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Příprava na svaté přijímání
Pán Ježíš řekl svaté Faustyně: „Opustil jsem Nebeský trůn,
abych se s tebou spojil ve svatém přijímání. To, co prožíváš, je
pouhou předzvěstí a už tvá duše láskou omdlévá. Jak teprve
bude tvé srdce naplněno úžasem, až mě uvidíš v plné slávě.
Avšak chci ti říci, že věčný život musí začít již zde na zemi skrze
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svaté přijímání. Každé svaté přijímání tě více uschopňuje být
celou věčnost ve společenství s Bohem.“
Jak se svatá Faustyna připravovala na svaté přijímání, se můžeme dočíst na konci jejího Deníčku. Jako inspiraci pro naši přípravu si můžete přečíst několik úryvků (Deníček 1804-1828).
Nejslavnostnější okamžik mého života je, když přistupuji ke svatému přijímání. Každé svaté přijímání dychtivě očekávám a za
každé svaté přijímání Nejsvětější Trojici děkuji. Kdyby andělé
mohli závidět, záviděli by nám dvě věci: svaté přijímání a utrpení.
Někdy je má příprava na Ježíšův příchod krátká, avšak proniknuta mocnou láskou. Prostupuje mne Boží přítomnost a zapaluje mou lásku k němu. Je to beze slov, jen ve vnitřním porozumění. Skrze lásku se celá utápím v Bohu. Pán se blíží do příbytku
mého srdce. Po přijetí Eucharistie dokážu jen dojít ke svému
klekátku. V té chvíli se má duše zcela noří do Boha a nevnímám,
co se kolem mne děje. Bůh mi dává poznání své Božské podstaty. Tyto chvíle jsou krátké, ale pronikavé. Duše opouští kapli v
hluboké usebranosti… Žádná oběť během dne není obtížná ani
příliš velká. Každá událost vyvolává nový úkon lásky.
Jindy se nenamáhám s nějakou zvláštní přípravou. Nedokážu
nic vymyslet, třebaže mnoho cítím. Toužím po chvíli, kdy Bůh
přijde do mého srdce. Vrhám se do Jeho objetí a říkám Mu o své
neschopnosti a ubohosti. Vylévám všechnu bolest svého srdce,
především, že ho nemohu milovat tak, jak toužím. Vzbuzuji úkony víry, naděje a lásky a tím celý den žiji.
Jiný den je má příprava krátká. Silná a živá víra téměř protrhává závoj lásky. Boží přítomnost proniká mé srdce, jako parsek
slunce křišťál. Ve chvíli, kdy přijímám Boha, je v něm ponořena
celá má bytost. Úžas a údiv mě naplňují, když vidím veliký Boží
majestát, který se snižuje ke mně, jež jsem ubohost sama. Z mé
duše se k němu vznáší vděčnost za všechny milosti, které mi
dává, a zvláště za milost povolání k jeho svaté službě.
Opět jiný den se toužím co nejtěsněji spojit s Ježíšem ve svatém
přijímání skrze lásku. Tak vroucně toužím po Bohu, že se mi zdá,
že se chvíle, kdy mi kněz podá svaté přijímání, nedočkám. Když
jsem ho přijala do srdce, roztrhl se závoj víry. Uviděla jsem Ježíše, který mi řekl: „Má dcero, tvá láska mi vynahrazuje vlažnost
mnoha duší.“ Po těch slovech jsem zůstala sama, ale celý den
jsem žila úkony smíru (vynahrazování).
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Dnes ve své duši cítím propast ubohosti. Toužím se přiblížit ke
svatému přijímání jako k prameni milosrdenství a celá se ponořit do tohoto oceánu lásky. Když jsem přijala Ježíše, celá jsem se
do Něj vrhla jako do propasti bezedného milosrdenství, a čím
více jsem cítila, že jsem ubohost sama, tím více zesílila má důvěra v Něj. Celý den prožívám v tomto ponížení.
o. Pavel

