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Doba postní - s Ježíšem na poušti
Vzpomínám si na to, jako by to bylo dnes. Byl jsem v prvním 
ročníku kněžského semináře. Vlakem jsem jel domů na Veliko-
noce a v rukou jsem držel vzácný poklad - malou knížečku Carla 
Carretta: Dopisy z pouště. Právě vyšla v Křesťanské akademii 
v Římě. Ještě ve vlaku jsem ji snad celou přečetl. Úchvatné svě-
dectví člověka, který tolik let působil velmi aktivně v církvi. A 
teď je najednou delší dobu na poušti. Dá se říct, že jeho Dopisy 
z pouště učinily více dobra, než jeho předchozí horečná činnost.

Síla pouště! Krása pouště! Jak málo člověk potřebuje! Jak je Bůh 
blízko!
Řeknete, to jsou představy romantika. Nám se něco takového 
nemůže stát. A realita je docela jiná. Jak na poušti, tak v našem 
běžném životě.
Naštěstí vyšla brzy druhá kniha téhož autora: Poušť uprostřed 
města. Jakýsi návod na duchovní obnovu, aniž bychom museli 
jet na Saharu. Nemáte touhu něco podobného prožít v době 
postní? Nebudu dávat podrobné návody. Zaměřím se na čtyři 
důležité skutečností.
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Nový seminář na Slovensku

foto: Stanislav Holík

1. Půst
Mám knihu, která se jmenuje PŮST, a považte, stala se bestsel-
lerem novin New York Times. Autor uvádí příklady, kdy určité 
formy postu vedly k uzdravení nevyléčitelných nemocí. Jedno-
mu plešatému dokonce narostly vlasy. (Z toho vidíte, že se moc 
nepostím.) Farnost, která začala nový rok delším postem, to 
poznala hned finančně: na účet „přistály“ obrovské částky. O to 
ale nejde. Autor píše: „Nejdůležitější je, že nás půst vede k hlu-
boké intimitě s Bohem a k otevření očí našeho srdce.“
2. Písmo svaté (Nejen chlebem žije člověk)
Místo obvyklého povzbuzování uvedu jen několik otázek: Proč 
je tak těžké otevřít Bibli? Proč nejsme schopni přečíst si denně 
aspoň jednu kapitolu z evangelia? Proč čteme jen rozumem a 
ne srdcem? Hledejme v době postní odpovědi na tyto otázky.
3. Modlitba
Jak se asi Ježíš na poušti modlil? Díky modlitbě nemusel jíst ani pít. 
Jedna myšlenka za všechny: Sv. Pavel píše: „Modlete se bez pře-
stání!“ (1Sol 5,17) Nechci tady radit, jak nebo co se máte modlit. 
Bylo by dobré, aby se do našeho vědomí a podvědomí dostala 
myšlenka: Cílem mého života je postupně dospět k nepřetržité 
modlitbě. Existuje několik osvědčených způsobů: Knížka Upřím-
ná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. (Východní pra-
voslavná tradice. Kniha je i v audio podobě na www.ulozto.cz) 
Kniha Ježíšovo Srdce světu (sám Ježíš nás učí modlitbě  Ježíši, 
Maria, miluji vás, zachraňte duše. Autorem je F. Salles). Mám 

ještě jednu knihu. Ta je ale v polštině. Nevadí! Stačí nadpis: 
„Růženec – Ježíšova modlitba západní církve.“ Díky růženci mů-
žeme dospět k nepřetržité modlitbě. Máme krásné příklady: 
Tomáš Špidlík (východní způsob). Otec Pio, matka Tereza, Jan 
Pavel II. (modlitba růžence).
4. U všech tří bodů – půst, slovo Boží i modlitba - nejde o zatíže-
ní dalšími úkoly a povinnostmi. Učíme se žít skrze Něho, s Ním a 
v Něm! Pak se i ostatní věci lépe daří!

o. Pavel

V průběhu slavnostní mše svaté v neděli 3. února 2013 v ka-
tedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, kterou slavil žilinský biskup 
Mons. Tomáš Galis, byl prečten a nabyl účinnosti biskupský 
dekret, kterým se zřizuje Diecézní misijní mezinárodní seminář 
Redemptoris Mater v Žilině.
Na fotografii je diecézní biskup Tomáš Galis (uprostřed). Po jeho 
pravici je první rektor semináře Ján Hlávka a prvních šest semi-

naristů. Sídlo kněžského semináře je na Mariánském náměstí 
23 v Žiline. Následně žilinský biskup odevzdal jmenovací dekret 
jeho prvnímu rektorovi Jánu Hlávkovi. Slavnosti se zúčastnil 
také bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, mnoho kněží a 
bratří společenství Neokatechumenátní Cesty ze Slovenska i ze 
zahraničí (především z České republiky).
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Chci, abys byl
Začal rok 2013 - rok víry. Myslím, že v této souvislosti a pro hlub-
ší zamyšlení nad tím, jak vlastně věříme, stojí za to, přečíst si a 
promyslet alespoň následující úryvek ze stejnojmenné knihy To-
máše Halíka, která vyšla koncem loňského roku v nakladatelství 
Lidové noviny:
Už řadu let mne fascinuje definice lásky, která je připisována 
svatému Augustinovi: amo: volo, ut sis; miluji, to znamená: chci, 
abys byl. Pokusím se ukázat, že tuto „definici“ můžeme vztáh-
nout jak na lásku k člověku, tak i na lásku k Bohu. 

Vyjděme ze situace lidí, kteří se v uvažováních o Bohu vždy stá-
le vracejí k pokornému: nevíme. V této úctě před tajemstvím 
se totiž setkává určitý typ agnosticismu s určitým typem víry. 
Ponechává-li nás náš rozum (či přesněji moderní racionalita) v 
nejistotě, pak si můžeme položit prostou, leč stěžejní otázku: 
Chci, aby Bůh byl, nebo aby nebyl?
Tato otázka čeká na odpověď z největší hloubky našeho srd-
ce, ze samého jádra naší bytosti. Možná, že odpověď na tuto 
otázku je daleko závažnější než naše odpověď na to, co se nás 
lidé ptají, totiž na náš názor, zda Bůh je, anebo není. Pokud člo-
věk odpoví, že neví, zda a jak Bůh je, nemusí tím své uvažování 
o Bohu ukončit. Může si položit ještě jinou otázku: toužím po 
něm? Chci, aby Bůh byl?
Bůh nám není dán jako prostý fakt mezi fakty, jako věc mezi 
věcmi: Bůh je tajemství přístupné jen víře, daru milosti. Víra je 
nekonečně víc než uznání Boží existence na základě logické re-
flexe o díle stvoření, o němž mluví apoštol Pavel i dogma I. va-
tikánského koncilu, hájící kompetenci rozumu proti biblickému 
fundamentalismu a pouhému citovému fideismu. Touha, chtění 
je jistě daleko blíže podstatě víry než pouhé „přesvědčení“, pou-
hé naše názory. V onom chci není ani „pouhé přání“, ani pouhý 

