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KDO UVĚŘÍ A BUDE POKŘTĚN, BUDE ZACHRÁNĚN
Možná znáš někoho, koho rodiče „zapomněli“ pokřtít. Nebo se 
jim to podařilo, ale pak se už nic nedělo. Pro všechny takové 
od 14 let výše se nabízí následující možnost. Příprava na křest a 
první svaté přijímání v dospělém věku.
 První setkání pro tyto zájemce, případně pro ty, kdo je alespoň 

zpočátku budou doprovázet, se uskuteční v pondělí 22. dubna 
v 19.30 v učebně na faře. Setkání bude neformální, orientační. 
Ten, kdo se ho zúčastní, se ještě k ničemu nezavazuje. Budeme 
se scházet jednou za dva týdny. To znamená, že další setkání bu-
dou 6. května, 20. května atd. a budou zveřejňována pravidelně 
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Vzpomínka na Františka Kubenku

v ohláškách. Je možné, aby na tato setkání do konce školního 
roku přicházeli další zájemci. Někteří z těchto účastníků budou 
pokřtěni již o Velikonocích roku 2014. Nechci ale předbíhat. Pří-
prava dospělých na křest má být tak dlouhá, aby ten, kdo se 
nechá pokřtít, mohl říct se sv. Pavlem: „Vím, komu jsem uvěřil 
a jsem přesvědčen.“
Záleží tedy také na každém z nás, abychom případné zájemce 
nejenom oslovili, povzbudili a doprovodili na místo setkání, ale 

Před očima máte možná poslední fotografii Františka Kubenky. 
Jako každoročně za posledních 19 let jsem byl já a další kněží 
hosty u manželů Kubenkových na štědrovečerní večeři. Nikoho 
z nás nenapadlo, že se v tomto složení příští rok již nesejdeme. 
Na snímku vidíte zleva Františka Kubenku, jeho manželklu Jarku, 
mne, kaplana Bohumila Svítoka, děkana Karla Janečku (fotogra-
fie byla pořízena samospouští).
Krátce po pohřbu mi nejméně dva kněží řekli: „Už dlouho mě 
žádná bohoslužba tak nepovzbudila.“ Věřím, že podobný pocit 
měli všichni, kdo se přišli s Františkem rozloučit.
Pokud mohu mluvit sám za sebe, přestože jsem Františka znal, 
byl jsem překvapen, kolik toho náš malý nenápadný František 
stačil ještě v posledních letech pro Boží království udělat. Pro-
tože to mnozí z našich farníků neví, chtěl bych ještě některé 
skutečnosti připomenout.
V době totality František dost riskoval. Když studoval dálkově 
teologii, byli častými hosty v jeho bytě teologové – disidenti 
Otto Mádr, Josef Zvěřina a další. František také v této době neo-
hroženě šířil samizdat – nelegální náboženskou literaturu.
Když přišla svoboda, přijal jáhenské svěcení a několik roků po-
máhal jako jáhen ve farnosti Rožnov pod Radhoštěm. Práce v 
kanceláři, příprava snoubenců, příprava na křty, bohoslužby 

také se za ně vytrvale modlili. Sám jsem byl překvapen, jak ra-
dikálně tuto myšlenku vyjadřuje modlitba za kmotřence, která 
byla uveřejněna v předminulém čísle Života farností a která je 
k dispozici na stolku u kancionálů. Prosím tedy i ty, kdo mezi 
kandidáty na křest nikoho nemají, aby se tuto modlitbu tu a 
tam pomodlili za ty, kteří se na křest budou připravovat. O totéž 
prosím i za ty, kteří v minulosti přijali křest jako dospělí a někde 
se nám zatoulali.

o. Pavel

slova, výuka náboženství, návštěvy nemocných atd. Když ode-
šel do jáhenského důchodu, ochotně zase pomáhal ve farnosti 
Valašské Meziříčí. Kromě toho před 17 lety se svou manželkou 
Jarmilou začali s druhým společenstvím Neokatechumenátní 
cestu. František nejenom ochotně pomáhal jako jáhen při eu-
charistii a bohoslužbách slova, ale také se svou manželkou pro-
cházeli důsledně touto formací zaměřenou na obnovu křtu po 
jednotlivých etapách (první a druhé skrutinium, úvod do mod-
litby atd.). Navíc se jako zástupce katolické církve zúčastňoval 
pravidelných ekumenických setkání představitelů různých 
křesťanských církví v našem městě. A dalo by se psát ještě dále. 
Například byl František také salesiánský spolupracovník. Věřím, 
že i tento článek může povzbudit mnohé farníky, aby se mohli 
zeptat Ježíše: „Co mohu, Pane, udělat pro Tebe?“

o. Pavel

Fotografie na titulní straně
Na fotografii na titulní stránce je Petr Jiříček z Vysoké. Momen-
tálně chodí do osmé třídy. Fotografii jsem pořídil asi před pěti 
lety.

o. Pavel
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Duchu Svatý, zjev se!

