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HABEMUS PAPAM
Vatikán. 13. března 2013 byl zvolen 266. papež, argentinský
kardinál Jorge Maria Bergoglio, který přijal jméno František.
Těsně po 20. hodině oznámil kardinál protodiakon:
„Oznamuji vám velkou radost: máme papeže!
Nejdůstojnější eminence pan Jorge Mario, kardinál svaté církve
římské Bergoglio, který přijal jméno František.“
Oznámení kardinála Jeana Louise Taurana vyvolalo vlnu nadšení mezi asi 100 tisíci lidmi přítomnými na náměstí sv. Petra a na
ulici via della Conciliazione.
Ve 20.22 Svatý otec František vystoupil do lodžie vatikánské baziliky a pozdravil zcela zaplněné Svatopetrské náměstí:
„Dobrý večer, bratři a sestry,
víte, že povinností konkláve bylo dát Římu nového biskupa. Vypadá to, že mí bratři kardinálové si pro něj došli téměř na kraj
světa, ale teď jsme tady. Děkuji za vaše přijetí – římská diecéze
přijímá svého biskupa. Děkuji.
Především bych se chtěl pomodlit za našeho emeritního biskupa,
Benedikta XVI. Modleme se za něj všichni společně, aby mu Pán
žehnal a Panna Maria jej ochraňovala.“

Bože, ty sis ve své prozřetelnosti
vyvolil mezi apoštoly svatého Petra
a zbudoval jsi na něm svou církev;
pohleď milostivě na svého služebníka Františka,
kterého jsi učinil Petrovým nástupcem,
a provázej ho svým požehnáním,
ať je tvému lidu viditelným základem a oporou
jednoty ve víře i společenství v lásce.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

(Následovala společná modlitba všech přítomných)
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
A nyní – biskup a lid – zahajme tuto pouť. Pouť římské církve,
která v lásce předsedá všem církvím, pouť bratrství, lásky a
vzájemné důvěry. Stále se za sebe modleme, jeden za druhého.
Modleme se za celý svět, aby v něm vládlo silné bratrství. Přeji
vám, aby tato pouť církve, kterou dnes začínáme, a pouť všech,
kteří mi budou pomáhat – můj kardinál vikář, který je zde přítomen – přinášel plody v evangelizaci tohoto natolik krásného
města. Nyní bych vám chtěl dát požehnání, avšak ještě předtím
vás požádám o jednu laskavost. Předtím, než biskup požehná
lidu, vás prosím, abyste se vy modlili k Pánu, aby mi požehnal.
pokračování na straně 3
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Místo úvodníku

Když čtete denní tisk, někdy jste nadšeni. I na titulních stránkách se objeví fotografie a články, o jakých se nám za komunistů
ani nezdálo. Krásné věci o církvi, o papeži, o náboženství. A pak
se nejednou objeví zpráva nebo komentář, který všechno to
dobré smete jako vlna tsunami.
A člověk neví, jestli má plakat, nadávat na ty, kteří v církvi selhali, na novináře, kteří vytáhnou některé věci v „pravý čas“ a
patřičně to upraví anebo vyčítat Pánu Bohu, že některé věci
dopustil.
Pak naštěstí přijde myšlenka. Jak reagoval Ježíš? Šel na kříž!
Vzal to vše na sebe. A učí nás, jak v podobných situacích jednal.
I my můžeme udělat tři kroky, které nabízím jako východisko.
1. Pokání. „Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem.“
říká Ježíš. Anebo se ptá: „Myslíte, že ti, na které spadla věž v Siloe, byli větší hříšníci, než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Jestli
se neobrátíte, všichni podobně zahynete.“
2. Zástupné pokání. Modlitbu, která to nejlépe vystihuje, najdeme mezi dodatky k proroku Danielovi. (kap. 3) Azarjáš se
modlí uprostřed plamenů rozpálené pece a vyprošuje milosrdenství pro celý národ, bez toho, aby rozlišoval, zda někdo
hřešil méně a někdo více. Modlitbu najdete na straně 4 tohoto
čísla ŽF. Snad se ji aspoň někdo upřímně pomodlí za naši matku
Církev. Matku, která má hodné i zlobivé děti.
3. Jak reagovat na lživá obvinění proti církvi a jejím služebníkům. Budeme-li se obhajovat a bránit, bude to jako červený
hadr na býka. Budeme-li říkat, že jiní hřeší více a horším způsobem, budeme jako Pilát, který si umývá ruce. Než někomu něco
vysvětlovat, je lepší si přečíst, co říká Ježíš v Horském kázání:
„Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit
proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože
máte hojnou odměnu v nebesích.“ (Mt 5,11-12) Prosme Ducha
Svatého, který v podobě holubice sestoupil na Božího Beránka,
abychom se nebáli žít jako ovce mezi vlky.
Všechny tyto tři body obsáhneme, když se budeme modlit korunku Božího milosrdenství, kterou i s okolnostmi, které předcházely jejímu vzniku, jsou na straně 4 ŽF.
o. Pavel

obrazy utrpení Krista z kostela v Roudnici nad Labem

Krátká meditace
nad papežovým jménem
Začíná něco nového. Papež si volí poprvé v dějinách jméno
František. František z Assisi je světec, který je blízký a přijatelný
nejen katolíkům, ale také pravoslavným věřícím a evangelíkům
(protestantům).
Svatý František miloval přírodu. Měsíc, slunce, vítr, trávu, vodu,
zvířata nazýval svými bratry a sestrami. Dokonce i bratra vlka
přesvědčil, aby přestal být zlý.
Svatý František měl na svém těle stigmata – rány Kristovy. Mohl
říci s apoštolem Pavlem: „Spolu s Kristem jsem ukřižován!“ Co
jiného čeká nového papeže!
Svatý František podle svědectví spolubratří dostal v nebi místo
po nejvyšším archandělovi, který byl svržen z nebe – Luciferovi.
Z toho plynou obrovské možnosti, které má, aby bránil církev.
Sám se po smrti svěřil jednomu bratrovi: Mám v nebi takové
možnosti, proč častěji neprosíte o přímluvu a pomoc?
Nakonec je dobré vzpomenout i na sv. Františka Xaverského,
apoštola Indie, Japonska a Číny. Světce z Tovaryšstva Ježíšova
(papež František je první jezuita na Petrově stolci).
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Jiný světec sv. František Saleský vynikal láskyplnou mírností. Nakonec doporučení: přečtěte si Kvítka (Květinky neboli Fioretti).
Anonymní životopis Františka z Assisi. Málokterá kniha má takové kouzlo a sílu. Kniha je velmi útlá, kdo ji přečte, nebude litovat.
o. Pavel

