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SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM!
S prázdninami někdy bývá spojeno velké očekávání, těšíme se, že si odpočineme, načerpáme nové síly a získáme
nové impulsy pro naši práci. Místo tohoto můžeme být na
začátku školního roku unaveni, zahlceni prací a bez odvahy do nových úkolů. Neříkám, že to všechno platí o mně, ale
to, co napíši, by mohlo pomoci každému z nás, abychom nehleděli na to, co je za námi, ale s odvahou vykročili do dalších dnů. Následujících šest bodů, lépe řečeno tři dvojice
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bodů nás mohou provázet každý den nového školního roku.
Přijmout den jako dar Boží lásky
Na počátku nového dne si mohu říct: tento den připravoval Bůh
ve své lásce ještě před stvořením světa. Už tehdy o mně věděl a měl pro každý den mého života svůj plán. Ještě nevím, co
mě potká, ale už ráno mohu říct amen na všechno, co je přede
mnou. Večer pak mohu znovu tento den přijmout, jakkoli se vydařil, jako dar Boží lásky. Pokud ještě nechápu význam některých událostí, chci usínat s myšlenkou, že se dříve nebo později
ukáže jejich pravý smysl.		
pokračování na straně 3
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Klub maminek
Od 3. září 2013 se scházejí opět každé úterý od 9 hodin maminky s dětmi ve skautské klubovně na faře ve Valašském Meziříčí.
V září budeme společně tvořit na farní jarmark a 24. září pojedeme na výlet vlakem do Centra pro rodinu ve Vsetíně. Na

Důkaz Boží existence
Když jsem se v srpnu toulal po Alpách v okolí La Saletty (na titulní stránce vidíte vrchol hory Gargas, která o 200 m převyšuje mariánské poutní místo), viděl jsem kromě nádherných hor
také neméně krásné motýly. Protože už v minulosti se mi podařilo některé vyfotit (viz výstava Hledání krásy), toužil jsem do
své sbírky motýlů zařadit další exempláře. Jeden z motýlů mě
zvlášť upoutal. Později jsem se dozvěděl, že se jmenuje jasoň
červenooký. Jenže tento motýl téměř nikde v klidu neposeděl
a pokud na nějaké květině přistál, hned se zase vznesl. Když to
trvalo už druhý den, obrátil jsem se v modlitbě k Bohu: Pane,
prosím tě, abych tohoto motýla mohl vyfotit. Za malou chvíli
na fialovém bodláku přistál jiný motýl (perleťovec). Dlouho si
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dalších setkáních chystáme cvičení a zpívání s dětmi, zumbu,
duchovní zamyšlení – chvilky pro Hospodina a další činnosti.
Přikládáme fotku z minulého roku a těšíme se na další nové maminky s dětmi.
Iva a Maruška
CPR Valašské Meziříčí

dával šťávu z tohoto květu, a tak se mi ho podařilo vyfotit. Měl
jsem dobře namířeno, zaostřeno, když v tu chvíli se motýl zvedl,
odletěl a na jeho místo téměř ve stejném okamžiku přistál zmíněný jasoň. Vše bylo připraveno, stačilo jen zmáčknout spoušť!
To že má být důkaz Boží existence, řekne někdo. Náhoda! Mně
jde ale v tomto článku o něco jiného. Známý herec, dramatik,
režisér Jiří Suchý (Suchý - Šlitr), uvěřil v Boha, když se jednoho
dne pozorně zadíval na motýla. Odvážně o tom nejednou vydal
své osobní svědectví. Toto svědectví mám slíbeno v písemné
formě od otce biskupa Josefa Hrdličky, který se s Jiřím Suchým
zná osobně. V tomto smyslu jsem článek nazval Důkaz Boží existence a těším se, až zmíněné svědectví v Životě farností otisknu.
o. Pavel