Litanie k Duchu Svatému

Na začátek možná otřepaný vtip: V jedné farnosti přemýšlel 
farář, co udělat, aby se farníci obnovili v Duchu svatém. S var-
haníkem se domluvil: Schováš si pod kabát holuba a když při 
svatodušní mši zazpívám „Duchu Svatý, zjev se!“, vypustíš holu-
ba z kůru do kostela. Když to lidé uvidí, budou to považovat za 
zázrak a obrátí se. Uprostřed bohoslužby nastal tento okamžik. 
Farář zpívá: Duchu Svatý, zjev se – varhaník se dívá pod kabát a 
ve zděšení zjistí, že holub pošel. Farář zpívá o tón výše: Duchu 
Svatý, zjev se, a varhaníkovi stéká pot po zádech. Když se zvolá-
ní ozve potřetí, zapívá mocným hlasem jako odpověď: Nepřijde, 
udusil se! 
Co všechno by nejeden farář udělal pro to, aby oživil víru svých 
farníků. Jakou radost máme, když někdo prožije opravdové 
vnitřní obrácení. Jak nás kněze ubíjí, když mnozí farníci prožívají 
svou víru jen tradičně, zvykově a formálně. Jakým osvěžením je, 
když se setkáte s člověkem, ve kterém evidentně působí Duch 
Svatý. Takový člověk dobře zná své chyby, nemyslí si, že je lepší 
než ti druzí, ve svém srdci zpívá Bohu chvály, hladoví po Božím 
slově, modlitba ho nenudí a v kříži, který ho potkává, vidí velký 
užitek. Jak dospět k takovému životu v Duchu Svatém? Za měsíc 
budeme prožívat svatodušní svátky. Bylo by dobré už teď se na 
ně připravovat, a tím spíše v devítidenní přípravě po Nanebe-
vstoupení Páně. Proto chci již teď dát několik inspirací jak prožít 
následující dny.
1. Znovu v tomto čísle Života farností otiskuji litanie k Duchu 
Svatému. Mnozí farníci mají s touto modlitbou velmi povzbudi-
vé zkušenosti.
2. Náš vztah k Bohu má být jakousi trojnožkou, která pevně 
stojí, aniž by se viklala. Jde o osobní vztah ke každé ze tří osob 
Nejsvětější Trojice. Pokud budeme upřímní, s Duchem Svatým 
komunikujeme nejméně. Vyprosme si tuto milost třeba modlit-
bou litanií k Duchu Svatému.
3. Mexická mystička, služebnice Boží Conchita Armida 
(1862 – 1937), nebyla osoba Bohu zasvěcená, ale měla s man-
želem devět dětí, z nichž se žádné nedostalo na scestí. Její mys-
tická vytržení se u ní střídala s všední domácí prací hospodyně. 
Napsala: „Být manželkou a matkou nebylo nikdy překážkou pro 
můj duchovní život.“ V jejím Duchovním deníku jsou tato slova 
o Duchu Svatém: „Je-li někde smutek, je to proto, že se duše 
neutíkají k tomuto Božskému Utěšiteli, k němu, který je doko-
nalou duchovní radostí. Je-li někde slabost, je to proto, že se 
duše neopírají o toho, který je neporazitelná Síla. Jsou-li zde 
bludy, je to proto, že se pohrdá jeho světlem. Víra uhasíná pro 
nepřítomnost Ducha Svatého. V celé Církvi se žádný den ne-
vzdává Duchu Svatému ta úcta, která mu patří. Většina zla, kte-
ré řádí na poli Církve a duší, je důsledek toho, že není přiznáno 
Duchu Svatému prvenství, které náleží této třetí osobě v Troji-
ci...“ Opakem zanedbání Ducha Svatého je zasvěcení, o němž 
v Duchovním deníku píše: „Jednoho dne, který není daleko, v 
centru mé Církve, u svatého Petra se uskuteční zasvěcení světa 
Duchu Svatému a milosti tohoto božského Ducha se vylijí na 
šťastného papeže, který je vykoná. Je Božím přáním, aby celý 
svět byl zasvěcen Božskému Duchu, aby on se vylil na zemi v 
nových Letnicích.“
4. Letos budeme prožívat společně Svatodušní Vigilii v sobo-
tu večer před sesláním Ducha Svatého v našem farním kostele. 
Bude to 18. května v 19 hodin. Byl bych rád, aby se této slav-
nostní bohoslužby zúčastnilo mnoho farníků a aby se na tom, 
co se bude zpívat a hrát, podílela jak naše schlóla, tak i členo-
vé různých společenství (Neokatechumenát, přátelé Komunity 

blahoslavenství, Fatimský apoštolát, Modlitby matek a další). 
Součástí bohoslužby bude lucernarium (průvod se svícemi), a 
také křest dětí. Už teď se modleme, aby se Duch Svatý dotýkal 
při této bohoslužbě lidských srdcí.
5. Pokud výše zmíněné inspirace nikoho neinspirují, prosím 
holubáře Jana Peroutku, aby byl na Letnice připravený s holu-
bem pod kabátem na kůru našeho kostela. 