Rok Eucharistie
Po přečtení úryvku z Deníčku svaté Faustyny si někdo může říci:
Tak to je docela jiný level (pozn. jiné kafe, jiná liga). A hned se
mohou v srdci objevit vzdorné námitky: Já nejsem žádný mystik,
nežiji v klášteře, mám rodinu, práci atd. Nemám čas vysedávat v kostele a kdovíjak rozjímat. O to ale nejde. Svatá Faustyna pracovala jako kuchařka, zahradnice, vychovatelka, vrátná.
Navíc měla dost vážné zdravotní problémy. Přesto, nebo právě
proto žila intenzivním vnitřním
životem. A o to
by mělo všem
pokřtěným jít.
Rok Eucharistie, který prožíváme, by nám
v tom mohl
pomoci. Existují však některá úskalí. A o
tom všem bych
chtěl nyní napsat pár řádků.
1. Nejde především o to, abychom se snažili
po svatém přijímání o pseudomystické zážitky. To znamená,
že se nebudeme nutit k citovým prožitkům a nějak křečovitě
prožívat okamžik svatého přijímání.
2. Na svaté přijímání se nejlépe připravíme nasloucháním Božímu slova. Z každé mše svaté bychom měli odcházet s konkrétním Ježíšovým slovem ve svém srdci. Někdy je naše srdce jako
děravý cedník, ve kterém se nezachytí živá voda Božího slova.
3. Duchovní svaté přijímání. Důležitější než usilovné prožívání
svatého přijímání při mši svaté je jakási vzdálená příprava v podobě duchovního svatého přijímání. Tu a tam se během dne na
malou chvilku zastavíš a řekneš např.: Přijď, Pane Ježíši! Ježíši,
zůstaň v mé duši! Zpočátku se ti to podaří třeba jen jednou za
den. Později takových okamžiků může být více. Některé mohou
být docela krátké, jiné se nenápadně prodlouží, když Ježíšovu
přítomnost ve své duši pocítíš. Člověk, který se věnuje této praxi, pak prožívá skutečné přijímání při mši daleko lépe.
4. Díkůvzdání. Dříve se kladl důraz na děkování po svatém přijímání a to ještě buď ve mši, nebo po mši svaté. Dnes s tím můžeme mít problém. Při mši nás může rušit společný zpěv. Po
mši svaté zase někam spěcháme. Nic nebrání, abychom ještě
několikrát do dalšího svatého přijímání za tuto milost poděkovali. Farníky bych chtěl povzbudit, aby i po svatém přijímání zpívali. Slova z kancionálu vás mohou vést k uvědomění si hlubšího
významu svatého přijímání. Varhaníky bych chtěl poprosit, aby
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během svatého přijímání nehráli všechny sloky písně v jednom
kuse. Ideální je, když na počátku svatého přijímání zazní jedna
nebo dvě sloky a pak následuje jemná improvizace či jiná vhodná skladba. Před modlitbou kněze může zaznít ještě jedna sloka
eucharistické nebo jiné písně. Varhaníci mohou zmíněnou mezihrou velmi pomoci ostatním věřícím k lepšímu prožití svatého
přijímání.
5. Výročí. Bylo by hezké, kdybychom k tomu vedli děti a postupně si i sami osvojili zvyk slavit soukromě každoročně výroční den nejen křtu, ale i prvního svatého přijímání a biřmování.
V některých rodinách vidím speciální nástěnné rodinné kalendáře. Co kdyby i v nich byl vyznačen příslušný den všech členů
rodiny.
6. Praktické pokyny a upozornění. I tyto organizační záležitosti
mohou přispět k hlubšímu eucharistickému prožitku.
Pokud přijímáš na ruku, není možné pouze natáhnout jednu
ruku a druhou si ji více méně podepírat. Máme z dlaní vytvořit
jakýsi kříž, který nám, mimo
jiné,
pomůže, abychom
si uvědomili,
že Ježíš chce
vstoupit
do
všech
křížů
našeho života. Není mu
lhostejné nic
z toho, co nás
trápí.
Dlaně
mají být zkřížené ve výši
srdce.
Když ke svatému přijímání
přistupuješ,
vytvoř s ostatními dvojstup,
i když podává
jen jeden kněz. Pokud je jen jedna řada, trvá podávání svatého
přijímání déle.
Chyby těch, kdo přijímají do úst: Někdo se snaží vyjít vstříc podávajícímu pohybem hlavy. V tu chvíli podávající netrefí rovnou
do úst, ale narazí hostií např. do zubů. Po slovu amen otevři
ústa, ale hlavou už nehýbej.
Někdo má úplně suchý jazyk. V takovém případě se může stát,
že podávajícímu zůstane hostie přilepená na prstu a ihned
spadne, v lepším případě na patenu, kterou drží ministrant.
Od svatého přijímání odcházej stejnou stranou, kterou jsi přišel.
Někdy se stává, že si to dotyčný namíří zpátky středem uličky
a v horším případě přejde na úplně opačnou stranu tak, že málem srazí člověka v druhé řadě a podávajícímu vyrazí ciborium
z ruky.
Pokud chceš přijímat vkleče, jdi raději úplně na konci. Jednou,
když jsem v nějakém kostele přistupoval ke svatému přijímání mezi ostatními a kdosi přede mnou poklekl, myslel jsem si
nejdříve, že omdlel a hroutí se k zemi. Až pak mi došlo, co chtěl
udělat. Ze stejného důvodu nedoporučuji v řadě ke svatému
přijímání poklekat na jedno koleno a opět se postavit.
Pokud se přece jen stane, že někdo zvláště po zveřejnění těchto
řádků udělá nějakou chybu, zůstaňme v klidu. Nikdy nebude při
liturgii všechno naprosto dokonalé. Pokud při mši svaté trpělivě

snášíme nedostatky a nedokonalosti bližních, můžeme získat
velké zásluhy a mít tak hlubším způsobem podíl na Kristově
oběti. Když někdo udělá chybu a jiný na ni podrážděně reaguje,
je to chyba na druhou.
Úkol nejen pro děti: Najdi na fotografii našeho faráře o. Pavla
(Poznámka ve 3. třídě ještě neměl pleš a brýle).
o. Pavel

Slovo života na květen 2013
„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a
vrchovatou vám dají do klína.“ (Lk 6,38)
Už se ti někdy stalo, že jsi dostal od přítele dar a cítil jsi potřebu
mu to oplatit? A udělat to ani ne tak proto, abys mu nezůstal
nic dlužen, ale spíše z opravdové lásky a vděčnosti? Určitě ano.
Jestliže se to přihodilo tobě, dovedeš si představit, že se to stává Bohu, Bohu, který je Láska.
On vždy odplácí každý dar, který dáváme našim bližním jeho
jménem. Je to zkušenost, kterou opravdoví křesťané dělají velice často. A pokaždé je to překvapení. Nikdy si nezvykneme na
Boží vynalézavost. Mohla bych ti uvést tisíce, desetitisíce příkladů, mohla bych o tom napsat knihu. Viděl bys, jak je pravdivý
tento obraz: „míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína“. Vyjadřuje hojnost, s níž Bůh odplácí, a
jeho velkodušnost.
„Nad Římem se již rozprostřela noc. V jednom suterénním bytě
si malá skupinka dívek, které chtěly žít evangelium, přála dobrou noc, když v tu chvíli někdo zazvonil. Kdo to mohl v tuto hodinu být? U dveří stál zděšený, zoufalý muž. Druhý den měl být
s rodinou vystěhován z domu, protože neplatil nájemné. Dívky
se na sebe souhlasně podívaly a otevřely zásuvku, kde měly v
různých obálkách uložený zbytek svých výplat a částku na zaplacení plynu, telefonu a elektřiny. Bez váhání daly tomu muži
všechno. Tu noc spaly šťastně. Na ně bude pamatovat někdo
jiný. Ještě se ani nerozednilo, když zazvonil telefon. ´Přijedu
hned taxíkem,´ slyšely dívky hlas toho muže. Trochu udivené
výběrem takového dopravního prostředku čekaly na hosta.
Jeho tvář jim prozradila, že se něco změnilo: ´Když jsem se včera večer vrátil domů, dozvěděl jsem se, že jsem obdržel dědictví,
o kterém bych si nikdy nemyslel, že je dostanu. Srdce mi řeklo, abych se s vámi rozdělil napůl.´ Tato suma obnášela přesně
dvojnásobek toho, co mu velkodušně darovaly.“
„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a
vrchovatou vám dají do klína.“
Udělal jsi i ty podobnou zkušenost? Pokud ne, zapamatuj si, že
dar se má dát nezištně komukoliv, kdo o něj žádá, aniž bys čekal,
že ti ho vrátí.
Zkus to! Ale udělej to ne proto, abys viděl výsledek, ale proto,
že miluješ Boha.
Řekneš mi: „Ale já nic nemám.“
To není pravda. Jestliže chceme, máme nevyčerpatelné poklady: svůj volný čas, své srdce, úsměv, radu, znalosti, vnitřní pokoj,
slovo, které může přesvědčit toho, kdo má, aby dal tomu, kdo
nemá…
Můžeš ještě říci: „Ale nevím, komu dávat.“
Rozhlédni se kolem sebe. Vzpomínáš si na toho člověka v ne-
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mocnici nebo na tu ovdovělou paní, která je stále sama, na spolužáka, který neudělal zkoušku a je z toho nešťastný, na toho
nezaměstnaného chlapce, který je stále smutný, na malého
bratříčka, který potřebuje pomoc, na kamaráda, který je ve vězení, na toho bezradného začátečníka? Právě v nich tě očekává
Kristus.
Zaujmi jako křesťan nový postoj, jímž je prodchnuté celé evangelium; postoj, který znamená neuzavírat se do sebe a nedělat
si starosti. Přestaň vkládat svoji jistotu do pozemských dober
a opírej se o Boha. Tak se ukáže tvoje víra v něho a bude brzy
potvrzená darem, který obdržíš.
A je logické, že se tak Bůh nechová proto, aby tebe nebo nás
obohatil. Činí tak proto, aby další, mnozí další viděli malé zázraky, kterými je provázeno naše dávání, a rozhodli se jednat
stejně.
Bůh tak činí proto, abychom mohli tím více dávat, čím více
máme. Proto, abychom se jako opravdoví správci Božích dober
dělili o jakoukoli věc ve společenství, které nás obklopuje, aby
se o nás mohlo říkat jako o první křesťanské komunitě v Jeruzalémě: „Nikdo u nich nežil v nouzi“ (srov. Sk 4,34).
Nemyslíš, že právě tím můžeš přispět k tomu, aby sociální revoluce, kterou svět očekává, dostala pevný základ?
„Dávejte, a dostanete.“ Určitě Ježíš myslel především na odměnu, kterou budeme mít v ráji. Ale to, co se odehrává zde na zemi,
je již její předehrou a zárukou.
Chiara Lubichová