Skrze Něho, s Ním a v Něm
pokračování ze strany 1
Darovat svůj den Pánu
Také já mohu udělat ze všeho, co mě dnes potká, dar lásky. Pro
Tebe, Pane Ježíši! Svatý Pavel píše: Nikdo z nás nežije sám pro
sebe. Žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, patříme Pánu.
Anebo jinde: Cokoliv děláte, dělejte ze srdce jako pro Pána! Toto
odhodlání mohu mít na počátku dne, na konci mohu darovat
Pánu den takový, jaký byl, on může napravit i to, co jsem pokazil.
Chodit s Bohem
Nikdy nejsem sám. On je vždycky se mnou. Vše mohu prožívat
v jeho přítomnosti. Vede mě za ruku jako rodiče dítě. Je přece
Emanuel – Bůh s námi. Od nejstarších biblických dob je to zvlášť
oblíbené téma pro proroky a apoštoly. Když je s námi, co mi brání, abych si pro každou činnost vyprošoval vytrvale jeho pomoc?
S Ním a v Něm
Mohu jít v této praxi ještě dále. On je nejenom se mnou, ale já
mám místo v jeho srdci. Ježíš říká: zůstaňte v mé lásce! On nás
ve svém srdci nosí stále. Svaté Faustyně Ježíš řekl: „Jako je dítě
v lůně matky, tak je celý svět ponořen do mého milosrdenství,
obklopen mou láskou.“ Abych tuto skutečnost prožíval, musím
být „maličký“.
On v nás
U proroka Ozeáše čteme: „Zajásej, zaplesej, dcero Siónská, zla se
už neboj! Neboť uprostřed tebe je Hrdina, Vítěz, Král!“ Od křtu
jsme živým svatostánkem, chrámem živého Boha. A přece na to
tak málo myslíme. Málokdy si to uvědomujeme. Možná na chvíli
po svatém přijímání. Svátostná přítomnost Krista v naší duši nám
má připomínat, že on je v nás stále, když žijeme v milosti posvěcující. Jenom těžký hřích vyhání Boha z našeho srdce. Dobrou
zpovědí můžeme opět připravit příbytek pro vzácného hosta.
Skrze nás
Jestliže v nás Ježíš přebývá, není to jenom kvůli nám, ale chce
rozdávat svoji lásku skrze nás. Chce se na naše bližní dívat našima očima, chce jim naslouchat našima ušima, chce k nim mluvit
našimi ústy, chce milovat naším srdcem. Ježíš nemá jiné ruce
na tomto světě než ty tvoje. Někdo řekne: příliš náročný úkol
pro mne, průměrného katolíka. Jsem rád, že se ráno a večer pomodlím Otče náš, a v neděli pozdě, ale přece přijdu do kostela.
Nezapomeňme, že tomuto bodu předcházelo pět předchozích
a vždy je možno od některého z nich začít. Pak se nám stanou
drahými slova, která slyšíme při každé mši svaté: „Skrze Něho a
s Ním a v Něm… Nebude to již pro tebe vznešená myšlenka, ale
návod, jak prožít i ty nejvšednější okamžiky tvého života. Pak
bude také platit: skrze můj život se šíří Boží čest a sláva v Duchu
Svatém na věky věků. Amen.
o. Pavel

Děti v kostele
Jsem si vědom, že se v této chvíli pouštím na tenký led anebo
vstupuji se svíčkou do skladu výbušnin. Tolikrát jsem chtěl napsat tento článek, tolikrát jsem jej odložil. Vím, že je to velice
citlivé téma, mnohokrát přetřásané. Nechtěl bych, aby se žádná strana cítila dotčena.