„cit“, nýbrž existenciální přisvědčení.
Proto otázka, zda člověk bytostně a z hloubi srdce chce, aby 
Bůh byl, může být položena jak těm, kteří si myslí, že je; a ovšem 
i těm, kteří vědí, že to nevědí. Přesvědčení vychází z pouhého 
rozumu, přisvědčení tryská z větší hloubky, z jádra, z onoho cen-
tra jemného poznání, které Pascal nazval srdcem.
I ten, komu se odpověď na otázku, jak Bůh jest a co to znamená, 
že „Bůh jest“ rozplývá v oblaku nevědění, může tento oblak pro-
niknout šípem hluboké touhy: tato žízeň lidského srdce po Bohu 
(která může být v opravdové žízni po smyslu, po lásce, pravdě 
a spravedlnosti) proniká do Božího srdce jistěji než pouhý ro-
zumový souhlas s definovanými články víry. Víra prostoupená 
a oživovaná touhou lásky znamená „ano“ nejen k výpovědím o 
Bohu, nýbrž k Bohu samému. Je odpovědí celého člověka, celé 
lidské existence na Boží „ano“ vůči nám, které je rovněž žhou-
cím slovem lásky, nikoliv projevem odtažitě chladného úsudku.
Existují jak jistí „nevěřící“, kterým stále cosi brání počítat se 
mezi věřící, nicméně bytostně touží po tom, aby Bůh byl, - a 
jsou i jistí „věřící“, kteří jsou sice přesvědčeni o Boží existenci, 
ale víra v Boha, jak si ho – často v důsledku perverzní nábo-
ženské výchovy – sami představují, jim činí takové obtíže, že si 
úpěnlivě přejí, aby Bůh raději nebyl.
Boha si samozřejmě nemohu „přivolat“ svým chtěním, to byl 
onen Feuerbachův a Freudův bůh jako projekce přání, jako „nic 
než“ přání. Chtění, o němž je tu řeč, není „dychtění“, žádos-
tivost, nýbrž bytostná touha srdce. Kdybych po Bohu toužil, 
abych ho „měl“ a používal ho ke svým službám, k plnění svých 
přání a „psychologických potřeb“, šlo by spíše o magii, proti-
klad víry, či sobecké dychtění, protiklad lásky. Láskyplné chci je 
vědomý akt otevření mé svobody, v němž chci Boha nechat být 
Bohem.
Bůh sám je jistě absolutně nezávislý na mém chtění či nechtění, 
avšak z jeho respektu k daru svobody, největšímu daru, kterým 
obdařil naši přirozenost, vyplývá, že jeho explicitní přítomnost 
v mém životě (mé setkání s ním ve víře a přebývání s ním v lás-
ce) předpokládá a vyžaduje ono toužící „chci“. Bůh se nechce 
vlamovat násilím do našeho srdce jako nezvaný host. Chce vejít 
branou svobody, branou toužící lásky. Řečeno jazykem mystiků: 
Bůh sám touží po naší touze.
Snad se nám mnohé vyjasní, vztáhneme-li augustinovskou defi-
nici lásky na lásku k člověku. I zde svou láskou říkám milovanému: 

Nový rektor Ján Hlávka představil význam kněžského seminá-
ře: „Tyto semináře v poslušnosti Svatému otci podporují formaci 
kněží pro novou evangelizaci, kněží plně připravnených jít nejen 
do těch částí světa, kde se ještě nehlásalo Boží Slovo, ale i tam, 
kde zvláště z důvodu malého počtu kněží hrozí věřícím odchýlení 
od křesťanského života nebo dokonce ztráta víry.“
Kněžských seminářů Redemptoris Mater je ve světě 92 a první 
byl zřízen pred 25 lety v Římě papežem Janem Pavlem II. „Prv-
ních šest studentů semináře v Žilině pochází z těchto zemí: jeden 
Slovák, jeden Čech, dva Poláci a dva Chorvati," uvedl pro Aktu-
ality.sk mluvčí žilinské diecéze Peter Holbička. Pochází z neo-
katechumenátních společenství a pokračují v duchovní formaci 
Neokatechumenátní Cesty.

podle serveru www.aktuality.sk

Tato událost je významná také pro naši farnost, protože tím jed-
ním Čechem v tomto nově vzniklém semináři je Petr Both (na 
fotografii druhý zprava) ze třetího neokatechumántního spo-
lečenství. O tomto víkendu 1. - 3. února 2013 probíhala kon-
vivence (něco jako duchovní cvičení) pro katechisty z celého 
Slovenska a z České republiky v Trenčíně, která byla netradičně 
ukončena právě touto slavnostní bohoslužbou v Žilině. Kromě 
katechistů byli pozváni také všichni bratři z Neokatechumenát-
ní Cesty z Žilinské diecéze, takže katedrála byla zcela zaplněna. 
Po mši svaté následoval společný oběd, který byl obohacen 
o kulturní zážitek - Petr zahrál na violoncello dvě skladby od 
J. S. Bacha. Celého setkání se zúčastnilo asi 400 lidí včetně kněží, 
otce biskupa Galise, a také vladyky (titul pro řeckokatolického 
biskupa) Mons. Petera Rusnáka, bratislavského eparchy, který 
stál u obnovy Prešovského grekokatolického semináře a dlouhá 
léta měl v rámci Neokatechumenátní Cesty na starosti mladé 
muže - aspiranty kněžství, kteří cítili toto povolání a opakovaně 
toužili jít za Kristem, ať by byli posláni kamkoliv ve světě. Po-
dobně i Petr Both opakovaně projevil touhu stát se Kristovým 
knězem a na podzim loňského roku bylo v italském Neokate-
chumenátním centru v Porto san Giorgio v rámci konvivence 
pro aspiranty rozhodnuto, na základě žádosti Žilinského bisku-
pa, o zřízení tohoto semináře v Žilině a Petr byl do něj poslán. 
Stejným způsobem byl takto poslán v roce 2000 do římského 
semináře Zdeněk Gibiec, kterého mnozí znáte a který působí 
v současnosti ve farnosti sv. Hilaria z Poitiers v Římě. Cesta ke 
kněžství je v těchto seminářích delší než obvykle příprava ke 
kněžství bývá. Kromě potřebného studia a duchovní formace 
jsou seminaristé po určité době posíláni na tzv. itineranci, zjed-
nodušeně můžeme říci na zkušenost, aby osvědčili své povolání, 
neboť je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Modleme 
se proto také za Petra Botha, aby s Boží pomocí na této cestě 
vytrval.