Svědectví biřmovanců z Velehradu
• Líbil se mi začátek naší cesty, když jsme putovali ze Starého
Města. Po cestě nás čekala zajímavá zastavení, která mě vedla
k zamyšlení. Moc se mi také líbilo scénické čtení z deníku politického vězně – kněze P. Antonína Huvara, které jsem si vybrala
v odpoledním programovém bloku. Krásná a povzbuzující byla
také mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem a rozdání
křížků, který nosím pořád na krku.
• Líbilo se mi, že tam bylo tolik mladých lidí, i přes takovou
zimu. Kázání otce arcibiskupa se mi hodně líbilo. Vzpomínám
na pochod proti mrazivému větru.
• Popravdě řečeno, nechtělo se mi tam, ale jela jsem tam kvůli
své kamarádce. Když jsme jeli zpátky, určitě jsem toho rozhodnutí nelitovala. Protože jsem pocítila a pochopila, že tito všichni
mladí lidé věří v to, v co i já věřím, a v tom jsem pocítila obrovskou sílu a motivaci věřit v Boha i podporu. A cítila jsem se tam
jistěji, protože nás všechny spojuje jen to jediné, a to je Bůh.
Takhle jistě jsem se ještě nikdy mezi cizími lidmi necítila.
• Oslovilo mne množství mladých lidí, kteří dorazili na setkání, a víra pořadatelů. Nejvíc mne oslovil workshop, na kterém
jsme byli. Řeholní sestra Lucie, která měla přednášku „modlitba
a život“, tak krásně popisovala své zkušenosti a radila nám, jak
se máme modlit. Říkala, že každý se modlí, až „když mu teče
do bot“, ale že je správné, že prosíme. Kromě toho, že bychom
měli do modlitby vložit také větu „Ježíši, miluji Tě“. A to mne
oslovilo a snažím se to plnit. Nejvíce mě však povzbudilo, jak
tato sestra z kláštera říkala, že člověk někdy při modlitbě není
duchem přítomný a odbíhá od modlitby. Dále řekla: „Jestli jsi
smutný, že jsi sedmkrát od modlitby odešel, tak nezoufej a raduj se, protože jsi se k modlitbě sedmkrát vrátil.“

• Nejvíce se mi líbila přednáška s názvem „Modlitba a život“,
ve které nám řeholní sestra říkala, jak správně bychom se měli
modlit, kdy se máme modlit a proč se máme modlit. Rád vzpomínám na mši svatou, protože jsem tolik lidí v jednom kostele
nikdy neviděl. Určitě bych tam jel i příště.
• Velmi mne zaujala přednáška „Modlitba a život“, kterou měla
řeholní sestra. Přednáška mne povzbudila k více a lepším modlitbám a k lepšímu vztahu s Bohem. Také se mi líbila upomínka
na toto setkání v podobě zajímavého křížku, na kterém je napsáno krásné heslo: Ježíš Kristus - Světlo - Život - Vítězství.
Naši biřmovanci měli také za úkol ohodnotit známkou
od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) jak se jim daří denní chvilka s Ježíšem (s Novým Zákonem). Graficky to pak měli znázornit od
začátku přípravy. Pro názornost uvádím grafy čtyř biřmovanců:
o. Pavel
1) Vzorná biřmovanka