Především platí: Kde v kostele vyrušují děti, tam je budoucnost
církve. Kde dnes děti nejsou, tam zítra nebude nikdo. Přesto
však je třeba stanovit jakási pravidla a to asi pro každou farnost
jinak. Budu tedy mluvit především o farnosti Valašské Meziříčí.
Mše svatá v 9.30 hodin je často zvána mše pro děti, dětská mše,
mše pro rodiny s dětmi. První pravidlo tedy zní: přijdeš-li na
tuto mši, nečekej, že zde bude ticho jako v kostele. I když je to
také běžná farní mše, nedá se předpokládat, že by děti ve větším počtu nebylo slyšet.
Rodiče s dětmi bych chtěl poprosit, aby pokud možno děti sledovali a v případě, že dítě začne hlasitě křičet či plakat a v určitém čase se neztiší, není možné čekat, až se pláčem unaví a třeba usne. V takovém případě by bylo dobré opustit v poměrně v
krátkém čase i s dítětem hlavní prostor kostela, jít do předsíně,
v případě pěkného počastí na dvůr či před kostel. I tam je slyšet, co se v kostele děje. Zvlášť je to důležité v části mše, které
se říká bohoslužba slova. A nejdůležitější v době kázání. Budu
mluvit sám za sebe. Když se později dívám do misálu a modlím
se, stojím před Bohem a to, co se děje v kostele, mě příliš neruší.
Při promluvě kněz často hledá myšlenky a daleko víc vnímá své
posluchače, a tedy i prostor kostela. Nejde jenom o mne, který
už nějaký ten rok konám službu kazatele, ale i o kněze, kteří
nějakým způsobem začínají a učí se to. Ještě malá poznámka:
přestože kaple Panny Marie Lurdské stojí trochu bokem a je v
ní nový koberec, přesto je velmi dobře slyšet, co se v ní děje a
někdy bych řekl i lépe, než by se to dělo v lodi kostela. Podobně
jako u varhan; tam, když si dva něco šeptají, je to u oltáře dobře
slyšet. Tak vynikající akustiku mají některá místa v našich kostelích, postavených dříve, než se používaly mikrofony.
Pro ostatní platí toto pravidlo: Být na mši znamená mít účast na
Kristově oběti. Z tohoto pohledu se může hodit všechno, co nás
nějakým způsobem ruší a zneklidňuje: dětský křik, usínání souseda, způsob hry na varhany, zima, horko, nervózní kostelník
nebo farář. Z toho všeho se mohou stát podle slov sv. Terezky
růžičky, které jako malé oběti nabízíme Bohu za spásu duší.
Ke mši svaté pro děti bych chtěl připojit i osobní poznámku.
Přestože rád děti učím a do náboženství se kupodivu stále těším, je pro mne tzv. dětská mše určitým traumatem. Jednak
vnímám ty, kteří mě poslouchají, a ti jsou většinou i na této mši
dospělí. Děti, ty větší, které by podle mne měly sedět vpředu
na lavičkách, jsou většinou někde vzadu v kostele či v lavicích
a vpředu zase sedí rodiče a malá pimprlata, která vůbec nerozumí tomu, co říkám. Větší děti chápu, mohou se někdy bát, že
se jich vpředu někdo na něco zeptá. Pochopte ale zase mě, je
pro mne ale docela těžké mluvit, případně ukazovat nějaké pomůcky někomu, koho v kostele nevidím a často až při kroužku
okolo oltáře při přinášení darů jsem překvapen, kolik je v kostele dětí. Další problém vidím v tom, že dobrá promluva pro děti,
která by zaujala i dospělé, vyžaduje poměrně mnoho času na
přípravu. Navíc děti přece jen mají svou katechezi v náboženství, zatímco někteří dospělí už během týdne neslyší vůbec nic
pro spásu své duše. Jsem připraven udělat určité kroky směrem
k dětem na mši svaté, rodiče zase prosím, aby s těmi, kdo chodí
do druhé a vyšší třídy, prodiskutovali možnost sedět na lavičkách vpředu. Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci.
Úvahy p. Jana Žilinského, který chtěl v kostele dokonce pískoviště pro nejmenší děti, necháme k řešení třetímu vatikánskému
koncilu. Každopádně s nejmenšími dětmi využijte možnost mše
svaté pro nejmenší, která bude v našem kostele vždy poslední
čtvrtek v měsíci v 17 hodin. Možná přijde kouzelník.
o. Pavel
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Pravidelná měsíční sbírka
V tomto krátkém článku bych chtěl reagovat na několik poznámek, které jsem zaslechl a které se týkají sbírek v kostele ve Valašském Meziříčí. Především chci oznámit, že se chystá rozsáhlá
oprava krovů a střechy kostela sv. Jakuba v Krásně. Předpokládané náklady se pohybují ve výši čtyř milionů korun. Vzhledem
k tomu, že krov našeho kostelíku je stavebně a historicky zcela
jedinečný, dá se předpokládat výrazná finanční spoluúčast státních institucí. Například Státní památková péče, Město Valašské Meziříčí a snad i Zlínský kraj. Samozřejmě, že to nepůjde bez
našeho podílu. Aby byl co nejmenší, za to se můžeme modlit.
Momentálně byl pro nás nečekaný výdaj šedesáti tisíc korun
za kompletní projektovou dokumentaci a návrh na opravu této
střechy. Z tohoto důvodu jsme neměli dost peněz na zaplacení
běžné čtvrtletní částky za elektřinu. Tento výdaj jsem nazval
doplatkem za elektřinu a někdo údajně toto zpochybnil, s tím,
že doplatek za elektřinu se doplatil již v první části kalendářního
roku. Omlouvám se za špatnou formulaci.
V květnu a v červnu proběhly dvě sbírky na malování farního
kostela. Myslím na to již delší dobu a byl jsem připravený rozjet
tuto akci v případě, že sbírky budou výrazně větší než obvykle. Nebyly. Vzhledem k tomu, že bude třeba opravit střechu v
Krásně, se prozatím malování odkládá na neurčito. Snad mi nikdo nebude vyčítat, že nebudu někde na vedlejším účtu „sušit“
šedesát tisíc a čekat, až se kostel bude malovat. Podle mě není
nic špatného na tom, že tyto peníze využijeme na jiné potřebné
účely. Z tohoto důvodu budou pravidelné měsíční sbírky buď na
opravu střechy kostela v Krásně nebo bez bližší specifikace. Tak
tomu bývá například v Lešné, a proto nemusím pokaždé zdůvodňovat, proč se peníze využily na ten či jiný účel. Děkuji za
pochopení a za štědrost našich farníků.
o. Pavel