Evžen Hlavica 
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Ruku na srdce
Zkusme si spočítat, kolikrát jsme byli při křtu nebo při biřmo-
vání někomu za kmotra. V některých případech si říkáme, vše 
je v pořádku, můj kmotřenec se dobře drží a bereme to jako 
samozřejmost. V opačném případě jsme ztratili naději, kmotře-
nec nechodí do kostela a my ani nevěříme, že by se mohlo něco 
změnit. Asi bychom spočítali na prstech jedné ruky ty, kteří se 

Chci, abys byl. Zde je snad jasné, že tato věta nevyjadřuje po-
chybnost, zda milovaný existuje; jeho existence je zřejmá a 
mohu se o ní přesvědčit svými smysly. Já však touto větou vy-
jadřuji svůj bytostný souhlas s jeho existencí, svou radost z toho, 
že je. Jeho existenci neberu pouze na vědomí, nýbrž ji vděčně 
prožívám jako podstatnou obohacující součást svého života, 
mé já by už bez něho nebylo celé, můj svět by byl bez něho 
pustý a smutně šedý.
V lásce otevírám milovanému člověku v sobě bezpečný prostor, 
v němž může teprve být plně a svobodně sám sebou. Nemusí 
se přede mnou stylizovat, nemusí si na nic hrát a nemusí si mou 
lásku neustále zasluhovat svými výkony. A ještě více: teprve 
v tomto bezpečném prostoru lásky se může člověk stávat tím, 
kým doposud jen potenciálně byl. Teprve nyní může uskutečnit 
své nejlepší možnosti, které by bez lásky zakrněly, uschly, zadu-
sily se v samém zárodku.
Mám radost, že jsi, že jsem tě potkal, raduji se ze zázraku lásky; 
chci, aby milovaný člověk byl se mnou i nadále. Ano, chtěl bych, 
abychom spolu byli věčně. Pravá láska má v sobě vždy žízeň po 
věčnosti.
Za odpovědmi „nechci, aby Bůh byl“, „chci, aby Bůh nebyl“ a 

„Bůh nesmí být“ se samozřejmě může skrývat mnoho různě 
motivovaných postojů. Nejčastější důvod k odmítání Boha snad 
vyplývá z toho, že člověk má o Bohu představu, která je pro 
něj psychologicky či morálně nepřijatelná (například představa 
svévolného tvrdě trestajícího vychovatele, spojená s dětskými 
traumaty a pokřivenou náboženskou výchovou). Odmítá-li ta-
kového boha, činí tak plným právem.
V době osvícenství, fascinované ideálem dospělosti a emanci-
pace člověka, byla odmítána idea patriarchálního nebeského 
monarchy ve jménu lidské svobody; poté co rodinné i politic-
ké absolutistické monarchy známe už spíš jen z čítanek, je tato 
představa o Bohu (a tudíž i strach z ní), zdá se mi, celkem řídká. 
Nicméně s její jemnější a rafinovanější podobou, s bohem mučí-
cím člověka vnitřními výčitkami svědomí, se setkávám neustále. 
Nakolik je tato představa patologická a protikřesťanská, může 
křesťan zjistit prostřednictvím osvědčené tradiční praxe poká-
ní: jestliže i poté, co se svých vin a toho, co k nim vedlo, poctivě 
zřekl – nakolik byl schopen – v úkonu pokání, vyznal je před Bo-
hem a přijal ujištění o Božím odpuštění a ony výčitky se přece 
stále vracejí a berou člověku klid, pak si může být jist, že tyto 
pocity nejsou Božím hlasem a nemá je brát vážně.
Nemůžeme ovšem pro všechny, kdo Boha popírají, hledat 
omluvné vysvětlení, že popírají pouze Boží karikaturu. Lidé, 
kteří chodí po cestách svévole a žijí v životní lži, se už předem 
rozhodli: oni potřebují věřit v neexistenci Boží. Chtějí (často ne-
přiznaně), aby Bůh nebyl, prostě proto, že nechtějí, aby platil 
morální řád a základní etická přikázání založená na víře v Boha. 
Kdyby Bůh byl a kdyby celé Desatero (včetně prvních přikázání) 
skutečně platilo, pak by jejich způsob života byl hodný odsou-
zení, nebyli by už „báječně úspěšní“, ale byli by prostě špatní 
lidé. Je-li Bůh, pak úspěch není bůh, pak moc a peníze a všech-
ny další mocnosti světa nebudou mít poslední slovo; je-li Bůh, 
pak skutečnou váhu mají jiné hodnoty než ty, které jsou běžně 
lidmi ceněny. Jejich existenciální ne vůči Bohu, jejich touha, aby 
Bůh nebyl, vyvěrá ze strachu před světlem, v němž by viděli 
nepříjemnou pravdu o sobě, ze strachu před hlasem, který by 
probudil jejich svědomí, které se jim podařilo uspat. 
Myslím, že existují především dvě formy tohoto odmítnutí 
Boha: démonická vzpoura a zoufalství. Nejzazší původ démo-
nické vzpoury připisuje křesťanská a židovská tradice „vzpouře 
andělů“, onomu pyšnému „Non serviam“ (nebudu sloužit), ad-

resovanému Bohu ústy dokonalé duchovní bytosti. Ozvukem 
této vzpoury je „prvotní hřích“, neposlušnost prarodičů v ráji: 
svedeni démonem odmítli důvěřovat Bohu, jeho slovu a jeho 
vůli, chtěli „být jako Bůh, znajíce dobré i zlé“ – de facto used-
nout na Boží místo a rozhodovat sami, bez Boha a proti Bohu, 
o tom, co je dobré a co je zlé. To je tradiční teologická verze 
odpovědi na otázku po původu zla. 
Druhým projevem téhož je zoufalství. To je často druhým a zá-
věrečným dějstvím oné tragické hry na Boha, které následuje 
poté, když se člověk tvrdě přesvědčí, že tato hra je odsouzena 
k neúspěchu. Šťastnou odpovědí na toto ztroskotání a zdravým 
projevem vystřízlivění z pýchy je pokání. Tragickou reakcí je 
zoufalství. To nahrazuje obrácení k Bohu beznadějným obráce-
ním do sebe. Zoufalství si někdy můžeme splést s dominantní 
chorobou naší doby, depresí. Jakkoliv se tyto dva jevy mohou v 
některých případech doprovázet a prolínat, jsou bytostně od-
lišné: deprese je nemoc, zoufalství je hřích.

Jaromír Mikušek

Bože, ty nás zahrnuješ rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vyvolil sis nás, abychom byli před tebou svatí
a neposkvrnění v lásce.

Klekám před tebou na kolena a prosím tě
za bratra, který mi byl svěřen

(za sestru, která mi byla svěřena)
při jeho (jejím) křtu (biřmování),

abych ho (ji) jako kmotr (kmotra)
provázel (a) svým příkladem a modlitbou.
Prosím tě, dej, ať v něm (v ní) skrze tvého

Ducha mocně zesílí vnitřní člověk.
Dej, ať Kristus vírou přebývá v jeho (jejím)

srdci, aby zakořeněn(a) a upevněn(a) v lásce
byl(a) schopen (schopna) poznat Kristovu lásku

přesahující všechno poznání a dosáhnout 
plné míry tvých darů.

Ať žije způsobem hodným toho povolání,
které dostal(a). Ať rozvíjí duchovní dary,

 které mu (jí) chtěl Kristus dát. Ať je věrný
(věrná) křesťanským úkolům, které má plnit,

aby Kristovo tělo dělalo pokroky,
dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře

a k onomu věku,
kdy se na nás všech uskuteční Kristova plnost.

Ať žije podle pravdy a v lásce
a ať po všech stránkách roste v Kristu,

který je naše hlava. Amen.