2) Výkyvy

3) Zlepšování

4) Od deseti k pěti
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Svědectví o Božím působení
v mém životě
Čtrnáct dnů před Velikonocemi mne náhle zasáhly silné, doslova kruté bolesti pravé nohy, kdy jsem nebyl schopen sebemenšího pohybu. Po aplikaci injekce, která měla zmírnit bolest, se
situace vůbec nezlepšila, proto byl nutný převoz do nemocnice,
avšak ani po dvou týdnech se stav nezlepšil, musel jsem podstoupit další vyšetření, jinou léčbu, která měla zlepšit stav, ovšem přesto bylo nutné zůstat v nemocnici přes Velikonoce. Po
měsíci mne lékaři propustili do domácí léčby. V duchu jsem si
kladl otázku „Pane Bože proč jsi toto vše dopustil právě v tak
důležité dny křesťanského roku, kdy vzpomínáme na umučení
Ježíše a jeho zmrtvýchvstání?“ Boží myšlení je úplně jiné než
naše lidské, a proto jsem svou situaci dával do souvislosti s
utrpením Krista, kdy za mne a každého musel trpět, začal jsem
chápat, že mi chtěl ukázat jeden z mých křížů a připomenout mi,
že chci-li jít za ním, musím zapřít sebe samého, vzít svůj kříž a
následovat ho (Mt-16,24). A uvědomil jsem si, že kříž upevňuje
víru, poněvadž při řešení problémů ihned vím, kam se mám obrátit o pomoc, nemám-li potíže, velmi snadno víra může ochabnout. Víra také upevňuje vztahy v rodině, manželství, jsem
vděčný za každou hodinu, každý den, kdy mi Bůh dává možnost
žít s manželkou, dětmi, vnoučaty, být pro své okolí příkladem,
snažit se dodržovat Boží přikázání. Hluboce na mne zapůsobilo,
když v předvečer vzkříšení za mnou do nemocnice přišel kněz
a podal mi svaté přijímání. Při podání svatého příjímání jsem
pocítil nádherný pocit uvolnění, radosti, měl jsem pocit, že Ježíš mne drží za ruku a říká „Jaromíre, neboj se, jsem s tebou“.
Srdce mi doslova bušilo, neudržel jsem se, vytryskly mi slzy z
dojetí. Při každém svatém příjímání bych měl mít takový pocit,
ať jsem v kostele nebo při jiné příležitosti. Také jsem se zamyslel
nad důležitostí motlitby. V závěru mého svědectví mi nezbývá
než za vše poděkovat Pánu Ježíši, Panně Marii a všem, kteří se
za mne modlili.
Jaromír Zavadil

Splněný sen

Již před několika lety jsem měla velkou touhu navštívit Svatou
zemi. Bohužel jsem vážně onemocněla a nemohla jsem si svůj
sen splnit.
V minulém roce, kdy se zase měla uskutečnit pouť do Svaté
země, mne otec Pavel vybídl, abych jela také. Sama jsem si netroufala přihlásit vzhledem ke svému pokročilému věku a zdravotnímu stavu. Obrátila jsem se v prosbách ke svému andělu
strážnému, Trojjedinému Bohu a Panně Marii. Také jsem požádala svého syna o doprovod.
Rozhodla jsem se až při informativním setkání všech účastníků
na faře. Informace o poutní cestě přinesly do mého srdce pokoj
a po celou dobu pouti jsem prožívala nesmírnou vděčnost za
umožnění návštěvy svatých míst, spojených s narozením, životem, ukřižováním a vzkříšením našeho Pána Ježíše Krista.
Tato pouť přispěla k mému duchovnímu obohacení a prožívání
velkého příběhu Bible v reálném prostředí Svaté země.
Jméno známo redakci

O. Elias Vella v Koclířově
Před časem jsem měl možnost (a dnes věřím, že spíš milost)
zúčastnit se semináře známého kněze a exorcisty O. Eliase
Velly z Malty. Seminář nazvaný „Vnitřní uzdravení“ proběhl ve
středisku Českomoravské Fatimy v Koclířově. Doposud jsem na
žádném takovém semináři nebyl, ale znám některé knihy O. Eliase a byl jsem zvědavý, co mi seminář přinese. Mohu říci, že
jsem cítil, že mi Bůh nabízí tento seminář jako pomoc v mojí
konkrétní situaci. Dříve mě totiž taková setkání „nebrala“. Při
čtení programu jsem zjistil, že velký prostor je věnován modlitbě a adoraci. Přesto jsem si plánoval, že bych během semináře mimo přednášky našel čas i na relaxaci, odpočinek, projít
si okolí, případně se podívat, jak se vede našim na mistrovství
světa v hokeji. Takové byly moje plány.
Jak jsem již zmiňoval, název semináře byl „Vnitřní uzdravení“.
Očekával jsem, že zde dostanu odpovědi na otázky, proč se udály v mém životě určité situace, kterým nerozumím, proč tolik
těžkostí a bolesti, proč takové problémy v rodině, manželství,
ve vztazích. Možná hledáte odpovědi na podobné otázky i vy,
proto jsem se také odhodlal poprvé napsat do našeho Života
farností a podělit se s vámi o svou zkušenost.
Čekal jsem, že na semináři uslyším, co mám konkrétního udělat pro uzdravení vztahů, minulosti, v čem se mám zlepšit nebo
něco podobného. Prostě něco „praktického“. Místo udílení rad,
jak na to, nám všem O. Elias jednoduše ohlásil radostnou zprávu - KERYGMA – Bůh tě miluje takového, jaký jsi!
I kdyby tě nikdo neměl rád, Bůh tě nikdy mít rád nepřestane.
Nejsou mu lhostejné naše těžkosti a bolesti, co zrovna prožíváme.
Uvědomil jsem si, kolikrát jsem toto už slyšel a četl, ale ve skutečnosti nezakusil.
Došlo mi, že uzdravení nespočívá v tom, že Bůh vyřeší mé těžkosti, problémy, starosti, ale že prožiji opravdovou osobní zkušenost, že Bůh mě miluje takového, jaký jsem, bez podmínek.
Jednu praktickou radu nám přece jen O. Elias dal, a to, jak takovou zkušenost získat. Mluvil o marnotratném synu – o jeho
konkrétní zkušenosti, že ho otec opravdu bezpodmínečně miluje. Smradlavého od vepřů, v roztrhaných hadrech, bez peněz,
totálního ztroskotance a nevděčníka. Nejprve ale musel poznat
a uznat, že opravdu takovým ubožákem a nevděčníkem je, a že
sám si nijak nepomůže, prostě troska. Taková, že mu ani žrádlo
od vepřů nikdo nedal. Pak ale vstal a šel k otci. A jak zareagoval
otec, asi všichni známe – ještě než syn došel k domu, už na něj
čekal, běžel mu naproti a vítal ho.
Na seminář jsem jel se svými představami, ale odjížděl jsem
daleko víc obohacený, než bych čekal. Jsem za to Bohu velmi
vděčný.
farník J. P.