o. Pavel

Za každou prosbou se opakuje Buď veleben!
Duchu Svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v 
srdci svého služebníka.
Duchu Svatý, který jsi uctívaný s Otcem i Synem, nauč mě žít ve 
stálé přítomnosti Boží.
Duchu Svatý, který jsi uctívaný s Otcem i Synem, nauč mě žít po-
dle vůle Nejvyššího.
Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat 
Tě a upřímně Tě milovat.
Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v 
úplné odevzdanosti a v úplné důvěře v Boha.
Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň 
své lásky.
Duchu Svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat písmo svaté.
Duchu Svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se 
modlit.
Duchu Svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a ve 
vyrovnanosti ducha.
Duchu Svatý, planoucí výhni lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě.
Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skrom-
nosti.
Duchu Svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě chápat 
cenu utrpení.
Duchu Svatý, bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně vyu-
žívat drahocenný čas.
Duchu Svatý, z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé ne-
lásky a pýchy.
Duchu Svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zby-
tečným představám a myšlenkám.
Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné 
činnosti a planým řečem.
Duchu Svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a 
umět promluvit v pravý čas.
Duchu Svatý, lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným.
Duchu Svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.
Duchu Svatý, laskavý učiteli, nauč mě správně jednat s lidmi.
Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a ni-
kdy nevzpomínat na křivdy.
Duchu Svatý, obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby 
jiných a nezanedbávat dobré skutky.
Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k do-
konalosti.
Duchu Svatý, před nímž není nic utajené, nauč mě unikat svodům 
ďábla.
Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit 
se z područí těla i ďábla.
Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, do Tvé ochrany svěřu-
ji svoji rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi.
Duchu Svatý, nauč mě se svou Božskou pomocí žít ke cti a slávě 
Boží, ke spáse duší a k radosti Matky Boží, abych mohl umírat 
jako služebník užitečný. Amen.
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Modlitba s „Františkem“

Slovo života na duben 2013

Před asi 10 lety se mi dostala do rukou modlitba k Panně Marii 
jednoho z kardinálů katolické církve. Jeho jméno mi nic neříka-
lo, ale modlitbu jsem přijal, jelikož se v ní obracím k Té, která 
rozmotává a rozvazuje zauzlované a různě zamotané situace. 
K modlitbě je i obrázek, na kterém jeden z andělů podává Pan-
ně Marii pásku různě zamotanou a plnou uzlů. V jejích rukách se 
stává páskou rozvázanou a krásně hladkou, kterou přebírá na 
druhé straně jiný z andělů. Toť umělecké vyjádření moci, kterou 
Panně Marii propůjčil její milující Syn Ježíš.
A jelikož jsem účasten různých zamotaných situací, které se tý-
kají mne, ale také oveček Božích, které přijdou s tím či oním 
problémem, modlitbu jsem se začal modlit. Jméno autora mod-
litby je Jorge Mario Bergoglio, do 12. března 2013 známé pře-
devším v Argentině a od 13. března 2013 známé celému světu, 
i když více jako Svatý otec František.
Pokud by se někdo chtěl tuto modlitbu rovněž modlit, ať už za 
své složitosti nebo za někoho druhého, nabízím zde její text:
Svatá Maria, Božích milostí plná, během dnů svého života jsi 
s naprostou pokorou přijímala Otcovu vůli a ďábel nebyl nikdy
 schopen svázat Tě svým zmatkem.
U svého Syna oroduješ za naše nesnáze a naplněná laskavos-
tí a trpělivostí dáváš nám příklad, jak rozvázat uzly našeho 
života.
A tím, že zůstáváš stále naší Matkou, spravuješ a vyjasňuješ 
vazby, které nás spojují s Pánem.

Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, svým mateřským Srd-
cem rozvazuješ uzly našeho života. Prosíme Tě, abys vzala do 
svých rukou ... (jméno osoby, pro jejíž potřebu se modlitba 
koná) a osvobodila jej (ji) od uzlů a zmatků, jimiž útočí náš 
nepřítel.
Pro své milosrdenství, svou přímluvou a svým příkladem nás 
osvoboď od všeho zlého, Paní naše, a rozvaž uzly, které nám 
brání sjednotit se s Bohem tak, abychom Jej, osvobozeni od 
hříchů a chyb, mohli nalézat ve všech věcech, mohli mít svá 
srdce v jeho Srdci a mohli Mu vždy sloužit v našich bratřích a 
sestrách. Amen.

Přeji co nejvíce vyslyšených modliteb.
Václav Chládek

„Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého.“ (Jak 5,9)

Abychom lépe pochopili Slovo života, které se nám předkládá 
pro tento měsíc, je třeba si připomenout okolnosti, které vedly 
k jeho napsání. Byly to těžkosti, k nimž docházelo v křesťan-
ských komunitách, kterým byl list apoštola Jakuba určen. Šlo o 
pohoršení, společenskou diskriminaci, sobecké užívání bohat-
ství, vykořisťování dělníků, o víru projevující se spíše slovy než 
skutky atd. To vše podněcovalo zášť a rozmrzelost jedněch vůči 
druhým, což vedlo k nespokojenosti v celém společenství.

„Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého.“
Tedy už v apoštolské době bylo možné pozorovat to, co v našich 
společenstvích vidíme i dnes. Největší těžkosti pro náš život víry 
často nepřicházejí zvenčí, ze světa, ale spíše zevnitř. Pramení z 
určitých situací, které uvnitř nastanou, a z chování našich bratří, 
které není v souladu s křesťanským ideálem. To vyvolává pocit 
rozmrzelosti, nedůvěry a strachu.

„Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého.“
Ale jestliže všechny tyto více či méně závažné rozpory a nedů-
slednost mají svůj kořen v ještě málo osvícené víře a v dosud 
velmi nedokonalé lásce k Bohu a bližnímu, pak první reakcí 
křesťana nemá být netrpělivost a neústupnost, ale to, co nás 
učí Ježíš. On od nás žádá, abychom trpělivě čekali, snažili se 
druhým porozumět, byli milosrdní, a tak umožnili vzklíčit zase-
tému semínku dobra, jak to vysvětluje podobenství o plevelu 
(Mt 13,24-30.36-43).

„Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého.“
Jak tedy žít Slovo života tohoto měsíce, které nás staví před 
těžkou stránku křesťanského života? I my patříme do nějakého 
společenství (rodina, farnost, sdružení, pracovní kolektiv, spo-
lečenství občanů), kde bohužel může být spousta věcí, které 
podle nás nejsou v pořádku. Může jít o problematické povahy, 
názory, způsoby jednání, nedůslednost, které nás trápí a které 
v nás vzbuzují odmítavé reakce.
Je tedy tolik příležitostí, jak dobře žít Slovo života tohoto měsí-
ce. Místo reptání a odsuzování, ke kterému můžeme být pokou-
šeni, buďme snášenliví a snažme se o pochopení. Pak v rámci 
možnosti můžeme bratra i napomenout. Ale především vydá-
vejme křesťanské svědectví tím, že na případné nedostatky v 
lásce a v nasazení u druhých budeme reagovat větší láskou a 
nasazením z naší strany.

Chiara Lubichová
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Malá modlitební povzbuzení

Miloš a František

1. Před několika měsíci jsem se na faře v Loučce modlil růženec 
s Luďkem, který tam bydlí. Před sebou jsem měl na zdi několik 
svatých obrázků. V jednu chvíli mě upoutal obraz Pražského Je-
zulátka. V srdci jsem pocítil velikou lásku k malému Ježíškovi. 
Doslova mi srdce zahořelo a poskočilo radostí. Asi za minutu mi 
přišla na mobil SMS: „Zdravím od Pražského Jezulátka a modlím 
se za tebe.“ Kdo by řekl, že modlitba může být tak rychle vysly-
šena?
2. Nedávno jsem navštívil sv. Hostýn a protože jsem měl tro-
chu více času, prošel jsem si Jurkovičovu křížovou cestu a bě-
hem ní se pomodlil pětkrát korunku Božího milosrdenství. Po 
návratu domů jsem si přečetl článek, který jsem napsal o ko-
runce do Života farností. Hned potom jsem si namátkou otevřel 
deníček svaté Faustýny a oči mi padly na tato slova: „Líbí se mi 
řeč tvého srdce, modlitbou korunky přibližuješ lidstvo mému 
milosrdenství.“ (Ježíš sestře Faustýně)
3. Po delší době jsem navštívil jednu paní, která má již 90 let a 
ona se mi svěřila: „Když jsem prožívala těžké chvíle, dal jste mi 
za pokání po zpovědi, abych se pomodlila píseň č. 422 C: Du-
chu Svatý sestup k nám. Moc mi to tenkrát pomohlo a tak jsem 
se tuto modlitbu naučila nazpaměť. Ve chvílích, kdy si ji častěji 
opakuji, se cítím velmi krásně.“ Možná je to i tím, že se církev 
často modlí: „Bože, dej, ať v Duchu svatém správně smýšlíme a 
vždy se radujeme z jeho útěchy.“
4. Pravidlo sv. Ignáce z Loyoly pro pravé smýšlení, které mu-
síme mít v bojující církvi: Chválit častou účast na mší svaté, 
stejně zpěvy, žalmy a dlouhé modlitby v kostele i mimo něj. 
(Z duchovních cvičení zakladatele jezuitského řádu)