Podle EF 1,3 - 5 a 3,14 -4,16

Modlitba za kmotřence
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Nešťastné odpustky
Nedávno jsem žertem prohlásil, že když apoštolský peniten-
ciář svatého stolce vyhlásí při nějaké mimořádné příležitosti 
plnomocné odpustky, málokdo porozumí tomu, co má vlastně 
dělat, aby je získal. A když tomu už někdo porozumí, tak zase 
není schopen je získat. Naštěstí jsou i jiné formy, pro nás daleko 
srozumitelnější a uskutečnitelnější. Tady je jednoduchý návod k 
výše uvedeným podmínkám.
Splň tři obvyklé podmínky:
1. Jdi ke zpovědi, (jedna zpověď stačí k získání několika plno-
mocných odpustků.)
2. V den, kdy chceš získat plnomocné odpustky, jdi k sv. přijí-
mání (ve všední den nemusíš být na celé mši svaté, stačí přijít v 
okamžiku, kdy se svaté přijímání podává)
3. Pomodli se jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce (stačí 
Otče náš a Zdrávas.)
Pak je třeba splnit zvláštní úkol: 
V době postní se například v tento den zúčastnit křížové cesty, 
anebo existuje ještě jednodušší možnost: v pátek v kostele s 
pohledem upřeným na plátno ukřižovaného Krista se pomodlíš 
výše zmíněnou modlitbu. Je velmi krátká, ale mocná. Je to otáz-

Někdo mi možná vyčítá, že jsem začal tak nákladnou opravu v 
době, kdy by bylo třeba dělat jiné věci, podle všeho aktuálnější. 
Na svou obranu bych chtěl říct, že k zahájení těchto prací bylo 
několik vážných důvodů.
1. V tomto prostoru si velmi často hrají naši skauti, skautky a 
ministranti. Několik provizorních kanálů v sobě skrývalo vážné 
nebezpečí úrazu. Jedna dívka málem do kanálu skutečně spadla. 
Také se mi nedávno stalo, že mi málem do kanálu zapadlo před-
ní kolo auta při výjezdu z garáže.
2. Firma, která nám opravila horní část farního dvora, měla 
před Vánocemi volné kapacity dělníků a techniky. Věřím, že 
práce velmi rychle dokončí, až bude lepší počasí. Došlo také k 
velmi potřebné opravě kanalizace. To se ukázalo až během pra-
cí.
3. Celá oprava bude stát asi 250 000 Kč. Při této příležitosti 
chci poděkovat štědrým farníkům, kteří nepochybují o potřeb-
nosti dokončení terénních úprav ve farním dvoře. Snad jsem 
tímto článkem přesvědčil ještě další. Pán Bůh zaplať.

o. Pavel

Vydláždění prostoru mezi garáží
a podjezdem fary

nenechají ukolébat tím, že je to dobré a nebo že je všechno 
ztraceno a za svého kmotřence se pravidelně modlí. Proto jsem 
chtěl, aby v tomto čísle Života farností byla otištěna modlitba za 
ty, pro které jsme při křtu nebo biřmování kmotry. Kdybychom 
se ji jen jednou pomodlili, když ji budeme číst, určitě to nebude 
zbytečné. Chtěl bych v nejbližší době objednat tuto modlitbu ve 
větším množství, a to proto, abychom ji jako záložku mohli mít 
častěji na očích a tu a tam se za svého kmotřence pomodlili. A 
protože se jedná o text Písma svatého, kdybychom neviděli žád-
né změny u toho, za koho se modlíme, pomůže to alespoň nám.

o. Pavel

Plnomocný odpustek se uděluje věřícímu, který se modlí zbož-
ně o jednotlivých pátcích v době postní před obrazem ukřižo-
vaného Ježíše text následující modlitby: 
Můj dobrý, láskyplný Ježíši, před tvou tváří padám na kolena 
a plný soucitu a bolesti sám u sebe uvažuji a rozjímám o tvých 
pěti ranách, mám na mysli, co už prorok David vložil do tvých 
úst: „Probodli mi ruce i nohy, spočítat mohu všechny své kosti.“ 
(Ž 22,17)
Z celé duše tě vroucně žádám a zapřísahám: vlej do mého srdce 
živou víru, naději a lásku, opravdovou lítost nad spáchanými hří-
chy a pevnou vůli ji napravit.
Plnomocný odpustek lze získat také při vykonání pobožnosti 
křížové cesty před zastaveními řádně zřízené křížové cesty. Vě-
řící, kteří mají oprávněné překážky, mohou získat týž odpustek, 
když se po určitou dobu zabývají zbožnou četbou a meditací 
o utrpení a smrti Páně; doba trvání může být například čtvrt 
hodiny.
To jsou pro dobu postní velmi aktuální odpustky. Pochopitelně 
je třeba zachovat i hlavní podmínky pro získání odpustků: ne-
mít zalíbení v sebemenším hříchu, ani v lehkém; vykonat svatou 
zpověď; přijmout Tělo Páně; pomodlit se na úmysl Svatého otce.

Podle Enchiridionu odpustků

Odpustky v době postní

ka jediné minuty. Proto tyto modlitby budou vytištěny a polo-
ženy po celou dobu postní na lavicích našich kostelů. Při každé 
mši svaté v pátek tak můžeš získat plnomocné odpustky, a to 
buď pro sebe, nebo pro duše v očistci. Záleží, jak se rozhodneš.
K tomu je ještě třeba dodat, ve chvíli, kdy získáváš plnomocné 
odpustky nesmíš mít dobrovolné zalíbení ani ve všedním hří-
chu. Jinými slovy se v této chvíli chceš obrátit celým srdcem 
k Bohu, jak to ostatně vystihuje i zmíněná modlitba, pokud se 
ji modlíš upřímně. Tyto plnomocné odpustky můžeš získat jen 
jednou za den, ať už se rozhodneš pro sebe, nebo pro duše v 
očistci. Je dobré tu a tam plnomocné odpustky získat, Bůh ti 
odpustí následky hříchu, které by ti už byly odpuštěny ve zpo-
vědi. Tím se tvé srdce osvobodí od břemena minulosti a bude 
pro tebe daleko snadnější konat dobro. 

o. Pavel

Zapomenutý vzkaz
Na pohřbu otce Jaroslava jsem ještě chtěl říct, co by nám asi 
vzkázal, kdyby ještě mohl promluvit: „Čtěte knihy, čtěte du-
chovní literaturu!“
Jsem přesvědčen, že se nemýlím, vždyť jsme otce Jaroslava dob-
ře znali. Jeho přehled v duchovní literatuře, jeho úžasná knihov-
na, jeho odhodlání dojít do knihkupectví Zdeňka Adamce přes 
zdravotní omezení, to všechno bylo obdivuhodné. Upozorňuji 
tedy všechny farníky, že knížky z jeho knihovny obohatily farní 
knihovnu.
Nedávno jsem byl také vyděšen z toho, že Zdeněk Adamec uva-
žuje, zda svůj obchod zavřít či nezavřít. V době, kdy si mnohé 
můžeme přečíst na internetu, v době, kdy katolická nakladatel-
ství redukují své provozy, to může být oprávněná hrozba. Zde-
něk sice nechtěl, abych o tom něco psal, já však nemohu jinak. 
Chtěl bych naše farníky povzbudit, aby se, když shánějí něja-
kou knihu, obrátili na Zdeňka. Když ji nebude mít, určitě vám ji 
objedná. Rovněž se občas vypravte do jeho obchodu. Můžete 
si tam dobře „pokecat“ a třeba vám nějaká knížka, či knížečka, 
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Slavný zpěvák skupiny U2 Bono přicestoval 16. listopadu do 
Vatikánu, aby poděkoval Církvi za její úsilí osvobodit nejmé-
ně rozvinuté země světa od jejich zahraničního dluhu, což jim 
umožní investovat do vzdělávání. Vatikánský rozhlas uvedl, že 
Bono strávil téměř hodinu při rozhovoru s kardinálem Peterem 
K. Turksonem, předsedou Papežské rady pro spravedlnost a mír.
V roce 2000 byla Církev významným účastníkem kampaně 