ZŠ Salvátor
Okrskové kolo McDonald‘s cup
Dne 6. 5. 2013 se na umělé trávě ve Valašském Meziříčí konal
tradiční fotbalový turnaj McDonald‘s Cup 2013. Zúčastnili se ho
i naši kluci z I. stupně. Hned na úvod jsme dostali největšího
favorita turnaje - kluky ze ZŠ Vyhlídka. Přesto naši kluci skvěle
zabojovali a vyhráli 2:1. Tento výsledek jim dodal velké sebevědomí. Kluci všechny další zápasy vyhráli. Nakonec z toho bylo

finále a postup do okresního kola. Ve finále samotném již o nic
zásadního nešlo, v něm nám kluci z Vyhlídky oplatili porážku.
Takže z toho nakonec bylo krásné 2. místo.
Norbert Škorňa
Další literární úspěch
Také naše škola se zúčastnila literárně-historické soutěže Cestou dvou bratří, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Soutěž je pořádána k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Za naši školu se našli
dva odvážlivci, jenž se zapojili - Kateřina Marjaková z 8. ročníku
a Tomáš Palát z 9. ročníku. A právě Katčina práce byla vybrána mezi nejlepšími a byla i se svým doprovodem pozvána na
slavnostní vyhlášení na Arcibiskupství pražské do Sálu kardinála Berana. Program má být zakončen prohlídkou Arcibiskupství
pražského nebo prohlídkou svatovítské katedrály (dle výběru).
Protože o celé akci již nemohu více napsat, jelikož se koná později, než je tato uzávěrka ŽF, podrobnosti budou na čtenáře čekat v červnovém čísle.
Lenka Adámková

Setkání maminek
Chci se podělit o zkušenost ze setkání MAMINEK NA FAŘE. Jsem
na mateřské dovolené s dvouletým synem. Na sídlišti nemáme
věkově děti na hraní. Tak jsme začali chodit na faru. Každé úterý
si Maruška a Iva pro nás připraví program. Pokud je dítě menší a aktivitu nezvládne, tak si hraje s ostatními dětmi. Za toto
setkání jsem vděčná. Prcek se učí vycházet s ostatními dětmi,
půjčovat hračku. Já se tam odreaguji u kávy nebo čaje. Poznám
další maminky z farnosti. Pokud jsi doma sama jako já, tak za
námi přijdi v úterý po 9. hodině.
Anička Hrabovská

Zkušenost s Matkou
Chci nabídnout svědectví z církevní Základní školy sv. Svorada a
Benedikta v Nitře na Slovensku, která řešila podobné problémy
jako naše církevní škola Salvátor. Ve škole nebylo dostatek místa pro všechny třídy, a proto se zřizovatel této školy - ve snaze
řešit rozšíření prostoru - obrátil v roce 2009 na ministerstvo výstavby se žádostí o přidělení eurofondů na projekt v rámci regionálního operačního programu, ale bezvýsledně, podobně jako
všechny předcházející snahy tzv. "z lidských sil". Nedostatek
místa a stísněné podmínky ve škole se neměnily. Naopak, stále
narůstaly a situace se zdála beznadějná. A tak se začala celá
škola - ředitel, učitelé a žáci všech tříd - od začátku školního
roku 2010 každé ráno skrze školní rozhlas společně modlit na
tento úmysl modlitbu Matky všech národů. Dne 28. září 2010
přišlo na školu oznámení, že se projekt povoluje. A tak se škola
rozhodla, že celý školní rok bude Rokem Panny Marie a obraz
Matky všech národů putoval po rodinách žáků školy.
Modlitba Panny Marie, Matky všech národů:
Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní na zem svého Ducha.
Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly
uchráněny od zkaženosti, neštěstí a války. Kéž je Matka všech
národů, blahoslavená panna Maria, naší Přímluvkyní. Amen.
Václav Chládek
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První svaté přijímání ve Valašském Meziříčí bude ve farním kostele
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Markéta Bartozelová