Komunikace, informace
Poslední číslo ŽF před prázdninami bylo vydáno v nákladu 1 500
výtisků a poprvé mělo 16 stran. Překvapivě byl náklad velmi
rychle rozebrán a také se to projevilo v pokladničkách v našem
kostele. Díky všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na Životě farností. Jinými slovy: kdo ŽF čtou, vytvářejí, rozšiřují, podporují modlitbou i finančně.
Znovu bych chtěl otevřít některé otázky: Je nutné, abychom
tento časopis měli? Musí být i v tištěné podobě, když si ho
může každý přečíst na internetu? Musí mít takový vzhled?
1. Typ farnosti:
Dokážu si přestavit, že bych v některé farnosti podobný časopis ani nepotřeboval. Byl bych s věřícími neděli co neděli a co
bych chtěl, bych jim vysvětlil, jak bych chtěl. Momentálně to
možné není, protože spravuji dvě farnosti a vzhledem k počtu
mší svatých v neděli, jsem s věřícími v lepším případě jednou za
dva týdny. Pokud z nějakého důvodu na mši v neděli ve farnosti
nejsem, anebo někdo z farníků jede v neděli jinam, pak se třeba
vidíme a slyšíme jen jednou za měsíc. Jinými slovy chybí pravidelný kontakt. Určitým způsobem ho může nahradit vydávání
časopisu. V něm by mohly být v budoucnu speciálně označeny
články, které je opravdu nutné si přečíst, aby člověk byl v obrazu o tom, co se děje ve farnosti.
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2. Ohlášky:
Samozřejmě, že nejdůležitější věci jsou zveřejňovány v nedělních ohláškách. Vzhledem k tomu, že mnozí nestačí sledovat, co
se právě v kostele čte, tím spíše, že ohlášky například jinak čte
kněz, který ve farnosti výjimečně zastupuje, než já, který jsem
je napsal, je nutné si nějakým způsobem přečíst, co se v kostele
četlo. Proto vyvěšujeme ohlášky i před vstupem do kostela i
na vratech farního dvora. Proto jsou ohlášky také s předstihem
zveřejňovány na internetových stránkách naší farnosti. Vzhledem k tomu, že i mnozí farníci někdy v neděli v našem kostele
z nejrůznějších důvodů chybí (nemoc, návštěva Hostýna, návštěva v jiné farnosti atd.) považuji za nezbytně nutné si pak
dodatečně ohlášky přečíst. Nejlepší by například bylo, kdyby je
doma někdo vytiskl na tiskárně a položil na stůl k dispozici i pro
ostatní.
3. Komunikace = život
Na náhrobku kardinála Tomáše Špidlíka čteme jeho slova: „Věčnost vytváří vztahy, které smrtí nekončí.“ Z toho vidíme, jak
jsou vztahy, a tedy i vzájemná komunikace důležité. Když jsem
o prázdninách pobýval ve farnosti Supíkovice v pohraničí, nejednou jsem si říkal: Jak je to krásné, že na faru nikdo nezvoní
(zvonek i telefon). Také po mši 6 věřících rychle a beze slova
opustilo kostel. Ne jako ve Valmezu. Zvonek i telefony zvoní, po
mši už před zákristií čeká několik lidí. Přiznám se, že mi to někdy
vadí, na druhé straně ale musím říct, že je to dobře. Je to známkou toho, že farnost žije a možná mojí chybou je, že si tyto skutečnosti nedokážu lépe zorganizovat. Nicméně lepší je jakákoliv
komunikace než mrtvé ticho. Je lepší se s druhým pohádat než s
ním nemluvit. Proto je dobře, že se o tom, co se děje ve farnosti,
mluví, píše, diskutuje, uvažuje. Časopis Život farností určitě k
tomu významnou mírou přispívá. A to jak momentálně vypadá,
je určitou příležitostí k oslovení i těch, kteří do kostela nechodí.
Opět mi nedávno někdo takový řekl, že se už těší na další číslo.
Zase bych chtěl povzbudit věřící, aby jednotlivé výtisky nechali
i v čekárnách lékařských ordinací a na jiných místech. Jenom
pro zajímavost - v hospici Citadela se „ztratilo“ 40 výtisků posledního čísla.
1 500 výtisků je poměrně velký náklad. Co je to ale proti asi
13 000 výtisků Městského zpravodaje, který se dostane do každé domácnosti.
o. Pavel

