišky žijící v klášteře a vázané stálou klauzurou, anachoreti
a poustevníci, vězni, staří, nemocní, jakož i ti, kdo se o nemocné
starají v nemocnicích nebo v jiných pečovatelských zařízeních…)
získají plnomocné odpustky za stejných podmínek, pokud budou
duchovně a myšlenkově spojeni s přítomnými věřícími, zvláště ve
chvílích, kdy slova papeže nebo diecézních biskupů budou přenášena televizí a rozhlasem, a pomodlí se doma nebo tam, kde dlí ze
závažných důvodů (např. v klášterní, nemocniční, ústavní či vězeňské kapli…), Otče náš, Vyznání víry v jakékoli právoplatné formě a
jiné modlitby vhodné pro účely Roku víry a pokud budou obětovat
svá utrpení a těžkosti svého života.
Pro pastorační zjednodušení přístupu ke svátosti pokání a k dosažení božského odpuštění skrze moc klíčů vyzýváme místní ordináře, aby kanovníkům a kněžím, kteří budou moci naslouchat zpovědím v katedrálách a v kostelech určených pro Rok víry, udělili
fakulty vzhledem na vnitřní fórum, o nichž pro věřící východních
církví pojednává kán. 728, § 2 CCEO a v případě eventuálního vyhrazení kán. 727, s evidentní výjimkou případů uvedených v kán.
728, § 1; pro věřící latinské církve jsou to fakulty, o nichž pojednává
kán. 508, § 1 CIC.
Poté, co zpovědníci připomněli věřícím závažnost hříchů, s nimiž
je spojeno vyhrazení nebo nápravný trest, stanoví přiměřené
svátostné pokání, a to takové, aby je vedlo pokud možno ke stálé
lítosti a podle povahy případu jim uložilo nápravu případných pohoršení a škod.
Penitenciárie naléhavě vyzývá nejdůstojnější biskupy, držitele trojí služby zvěstovatelské, řídící a posvěcující, aby dbali na pečlivé
vysvětlení principů a předpisů pro posvěcení věřících, které jsou
zde vyloženy. Zvláště ať berou v úvahu podmínky dané místem,
kulturou a tradicemi. Katecheze uzpůsobená podle povahy každého národa může jasnějším a srozumitelnějším způsobem pevněji
a hlouběji v srdcích zakořenit touhu po tomto jedinečném daru,
kterého se dostává díky zprostředkování církve.
Předkládaný dekret platí výhradně pro Rok víry. Jakékoli opačné
ustanovení není překážkou.
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Dáno v Římě, v sídle Apoštolské Penitenciárie, dne 14. září 2012, na
svátek Povýšení Svatého kříže.

Manuel kard. Monteiro de Castro, Hlavní penitenciář,
Mons. Krzysztof Nykiel, Regent

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Jiří Tazbirek
Sofie Alžběta Třetinová
Liliana Hlavoňová
Isabell Štěpánková
Rafael Kopečný
Oliver Jan Zbrožek
Ondřej Hradil
Adam Staněk
Velen Antonín Struk
Kristýna Marušáková
Ondřej Čunek

Bernard Lev
Tobiáš Hlavica
Marie Kulišťáková
Veronika Bačová
Marek Martin Jež
Tobiáš Daniel Foltýn
Jan Pavlík
Eliška Žarloková
Amálie Orságová
Nella Anne Cedidlová
Laura Antonie Pešlová

Lešná
Marie Nehybová
Markéta Nehybová
Nela Kristýna Střítezská

Laura Marie Klanicová
Marie Horáková

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Jeroným Bartoloměj Bláha

Seifertova 697/10		

Ivona Bláhová

Seifertova 697/10

Lešná
Jaroslav Sadílek		
Choryně 191		

Hana Pernická
Perná 83

† Na konec své pozemské
cesty došli

Valašské Meziříčí

Vladimír Sklenár *27. 5. 1938 †19. 9. 2012, Zd. Fibicha 1208
Antonie Místecká *14. 6. 1923 †22. 9. 2012, Bynina 123
Marie Havlíková *19. 2. 1937 †23. 9. 2012, U Kasáren 11
Pavel Škařupa *3. 4. 1942 †22. 9. 2012, Výletní 351
Alžběta Holišová *19. 11. 1932 †28. 9. 2012, Svěrákova 511
Anna Pečivová *16. 3. 1937 †28. 9. 2012, Valašská Polanka 29
Julie Obšivačová *3. 8. 1913 †30. 9. 2012, Krhová
Bohuslav Cahlík *9. 12. 1937 †7. 10. 2012, Poličná 175
Eduard Konvičný *20. 1. 1936 †10. 10. 2012, Bratří Čapků 690
František Stavinoha *9. 3. 1928 †15. 10. 2012, Obora 145
Anne Marie Horáková *14. 7. 1945 †17. 10. 2012, Juřinka 63
František Červenka *18. 12. 1952 †25. 10. 2012, Jarcová 219
Anna Vavříková *25. 4. 1943 †1. 11. 2012, Bynina 158
Petr Varga *28. 8. 1962 †1. 11. 2012, Branky 42

Lešná
Karel Mareček *25. 1. 1944 †30. 10. 2012, Lešná 141

Několik postřehů a myšlenek
inspirovaných Svatou zemí

Jedním z největších zážitků je, když objevujete místa, která znáte z Písma svatého. Nedaleko pramene Jordánu a hory Hermon
je vodopád, snad jeden ze dvou ve Svaté zemi. Uvědomil jsem
si, že někde v těchto místech vznikal nádherný text 42 Žalmu.
Posuďte sami:

Na mnoha plotech Golanských výšin a nedaleko hranice s Jozdánskem můžete vidět tuto ceduli: Nebezpečí – miny. Stále ještě nelze zcela bezpečně chodit po těchto místech, i když válka
mezi Jordánskem a Izraelem už dávno skončila. Každý z nás se
ale může zeptat: „Pohybuji se na bezpečných místech? Nejdu
tam, kde mi hrozí nějaké nebezpečí pro duši?“

Granátová jablka – ty nejsou už tak nebezpečná jako miny, obsahují veliké množství vitamínů. Šťáva z nich, která se prodává
na ulicích Nazareta, Jeruzaléma a jiných měst ve Svaté zemi.
Hledáš ty správné vitamíny pro svou duši ve svátostech a v četbě Písma svatého?