„Drop The Debt“, která se časově shodovala s jubilejním rokem 
Církve. Bono byl jednou z hlavních postav v kampani a je známý 
svými aktivitami ve prospěch nejchudších lidí světa. Cílem kam-
paně bylo přesvědčit nejbohatší státy světa, aby odpustily dluh 
nejchudším zemím. Úspěch této akce umožnil, že „dalších 52 
milionů dětí chodí do školy,“ protože vlády mohly použít peníze, 
které by musely vrátit věřitelům, na investice do škol, řekl Bono 
vatikánskému rozhlasu. Dále uvedl, že Církev si vysloužila „ne-
uvěřitelný kredit“ tím, jakou sehrála roli při zajištění odpuštění 
dluhů, a že katolíci by měli být informováni o tom, že jejich víra 
byla v tomto úsilí stěžejní.
Papež Jan Pavel II. se setkal s Bonem v předvečer jubilejního 
roku, aby s ním prodiskutoval tuto kampaň, a krátce po pape-
žově smrti Bono připomněl, že „bez něj by se nikdy nepodařilo 
prosadit úplné zrušení dluhů 23 zemí“.
Papežská rada pro spravedlnost a mír usiluje o to, aby církevní 
sociální učení napomáhalo spravedlnosti a harmonii po celém 
světě. Bono a kardinál Turkson se těší na další spolupráci v ob-
lasti rozvoje a zahraniční pomoci.
Bono vatikánskému rozhlasu řekl: „Myslím si, že Církev zatím 
ještě úplně dobře neinformovala lidi o tom, čeho bylo dosaže-
no, a my jsme se jen snažili přijít na to, jak to teď nejlépe udělat.“

Zdroj: CNS
Další zprávy najdete na http://res.claritatis.cz

Bono poděkoval Vatikánu

Ještě jsem plný dojmů z krásného koncertu ve farním kostele 
ve Vsetíně. Při té příležitosti se mě někteří zpěváci či zpěvačky 
už po několikáté ptali, zda by nemohli mít příležitost zpívat při 
celé mši svaté v neděli, včetně ordinária pro mladé. Ve zbývají-
cím čase školního roku bude tedy naší schóle patřit mše svatá v 
9,30 hod a to vždy 1. neděli v měsíci. Je to mše svatá, na které 
je mnoho dětí, pro které mohou být mladí lidé ze schóly dob-
rým příkladem. Kdo rytmické kytarové písně „nemusí“, může 
se zúčastnit jiné mše. Spolu s Petrem Zavičákem uděláme vše 
pro to, aby se mše příliš neprotáhla a trvala jen obvyklou dobu. 
Začínáme 3. března.

o. Pavel

Schola a první neděle v měsíci

(Myslím volby prezidenta ČR.) Nejdřív mne připravily o tolik 
času. Úplně mě to pohltilo, když jsem sledoval různé články na 
internetu a v tisku. Později zase přišel smutek nad tím, jak to do-
padlo. Jenže byl jsem na to už trochu připravený. Ze všeho toho 
jsem vyvodil poučení ve čtyřech bodech. Věřím, že to může po-
vzbudit i ostatní.

Ach ty volby

Digitální fotografie dává úžasné možnosti. Můžete nacvakat 
stovky záběrů a vyberete si nejlepší snímek. Fotografie můžete 
prohlížet na monitoru počítače, na televizní obrazovce i na mo-
bilu. Má to ale jednu nevýhodu. Většina toho, co jste nafotili, 
se stává v počítači nepřehlednou džunglí a některé fotografie 
už v životě neuvidíte. A tak pokud si nepořídíte alespoň někte-
ré fotografie v papírové podobě, zůstanou zapomenuty. Papí-
rová fotografie má ještě další výhody. Daleko lépe se ukazuje 
přátelům. Je to snesitelnější než nutit někoho, aby se díval na 
notebook a sledoval více či méně povedené desítky velmi po-
dobných záběrů.
Jak to tedy dělám já? Když něco nafotím, hned si hodím na „fleš-
ku“ dvě až tři nejlepší fotky, pak jdu do Peroutkovy fotografie na 
náměstí (hned vedle knihkupectví Zdeňka Adamce) a nechám 
si udělat některé větší fotografie na nástěnku či do hodin ná-
boženství a některé menší, které rozdám. Tomáš Peroutka má 
ve svém obchodě vynikající přístroj, který ihned vyrobí žádané 
fotografie ve velmi dobré kvalitě za přijatelnou cenu. Nemusíte 
tedy čekat, než vám některá fotoslužba za dva dny fotografie 
přiveze. Fotografie od Peroutky mají ještě jednu výhodu. Ne-
dávno jsem chtěl jednu méně povedenou roztrhat a nepodařilo 
se mi to. Když si s fotografiemi budou hrát vaše děti, nemusíte 
mít strach, že byste o ně úplně přišli. Myslím si, že jsou dokonce 
i voděodolné.
(Tento článek jsem napsal v zájmu budoucích generací, aby si  
jako generace naše mohly po nás fotografie prohlédnout. Ne-
věřte, že to v počítači po letech najdou a objeví.)

o. Pavel

Kouzla fotografie

padne do oka. Když ji po přečtení nebudete potřebovat, může-
te ji věnovat farní knihovně nebo školní knihovně ZŠ Salvátor. 
Končím prohlášením jednoho z papežů 20. století: Největším 
nepřítelem katolíků je nevzdělanost.

o. Pavel

1. Nespoléhejme na mocné tohoto světa, spoléhejme jedině 
na Boha, který je Pánem a Vládcem celého světa. (viz píseň 
Boha my chceme...)
2. Nespoléhejme na významné osobnosti, ale na pomoc andě-
lů a přímluvu svatých. 
3. Nespoléhejme na moc médií, ať už starých nebo nových. Ra-
ději objevme sílu modlitby a postu.
4. Modleme se za prezidenta, premiéra, vládu a naši vlast. Sva-
tý Pavel říká, že si to přeje především. Na prvním místě žádám, 
aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny 
lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom 
mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a váž-
nosti. (1Tim 2,1-2)
Uvažoval jsem i takto: Kdyby Miloš Zeman zmizel opět na Vyso-
čině, asi by se za něho těžko někdo modlil. Teď se za něho bude 
modlit mnoho věřících. Karel Schwarzenberg se naštěstí modlí 
sám a mnozí jeho věřící přátelé a kněží, včetně jeho zpovědníka, 
se za něho budou modlit dál. Tomu se říká Boží ekonomie. A na 
pana prezidenta určitě z nebe dohlédne svatý Václav, který je 
podle největšího Čecha Karla IV. věčným držitelem královské 
koruny české.
(Naprosto se ztotožňuji s komentářem Jiřího Zajíce v Katolic-
kém týdeníku č. 6 na str. 5. Fakt si myslím, že by všichni farníci 
měli KT číst, přestože ve volbě prezidenta nezůstal nad věcí.)