Kulturní boj?
Díky televizi NOE jsme měli možnost sledovat úchvatnou událost: Světové dny mládeže v brazilském Rio de Janeiro. I našimi
sdělovacími prostředky proběhla zpráva, že se závěrečné vigilie
a nedělní mše svaté zúčastnily tři miliony lidí. Pro papeže Františka, který pochází z Argentiny, to byla první zahraničí cesta.
Jako člověka, který rád fotografuje, mě doslova nadchly záběry z pláže Copacabana při závěrečné mši. Moře vody, moře lidí,
nádherná silueta oltáře i hor na pobřeží tohoto města. Může
být něco krásnějšího? A tak jsem si naivně představoval, jak
se podobné snímky dostanou i na stránky českých deníků. Ale
kdepak! Kdyby v deníku Dnes nebyla poměrně obsáhlá úvaha
publicisty a historika Jaroslava Šebka a ještě malý článeček o
tomto setkání, marně bychom něco hledali. Úplně mne rozladilo, když mi někdo říkal, že v neděli večer ve zprávách TV NOVA
o tomto setkání nebyla ani nepatrná zmínka. Když uvážíme, jak

dlouhé jsou zprávy na TV NOVA, zdá se to nepochopitelné. Navíc se dá předpokládat, že zahraniční zprávy i tisk tato událost
téměř ovládla. Naštěstí i druhý program České televize uvedl v
přímém přenosu závěrečnou mši. Jak tomu bylo ve zprávách na
ČT 1, nevím. Proto se chci ptát: komu a proč tak záleží na tom,
aby se lidé o této události dověděli a proč naopak i nepatrný
skandál v řadách katolické církve se dostane do televize mezi
hlavní zprávy? Nemíním teď bít na poplach a vyzývat k bojkotu
sdělovacích prostředků ani rozpřádat konspirační teorie, jenom
povzbudit všechny, kdo tento článek čtou, abychom docenili
roli našich katolických sdělovacích prostředků. Televize NOE
skutečně úžasným způsobem přiblížila Světové dny mládeže v
Brazílii a ještě i teď se můžete v archivu podívat například na
nádhernou křížovou cestu se Svatým otcem z pátečního večera
a jiné. Mnoho pěkných článků se objevilo i v Katolickém týdeníku a mnozí mi dávají za pravdu, že je opravdu zážitek číst zprávy
a promluvy, případně promluvy Svatého otce na internetových
stránkách www.radiovaticana.cz na internetu. Také bych si moc
přál, abychom i písemně ocenili jakýkoliv náboženský pořad v
ČT, to se týká nejen přímého přenosu ze Světových dnů mládeže, ale například skvělých filmů, pořadů a přenosů, týkajících
se nedávného cyrilometodějského jubilea. Pokud to i písemně
neoceníme, může se stát, že ve veřejnoprávní televizi budeme
mít stále méně prostoru. Není snad zbytečné dodat, abychom
se za všechny, kteří pracují ve sdělovacích prostředích a snaží
se v nich, i s určitým osobním rizikem, hlásat radostnou zvěst,
modlili.
o. Pavel