Ať bdíme nebo spíme, patříme Pánu. Tohoto Žida jsem vyfotil
nedaleko hrobky Krále Davida. Fotka by se také dala nazvat: „Ve
dne v noci rozjímá o Božím zákoně.“ (viz Žalm č. 1)

Tak jako laň, jež dychtí po tekoucích vodách,
tak dychtí, Bože, po tobě má duše.
Po Bohu žízním v duši, po svém živém Bohu:
kdy konečně zas přijdu před tvou tvář?
Ve dne i v noci jenom slzy jsou můj pokrm,
když denně slýchám: „Kde máš svého Boha?“
Duše mi přetéká, když si to představuji,
jak pronikal jsem do svatyně Boží
za chvalozpěvů svátečního davu.
Proč se má duše rmoutíš, proč tak ve mně teskníš?
Jen doufej v Boha, zas ho budu slavit,
toho, jenž je můj zachránce a Bůh můj!
Jsem sklíčen, proto na tebe tak vroucně myslím
tu od Jordánu, z hermonského kraje,
a z této hory, která sluje Misar.
V šumu tvých vodopádů hloubka hloubku volá,
tvé vlny, slapy přese mne se valí.
Za Pánem ve dne vzhlížím, v noci milost čekám,
s písní se modlím k Bohu svého žití.
Bohu, své skále říkám: „Proč mě zapomínáš?
Proč se mám vláčet, nepřítelem tísněn?“
Až do kostí mě bodá posměch protivníků,
když denně slyším: „Kde máš svého Boha?“
Proč se, má duše rmoutíš, proč tak ve mně teskníš?
Jen doufej v Boha, zas ho budu slavit
toho, jenž je můj zachránce a Bůh můj!
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Úkoly na konec
Na snímku vidíte skupinu našich poutníků a za nimi svaté město
Jeruzalém. Pod fotografií je seznam všech poutníků. Pokud není

uvedeno jinak, jsou z farnosti Valašské Meziříčí. Nebylo pro mě
možné seřadit jména přesně podle toho, kdo kde stojí. Můžeš
na fotografii vyhledat poutníky z naší farnosti a určit, kdo je kdo.

Beránek Jakub, Jiří a Ludmila Bolckovi (Dolní Bečva), Cabáková Marta (Malá Lhota), Caisberger Vladimír, Ladislav a Barbora Denkovi,
Dostálová Renata, Fabiánova Ludmila (Střítež n. B.), Petr a Zdenka Filákovi (Rožnov p. R.), Fojtíková Helena, Glogar Karel, (oba Jeseník
n. O.) Radomír a Monika Holešovští, Stanislav a Zdenka Holíkovi (Lešná), Hrušková Antonie (Lešná - Vysoká), Ilková Aneta, Radim a
Marie Klaškovi, Jindřichův Hradec, Konvičná Marie, Konvičný Pavel, Václav a Anna Krejčí (Velké Meziříčí), Masárová Jaroslava, Masařík František, Masaříková Jaroslava, Josef a Zdenka Matušíkovi, Prostřední Bečva, Onderková Vlasta, Ivo Ondračka (Brno), Julie Ondračková, Otáhalová Jarmila, Pavel a Dana Pecklovi (Jindřichův Hradec), Petřeková Ludmila, (Střítež n. B.), Skýpala Dominik, Štreitová
Magdaléna, Tvrdoň Karel, Zavičák Karel, Antonín a Anna Zetkovi, Zetková Hedvika, Stefan Pavel
Jako útěchu pro ty, kteří nemohou putovat do Svaté Země bych
chtěl napsat: Písmo svaté můžetě číst vždy a všude. Ten kdo po návratu z Izraele písmo svaté nečte, může velmi brzy ztratit to, čím
byl obdarován. Na jiném místě jsem si uvědomil, že „Svatá Země“
je také na nedalekém Hostýnu. Opravdu je tam duchovní atmo-

sféra srovnatelná s těmi nejposvátnějšími místy země Ježíšovy.Na
každém místě můžeme taky vzívat Ježíšovov jméno. Když jsem
z Izraele odlétal, jakoby mi Pán Ježíš řekl: „Pokaždé když řekneš
větu: ‚Ježíší, Maria miluji Vás, zachraňte duše,‘ věř, že jsi ve Svaté
zemi. Kde se vzývá Ježíšovo jméno, tam je opravdu Svatá země.“

Na této fotografii najděte baziliku Zvěstování v Nazaretě. Stojí
na místě domku, ve kterém anděl Gabriel oznámil Panně Marii,
že se stane matkou Božího syna.

Hadej, co si čtu, když se vznáším na hladině Mrtvého moře a
přemýšlej, proč se v našem kostele někdy nerozebere ani 50
kusů tohoto tisku, přestože návštěvnost přesahuje 1 500 účastníků bohoslužeb.
A ještě poslední úkol: na fotografii na titulní stránce se skrývá
jedno zvířátko, není namalované. Najdi ho a přemýšlej, jak se
udrží na stropě a nespadne dolů.
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