o. Pavel

Nejedná se o nikoho jiného než o nového prezidenta a papeže. 
Někdo mi možná vytkne, jak o tom můžeš psát dohromady. To 
se k sobě vůbec nehodí. V něčem ano.
Když nedávno probíhala historicky první přímá volba preziden-
ta, byl jsem příjemně překvapen, kolik významných osobností 
ze světa kultury se postavilo za kandidaturu Karla Schwarzen-
berga. Určité zklamání jsem ale prožil, když po volbě někteří 
nedokázali unést porážku a vzkazovali na hrad: „Miloši Zema-
ne, nejste náš prezident.“ Jak daleko máme k politické kultuře 
například v USA, kde stačí, aby kandidát zvítězil o jeden jediný 
hlas, a je všemi přijímán jako platně zvolený prezident. O tom 
je přece demokracie.
Proč o tom píšu i v souvislosti s volbou papeže Františka? Tato 
volba není sice demokratická, o budoucím papeži rozhodují kar-
dinálové jmenovaní předchozími papeži. Církev je ale společen-
stvím těch, kteří věří v působení Ducha svatého. Z tohoto pohle-
du by bylo velmi špatné, kdybychom srovnávali, nebo dokonce 
proti sobě stavěli minulého a současného papeže. Každý z nich 
je poslán Bohem do určité doby a může církev i svět vlastním 
způsobem obohatit. Jestliže dojde k nějakým změnám, pak je 
třeba si říct: Přišel čas na změnu. Co bylo dobré pro církev včera, 
nemusí být nejlepší dnes. Není tajemstvím, že se o vliv v církvi 
snaží dva extrémní proudy - konzervativní a liberální. Nebylo by 
dobré, abychom se schovávali za jednu nebo druhou barikádu 
a odtud „stříleli“ po těch, kdo mají odlišné názory. Také není 
dobré, abychom papeže k jednomu či druhému proudu řadili. V 
církvi by měl mít hlavní slovo střední proud, ve kterém jde pře-
devším o hlásání evangelia, vydávání svědectví a záchranu duší. 

Všechno ostatní můžeme přijímat, jen pokud to někomu na ces-
tě k víře pomůže. Z tohoto pohledu mohou sehrát i zmíněné 
extrémy pozitivní roli. Kéž je pro nás jednota v církvi jednotou 
v různosti. Kéž se navzájem doplňujeme a obohacujeme. Raduj-
me se z toho, že někdo osloví i ty lidi, ke kterým bychom se se 
svými postoji a názory nikdy nedostali. Závěrem zásada, která 
nám může hodně pomoci: „In necessariis unitas, in non nece-
ssariis libertas, in utrisque caritas.“ V podstatných věcech jed-
nota, v méně důležitých svoboda a nadevšechno láska.

o. Pavel

Živý růženec
I když základ modlitby růžence se od jeho vzniku nemění, 
je několik možností, které tuto modlitbu zpestřují. Jednou 
z několika možností je i hnutí „Živý růženec.“ Zakladatelku 
tohoto hnutí Paulinu Jaricotovou (+1862) inspirovala myšlenka 
modlitby ve větším společenství a také skrze rozjímavou 
modlitbu růžence napodobit ducha prvotních křesťanů.
V naší farnosti vzniklo hnutí Živého růžence v sedmdesátých 
letech. Existuje ve Valašském Meziříčí již přes čtyřicet let. Jeho 
vznik je spojen s příchodem faráře otce Antonína Hefky a dvou 
řeholních sester (Slovenek), které mu vedly na faře domácnost. 
Do Meziříčí přišli z Jiřetína pod Jedlovou v Čechách.
První skupinku tehdy vytvořily členky chrámového sboru. 
V dalších letech se počet skupinek rozšiřoval a k dnešku je 
do hnutí zapojeno v naší farnosti 90 členů v šesti skupinkách. 
Vedoucími nových skupinek byly dnes již zemřelé členky 
chrámového sboru Urcová, Michoňková, Barošová, Kočibová...
V každé skupince je 15 členů. Každý člen „Růže“ se modlí denně 
jeden určený desátek. Desátky jsou určeny a rozděleny členům 
skupinek tak, aby se celá skupinka každý den pomodlila celý 
růženec.
Každý člen „Růže“ dostane určené tajemství, které se modlí 
každý den po celý měsíc. Rozpis desátků je pro každého člena 
vypracován na delší období – obvykle na celý rok. Daný je i 
společný modlitební úmysl zahrnující biskupy, kněze i laiky a 
vyprošující pro ně Božího Ducha a Boží milosrdenství.
Za uplynulých čtyřicet let za zemřelé přicházeli noví členové, 
ale i nyní přivítáme každého, kdo se chce do tohoto způsobu 
modlitby zapojit. Přihlásit se zájemci mohou u paní Jaroslavy 
Jindrové.
O modlitbě růžence se zdánlivě nedá říci nic nového, ale i při 
tomto způsobu modlitby se před námi otevírá nová hloubka a 
nenahraditelný význam této modlitby.