Benjamin Krištof

Marie Foltová

Isabela Hermannová

Petr Hlavica

Michaela Holčáková

Lucie Holešovská

Pavel Chudý

Marie Ivanová

Štěpán Janetka

Tomáš Kabeláč

Tereza Kabeláčová

Barbora Koryčanská

Jakub Kořístka

Barbora Kovářová

Antonín Kratochvíl

Lukáš Křenek

Leona Kučerová

Gabriela Lípová

Jan Lukáš

Maxmilián Machač

Matěj Malý

Radek Marušák

Petr Ondrušek

Eliška Palátová

Nenebevzetí Panny Marie v neděli 26. května 2013 v 9.30 hodin

Josef Pavela

Anna Pavelková

Anna Skýpalová

Marek Střílka

Jindřich Španěl

Jakub Šrámek

Metoděj Perutka

Anežka Petrovická

Vojtěch Skýpala

Jakub Suchý Adriana Marie Sušinková

Adam Sýkora

Nela Třetinová

Ester Vančurová

Karolína Vlčková

Karolína Wagnerová

Michal Tomeček
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Nové knihy
Bible pro malé detektivy - Peter Martin, Peter Kent
Tato kniha je plná báječných obrázků, které ti přiblíží svět Bible.
Můžeš si užít spoustu dobré zábavy vyhledáváním lidí a věcí z
období starověku. Najdeš tu biblické postavy stejně jako různá
zvířata, stromy i plodiny. Nejenže si řešením úloh procvičíš pozornost, ale dozvíš se mnoho zajímavých podrobností o době,
ve které se odehrávaly některé známé biblické příběhy.
Deset tipů pro táty - Rob Parsons
Řada událostí nás přinutí pracovat přesčas, vracet se domů zcela zničený a na druhý den to celé opakovat. S takovými obdobími svého života nemůže nikdo z nás moc udělat. Problém nastává tehdy, pokud se pro takový životní styl sami rozhodneme.
Když přijdeme domů, hned se ptáme: „Nevolal mi někdo?“ Rádi
jsme aktivní, a přestože se neodvažujeme si to přiznat, sami si
vytváříme důvody k vlastní zaneprázdněnosti. Právě to je klíč
k celému problému. Mnozí z nás potřebují být zaneprázdnění,
chceme, aby nás druzí potřebovali. Příliš často pak ti z nás, kdo
říkají „ano“ celému světu, mají jen „ne“ pro své nejbližší, kteří
nás přitom potřebují víc než kdokoli jiný.
Radost z víry - Benedikt XVI.
Benedikt XVI. k nám nadále promlouvá jako papež, kterému
na srdci ležela víra každého křesťana. V této knize, která čerpá z jeho homilií, katechezí a promluv, vysvětluje a osvětluje
základní pilíře křesťanské víry. Jeho hluboká a zároveň prostá
slova podněcují k promýšlení křesťanských pravd, ale také k
hrdosti na to, že patříme mezi křesťany. Prohloubené znalosti
pak vedou k radostnému prožívání své víry a inspirují k důvěrné
modlitbě.
Barvy lásky - Manželství a krása Boží - Bruno Forte
Autor se obrací na manželské páry a na ty, kteří se na manželství připravují, a představuje jim, jak se jejich vzájemná láska
může neustále prohlubovat a růst, když ji budou prožívat podle
vzoru Nejsvětější Trojice. Nápaditými fotografiemi ilustrovaná
knížka v pevné vazbě může být vhodným dárkem ke svatbě i k
výročí svatby.
Kniha štěstí - Eduard Martin
Jak hledat štěstí? Kde je nalézt? Co ono tajemné slovo „štěstí“
vůbec znamená? Eduard Martin ve své nové knize kreslí „mapu“
různých cest ke štěstí. Materiálem mu jsou osobní postřehy a
prožitky lidí, kteří se během svého životního putování dotkli
okamžiku štěstí. Okamžiku, který někomu přinesl pokoj, pochopení, pohlazení, jiného vyburcoval, dalšímu umožnil nové vnímání vlastních zaběhaných stereotypů nebo dokonce změnil
životní směřování. Autor nás svými příběhy ubezpečuje, že být
šťastný je možné.
Petr Lutka - Skryté slunce - CD
Nové studiové album přináší jedenáct mariánských písní, v
nichž Petr Lutka navazuje na bohatou tradici české katolické
písně, kterou nezaměnitelným způsobem rozvíjí. Album citlivě aranžoval zkušený muzikant Václav Veselý, spolu se synem
Janem Veselým na desku nahráli řadu nástrojů a zvuk Petrovy
kytary obohatili o housle, akordeon a violu. Jako host se v jedné
písni objeví i Jiří Smrž.
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Bůh blízký - Jiří Zajíc v rozhovoru s kardinálem Vlkem
Životní jubileum kardinála Vlka se stalo podnětem k vydání
knihy, která na téměř 400 stránkách zachycuje jeho myšlenky,
úvahy a promluvy. Kniha kromě dosud nepublikovaných textů
přináší také rozhovor na aktuální témata dnešní doby. Hovoří se
v něm o otázkách hledajících a nevěřících, o osobním duchovním světě kardinála Vlka. V obrazové příloze lze nahlédnout do
některých spisů Státní tajné bezpečnosti.
Zdeněk Adamec

Noc kostelů - trocha romantiky neuškodí
Opět se přiblížila noc kostelů. V pátek 24. května proběhne
akce, která je velmi medializována, zdůrazňována, podle některých přeceňována. Jak to tedy je?
Akce je zaměřená předavším na ty, kteří běžně do kostela nechodí. Z tohoto pohledu by někdo mohl být v našem městě
skeptikem. Kdoví, kolik takových lidí do našich kostelů zavítá.
Na druhé straně jsou zváni všichni farníci. Proč by nemohli prožít něco pěkného. Můj pohled je takový: akce je pro všechny.
Každý však v ní má své místo a to je dobré objevit.
1. Ti, kteří do kostela chodí, by se především měli modlit za
všechny návštěvníky Noci kostelů. Mohou to udělat samozřejmě kdekoliv, ať už doma nebo v kterémkoliv kostele. K tomuto
účelu bude u nás vyhrazen kostel svatého Jakuba v Krásně. Tam
bude od 19.30 do 23.00 hod ticho pro modlitbu.
2. Už teď děkuji všem, kdo jsou ochotni něco zahrát, zazpívat
či se jinak zapojit do programu.
3. Potřebujeme pořadatele. Někdo musí počítat návštěvníky, jiný něco pohlídá nebo připraví. Také bych chtěl, aby děti
měly k dispozici jakési leporelo s vyobrazením našich kostelů a
některých kaplí. Do nich jim budou pořadatelé dávat příslušné
razítko. Někdo třeba navštíví všechny otevřené kostely!
4. Můžeš někoho pozvat či doprovodit, případně mu nabídnout, že ho dovezeš, aby se podíval např. do kostela, kde už
dlouho anebo ještě vůbec nebyl. Z tohoto pohledu by mohla
být zajímavá návštěva Lešné, případně Jasenice, jak o tom napíšu dále.
5. Bílá paní z Lešné? Program ve farním kostele v Lešné začne v
19 hodin. Uslyšíme skladby na varhany, trubku, housle a flétnu.
V kostele pak bude výstavka fotografií, které nám připomenou
slavnosti 1. svatého přijímání a Božího těla uplynulých let. Vedle kostela je nově otevřený a opravený zámek. Je škoda, že
mnozí spoluobčané ještě neviděli vnitřní expozici. Teď je možné
to napravit. V zámku jsou domluveny tři prohlídky za zvýhodněné vstupné 30,- Kč. První bude ve 20.00 hodin, druhá ve 20.30
hodin a poslední ve 21.00 hodin. Třeba se vám za tmy podaří
zahlédnout nějaké zámecké strašidlo.
6. Romantické stmívání na návsi. Zkuste si to na chvíli představit. Sedíte na lavičce před kaplí sv. Cyrila a Metoděje v Jasenici. Venku se pomalu stmívá, na nebi jsou již první hvězdy. Z
nedalekého hvozdu Petřkovické hory se ozývá sýček. Najednou
uslyšíte zvuk trubky, jak se nese celou vesnicí a okolní krajinou.
Po krátké modlitbě se do okolního ticha rozléhá nádherná melodie. Tentokrát hraje flétna. Je vlahý májový večer. Otevřenými
dveřmi kaple vidíte zářící oltář a na něm monstranci s Nejsvětější svátostí oltářní. Večer tichounce se sklání, denní skončená
činnost… Něco takového můžete zažít v Jasenici od 21.00 do
22.00 hod.
7. Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí začneme ve 20.00
hod. Po krátké skladbě pro housle a varhany nám zazpívají