o. Pavel
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Ženy a matky ve Šternberku před několika lety obnovily staro-
bylý zvyk z první poloviny 18. století – obětování svíce. 1. úno-
ra 1741 přinesly dvě ženy do klášterního kostela ve Šternberku 
voskovou svíci vážící 21 liber (asi 10 kg) jako oběť Matce Boží, 
aby skrze její přímluvu byla Morava uchráněna od vpádu Prusů.
V letošním roce opět přinesly šternberské matky do farního 
kostela před sochu Šternberské Madony velkou obětní svíci. 
Rok od roku se připojuje stále více žen z širokého okolí, aby také 
prosily s rozžatou svící Matku Boží za ochranu a dar víry pro své 
děti a odvrácení zla od svých rodin.
V roce 2005 poprvé připutovaly i matky z hnutí Modlitby ma-
tek společně se modlit za své děti. Podle přibližných odhadů 
putovalo k Panně Marii do Šternberka v loňském roce přes 700 
maminek, v letošním roce již 900.
Z naší farnosti se Hromniční pouti letos zúčastnilo asi deset žen. 
Na pouti nás svou přítomností a promluvou velmi povzbudil 
otec biskup Josef Hrdlička. Hovořil o Roku víry a důležitosti eu-
charistie. Vyzýval nás ke spojení našich srdcí, srdcí matek, které 
se zde modlily za matky našeho národa a za naši mladou ge-
neraci. Jeho výzva byla silná a velmi povzbuzující pro všechny 
přítomné. Otec biskup nás vyzval, abychom beze strachu vložily 
všechny své prosby do náruče Šternberské Madony, do náruče 
maminky všech maminek, u jejíchž nohou jsme se tento den 
setkaly. Ona zná hlubiny srdce každé z nás. Máme myslet i na to, 
že právě teď – v této chvíli, není v naší zemi nikde víc maminek 
spolu než právě zde.
Homilie otce biskupa Hrdličky byla pro nás pohlazením, povzbu-
zením a radostí, že církev o maminkách ví a stojí za nimi, spolé-
há na ně a počítá s nimi.

Za modlitby matek Zdena Krupičková

Hromniční pouť ve Šternberku

Pane Bože, od svého dětství jsem se ráda modlila. Modlitba 
je pro mne to nejcennější, co mi dobří rodiče darovali. Děkuji 
ti, Pane, že jsem se směla dočkat stáří. Kdybych byla zemřela 
dřív, nebyla bych se naučila tomu, co je důležité: mít trpělivost, 
umět čekat, snést osamělost, považovat ty mladší za moud-
řejší, uznat bez závisti to lepší na druhých. Pane, mám několik 
proseb: Pomoz mi, abych se naučila víc mlčet. Chraň mne od 
chuti neustále jiné poučovat. Pomoz mi, abych si své životní 
zkušenosti uměla nechat pro sebe, dokud mě někdo nepožádá, 
abych mu je sdělila. Pane, vím, že jsem stará a neduživá, ale dej 
mi, prosím tě, tu velikou milost, abych podle této skutečnosti 
dovedla prakticky žít svůj všední den. Odejmi ode mne ctižá-
dost vyrovnat se mladým a chovat se tak, jako bych ještě byla 
schopná všude ke všemu něco říci. Už mnohé zapomínám. Dej 
mi pokoru poctivě si to přiznat. Pomoz mi, ať si své potíže a 
svou neduživost nechám pro sebe. Daruj mi cennou schopnost, 
abych jiné svou nemocí nenudila. Pomoz mi také, abych uměla 
zapomenout na staré „dobré“ časy, které ani nikdy nebyly. Když 
už tolik zapomínám, proč ne i toto? Učiň, Pane, ať jsem dobrá. 
Dej mi dobromyslné srdce, dětsky jasné, průhledné jako hor-
ský pramen. Vždycky jsem tolik milovala prameny. Tam je ještě 
všechno tak původní, hezké a jednoduché. Právě takovou bych 
také chtěla být. Pane, často jsem mrzutá, nelaskavá a nedůtkli-
vá – i proto, že už všechno neslyším a že už tak jasně nevidím. 
Daruj mi důvěru a laskavé pochopení pro druhé, daruj mi po-

Modlitba ve stáří

koru a tu nezištnou dobrotu, která nepřehlédne nic dobrého a 
která také nic špatného nepřenáší dál. Dej, Pane, ať se odvra-
cím od tohoto nedokonalého světa a dej mi touhu po Domově 
u tebe. A daruj mně milost žít tak, aby se mladí lidé nebáli stáří 
a přáli si také tak prožívat jeho dny. Amen.

převzato z KT

Manželská setkání 2013
Většina z nás do manželství 
vstupovala s množstvím krás-
ných snů, očekávání, radosti 
a láskyplných citů. Jak šel čas 
poznávali jsme však i stinnou 

stránku našich vztahů. Mnohdy jsme si uvědomili, že jsme na 
manželství nebyli dostatečně připraveni. 
Sdružení YMCA Setkání nabízí propracovaný program „Manžel-
ská setkání“, kde se partneři učí budovat a posilovat svůj vztah. 
Hlavním programem je týdenní motivačně vzdělávací kurz pro 
manželské páry. Jeho náplní jsou přednášky o vztazích muže a 
ženy v manželství, doplněné skupinovou prací. Ve skupinách 
3 – 4 párů se zamýšlíme nad tématikou přednášek a nad pro-
blémy v našich vztazích. Společně se svojí skupinou nebo sa-
mostatně v párech hledáme řešení vlastní situace a učíme se 
zvládat partnerské neshody a konflikty. Vzájemně se obohacu-
jeme a učíme  se ze svých zkušeností. Snažíme se prohloubit 
vzájemnou lásku a porozumění mezi manželi.
Pobíraná témata se týkají manželské komunikace, rozdílů mezi 
mužem a ženou, zdravého sebevědomí, odpuštění, naplňování 
potřeb a sexuality. Přednášejí manželské páry, které nabízejí 
svědectví z vlastního života.
Podmínkou účasti na kurzu je dobrovolná účast obou manželů a 
ochota účastnit se celého společného programu.
Každý den je možné zúčastnit se společné modlitby a bohosluž-
by. Do programu je zařazen také čas pro odpočinek a sdílení.
Manželé s sebou mohou vzít i své děti, o které se starají vy-
školení mladí lidé (pečovatelé), kteří pro ně připravují zajímavý 
program.
Na kurzech jsou k dispozici k osobním rozhovorům také zkušení 
psychologové, psychoterapeuti a duchovní.
Manželská setkání jsou křesťanským ekumenickým společen-
stvím otevřeným všem, kteří chtějí usilovat o prohlubování jed-
noty a lásky muže a ženy v manželství.