Bohumila Kulišková

Stát se dnes bezdomovcem
je snadné

Společnost bezdomovců je velmi rozmanitá, 
jsou tu tací, kteří jsou nevyučeni bez jaké-
hokoliv vzdělání. Někteří jsou naopak bývalí 
úspěšní podnikatelé, ale způsobili při podni-
kání škodu, kterou nebyli schopni uhradit a 
nebyli proti ní pojištěni. Jiní jsou lidé s velký-
mi dluhy, kteří o všechno přišli. Nechybí ani 
rozvedení lidé bez majetku nebo lidé okrade-

ní a lidé dlouhodobě bez práce, psychicky nemocní apod. Jsou 
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Mariánské informace

Čtvrteční adorace - změna

• V sobotu 25. 5. 2013 se uskuteční u Žiliny na Slovensku 
3. modlitební den Panny Marie z Medžugorje za účasti P. Marin-
ka Šakoty, faráře z Medžugorje, Terezky Gažiové a společenství 
z Medžugorje. Program tvoří přednášky o. Marinka, svědectví, 
modlitby sv. růžence, adorace a mše svatá. Na obou předcho-
zích dnech jsem byl přítomen, proto vřele doporučuji. Odjezd 
autobusu bude 25. 5. 2013. v 6.30 hodin. Návrat po 21.00 hodi-
ně. Je nutné se mi přihlásit včas.
• Další oblastní setkání Fatimského apoštolátu se uskuteční v 
úterý 28. 5. 2013.

Václav Chládek

V minulém čísle Života farností jsem psal o tom, že se po dobu 
čtvrteční adorace od 18.00 do 18.30 hodin bude zpovídat. My-
slel jsem hlavně na období před Velikonocemi a před nedělí 
Božího milosrdenství. Ani v těchto velmi exponovaných dnech 
nebyl ve čtvrtek večer příliš velký zájem o svátost smíření. Do 
budoucna tedy z toho vyplývá, že se bude zpovídat během ado-
rací do konce školního roku pouze před prvním pátkem v mě-
síci: tj. 2. května a 6. června. Jak to bude v novém školním roce, 
budete včas informováni.        o. Pavel

DIS Fryšták
Těch, kteří o tomto místě ještě neslyšeli, není ve Valašském 
Meziříčí jistě mnoho. Jedná se o Dům Ignáce Stuchlého, kde 
prakticky celoročně probíhají tzv. Orientační dny pro žáky od 6. 
ročníku po všechny třídy středních škol. Jen tři dny stačí na to, 
aby žáci prožili něco, co by si přáli prožívat alespoň jednou týd-
ně - hry, soutěže, zábavu, sport, divadlo, organizace týmu i pře-
mýšlení nad nejlepším řešením při zdolávání jakýchkoli překá-
žek. Není divu, že se žákům odtud nechce domů, snad jenom 
vyprat prádlo, pořádně se vyspat a opět hurá do Fryštáku. Bu-
dou vzpomínat opravdu na mnoho zážitků a také na skvělé jídlo 
a chutné zmrzlinové poháry, které přímo mistrně připravovala 
paní za barem. A tyto úžasné chvíle prožili i naši žáci II. stupně. 
V průběhu března až do začátku dubna se zde vystřídaly všech-
ny třídy od 6. po 9. ročník a nikdo nepřijel zklamán. Velké díky 
všem instruktorům v čele s jejich vedoucím Lukášem Petruchou. 
Už se těšíme na příští školní rok. Prý pojedeme opět!!!