Broučci a protože v našem městě probíhá Festival cimbálu, můžeme se od 21.30 hod těšit na cimbálové nocturno. Uslyšíme
skladby J. S. Bacha.
8. Noc kostelů má ekumenický rozměr. V evangelickém kostele
v Botanice bude od 19.00 hodin program pro děti a ve 21.00
hodin přednáška o Africe.
To je jen několik tipů a návrhů, aby se každý z nás mohl zapojit do
této akce. Podrobný program je k dispozici na stolku u kancionálů.
							
o. Pavel

Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Theodor Adamec
Zuzana Marie Skýpalová
Anna Marie Bothová
Bára Skýpalová
Matěj Skýpala
Tomáš Popelík
Jan Kocanda
Lukáš Tivadar

Vít Linhart
Jakub Suchý
Beáta Orságová
Lukáš Žajdlík
Robin Jan Peroutka
Veronika Pospíšilová
Tereza Štachová

Lešná
Alena Marie Prokešová

Terezie Tomanová

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Tomáš Magdalík		

Zasvěcení pontifikátu Sv. Otce
Františka Panně Marii Fatimské
V rámci oslav 96. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě zasvětil
lisabonský patriarcha kardinál José da Cruz Polikarpo spolu se
všemi portugalskými biskupy na osobní přání a žádost Sv. otce
Františka jeho pontifikát Panně Marii Fatimské. Jde tak ve šlépějích svých ctihodných předchůdců, zejména Jana Pavla II. a
Benedikta XVI. aby mj. zdůraznil význam Fatimy, vždyť zasvěcení mohl vykonat sám osobně kdekoliv, ale chtěl to takto. Je dobré také připomenout slova jeho předchůdce, Benedikta XVI.,
která pronesl při návštěvě Fatimy v roce 2010: „Kdo si myslí, že
prorocká misie Fatimy je ukončena, ten se mýlí.“
Naše milá Paní z Fatimy, chraň a veď Sv. Otce Františka a jeho
prostřednictvím celou církev v této nelehké době.
Václav Chládek

Mariánské informace
• 25. 5. 2013 se koná ve Višňovém u Žiliny na Slovensku 3. setkání modlitebních skupin Panny Marie z Medžugorje za účasti
P. Marinka Šakoty OFM, medžugorského faráře a společenství
Světlo Mariino z Medžugorje. Program je bohatý po celý den.
Přijímám přihlášky na společnou cestu autobusem.
• V úterý 28. 5. 2013 je plánováno další oblastní setkání Světového apoštolátu Fatimy a mariánských ctitelů v našem kostele. Začátek přípravné části v 15.00, v 16.00 zahájení a modlitba
sv. růžence, přednáška P. Pavla Dokládala a v 18.00 mše sv. adorace a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Všichni jsou zváni.
• Pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku je plánována na
sobotu 8. 6. 2013 a do Medžugorje ve dnech 15. - 21. 9. 2013.
Je nutné se mi včas přihlásit.
• 21. - 23. 6. 2013 povede mariánské exercicie v Koclířově
vzácný kněz Panny Marie P. Andrej Čaja. Doporučuji se zúčastnit.
						
Václav Chládek

Brněnská 1573/140, Šlapanice

Barbora Pavlicová

Brněnská 1573/140, Šlapanice

Lešná
Jiří Jahn		

Rýmařov, Příkopy 6		

Jiřina Vodová

Jasenice 26

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
František Rýdl *22. 8. 1957 †11. 3. 2013, Poličná 329
Štefan Sojka *5. 11. 1948 †12. 3. 2013, Prostřední Bečva 356
Ludmila Vaiglová *5. 3. 1950 †18. 3. 2013, Hrachovec 50
Anežka Skýpalová *17. 1. 1918 †2. 4. 2013, Mikoláše Alše 463
Soňa Michálková *17. 12. 1975 †5. 4. 2013, Podlesí 567
Robert Kormaňák *10. 4. 1939 †5. 4. 2013, Jarcová 175
Tomáš Fiala *1. 10. 1923 †13. 4. 2013, Poličná 20
Jiří Polcer *11. 11. 1952 †13. 4. 2013, Střítež nad Bečvou 103
Vojtěch Vozák *17. 6. 1941 †15. 4. 2013, Krhová 127
Štefan Pecha *3. 5. 1970 †26. 4. 2013, Jičínská 156
Marie Vlčková *1. 12. 1934 †26. 4. 2013, Oznice 77
Lubomír Dostál *24. 9. 1961 †30. 4. 2013, Krhová 488

Lešná
Anna Ježová *8. 6. 1931 †3. 4. 2013, Lešná 81
Josef Hruška *23. 7. 1941 †9. 4. 2013, Příluky 11

Devět prvních sobot

Mnozí asi znáte přísliby devíti prvních pátků a pěti prvních sobot. Existuje také 33 příslibů Ježíše Krista, které oznámil světu
skrze řeholní sestru Konsolátu Betrone. Myslím si, že není špatné se s nimi seznámit a pouvažovat, zda se o to nepokusit. Není
bez zajímavosti, že uvedený text byl zveřejněn v Aktech kurie
olomouckého arcibiskupství v 80. letech minulého století.
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Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po
sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina:
1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky,
jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání
mé Matky.
3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k
sobě.
6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat
Boha, bližního i nepřítele.
10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně
novéna konána jinou osobou.
11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou
získají znovu křestní nevinnost.
12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom
nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti.
(Platí zvláště pro děti.)
13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné
záhubě, ale i očistci.
14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v
krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
15. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu,
nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
16. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé
církvi.
18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří
se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale
i v hmotných starostech.
20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
21. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach
nebo zoufalství je nebude trápit.
23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
24. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že
se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé
Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví
a v nemoci.
29. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i mou přítomnost bez zvláštních obtíží.
30. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost,
že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich
srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím
celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté,
pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru

jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný
Bůh, jediná Láska.
31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost
zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně
radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé
Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě
snadno postupovat.
K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení
Nejblahoslavenější Panny, a to její „velké zaslíbení":
„Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude
zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe.
To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty
duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"
• První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už sv. Pius X. poskytl 3. 6. 1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první
sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Benedikt XV. dne 9. 11. 1920 potvrdil
smírnou sobotu. Je to splnění jednoho přání P. Marie ve fatimských zjeveních.
• Dne 10. 12. 1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí: „Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce
obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam
všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které
potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních
sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se
růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence.“ (K tomu je třeba podotknout,
že sv. zpověď vykonaná během týdne se smírným úmyslem stačí,
že požadavku čtvrthodinového rozjímání se vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo o více tajemstvích sv. růžence nebo se pomodlíme druhý růženec. Také stačí čtvrthodinka duchovní četby
o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci a
ne vždy o první soboty po prvním pátku.)
• Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své
Matky ctihodné služebnici Boží Konsolátě Betrone se slovy:
„Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na
svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci… Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení
světa. Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak
skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé Neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque)
jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě
nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě
více. Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují
a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat
tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce
(stejně jako po devět prvních pátků) po kající přípravě přijímat
mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s
Neposkvrněným Srdcem mé Matky. Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však mluvil o
devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto:
„Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory,
kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty.
Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést,
abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni.“
o. Pavel
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Boží tělo v Lešné v padesátých letech