HABEMUS PAPAM
pokračování ze strany 1
Modlitba lidu, který prosí o požehnání pro svého biskupa. Useberme se v tichosti v této vaší modlitbě – nade mnou.“
Kardinál protodiakon poté ohlásil požehnání a udělení plnomocných odpustků.
„Nyní požehnám vám a celému světu, všem mužům a ženám
dobré vůle.“
„Bratři a sestry, než odejdu, mnohokrát vám děkuji za přijetí.
Modlete se za mne a brzy na viděnou! Brzy se setkáme – zítra se
chci jít modlit k Panně Marii, aby ochraňovala celý Řím. Dobrou
noc a hezky si odpočiňte!“ končil svou první promluvu papež
František. 			
www.radiovaticana.cz

Mám velkou radost z toho, že
nový „svatý František“ je hlavou
církve, která má
ohlašovat
chudým radostnou
zvěst - kerygma.
To je něco, co je
dnes
naprosto
nezbytné: chudí
a kerygma. Domnívám se, že
jeho jméno František je vlastně
celé programem
pro církev dnes.
Jednoduchost a
pokora. Je to obyčejný člověk, velmi moudrý a plný
ducha. Chce být
velmi blízko lidem.
Myslím, že je to jedinečné, úžasné, jak Duch Svatý tvoří velké
osobnosti pro dnešní církev. Duch Svatý nám také před lety
vnukl, abychom poslali po dvou mladé lidi hlásat evangelium do
ulic Buenos Aires. Přišli také na arcibiskupské náměstí. Tehdy
jim arcibiskup Bergoglio řekl: „Nu, přišli jste hlásat evangelium
také mě? Rovněž já to potřebuji, rovněž já to potřebuji.“ Skutečnost, že mluvil k lidu diecéze Říma a prosil, aby se za něj modlili,
je úžasná. Je to všechno věc Prozřetelnosti, abych tak řekl, jako
by Duch Svatý byl umělec, který překvapuje.
www.radiovaticana.com
www.zenit.org
www.cammino.info

Duch Svatý - umělec, který překvapuje
Hluboká radost ze zvolení kardinála Jorge Mario
Bergoglia (čti Chorche
Mario Bergolija), arcibiskupa z Buenos Aires, jako
nástupce Petra, který
přijal jméno František,
byla vyjádřena rovněž v
církevních hnutích a nových komunitách. „Jméno, které si vybral papež,
je již obrazem papežství,
které bude pokračovat
jednoduchostí a pokorou,“ řekl Kiko Argüello,
iniciátor Neokatechumenátní Cesty spolu s Carmen Hernandez.
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Azarjášova modlitba

Procházeli se mezi plameny, velebili Boha a dobrořečili Hospodinu. Pak se Azarjáš zastavil, otevřel svá ústa a uprostřed ohně
se takto modlil:
„Požehnaný a chvályhodný jsi, Hospodine, Bože našich otců, tvé
jméno ať je oslaveno navěky. Jsi spravedlivý ve všem, co jsi nám
učinil, všechna tvá díla jsou pravdivá, tvé cesty jsou správné,
všechny tvé soudy jsou pravda. Pravdivá rozhodnutí jsi učinil ve
všem, co jsi uvedl na nás a na svaté město, na město našich otců,
Jeruzalém, neboť podle pravdy a soudu jsi uvedl toto všechno
pro naše hříchy. Hřešili jsme, svévolně se odvrátili od tebe; prohřešili jsme se ve všem, neposlouchali tvá přikázání, nedbali
jsme a nedělali, co jsi nám uložil pro naše dobro. Vše, co jsi na
nás uvedl a co jsi nám udělal, podle pravdivého soudu jsi učinil.
Vydal jsi nás do rukou svévolných nepřátel, hanebných odpadlíků, nespravedlivému králi, nejhoršímu na celé zemi. Nesmíme
nyní otevřít ústa: hanba a opovržení postihly tvé služebníky, ty,
kdo tě uctívají. Nezříkej se nás úplně pro své jméno, neruš svou
smlouvu. Nevzdaluj své milosrdenství od nás pro Abrahama,
kterého jsi miloval, pro Izáka, svého služebníka, a Izraele, svého
svatého. Jim jsi slavnostně slíbil, že rozmnožíš jejich potomstvo
jako hvězdy na nebi a jako písek na mořském břehu. Panovníku, jsme nepatrní mezi všemi pronárody, pro své hříchy jsme
dnes poníženi na celé zemi. V tomto čase nemáme ani vladaře
ani proroka ani vůdce, nemáme celopaly ani zápalné oběti ani
obětní dary ani kadidlo, nemáme místo, kam bychom ti přinesli
oběť prvotin a kde bychom nalezli milosrdenství. Kéž bys nás
přijal pro sklíčenost mysli a pokoru ducha, jako bychom přišli s
celopaly beranů a býků, jako s deseti tisíci tučných beránků. Taková ať je dnes naše zápalná oběť před tebou, dokonalými učiň
ty, kteří tě následují, aby nebyli zahanbeni ti, kdo v tebe doufají. Nyní tě chceme celým srdcem a s bázní následovat a hledat
tvou tvář. Nenechávej nás v hanbě, ale nalož s námi podle své
shovívavosti a podle množství svého milosrdenství. Vysvoboď
nás podle své podivuhodné moci a oslav své jméno, Hospodine!
(Přídavky k Danielovi 3,24a-43)