Svědectví z Brazílie
„Já jsem se jako dítě naučil hrát na kytaru, hrával jsem ve farním
sboru. Žil jsem v čistotě až do dne, kdy jsem zamýšlel manželství.
Chtěl bych vám povykládat příběh, který začal v Madridu. Neměl jsem moc finančních prostředků, ale chtěl jsem se zúčastnit
SDM a tam jsem prožil zážitky, skrze které se prohloubila moje
víra, a v den, kdy byla vigilie, jsem prožil velmi silnou zkušenost
s Ježíšem, díval jsem se na kříž, který nám dal Jan Pavel II., díval
jsem se na tvář Panny Marie, stejně jako dnes jsem viděl veliký
zástup mladých, cítil jsem ticho papeže Benedikta XVI. A mohu
říct, že jsem slyšel hlas Boží. Potom jsem se vrátil do Brazílie se
srdcem plným Ducha Svatého, se silou, kterou jsem měl hluboko v srdci, tento oheň Ducha Svatého, který v srdci mladých
dokáže obnovit všechno. Vrátil jsem se velmi motivovaný do
Brazílie, chtěl jsem přinést mladým ze své modlitební skupiny
velkou sílu Ježíše. Pracovali jsme, hodně jsme se modlili a postili, pracovali jsme hodně na tom, abychom mohli přijet do Ria
de Janeira, udělali jsme trh, kde jsme prodávali věci, abychom
sem mohli přijet. Večer 13. 1. 2013, dva dny před dovršením 23
let, se můj život změnil. Vtrhli do našeho domu, ukradli všechny
peníze, všechno, co jsme se snažili udělat, všechno, co udělaly
rodiny a další mladí lidé, všechno zničili, všechno vzali, všechny
ty peníze. A já jsem bojoval za to, aby to vrátili a protože jsem
chtěl reagoval, byl jsem raněn do krku, projektil zůstal uvnitř a
poškodil mi míchu, ale silně jsem cítil, že Bůh je při mě a Boží
milosrdenství bylo tak veliké, že během dvou minut přijeli hasiči, odvezli mě do nemocnice a řekli otci: Podívejte se, váš syn
už dál nemůže žít. Rodiče byli upozorněni na nebezpečí smrti,
ale já jsem dostal pomazání nemocných a přežil jsem. Zrodilo

se velké modlitební hnutí za to, aby mi Bůh zachránil život. V
nemocnici mnoho mladých přátel zorganizovalo vigilii, já jsem
přijal svátost nemocných, bylo mnoho modlitebních vigilií a
jako by to nestačilo, byl jsem v komatu, měl jsem trubici v krku,
abych mohl dýchat a takto jsem i přijal eucharistii, měl jsem
díru v krku, ale Boží milosrdenství bylo velkolepé, úžasné, mohu
teď říci, aby se tak uzavřelo moje svědectví, byla to veliká zkušenost modlitby. Podívejte se na tento kříž a na ikonu naší Paní,
podívejte se, já si pamatuji právě toto - kříž, kříž, který jsem
přijal na sebe, být na vozíčku to je teď můj kříž, ten kříž, co
jsme přijali, máme na hrudi. Prosím, vezměte ten kříž, co máte
na krku a podívejte se na něj, biskupové, kardinálové, kteří jste
tady, podívejte se na kříž, který máte na hrudi. Dnes tento kříž
pro mne je tento vozíček, na kterém sedím. A jaký je tvůj kříž?
Můj kříž je kříž radosti a vítězství, můj kříž je vzkříšený, já jsem
teď spojený s křížem. Kříž, který neseme, který ty neseš, ty, který jsi blízko nebo daleko, který jsi v zástupu mladých, ty znovu
vezmi svůj kříž, vezmi ho do ruky a poklekni a otoč se k papeži
Františkovi, běž na kolena, dívejte se s tím křížem na Františka a řekněte papeži: toto je náš kříž, toto je naše síla, náš kříž.
Jednoho dne mě chtěli zabít s mým křížem, ale byl to kříž, který mě pozvedl, a nedokázali to. A ty máš také tento kříž, který
teď neseš pozdvižený nahoru, buďte si jisti, že ten kříž, je kříž
vzkříšeného, vzkříšení nové generace mladých, mladých s vírou,
nádherných mladých lidí, kteří jsou plni Ducha Svatého. Amen.
V tichu znovu vezmi na sebe svůj kříž, protože Duch Svatý bude
k tobě hovořit, Duch Svatý hovoří v našem srdci, hovoří v mém
srdci. A před nějakým časem řekl papeži Františkovi: chci, aby
toto století bylo plné Ducha Svatého. Mladí, znovu zdvihněte
svůj kříž a poproste papeže, aby požehnal našim křížům. On
může zasvětit celé lidstvo Duchu Svatému spolu s tímto křížem
tak, jak to udělal Jan Pavel II. a zasvětil nás Panně Marii Fatimské. Pro mě žít je žít s Kristem a být s Kristem.“
svědectví Felixe Pasox – Brazílie
podle TV Noe