Benefiční koncert 2013
Čtvrtek 11. 4. 2013 byl pro naši školu dnem již tradičního bene-
fičního koncertu. Letos se nekonal v čase předvánočním, jelikož 
hlavní organizátorka, paní učitelka Žaneta Bezděková, měla v 
tomto období nespočet vystoupení. Ale není myslím důležité, 
v jakém čase se koncert uskuteční, hlavně že splní své poslání 
a vybrané peníze budou zaslány naší „adoptivní“ dceři na po-
moc ve studiu. Letos kromě našich skvělých Broučků vystou-
pil pěvecký sbor Plamínek z Holešova, recitace se ujala Nikola 
Obrová z 8. ročníku, na kytary zahrály Magdaléna Hruškovská 
s Kateřinou Příhodovou a na varhany Marek Mikušek z 9. roč-
níku. Děkujeme nejen paní učitelce Bezděkové, ale také všem 
návštěvníkům koncertu a dárcům za jejich finanční příspěvky. 
Vybralo se 6 000 Kč, což je přesně částka na jeden rok studia 
naší „adoptivní“ dcery.       Lenka Adámková

zŠ salvátorzde i ntelektuálové a takoví, kteří si na život venku natolik zvykli, 
že jim tento způsob života vyhovuje a jsou schopni venku pře-
spávat dokonce i za tuhých mrazů. 
A právě těmto lidem bez domova je „TERÉNNÍ SLUŽBA“ Charity 
Valašské Meziříčí určena. Pracovníci Terénní služby za nimi do-
cházejí přímo do squotů, do jejich provizorních příbytků, udržu-
jí s nimi kontakt a pobízí je ke změně jejich životního stylu. Služ-
ba podle zákona o sociálních službách svým uživatelům nabízí:
1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Jedná se především o poskytování informací o celkové situaci 
ve společnosti, o možnostech využívání všech dostupných zdro-
jů, o jejich provázanosti a vlivu na celkové zlepšení sociální a 
životní situace uživatele.
2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obsta-
rávání osobních záležitostí 
• Můžeme pomoci při vyřizování běžných záležitostí, jako je 
například sepsání písemností pro úřady, vyplnění tiskopisů, vy-
řízení osobních dokladů (např. občanský průkaz, rodný list, vý-
uční list apod.), hledání zaměstnání, bydlení, nabízíme pomoc 
s hospodařením s finančními prostředky, poskytujeme infor-
mace týkající se vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální 
podpory, atd. Součástí nabídky je zprostředkování kontaktu, v 
případě potřeby i doprovod na úřady instituce, zdravotnická za-
řízení a další návazné služby.
• Pomůžeme při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, 
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociál-
ní začleňování osob - k těmto účelům mohou uživatelé využít 
služební mobil terénních pracovníků, v nabídce je také dopisní 
papír, obálka a známka.
• Realizujeme sociálně terapeutické činnosti, jejichž pomoc 
vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální začleňování osob. Terén-
ní pracovníci podporují u uživatelů tvořivost a aktivní přístup 
v trávení volného času, pomáhají uživatelům zprostředkovat 
kontakty na organizace poskytující poradenské služby v oblasti 
zaměstnávání, na úřady práce a snaží se uživatele zapojit do 
aktivizačních programů.
• Poskytujeme informace o rizicích spojených se současným 
způsobem života na ulici a pomoc s hledáním alternativních ře-
šení je nezbytnou součástí naší práce.
Zimní období je nejen pro bezdomovce, ale i pro pracovníky 
zvlášť zátěžové. Denně vychází do ulic bez ohledu na počasí. 
Všem potřebným přináší do jejich squotu teplé přikrývky, ob-
lečení, horký čaj. Nyní ke konci zimy jsme zaznamenali zvýšený 
počet onemocnění lidí bez domova. Ve většině případů skončili 
tito lidé s těžkým zápalem plic v nemocnici. Pracovníci Terénní 
služby udržují s nimi kontakt i v nemocnici. Navštěvují je, při-
nesou jim z Charity toaletní potřeby, ručník, případně další po-
třebné věci. Spolupracují v tomto směru se sociální pracovnicí 
nemocnice Valašské Meziříčí.
Terénní služba působí nejen ve Valašském Meziříčí a okolních 
obcích, ale také v Rožnově pod Radhoštěm, kde pro bezdomov-
ce žádná služba dosud není. V průběhu loňského roku se poda-
řilo pracovníkům navázat kontakt s 60 osobami, které byly bez 
domova, v krizi, v těžké životní situaci. Služba je poskytována 
dle zákona o sociálních službách bezplatně. Kancelář terénních 
pracovníků je na ul. Zámecká, ve stejné budově jako Denní cen-
trum a Noclehárna pro lidi bez domova. Kontakty na pracovní-
ky Terénní služby: 737 475 826, 725 294 560.