Dar korunky
Božího milosrdenství
Deníček sestry Faustyny (474-476) v pátek 13/IX (1935)
Večer, když jsem byla ve své cele, uviděla jsem anděla – vykonavatele Božího hněvu. Měl světlé šaty, zářící obličej, pod nohama
oblak, z oblaku vycházely hromy a blesky do jeho rukou a z jeho
rukou vycházely a teprve dopadaly na zem.
Jakmile jsem toto znamení Božího hněvu, které mělo zasáhnout
zemi a zvláště jisté místo, které ze spravedlivých důvodů nemohu jmenovat, spatřila, začala jsem prosit anděla, aby ještě
na chvíli zadržel, že svět bude činit pokání. Avšak vůči Božímu
hněvu má prosba byla ničím. Tu jsem uviděla Nejsvětější Trojici.
Do hloubi mne pronikla velikost jeho majestátu a neodvažovala
jsem se zopakovat svou prosbu. V téže chvíli jsem pocítila v duši
sílu Ježíšovy milosti, která v mé duši bydlí; ve chvíli, kdy jsem si
tu milost uvědomila, jsem byla vytržena před Boží stolec. Ach,
jak veliký je náš Pán a Bůh a jak nesmírná je jeho svatost. Nebudu se pokoušet popisovat tu velikost, neboť zakrátko ho všichni
uvidíme takového, jaký je. Začala jsem Boha prosit za svět slovy,
která jsem vnitřně slyšela.
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Když jsem se takto modlila, uviděla jsem bezmocnost anděla,
který nemohl vykonat spravedlivý trest, jaký si ty hříchy zasluhovaly. Ještě nikdy jsem se nemodlila s takovou vnitřní silou
jako tehdy. Toto jsou slova, kterými jsem Boha prosila:
Věčný Otče, obětuji Ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista za hříchy naše i celého
světa; pro jeho bolestné utrpení buď k nám milosrdný.
Druhého dne, ráno, když jsem vešla do naší kaple, jsem vnitřně
uslyšela tato slova: - Kdykoliv vejdeš do kaple – hned se pomodli tu modlitbu, kterou jsem tě včera naučil. Když jsem se
tu modlitbu pomodlila, uslyšela jsem v duši slova. – Tato modlitba je na usmíření mého hněvu, budeš se ji modlit po devět
dní na obyčejném růženci následujícím způsobem: Nejprve se
pomodlíš jednou Otčenáš a Zdrávas Maria a Věřím v Boha, potom budeš na zrnkách Otčenáše říkat tato slova: věčný Otče,
obětuji ti tělo a krev, duši božství tvého nejmilejšího Syna a
našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa; na zrnkách Zdrávasu budeš říkat tato slova: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Na závěr
se pomodlíš třikrát: Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.

Slovo života na březen 2013
„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“
(Jan 8,7)
Ježíš učil v chrámě, když k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Řekli mu: „… Mojžíš nám v
Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ (Jan 8,5)
Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých. Kdyby se totiž Ježíš postavil proti kamenování, mohli by ho obžalovat, že jedná proti
Zákonu. Podle něj totiž měli přímí svědkové provinění začít házet kamením na toho, kdo hřešil, a lid pak měl pokračovat. Kdyby však Ježíš potvrdil rozsudek smrti, přivedli by ho do rozporu
s jeho učením o Božím milosrdenství vůči hříšníkům.
Ale Ježíš se sklonil a psal po zemi. Tím dával najevo, že ho nemohou zmást. Pak se zvedl a řekl:
„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“
Po těchto slovech se žalobci vytratili jeden po druhém, staršími
počínaje. Mistr se pak obrátil k ženě s otázkou: „´Kam se poděli?
Nikdo tě neodsoudil?´ Odpověděla: ´Nikdo, Pane.´ (…) ´Ani já tě
neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!´“ (Jan 8,10-11)
„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“
Těmito slovy Ježíš zcela jistě nedává najevo, že hřích, jakým je
cizoložství, je dovolený. Jeho slova „jdi a od nynějška už nehřeš“
jasně říkají, jak zní Boží přikázání.
Ježíš chce odhalit pokrytectví člověka, který se činí soudcem
ženy, která zhřešila, aniž by přitom uznal, že on sám je hříšník. Zdůrazňuje tím svůj známý výrok: „Nesuďte, abyste nebyli
souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni.“
(Mt 7,1–2)
Tímto způsobem se Ježíš obrací také k těm, kteří neodvolatelně
odsuzují druhé a neberou v úvahu, že v srdci toho, kdo se provinil, se může ozvat lítost. Jasně ukazuje, jaký je jeho postoj k
člověku, který pochybil: být milosrdný. Sv. Augustin – biskup z
Hippo – řekl, že když žalobci cizoložné ženy odešli pryč, „zůstali
na místě dva: ubohá hříšnice a nejvyšší milosrdenství.“
(Komentář k evangeliu sv. Jana 33,5)

„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“
Jak toto slovo uskutečňovat?
Tak, že před kterýmkoli bratrem nebo sestrou si budeme připomínat, že i my jsme hříšní. Všichni jsme zhřešili, a i když se
nám zdá, že jsme se nedopustili hrubých provinění, musíme si
stále uvědomovat, že možná neznáme závažnost okolností, které druhé přivedly k tomu, že klesli tak hluboko a že se takovým
způsobem vzdálili od Boha. Jak bychom se zachovali my na jejich místě?
Vždyť i my jsme někdy zpřetrhali pouto lásky, které nás mělo
spojovat s Bohem, a nebyli jsme mu věrní.
Jestliže Ježíš, jediný, kdo byl bez hříchu, nehodil jako první na
cizoložnou ženu kamenem, ani my to nemůžeme učinit, ať jde
o kohokoli.
Takže – buďme milosrdní ke všem, vzdorujme podnětům, které nás vedou k tomu, abychom nelítostně odsuzovali. Musíme
umět odpouštět a zapomínat. Neponechávejme si v srdci nic ze
soudů a rozhořčení, které mohou živit hněv a nenávist; ty nás
od bratří vzdalují. Dívejme se na každého novýma očima.
Když budeme mít v srdci namísto posuzování a odsuzování lásku a milosrdenství ke každému, pomůžeme mu začít nový život.
Vždy mu tím dodáme odvahu začít znovu.
Chiara Lubichová