Letošní kurz Manželská setkání proběhne v Kroměříži ve dnech 
30. 6. – 7. 7. 2013.

Kromě týdenních kurzů pro manžele připravuje sdružení YMCA 
Setkání i další programy – víkendy pro muže i ženy, pro otce a 
děti, pro matky a děti, pro manžele, tábory pro rodiny a další.

Více informací o nás a o našich akcích najdete na www.setkani.org 
nebo na Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 632 00 
Brno, email: michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768



8

Nejen prací živ je člověk…

Člověk je tvor společenský, proto ke svému životu potřebuje 
druhé lidi, které má rád, se kterými se chce setkat a strávit s 
nimi určitý čas.
Tuto příležitost využilo přibližně 130 návštěvníků z řad zaměst-
nanců, přátel a příznivců Charity Valašské Meziříčí na 1. charit-
ním plese, který se uskutečnil v pátek 8. února 2013 ve Spole-
čenském domě v Rožnově pod Radhoštěm.
K tanci i poslechu hrála dechová hudba Straňanka, která je ví-
tězem Zlaté křídlovky a Mistrem Evropy dechových hudeb. Bě-
hem programu se představil DJ Zahradníček a své taneční umě-
ní předvedla flamenková skupina ze Zlína.

Po celou dobu konání plesu bylo možné ochutnat kvalitní vína a 
nechyběla ani bohatá tombola, o kterou byl velký zájem.
Ve tvářích návštěvníků byla vidět spokojenost a pohoda. Což je 
pro organizátory celé akce velmi potěšující.
Je milé, že i v dnešní uspěchané době a čase, který nabízí velké 
množství kulturního vyžití, se lidé dokážou bavit a alespoň na 
chvíli zapomenout na každodenní starosti.
Jménem Charity Valašské Meziříčí děkuji všem dárcům za při-
spění cenami do tomboly i všem, kteří pomohli při organizaci 
plesu.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

731 340 299

Charita Valašské Meziříčí uspořádala 1. charitní ples
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Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Karolína Anna Zelová

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Irena Hrušková *13. 1. 1951 †30. 1. 2013, Bratří Čapků 685
Miloslava Kulčárová *18. 3. 1936 †6. 2. 2013, Švabinského 650
Marie Bartasová *17. 5. 1924 †9. 2. 2013, Tylova 4, Ostrava-Zábřeh

Valašské Meziříčí

Anastazie Šefraná *17. 4. 1924 †7. 2. 2013, Lešná 15

Lešná

Litanie díků za Benedikta XVI.

Národní pouť do Svaté země

Dobrý Bože, děkuji ti za všechno, co jsi církvi a světu daroval 
skrze svého pokorného služebníka Benedikta XVI:
 • za jeho odvahu pokračovat ve stopách Jana Pavla II.,
 • za to, že 8 let nesl kříž papežské služby v pokročilém   
  věku,
 • za jeho moudrost a lásku k Písmu svatému,
 • za jeho úctu a lásku k liturgii,
 • za všechny jeho encykliky, papežské listy a za každé   
  Tebou inspirované slovo,
 • za jeho lásku k mladým lidem,
 • za to, že se setkal s mládeží v Kolíně nad Rýnem,
  v Sydney a v Madridu,
 • za jeho úžasnou návštěvu v České republice, při které  
  jsme se s ním mohli setkat,
 • za to, jak celý svět i nás upozornil na Pražské Jezulátko,
 • za podporu, kterou věnoval Neokatechumenátu
  a dalším hnutím,
 • za to, že prohlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného,
 • za to, že prohlásil za blahoslaveného
  Charlese de Foucauld,
 • za to, že měl odvahu předat veslo někomu dalšímu,   
  když docházejí síly.

Za to všechno a mnoho dalšího Ti Bože děkuji.
o. Pavel

Česká biskupská konference schválila hlavní program národní 
pouti v závěru Roku víry do Svaté Země. Informace jsou na in-
ternetových stránkách. Jednotlivé cestovní kanceláře, které se 
na realizaci této akce podílejí, potřebují již nyní zmapovat zá-
jemce o účast na této mimořádné události.
Jednotlivé diecéze spolupracují se svým ustanoveným poutním 
referentem, členem poutního výboru národní poutě do Svaté 
Země. V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obracet i pří-
mo na uvedenou elektronickou adresu:
info@narodnipoutdosvatezeme.cz

Mons. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK

zŠ salvátor
Další literární úspěchy

V minulém čísle ŽF jsme informovali o literárním úspěchu Miri-
am Vančurové a jen o týden později škola obdržela z nakladatel-
ství Fragment další dopis s čestným diplomem a knihou pro žá-
kyni Šárku Vlčkovou z 8. ročníku. I když se neumístila mezi třemi 
nejlepšími, porotu její práce velmi zaujala a dodatečně ocenila. 
A nesmíme zapomenout ještě na jeden literární úspěch. V sou-
těži O poklad strýca Juráša, kterou vyhlásila místní knihovna, se 
dařilo Ondřeji Pospíšilovi z 6. ročníku. V silné konkurenci žáků 
ostatních základních škol obsadil se svým příběhem na téma 
Prázdninové dobrodružství krásné 2. místo. Oběma žákům bla-
hopřejeme a těšíme se na jejich další dílka.

Lyžařský kurz 7. ročníku

V týdnu od 18. - 22. února si užijí svůj lyžařský kurz naši sedmáci. 
Vydají se do lyžařského střediska Karolinka a podle současných 
zásob sněhu se jistě nemusí obávat jeho nedostatku. Hned další 
týden čekají všechny žáky jarní prázdniny a to se na hory vydají 
i další milovníci zimních sportů a že jich na škole máme víc než 
dost.

Misijní koláč

Tato již tradiční akce naší školy proběhne ve dnech 9. - 10. břez-
na. Podrobnější informace přinesou všichni žáci v nejbližší době 
ve svých žákovských knížkách.

Lenka Adámková

Okrskové kolo v basketbalu

Dne 22. ledna proběhlo na ZŠ Šafaříkova okrskové kolo v bas-
ketbalu. Účastnila se ho i naše škola, a to chlapci z 8. a 9. třídy. 
Naši hoši prokázali, že to s "baskeťáckým" míčem rozhodně umí 
a sehráli velmi dobré zápasy. Nestačili pouze na našeho tradič-
ního rivala z Vyhlídky a obsadili krásné 2. místo. Za to všem klu-
kům patří pochvala.