Hana Sulovská
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Diecézní setkání mládeže na Velehradě
Chtěla bych se s vámi, čtenáři Života farností, podělit o něco 
málo, co jsem prožila na arcidiecézním setkání mládeže na Ve-
lehradě. 
Vše začalo jednoho krásného (i když chladného) sobotního rána. 
Psalo se 23. března roku 2013. Vyjeli jsme z autobusového ná-
draží ve Valašském Meziříčí plni očekávání, co nás vůbec čeká. 
Já osobně jsem se na setkání moc těšila, protože jsem chtěla tak 
trochu utéct od všech starostí a situací, které jsem právě proží-
vala. Cesta rychle ubíhala a autobus dojel brzy do cíle naší cesty. 
Dojeli jsme do Starého Města u Uherského Hradiště, odkud nás 
čekala pouť pěšky na Velehrad. Po cestě jsme se postupně se-
znamovali s příběhem Cyrila a Metoděje. 
Právě na takovém jednom zastavení, kde byli jejich žáci, jsme 
si každý mohli vytáhnout lísteček s citátem, který nás po celé 
setkání provázel. Já jsem si vytáhla citát: Ať ve vašem srdci vlád-
ne Kristův pokoj. V tu chvíli jsem se zarazila a uvědomila si, že 
vůbec nebyla náhoda, že jsem na setkání jela. Vím, že si mě tam 
Pán pozval, že tam pro mě něco připravil a že mně chtěl dát svůj 
pokoj, který jsem v tu chvíli moc potřebovala.
Poté, co jsme dorazili až do baziliky, byly představeny jednotlivé 
děkanáty, ze kterých jsme přijeli, a mohl začít program. Tři mla-
dí lidé měli pro nás připravené své svědectví a poté byla hlavní 
katecheze arcibiskupa Jana Graubnera. 
Odpoledne byl blok přednášek, kdy si každý mohl asi z desíti 
nějakou vybrat. Dost mladých od nás šlo na koncert skupiny 
OBOROH, ale já si vybrala přednášku s názvem Ruská ruleta - 
kde manželský pár mluvil o vztazích. Tato přednáška byla přímo 
jako dělaná právě pro mě. Byla jsem v situaci, kdy mladý člověk 

trochu tápe, neví, jak se rozhodnout, jak se dívat na určité věci. 
A právě na této přednášce jsem dostala odpovědi na své otázky. 
Pomohla mi utřídit si své myšlenky a rozhodnout se v důležité 
životní situaci. 
Po bloku přednášek následovala mše svatá, kterou už jsem pro-
žívala s radostí a opravdu musím říct, že s Kristovým pokojem 
v srdci. Rozhodně bylo celé setkání velikým zážitkem nejen pro 
mě, ale snad pro všechny, kteří jsme na něm byli. Chtěla bych 
závěrem povzbudit ty, kteří na takovém setkání ještě nikdy ne-
byli, nebo kteří o něm jen uvažují, ale nikdy nenajdou odvahu 
jet. Určitě to zkuste, neváhejte a jeďte. Poznáte spoustu mla-
dých lidí, kteří mají stejné názory a hodnoty jako vy a třeba i 
dostanete odpovědi na své otázky, tak jako já.

Anna Žilinská

foto: Dominik Novák, Centrum pro mládež, Olomouc

foto: Anna Bekárková, Centrum pro mládež, Olomouc
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První svaté přijímání v Lešné bude v neděli 9. června v 10.00 hodin

Petr Holub Štěpán Šulák Martin Petrů Karolína Svobodová Tereza Hrušková

Monika Straňanková Adina Trefilová Petra Hubová Markéta Vahalová

Dovolme Duchu svatému, aby v nás působil

Tak jako jsme svými hříchy přibili Ježíše Krista na kříž a tím mu znemožnili, aby dále na nemocné 
vkládal ruce, aby spěchal pomáhat všem ubohým, podobně můžeme uvěznit Ducha Svatého svý-
mi plány a představami, takže nemůže působit v našem životě, jak by si přál.

o. Pavel

Veni Creator Spiritus

Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, 
k nám,
a navštiv myslí našich chrám,
z výsosti nebes zavítej,
do duší nám svou milost vlej.
Tys Utěšitel právem zván,
tys dar, jenž Bohem věčným 
dán,
zdroj živý, láskyplný dech,
tys posvěcení myslí všech.
Tys sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host,
ty dáváš ústům výmluvnost.
Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
našeho těla slabosti
zhoj silou svojí milosti.
Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod vedením tvým
vyhnem se vlivům škodlivým.
Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovati v každý čas.
Amen.

Přijď,
Pane
Ježíši!