Vzpomínka na Františka Šimíčka
Ve čtvrtek 14. března jsme se rozloučili v našem farním kostele s panem
Františkem Šimíčkem. Pro zajímavost
bych chtěl uvést několik slov z úvodu
ke knize Kovárna duší, kterou František Šimíček napsal. Autorem je Radomír Malý.
Jak různé bývají osudy lidí! Někdo projde životem bez dramatických změn,
jiný kráčí od dobrodružství k dobrodružství. Zvláštním řízením Boží prozřetelnosti mistři tónů - hudebníci, mají své curriculum vitae
tak pestré a proměnlivé. Vzpomeňme na F. Liszta, J. Brahmse,
F. Chopina atd. A netřeba ani chodit tak daleko. Stačí jen přečíst autobiografickou knihu novověkého „Božího troubadoura“
Františka Šimíčka „Kovárna duší“.
František Šimíček, jehož náplní života se stala muzika, byl hudebním skladatelem, varhaníkem v kostele a členem několika
kapel provozujících taneční skladby. Kromě toho byl též politickým vězněm 50. let a jenom o vlásek unikl trestu smrti. O tom
vypráví první díl „Kovárny duší“. Dalo by se logicky předpokládat, že po propuštění na amnestii roku 1960 jeho utrpení skončilo. Omyl! Následovaly šikany občanského charakteru a po
srpnové invazi vojsk varšavské smlouvy roku 1968 hrozba nového zatčení. Musel do exilu složitou cestou přes bývalou NDR a
Finsko, aby se nakonec definitivně usadil ve Fűrthu ve Spolkové
republice Německo. Teprve po listopadu 1989 se mohl vrátit
do vlasti. To všechno je obsahem druhého dílu „Kovárny duší“.
Různě se lidé vyrovnávají se svými komplikovanými životními
osudy. Někdo rezignuje na jakoukoli naději, další se utápí ve
víru bohémských rozkoší. „Kovárna duší“ Františka Šimíčka však
ukazuje ještě jinou, třetí cestu, již si volí dnes málokdo, ale která
je tou nejlepší a nejprospěšnější: Opřít se o pomoc Boží a Panny Marie. Nesnadné dobrodružství života, které si člověk sám

nevybral, nýbrž mu je násilím naordinovali jiní, tak dostává jiný
charakter, jež přesahuje čistě přirozenou rovinu a dotýká se nekonečných galaktických sfér, všeobjímající Boží lásky a dobroty,
zpřítomněné především v Matce Kristově. Její ochranný plášť je
zde připraven vždycky a pro každého.
o. Pavel

Na Velehrad!
V tomto roce upoutá Velehrad naši pozornost několikrát. Vrcholem by mohla být mše svatá s novým papežem 5. července.
Nepředbíhejme však. Před námi jsou Velikonoce a hned po nich
se v sobotu před nedělí Božího milosrdenství uskuteční tradiční
pouť našeho děkanátu za posvěcení rodin a nová kněžská povolání. Posledně jsme byli na Svatém Hostýně a před tím ve Štípě.
Několikrát jsme putovali do olomoucké katedrály. Po několika
letech se tedy vracíme na první místo těchto poutí do velehradské baziliky. Máme se na co těšit. Bazilika i vnější nádvoří mají
za sebou rozsáhlé opravy. Můžeme také navštívit hrob arcibiskupa Stojana a kardinála Špidlíka. Mši svatou zpravidla slouží
otec arcibiskup Jan Graubner. Růženec připraví zašovská farnost. Přede mší svatou bude adorace, kterou už teď připravuji
s Petrem Zavičákem a s naší scholou. Moc se na tuto adoraci
těším, věřím, že při ní zakusíme proměňující Boží přítomnost,
a mám naději, že jak naše schola, tak i naše farnost se na Velehradě ukáže v plné síle. Neváhejte, přihlaste se! Umožněme
především dětem a mládeži, aby poznali jedno z nejdůležitějších světových duchovních center – Velehrad.
o. Pavel

Jak jsem se přepočítal

Nedávno jsem mluvil s jednou paní, která pobývala v nedalekých lázních u Ostravy. Ve všední den se vypravila do blízkého
kostela a byla překvapena, že na mši přišlo kromě pana faráře
jen šest babiček. Někdo by si mohl říct: ještě že to u nás tak
není. Jenže ouha: kdyby někdo přišel na večerní mši svatou v
pondělí ve Valašském Meziříčí, nebo ve čtvrtek v Lešné, mohlo
by se stát, že tam těch lidí bude jen o něco málo více. Samozřejmě namítne někdo, vždyť ve Valašském Meziříčí máme každý
den ranní mši svatou a na té je více lidí než na večerní. A Lešná,
ta se teď také trochu polepšila. Snad se to bude lepšit dále.
A teď konečně napíšu, v čem jsem se přepočítal. Když je o
prázdninách jiný pořad bohoslužeb než během školního roku,
bývala ve čtvrtek místo mše svaté svatá hodina, neboli hodinová adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Myslím si, že o prázdninách přicházelo na tuto adoraci poměrně
dost lidí, zvláště když se na konci podávalo svaté přijímání. Když
jsem se rozhodl, že čtvrteční večerní mši svatou během školního roku nahradím adorací se svatým přijímáním, myslel jsem,
že bude počet lidí stabilní, a pro ty, kteří chodí i ve všední den
do kostela, bude adorace určitou alternativou a náhradou. Je
pravda, že mše svatá je mše svatá. Někdy ale chvíle strávené v
tichu při adoraci pomohou lépe se připravit na svaté přijímání,
na prožívání mše svaté. Jak jsem byl překvapen, když jsem nedávno adoraci ve čtvrtek zahajoval i ukončoval, že v kostelních
lavicích je jen malá hrstka lidí.
Touto cestou bych chtěl povzbudit naše farníky, aby využívali všech možností, které v našich kostelích máme. Nejde o to,
abychom si říkali, jak jsme dobří, že máme plný kostel, ale jde o
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duchovní boj, který probíhá na mnoha frontách po celém světě.
Když vidíme, že zlo mobilizuje své síly, měli bychom obléci plnou
duchovní výzbroj pro boj pod korouhví Kristovou. Samozřejmě
není možné modlit se v kostele a zanedbávat své povinnosti v
rodině. Když však hledáme Boží království, bude nám přidána
také Boží pomoc pro naše zaměstnání a rodinné záležitosti.
Nakonec ještě malá změna v tom, jak bude čtvrteční adorace
probíhat. Začátek jako vždy bude v 18 hodin. První půlhodina
bude probíhat v tichu, během ní se bude zpovídat. Asi od 18.30
hodin bude společná modlitba s knězem nebo jáhnem zakončená svátostným požehnáním a svatým přijímáním v 19 hodin.
o. Pavel