P. Absolon, vepředu klečí Vojtěch Holeňa
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Jiřka a Jirka (Odvaha a radost)
Nejdřív budu psát o jednom radostném dni svého života. Bylo
to v sobotu 13. dubna. U oltáře v kostele v Lešné stála Jiřka Vodová a Jiří Jahn. Chtě-nechtě jsem musel přemýšlet o tom, kolik
radosti jsem prožil s Jiřkou a její rodinou. Maminku Jiřky jsem
v dospělém věku připravil na první svatou zpověď, první svaté
přijímání a biřmování. To inspirovalo i její sestru se dvěma syny.
Jiřku a její dvě sestry Pavlu a Lidku jsem učil v náboženství a rovněž připravoval na 1. svaté přijímání a biřmování.
Všechny tři sestry zůstaly
Pánu Bohu věrny a nepřestaly chodit do kostela.
Jiřka se později ujala služby varhanice v Jasenici a v
Lešné. O tom, že to uměla
dobře, svědčí i to, že ji několikrát pochválil náš varhaník Bohumír Kratochvíl,
a to už je co říci. Obě sestry s Jiřkou nejednou zpívaly v malé schole v kapli
v Jasenici. Jiřka také vedla
při různých příležitostech
– např. svatby, první svatá
přijímání atd. malou scholu v Lešné.
Nyní vám představím Jirku Jahna, teď už manžela
Jiřky. Když jsem v roce
1993 nastoupil na své první samostatné místo do
Rýmařova, neměl jsem
v úmyslu ihned začít učit
náboženství ve školách.
Chtěl jsem se spíše seznámit se situací farností
v pohraničí. Jenže tatínek
bývalého faráře potkal ve
městě ředitelku základní školy a řekl jí, že jsem
dříve učil mnoho hodin
náboženství ve školách, a
že bych to chtěl jednou
zkusit i zde. Do té doby se
v rýmařovských školách
několik desetiletí náboženství vůbec neučilo. A
ona na to, že prý se mám za ní zastavit. A protože projevila velký zájem, náboženství jsem na této škole začal učit. Když jsem
však učil na této škole, nebylo by správné, abych minul druhou
základní školu ve městě. Proto jsem se vypravil i tam. Pak jsem
samozřejmě nemohl minout ani základní školu v nedaleké Staré
Vsi a maličkou školu v obci Janovice. Když jsem obcházel jednotlivé třídy ve školách, byl jsem překvapen, kolik dětí se do náboženství přihlásilo. Z toho byla polovina nepokřtěných, zbývající
polovinu pokřtil Dr. František Vaňák, který v Rýmařově působil
38 let, než se stal olomouckým arcibiskupem. Tak jsem nakonec
v Rýmařově a okolí učil víc hodin náboženství než ve Valašských

Kloboukách nebo v Třinci, kde jsem působil jako kaplan. A teď
se už konečně dostaneme k ženichovi. Ten patřil mezi přihlášené děti v malé venkovské škole (jen první a druhá třída) v Janovicích. Úplně jsem na tuto školu zapomněl. Až setkání s Jirkou
Jahnem před svatbou mě přinutilo vzpomínat. Jirka říkal, že
chodil do náboženství jen jeden rok a že to bylo asi ve druhé
třídě ve výše zmíněné škole v Janovicích. Pomalu jsem se začal rozpomínat a ve vzpomínkách se mi vybavily nejen chvíle
prožité na této škole, ale také malý chlapec v první lavici, který
mě se svým kamarádem
nejednou doprovázel po
hodině náboženství až k
autu. Jsem přesvědčen,
že to byl právě Jirka Jahn.
O to větší radost jsem
měl z toho, že právě jemu
mohu požehnat na společnou cestu s Jiřkou Vodovou. Oba totiž studují
matematiku na fakultě
Slezské univerzity v Opavě a tam se také poznali.
A to je další důvod k radosti: Potěšilo mne, že
tito dva mladí lidé měli
odvahu vstoupit do
manželství v době, kdy
jim určitě nejeden člověk říkal: „Kam spěcháte,
vždyť ještě studujete.“
Každý totiž dobře ví, kolik nejenom mladých lidí
dnes žije, jak se říká „na
hromádce“ anebo „na psí
knížku“. Často čekají, až
dostudují, až budou lépe
zařízeni a nakonec už čekají, ani neví na co, anebo
nečekají na nic, protože
se po několikaletém společném životě rozejdou.
Chápu, že situace dvou
studentů žijících v manželství není dnes jednoduchá, a proto bych chtěl
ocenit i podporu rodičů z
obou stran. (Mimo jiné s
maminkou Jirky jsem se
setkával na radnici v Rýmařově, kam jsem nosil vyplněné a podepsané protokoly o uzavřených manželstvích v rýmařovském kostele. Na co všechno si
člověk nevzpomene!)
Věřím, že mě čeká ještě jedna radost – Jirka Jahn totiž není pokřtěný. Když jsem učil náboženství v Janovicích, nestihl jsem to.
Po roce jsem již musel odejít do Valašského Meziříčí . Těším se na chvíli, kdy se dozvím, že Jiřčin manžel přijal svátost
křtu. Kdybych ho mohl pokřtít já sám, bylo by to úplně dokonalé. Nepřebíhejme však, a modleme se za všechny, které rodiče zapomněli pokřtít. Momentálně se jich ve farnosti Valašské
Meziříčí připravuje sedm.				
o. Pavel
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