Karlovský pohár mládeže v běhu na lyžích 2013

Dne 25. ledna 2013 proběhl další ročník již tradičního závodu v 
běhu na lyžích "Karlovský pohár mládeže". Na upravených tra-
tích ve Velkých Karlovicích se sešlo velké množství závodníků, 
včetně těch z naší školy. Kluci (Vojtěch Fuksa, Ladislav Haiker, 
Adam Škorňa - všichni ze 7. ročníku a Libor Poláček z 9. roční-
ku) nepatřili mezi favority svých kategorií, přesto chtěli směle 
konkurovat hochům z Velkých Karlovic, Vsetína či ZŠ Videčské 
z Rožnova p. Radhoštěm, kteří jsou většinou registrovanými 
závodníky. Hlavně si chtěli užít dobrou atmosféru závodu a pří-
jemný pocit z jízdy. Nakonec se jim vše splnilo, snad i předčilo 
očekávání, jelikož kluci dokázali zajet velmi slušné časy a necha-
li za sebou spoustu kvalitních závodníků. Doufám, že příští rok 
se tohoto závodu opět zúčastníme, a kdo ví, třeba to bude již s 
medailovým umístěním.

Norbert Škorňa
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Jako každý druhý 
rok proběhne ce-
lodiecézní setkání 
mládeže. Tentokrát 
kde jinde než na 
posvátném a staro-
slavném Velehradě. 
Bude to jako vždy v 
sobotu před Květ-
nou nedělí. Z na-
šich farností poje-
de autobus, ve kte-
rém budou mladí 
biřmovanci z Lešné 
(13 až 20 let) a další 
mladí lidé z Lešné i 
Valašského Mezi-
říčí. Na Velehradě 
je čeká bohatý pro-
gram. Mladým li-
dem se většinou na 

toto setkání moc nechce, ale když se vracejí, jsou plni nadšení a 
vůbec toho nelitují. Proto se obracím na všechny farníky, zvláš-
tě na nemocné, aby se za mládež modlili. Pokud má někdo z 
vás ve své blízkosti někoho, komu by podobné setkání prospělo, 
ať se nebojí taktně povzbuzovat. Včas bude oznámeno, v kolik 
autobus či autobusy pojedou a kdy se vrátí.

o. Pavel

Pohled na Valašské Meziříčí, 24. 12. 2012 před Půlnoční mší svatou. Pane, žehnej našemu městu a všem, kdo v něm žijí.         o. Pavel

Romano suno
Rok 2012 byl pro Klub Zeferino rokem nejistoty i úspěchů. 
Přestože činnost klubu je už dlouhodobě ustálená (pracujeme 
s romskými dětmi školního věku na ZŠ Masarykova), nezíska-
lo Zeferino na rok 2012 na svůj provoz žádnou finanční dotaci. 
Charita stála před rozhodnutím, zda Klub Zeferino zavřít, pra-
covníky propustit nebo jít do finanční nejistoty. Nakonec pro-
vozní náklady Zeferino včetně mzdových pokrylo Město Valaš-
ské Meziříčí, za což mu patří velký dík. Vnímáme krok Města 
Valašské Meziříčí jako vstřícný a velkorysý, zároveň si uvědo-
mujeme, jakou míru odpovědnosti vůči našemu městu neseme. 
Úspěšný byl loňský rok i pro naše dětské uživatele. Kromě toho, 
že všichni pokračují statečně ve studiu, získalo osm z nich oce-
nění v literární a výtvarné soutěži Romano suno (Romský sen). 

Ceny jim byly předány v hotelu Palace v Praze a pro všechny to byl 
nezapomenutelný zážitek, doslova romský sen naživo. Všechny 
příspěvky dětí byly autentické a popisovaly události, které v ži-
votě zažily. Pro představu v dnešním čísle Života farností uvá-
dím jeden z oceněných příspěvků od Robina Kandráče a kres-
bu od jeho bratrance Davida. David maloval obrázek ze svatby 
svých rodičů, Robin psal o svém tatínkovi, který je pro něj vel-
kým vzorem. Svůj příspěvek, nazval „Můj velký vzor – můj táta.“ 

„Jmenuji se Robin Kandráč a je mi dvanáct. Chodím do šesté tří-
dy na ZŠ Masarykova. Chtěl bych vám napsat něco o mém hod-
ném tatínkovi, jak si ho vážím, co pro nás děti dělá.
Můj táta se jmenuje Ivan Kandráč a je mu 33 let. Chodí do dvou 
prací, aby nám mohl zaplatiti Hudečku. Mně platí trubku a klavír, 
mojí nejstarší sestře housle a mému nejmladšímu bratrovi kla-
vír. Učí nás hrát i doma a se sestrou ještě k tomu zpívá. Hodně 
mě podporuje v mých zálibách. Jezdí se mnou po koncertech a 
po soutěžích. Táta spolupracuje s Idou Kelarovou, zpívali jsme s 
ní v Hradci Králové s celým velkým orchestrem. Takové máme 
zážitky! A to díky našemu tátovi, to on nám všechno zařizuje. Je 
hrozně hodný. Když vidí, jak někteří lidé žijí v bídě, je mu hrozně 
těžko a chce všem pomoct. Vůbec nemůže vidět trpět děti.
Moc si ho vážím, tak vám to píšu. Vím, že táta to cítí, že si ho 
vážím, ale chci, aby o jeho dobrotě věděli i ostatní lidé. Moc mu 
za všechno děkuji!!!!! Mám ho strašně rád, je nám velkým vzo-
rem. Až budu velký, chci být taky takový dobrý člověk, jako je on. 
I děti budu vychovávat tak, jak on vychovává nás.“
Tolik upřímné vyznání malého Robina. Jistě by takový text potě-
šil nejednoho rodiče...

Naděžda Gilarová
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Křížové cesty: valašské Meziříčí - pátek a neděle 16.45
    Lešná - pátek 16.00

Křížová cesta - cesta lásky
Sv. Faustýně, apoštolce Božího Milosrdenství, Ježíš řekl: 
Duši, která s láskou rozjímá o mém utrpení, dám všechno.
V době postní slyšíme pozvání k modlitbě křížové cesty. Nemá 
to být další závazek. Spíše způsob, jak více poznat Boží lásku. Vy-
užij drahocenný svatopostní čas! Přijď na křížovou cestu! Nauč 
se ji modlit sám. Zajeď na Hostýn. Tam je krásná křížová cesta 
Dušana Jurkoviče. Když ji procházím, modlím se často Korunku 
Božího milosrdenství. (3 až 5 podle toho, jak spěchám). Nechlu-
bím se. Chci dát jen jednoduchý návod, jak se modlit křížovou 
cestu, když se nám nedaří rozjímání. Pokaždé, když se modlíme 
křížovou cestu tak, že jdeme od jednoho zastavení k druhému, 

můžeme získat plnomocné odpustky. Při společné modlitbě 
stačí, když takto kráčí jen jeden, např. ministrant s křížem.
A co to znamená získat plnomocné odpustky? Pokud by se to 
někomu podařilo a zakrátko by zemřel, nezdržel by se v očist-
ci. Pokud by získal odpustky pro zemřelé, vysvobodí jednu duši 
z očistce. (Nelze přivlastnit konkrétní osobě, např. mrtvému dě-
dečkovi. Sám Bůh rozhoduje, kdo bude takto obdarován.) Takto 
nám v nebi přibývají „kamarádi“, kteří nám nikdy nezapome-
nou, že jsme to byli právě my, kdo je z očistce vysvobodil. My je 
neznáme. Oni nás znají a přimlouvají se za nás.

o. Pavel