Příprava na biřmování v Lešné
Po Vánocích jsem mimo jiné položil našim biřmovancům otázku: „Co tě nejvíce zaujalo na přípravě na biřmování a jak tuto
přípravu prožíváš?“ Zde jsou některé odpovědi biřmovanců:
• Od začátku přípravy jinak prožívám mše svaté. Více poslouchám, co kněz říká.
• Jsem ráda, že jsem se přinutila k četbě evangelia, a doufám,
že se už k tomu nebudu nikdy muset nutit, ale že už to bude
mým každodenním pokrmem.
• Pro mne jednoznačně nejsilnějším zážitkem byla adorace
v kostele ve Valašském Meziříčí. Neskutečně krásné písně v
dechberoucím podání.
• Přemýšlet musím nade vším, o čem se na přípravě hovoří, protože jsem nebyla vychována k víře v Boha a vše je pro mne nové.
• Je to fajn, denně se na chvíli zastavit a přečíst si úryvek z Písma svatého... Písmo svaté je plné citátů hodících se do života.
• Líbila se mi přednáška o Svaté zemi – myslím, že až nám povyrostou děti, že se tam s manželem určitě jednou vydáme.
• Nejvíce mne zaujal film o otci Piovi „Mezi nebem a zemí“.
• Líbil se mi film o vesmíru i rozumové úvahy o tom, proč Bůh
musí existovat. Je dobré mít v zásobě dost argumentů, když se
mě někdo zeptá, proč věřím v Boha. Ten, kdo se ptá, už jej hledá.
• Velmi na mne zapůsobila adorace ve Valašském Meziříčí. Zpívala jsem s chutí od srdce, nechala jsem se unášet, měla jsem
radost.
• Oslovil mě ten dopis, který máme napsat arcibiskupu Janu
Graubnerovi. Nečekal jsem, že něco takového na biřmování
může být.
• Hned jedna z prvních příprav byla o našem srdci. Myslím, že
nějaká svatá přirovnala srdce k hradu, který má sedm okruhů
komnat. Když dokážeme projít všech sedm okruhů, v sedmé
komnatě uprostřed je Bůh. My ho máme ve svém srdci, ale musíme se k němu dostat.
• Vzpomínám si na adoraci ve Valašském Meziříčí, byly to okamžiky, které mi připadaly strašně krásné, možná ty nejkrásnější
chvíle strávené v kostele.
o. Pavel

Hudba v kostele

Nejdříve si přečtěte, co nám kněžím napsal otec arcibiskup Jan
Graubner:
Drazí bratři,
v Roku Eucharistie jistě často mluvíme o této svátosti a jistě
také častěji prodléváme v přítomnosti svátostného Krista. Dnes
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mám na srdci tři věci, které se týkají Eucharistie, a měli bychom
je v tomto roce udělat.
1. Zkontrolujte, prosím, jestli jsou posvátné nádoby užívané při
mši svaté opravdu důstojné. Někde je třeba vyčistit nebo i nově
pozlatit obětní misky či opravit kalichy, někde je potřebné nové
kalichové prádlo.
2. Sjednoťme liturgické postoje aspoň v následujícím: Při přinášení obětních darů (pokud nejsou spojeny s přímluvami) věřící
sedí. Vstanou až na modlitbu nad dary, tedy po tom, co skončí
recitace odpovědi na výzvu: Modlete se, bratři a sestry. (Výjimka je jen při okuřování lidu, kdy mohou zůstat už stát.)
3. Kde je to aspoň trochu možné, obnovme zpěv schol při každé
nedělní mši svaté a svěřme jim zpěv ordinárií a žalmů. Sólo varhaníka považujme jen za náhražku chybějící scholy. Tu nemusí
tvořit jen mládež. Někde zpívají krásně muži nebo ženy, jinde
děti nebo jen jedna rodina. Nevidím jako šťastné, když někde
zpívá mládež s kytarou, ale vůbec se nezapojí do zpěvů s varhanami. Ať mají všude své místo dětské a mládežnické zpěvy, ale
ať mladí zpívají i s dospělými, ať plní liturgický úkol scholy.
Děkuji Vám za pochopení a snahu prožívat eucharistii hluboce a
slavnostně a tak do krásné bohoslužby zapojovat všechny skupiny věřících.
Váš arcibiskup Jan (ACO leden 2013).
Věřím, že tato slova najdou odezvu u všech farníků. Není totiž
lehké sladit všechny požadavky a různé hudební chutě účastníků bohoslužeb. Chápu, že hudba v kostele by měla mít uměleckou úroveň. Také je nutné, pokud chceme, aby mládež zpívala,
aby ji to bavilo. Někdo zase ty kytary a bubny nemusí. Ať se na
to podíváme z kterékoli strany, bude to vždycky o kompromisu.
Na první mši svatou, při které zpívala od A do Z naše schola
(3. března), se ke mně dostaly pochvalné reakce. Potěšilo mě,
že i na mši svaté v 9.30 jsou schopni lidé zpívat a to poměrně
s chutí a nahlas. Věřím, že podobně proběhnou i ostatní mše
svaté vždy první neděli v měsíci a to až do konce školního roku.
Navíc chci povzbudit účastníky ostatních bohoslužeb v našich
farnostech, aby přinášeli svým zpěvem Hospodinu oběť chvály.
Není to vždy jednoduché. Nezapomínejme však, že kdo zpívá,
3x se modlí a když zpěvem chválíme Boha, můžeme obdivuhodně zakoušet Jeho přítomnost (Pán přebývá ve chválách svého
lidu).
o. Pavel

Velikonoční koncert
V neděli 7. dubna v 16 hodin se uskuteční ve farním kostele
velikonoční koncert Chrámového sboru, Komorního orchestru
při ZUŠ, zazní také varhanní skladby v podání současných i bývalých žáků varhanní třídy Bohumíra Kratochvíla. Zaposloucháme se do hudby postního a velikonočního liturgického okruhu.
Zajímavým zpestřením bude violoncellový koncert A. Caldary,
italského barokního mistra, který přednese za doprovodu komorního orchestru Dalibor Pimek, pedagog ZUŠ. Protože tento koncert bývá tradičně na druhou neděli velikonoční, kterou
papež Jan Pavel II. ustanovil jako neděli Božího milosrdenství,
chceme hudbou přispět k hlubšímu prožití a promeditování
adorace, která je pro tuto neděli zavedena.
Srdečně zvou účinkující.
Bohumír Kratochvíl

ZŠ Salvátor

Fryšták
Tak už polovina žáků II. stupně si prožila
své skvělé dny v DIS ve Fryštáku. 9. ročník si pobyt prodloužil na celý týden,
spojili jej zároveň se svým výletem. Naši
sedmáci pobyt zažili poprvé a podle reakcí žáků to stálo za to. No a šesťáci a
osmáci si musí počkat až na duben, ale
těší se stejně jako všichni ostatní. Když v tyto dny ještě vyjde
počasí, nebude to mít chybu.
Lyžařský kurz I. stupně
Tři „stateční“ učitelé I. stupně si vzali na svá bedra organizaci lyžařského kurzu našich nejmenších - a že jich nebylo málo, hned
plných 40. Úplní začátečníci i pokročilí lyžaři si užili 5 lyžařských
dnů ve středisku Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Počasí se jim
vystřídalo jako v aprílu, ale všichni vydrželi až do úplného konce.
Úrazy se jim vyhnuly, takže ať žije lyžařský kurz ve školním roce
2013/2014.
Celostátní přehlídka pěveckých sborů v Odrách
Naše Broučky čeká další velká akce. V úterý 19. 3. se v Odrách
uskuteční celostátní přehlídka pěveckých sborů. Přejeme jim
mnoho úspěchů a velký dík paní učitelce Žanetě Bezděkové za
trpělivost a její mistrovství ve vedení našich malých i větších
zpěváků.

provozuje Charita Valašské Meziříčí u mlékáren, funguje zavedeným způsobem již dvacet let. Kdo má zájem, může k nám věci
dovézt, nikoho neodmítneme. Není však v našich silách pro věci
jezdit. Tímto bychom chtěli vysvětlit případné nedorozumění,
které vzniklo s organizací sbírky 22. února 2013.
Pro přehled uvádíme znovu kontakty, provozní dobu a stručnou
rekapitulaci toho, jak Vaše dary pomáhají:
• Díky Vaším darům mohou lidé v nouzi a sociálně potřební vybavit si své domácnosti, opatřit si základní oblečení a celkově
vylepšit svoji nepříznivou situaci.
• Velká část těchto darů má přímé využití pro uživatele služeb
Charity VM. (Denní centrum pro lidi bez domova, Noclehárna,
Terénní služba, Soc. rehabilitace, Azylový dům pro matky s dětmi a další.)
• Díky Vaší štědrosti se nám podařilo vybavit lůžkovinami Centrum služeb pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm, Humanitární krizové centrum pro osoby bez přístřeší.
• Zbytky vln, látek, rukodělný materiál nabízíme do Chvalčova
do zařízení pro zdravotně postižené osoby, kde slouží k výrobě
různých rukodělných výrobků a drobností.
KDE NÁS NAJDETE?
Charitní šatník je součástí zařízení Služeb pro lidi bez domova,
nachází se za zelenou bránou po pravé straně. Budova služeb
sídlí vedle Mlékáren VM.

Benefiční koncert
Ve čtvrtek 11. 4. 2013 se v 17 hodin v našem farním kostele
uskuteční již tradiční Benefiční koncert, z jehož výtěžku škola
financuje naši adoptivní dceru v Indii. Zveme všechny příznivce
naší školy i jejich přátele či známé na tuto příjemnou kulturní
akci.
Lenka Adámková

„Ne každá sbírka má
humanitární charakter“
Milí přátelé a příznivci Charitního šatníku. Obracím se na Vás s informací ohledně „Humanitární sbírky“, která se konala dne 22. února
2013 a byla avizovaná občanům nejen ve Valašském Meziříčí, ale také v okolních obcích
formou letáku do schránek. Její začátek byl
naplánován na 9.00 hodin. Organizace, která
tuto sbírku pořádala, nebyla Charita Valašské
Meziříčí, ale firma RE-CO CZECH, s.r.o, která na letáku uvedla,
že věci budou předány humanitárním organizacím. Kterým, to
už zde neuvádí.
Občané připravili své věci ke dveřím nebo na chodník, jak jim
bylo doporučeno v letáku. Stalo se pak následně to, že k některým lidem pro věci nepřijeli. Věci zůstaly zapadané sněhem,
protože v ten den hustě sněžilo. Na nás pracovníky Charity se
pak lidé odvolávali, proč jsme si pro věci nepřijeli. Následovaly
mnohé telefonáty do Charitního šatníku a lidé nás žádali, abychom si pro připravené věci přijeli.
Tímto chceme dát veřejnosti na vědomí, že se od této sbírky
distancujeme, nemáme s ní nic společné. Charitní šatník, který

Ul. Zámecká 1, Valašské Meziříčí, 757 01
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí – Čtvrtek od 07.00 – 15.00 Pátek od 07.00 – 12.00
KONTAKTY:
Bc. Hana Sulovská – vedoucí charitního šatníku 739 706 634
Další kontakty: 739 706 574, 571 620 997, 733 741 678
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!
ZA VAŠE DARY PŘEDEM DĚKUJEME!!
Za kolektiv Charitního šatníku Bc. Hana Sulovská

Znáte SASanky?
Tento poněkud poetický název evokující přicházející jaro a probouzející se přírodu po zimním spánku ve skutečnosti označuje
další ze služeb sociální prevence Charity Valašské Meziříčí. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zkráceně
SAS. Z této zkratky je pak název SASanky odvozen. Nabízí se i
přirovnání – tak jako sasanky oživují jarní přírodu, tak SASanky
„oživují“, lépe a výstižněji řečeno podporují a sanují rodinu, která má vážné problémy a neumí je vlastními silami bez podpory
řešit. Při naší práci vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina, nejlépe vlastní, biologická. Naší
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snahou je tedy podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro
naplňování potřeb dítěte.
Co je vlastně posláním naší služby? Je to aktivizace rodin s nezaopatřenými dětmi, kdy není v možnostech, schopnostech,
dovednostech a postojích rodiny samostatně plnit své základní funkce. Nástrojem pomoci je podpora a vedení jednotlivých
členů rodiny při obnově těchto funkcí.
A jakéže ty funkce vlastně jsou?
• Vytváření zdravých citových vztahů mezi rodiči a dětmi (vzájemný pocit lásky, bezpečí, jistoty, přijetí a vzájemného respektu)
• Vytváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj všech členů rodiny (otevřenost a respekt, přiměřená kontrola dětí, nastavovaní hranic, neagresivní prostředí, vnímání každého dítěte
jako jedince, vnímání a respektování potřeb odpovídající danému věku dítěte apod.)
• Vytváření prostoru pro výchovu a vzdělávání dětí (vedení
dítěte k hodnotám a normám společenského chování, učení
společenskému chování, podpora a vytváření prostoru pro
zájmové aktivity odpovídající věku dítěte a běžně dostupným
možnostem, zacházení s komunikačními prostředky a médii,
vhodný výchovný přístup rodičů k dítěti, společné trávení volného času rodičů a dětí)
• Zabezpečení životních potřeb všech členů rodiny (oblečení
adekvátní ročnímu období a věku, vybavené prostory pro bydlení, hygiena, školní pomůcky, lékařská péče)
Minimálním cílovým stavem naší podpory je zastavení propadu
rodiny, optimálním naopak zlepšení její životní úrovně a zvýšení
kompetencí rodičů k výchově a péči o své děti.
Co všechno rodinám nabízíme:
• Poskytujeme poradenství - např. o druhu sociálních služeb, o
dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o možnostech
získání bydlení
• Podporujeme zvyšování rodičovských i sociálních kompetencí a sociální mobilitu jednotlivých členů rodiny

• Spolupracujeme na posílení vnitřních zdrojů jednotlivých členů rodiny
• Poskytujeme podporu a pomoc při vytváření podmínek pro
pravidelnou školní docházku dětí, jejich přípravu na vyučování
a smysluplné využívání volného času
• Působíme preventivně proti předčasnému ukončování vzdělání
• Pomáháme při řešení konkrétních problémů rodiny spojených s hospodařením a chodem domácnosti, bydlením, vztahy
v rodině a péčí o dítě
• Poskytujeme možnost nácviků péče o dítě, doučování, trávení volného času, vedení domácnosti, hospodaření, sociálních
kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských a zdravotnických zařízení
• Podporujeme rodiny v jejich aktivním a samostatném řešení
obtíží
• Podporujeme dospělé členy rodiny v hledání zaměstnání a
setrvání v něm
• Poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevňování rodinných a společenských kontaktů, motivujeme klienty k zapojení
blízké rodiny do řešení jejich situace
• Zprostředkováváme klientům služby a aktivity dostupné lokálně i finančně
• Minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí
• Rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby
• Na místní i regionální úrovni pracujeme na změně přístupu k
sociálně vyloučeným rodinám
Své služby poskytujeme terénní formou, přímo v domácím prostředí rodiny v obcích s rozšířenou působností Valašské Meziříčí,
Rožnov pod Radhoštěm a Hranice na Moravě. Všechny činnosti
jsou poskytovány dle zákona o soc. službách bezplatně.
Naďa Gilarová

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2013
Lešná

Jasenice

Hrachovec

16.00 hodin

17.30 hodin

VELKÝ PÁTEK
29. března 2013

15.30 - křížová cesta
16.00 - velkopáteční
obřady

16.45 - křížová cesta
17.30 - velkopáteční
obřady

BÍLÁ SOBOTA
30. března 2013

19.00 hodin

19.00 hodin

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
31. března 2013

8.30 hodin

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
18.30 hodin

PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ
1. dubna 2013

8.30 hodin

10.00 hodin

Upozornění: Mše svatá v sobotu 30. března 2013 v Krásně nebude!
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Valašské Meziříčí

ZELENÝ ČTVRTEK
28. března 2013

10.00 hodin

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
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Agnostici o Benediktu XVI.

Mariánské informace

Neobvyklé reakce na zásadní rozhodnutí Benedikta XVI. ukončit pontifikát přinesl Vatikánský deník L´Osservatore Romano,
který sesbíral názory několika známých ateistů: francouzského
myslitele Michela Onfraye, španělského antiklerikálního spisovatele Javiera Cercase a indického aktivisty jménem Lenin
Raghuvanshi. Deklarovaný francouzský ateista Michel Onfray
vyjádřil pro italský deník Il Messaggero (26. 2.) svůj obdiv k
Benediktu XVI. za „jeho schopnost vést dialog na vysoké úrovni“, ocenil dále papežovu knihu Ježíš Nazaretský, jejíž první díl
považuje za jeden z „nejvelkolepějších duchovní textů“. „Kdyby
církev byla republikou, řekl bych, že papežovo rozhodnutí je velkým republikánským gestem,“ říká Onfray na papežovu abdikaci.
Španělský spisovatel Javier Cercase řekl pro italský list Corriere
della Sera (26. 2.), že gesto Benedikta XVI. je „tím nejrevolučnějším gestem a vyvolává obdiv a úžas“. Podle tohoto španělského spisovatele Benedikt XVI. „přiznal svoji slabost, ale vyšel
z toho jako gigant.“ Pro agenturu Asia News se vyjádřil také indický aktivista, Lenin Raghuvanshi, původně hinduistického vyznání, který se nyní hlásí k agnosticismu: „Díky učení Benedikta
XVI. jsem pochopil, - říká Raghuvanshi - že nejsem proti Bohu.
Bohu, který mluví o lásce a soucitu, lidské důstojnosti a právech
pro všechny a který pečuje o chudé a odmítá nespravedlnost a
skrze charitu se stará o nemocné a utiskované.“ Podle indického agnostika je „pro budoucnost lidstva životně důležité přijímat učení velkého duchovního vůdce, kterým je Benedikt XVI.“

• Víkendový seminář „Vnitřní uzdravení“ vedený P. Eliasem Vellou z Malty se uskuteční ve dnech 3. - 5. května 2013 v ČM
Fatimě Koclířov.

					

Milan Glaser
www.radiovaticana.cz

Hned na něj navazují exercicie „Růst ve víře“ ve dnech
6. - 9. května 2013 vedené rovněž P. Vellou.
• Duchovní obnova „S Pannou Marií v Roce víry“ vedená P. Andrejem Čajou ze společenství Rodiny Panny Marie se uskuteční
ve dnech 21. - 23. června 2013 v ČM Fatimě. (Vřele doporučuji.)
• Další oblastní setkání Fatimského apoštolátu je plánováno na
úterý 28. května 2013 v našem kostele.
• Pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku je plánována na sobotu 8. června 2013 na svátek Neposkvrněného Srdce Panny
Marie.
• Pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje je plánována ve
dnech 15. - 21. září 2013. Přijímám přihlášky.
Václav Chládek

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Nikolas Mitáš
Sebastián Kadlečík

Daniela Bronislava Knápková

Beáta Klára Olbertová

Nela Masaříková
Jan Fojtík
Adam Král

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Josef Žniva *16. 4. 1948 †11. 2. 2013, Pod Kameněm 310, Krhová
Marie Černochová *21. 3. 1912 †18. 2. 2013, Poličná 251
Ing. František Kubenka *25. 1. 1932 †19. 2. 2013, Zašovská 169
Marie Šandorová *22. 2. 1926 †19. 2. 2013, Na Příkopě 580
Ludmila Indráková *16. 3. 1934 †20. 2. 2013, Krhová 352
Mgr. Pavel Kotas *1. 2. 1931 †24. 2. 2013, Seifertova 705
Jelena Laštovičková *11. 3. 1919 †24. 2. 2013, J. K. Tyla 1412
Pavel Růžička *11. 2. 1947 †25. 2. 2013, Krhová 405
Eva Černá *16. 12. 1959 †22. 2. 2013, Na Potůčkách 423
Stanislav Báchor *22. 4. 1944 †25. 2. 2013, Jasenice 19
Lucie Malčíková *27. 4. 1979 †27. 2. 2013, Na Kněhyni, Prostřední Bečva
Štěpánka Jugová *18. 11. 1930 †2. 3. 2013, Štěpánov 347
Marie Fabiánová *16. 11. 1930 †4. 3. 2013, Podlesí 142
František Šimíček *10. 6. 1923 †8. 3. 2013, Křižná 641

Lešná
Stanislav Podzemný *18. 8. 1944 †23. 2. 2013, Perná 41
Marta Skýpalová *22. 12. 1935 †26. 2. 2013, Příluky 3
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Než zvony odletí do Říma
(o Lešenských zvonech)
V roce 1732 dostala věž v Lešné tři zvony. Největší byl sv. Michal
o váze 1000 kg, sv. Jan Nepomucký o váze 560 kg, sv. Valentin
o váze 261 kg a ve vížce na hlavním oltářem sv. Cyril a Metoděj
o váze 110 kg.
V roce 1917 byly sebrány tři zvony: sv. Jan Nepomucký, sv. Valentin a sv. Cyril a Metoděj. Největší zvon sv. Michael zůstal, neboť pan farář dal místo něj 1 q pšeničné mouky. Jelikož malým
zvonem - sv. Cyrilem a Metodějem se zvonilo při pozdvihování,
tak po domluvě s P. Farkašem z kláštera v Choryni daroval
P. Farkaš Lešné z kláštera menší zvon, který byl instalován do
vížky kostela.
Nové
zvony
byly pořízeny v
roce 1926 a to:
sv. Jan Nepomucký o váze
657 kg a sv. Valentin o váze
404 kg v ceně
30 307 Kč.
V roce 1942
byly sebrány
dva zvony - sv.
Jan Nepomucký a a sv. Valentin - a to přesně
2. března 1942.
Měl být sebrán
také největší zvon sv. Michael, ale byl nakonec uchráněn hrabětem Kinským, který vše vyřídil na Gestapu v Brně.
Po válce darovala paní Honková zvon, který přivezla ze zámku z
Morkovic. Ten je zatím na věži. Dříve se s tímto zvonem zvonilo
poledne. Váží asi 45 kg.
Zvon sv. Michela byl 9. července 1969 zapsán jako Národní kulturní památka.
Miroslav Kostiha

Celá konstrukce, na které visí největší lešenský
zvon Michal, je ve velmi
špatném stavu a to až do
té míry, že by další zvonění mohlo podle odborníků narušit statiku
věže. Proto bych chtěl
poděkovat Luboši Čaputovi za nápad zprovoznit malý cirkusový zvon,
který je na věži kostela.
Ve spolupráci se Stanislavem Holíkem vše dali
do pořádku a Stanislav
Holík teď při každém
pohřbu ochotně tahá
za provaz zvonu, a zvon
svým zvukem doprovází
naše zemřelé na poslední cestě. Moc jim za tuto iniciativu děkuji. Děkuji všem, kdo přispívají na opravu konstrukce. Dík patří i Miroslavu Kostihovi za
informace o zvonech.
o. Pavel

cirkusový zvon od paní Honkové

Pohled na lešenský kostel od hřbitova. Úkol nejen pro děti - najdi sv. Hostýn
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Naděje

Možná se ptáš, proč jsem tady vložil takovou smutnou fotku. Když se na ni dívám,
začínám se učit, co je naděje. Sníh jednou roztaje, pole se zazelenají, budou plné obilí,
stromy rozkvetou a přinesou ovoce. Kéž bychom se takto uměli dívat na lidi kolem
sebe i na svůj život.
Když se podíváš na vedlejší obrázek Krista s rozepjatýma rukama, možná si říkáš: „Je
to Kristus ukřižovaný nebo vzkříšený?“ Anděl říká ženám, které šly nedělního rána

Koho hledáš?

ke Kristovu hrobu: „Vím, že hledáte Ježíše Krista ukřižovaného. Není tady, byl
vzkříšen.“ Za malou chvíli Ježíše potkaly.
Hledaly ukřižovaného, našly vzkříšeného.
Pokusme se o to také ve svém každodenním životě. 		
o. Pavel

Misijní koláč

Základní škola Salvátor děkuje všem za spolupráci při akci Misijní koláč. Všem, kdo koláče napekli, i těm, kdo přispěli finančně.
Vybralo se 14 774 Kč.
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