Svatá Hedvika - v objetí kříže vítězství naše
Svatá Hedvika vytrpěla ještě víc než Terezie, ale ve všem zvítězila objímajíc svatý kříž. Na kříži viděla, že Syn Boží trpěl mnohem
víc, a to nevinně a se svrchovanou láskou.
Proto se jí v porovnání s křížem její utrpení ztrácelo. – A přece
bylo tak velké: trápení, že její sestra Anežka, která žila v nedovoleném manželství s králem Filipem Augustem ve Francii, zemřela. Sestra Gertruda, královna uherská – zavražděna. Její dva
bratři byli odsouzeni a potulovali se jako psanci. Její otčina, zámek Andeche – rozbořen. Neteř Alžběta Durinská z Wartburgu
s malými dětmi vyhnána a zemřela u Marburgu v bídě. Manžel
Hedviky padl do moci svého odpůrce a zemřel stižen klatbou.
Jeden ze synů umřel v mládí. Druzí dva synové, jimž dal otec
Slezsko a Polsko, mezi sebou válčili. Konrád se vzbouřil proti
otci i matce – a na lovu si zlomil vaz. Jindřich v boji proti Mongolům roku 1241 zabit…
Opravdu moře bolestí – a přece Hedvika říká: „Co je vůle Páně,
to se musí jeho služebníkům líbit!“
A tyto všecky hrůzy prožila vítězně, objímajíc kříž; temnoty zahnala jasem víry v lásku Boží. Proto se dnes tak překrásně modlí
církev svatá k svaté Hedvice: „Abychom se naučili šlapat po rozkoších světa a v objetí kříže tvého přemáhali všecko.“
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Srovnej své kříže s kříži této světice! Opravdu, nebe ty světce
něco stálo! A věz: kříž je trůn jediné pravé moci a velikosti. Poněvadž je to velikost žijící obětí a láskou.
(z knihy biskupa Josefa Hloucha, Minutěnka)

Poprvé v Medžu
Do Medžu jsme jely poprvé. Vůbec jsme nevěděly, co od toho
máme čekat. Po dlouhé a vyčerpávající cestě jsme se zastavili
na sice krátké, ale příjemné osvěžení u moře. Poté jsme zamířili
na poutní místo Medjugorje do Bosny a Hercegoviny, kde se
na tzv. Mladifestu každoročně schází křesťanská mládež z celého světa. Společně jsme se zúčastnili přednášek a svědectví
na nejrůznější témata, každodenního růžence, večerních mší a
následných adorací. Všechno mělo zvláštní atmosféru a nám se
to moc líbilo. Nesmíme také zapomenout na vystoupení - muzikál komunity Cenacolo, což jsou lidé vyléčení ze závislosti, které
bylo taky super. Také jsme podnikli pěší pouť na kopec Podbrdo, místo, kde se poprvé zjevila Panna Maria. Celkově jsme byly
ohromeny množstvím lidí, kteří tam přijeli se stejnou myšlenkou jako my. Úžasným zážitkem pro nás bylo také tančení při
písničkách. Poslední noc jsme vyšli na horu Križevac, kde jsme
prožili závěrečnou mši a nádherný východ slunce. S těmito zážitky jsme nadšeny, i když také velmi unaveny, odjely podělit se
o vše, co jsme prožily, se svými blízkými a taky s Vámi :-)
Anča, Maki a Ela z Kelče

Slovo života na září 2013
„Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy!“
(Jan 3,18)
To píše svatý Jan. Varuje svá společenství před některými lidmi,
kteří víru v Ježíše vychvalovali slovy, ale neprojevovali ji skutky.
Ty dokonce považovali za nepotřebné nebo nadbytečné, jako
by Ježíš už učinil všechno. Jejich víra tak byla prázdná a neplodná, protože Ježíšovu dílu chyběl neodmyslitelný přínos, který
on žádá od každého z nás.
„Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy!“
Milovat činem. Apoštol říká, že pravá víra je víra prověřená tím,
že milujeme tak, jak miloval Ježíš a jak nás tomu učil. První typickou vlastností této lásky je konkrétnost. Ježíš nás nemiloval
krásnými slovy, ale procházel mezi námi a konal dobro, uzdravoval všechny, byl plně k dispozici těm, kteří za ním přicházeli,
počínaje těmi nejslabšími, nejchudšími a nejvyděděnějšími, a
dal za nás svůj život.

„Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy!“
Jak tedy žít Slovo života tohoto měsíce? Jeho poselství je až příliš jasné. Je to výzva ke křesťanské opravdovosti, na které Ježíš
tolik trval. A není to snad také to, nač tolik čeká svět? Není snad
pravda, že dnešní svět chce vidět svědky Ježíšovy lásky?
Milujme tedy činem a ne slovy. Začněme prostými službami,
které od nás denně vyžadují bližní, kteří jsou kolem nás.
A milujme doopravdy. Ježíš jednal vždy v souladu s Otcovou vůlí.
Stejně tak i my máme vždy jednat v souladu s Ježíšovým slovem.
On chce, abychom za každým bližním viděli jeho. Vždyť to, co
děláme pro každého člověka, chápe, jako bychom to dělali pro
něho. Dále chce, abychom milovali druhé právě tak jako sebe
a milovali se i navzájem s připraveností dát život jeden za druhého.
Milujme tedy takto, abychom i my byli Ježíšovými nástroji pro
spásu světa.
Chiara Lubichová
Slovo života na květen 1988,
publikováno v časopise Città Nuova č. 8/1988, s. 11.

Modlitba za nezaměstnané
Na konci července 2012 dostalo 500 zaměstnanců firmy Schott
Solar výpověď, spolu s nimi ukončilo práci 150 agenturních
pracovníků. Práce na výrobních linkách byla náročná. Každý
nedokázal vydržet stále se zvyšující normy, především na nočních směnách. Operátoři, kteří práci zvládali, byli odměněni
stabilním měsíčním příjmem. Velice mě bolí, že spousta mých
bývalých, velmi pracovitých kolegyň a kolegů, stále hledá práci.
Proto Vás chci, sestry a bratři, požádat o modlitbu za všechny
nezaměstnané.
Václav Novosad
Pane Ježíši,
Ty jsi společně se svatým Josefem těžce pracoval jako tesař,
víš, že nečinnost je zdrojem hříchu.
Prosíme Tě, pomoz těm, kteří hledají práci a uplatnění,
naplň jejich srdce nadějí, vytrvalostí a odvahou.
Amen.

Zkušenosti pouti

„Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy!“

V sobotu 3. srpna 2013 jsme se před půlnocí připravovali na odjezd na pouť do Litmanové. Těsně před odjezdem mi bylo sděleno, že jedna přihlášená ovečka nepřijde, z čehož jsem neměl
"mírně řečeno, či napsáno", vůbec žádnou radost, vzhledem k
tomu, že jsem při vědomí plného stavu, odmítl v sobotu dva
zájemce. Ale po nějakém čase jsem začal tušit nějakou "Boží kulišárnu". Totiž v tomto Roce víry mi zvláště dochází, že obrazem
Božího milosrdenství je nám mj. odhalováno mnoho tajemství.

Kromě toho, že máme milovat činem, jak říká apoštol, máme
milovat také doopravdy. Křesťanská láska se snaží o konkrétní
činy, dbá na to, aby se inspirovala opravdovou láskou, se kterou
se setkáváme u Ježíše; dbá na to, aby konala skutky v souladu s
jeho cítěním a učením. Máme tedy milovat v linii a míře, kterou
nám ukázal Ježíš.

• Ježíš je ten, který přichází, jde nám vstříc, je v pohybu, je
aktivní směrem k nám.
• Levou rukou ukazuje na hruď, na ránu v Srdci, z kterého tryskají paprsky symbolizující vodu a krev. Je možno tomu rozumět,
že Ježíš přichází mnohokrát nečekaně, nečekaným způsobem.
V symbolu vody je možno spatřit obyčejné, všední věci, událos-
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ti atd., které mohou mít ovšem velký vliv na věci duchovní, tedy
ty podstatné, symbolizující paprsky krve. Ve svém Srdci zamýšlí
použít všední věci pro duchovní, tedy věčný rozměr. Ovšem v
tom nečekaném je s námi a podporuje svým požehnáním, znázorněným v postoji pravé ruky.
• Má široké rukávy, protože v nich ukrývá všechna skrytá překvapení pro nás, jako jisté formy našich zkoušek.
• Přichází, ale nedívá se pod nohy, aby viděl, kudy jde, ale dívá
se pohledem, který vybízí, abychom se začali dívat na situace
tímto jeho pohledem.
• Je přepásán, a to poslušností vůli svého Nebeského Otce a
nabízí totéž co Petrovi na břehu Genezaretského jezera, že je
někdo, kdo přepásává a vede, i když člověk ne hned rozumí.
• Je bosý, tedy pokorný, ale i jako ten, který přichází tiše, ne
s velkým rámusem, hlukem a okázalostí, aby dal najevo, že mu
jde o intimní vztah a jako by se ptal: "Smím vstoupit i tímto
způsobem?"
Tolik ve zkratce Boží rovina obrazu. A potom je tam ještě rovina
lidská, ta naše, vyjádřená nápisem - Ježíši, důvěřuji Ti.
Kolikrát za den se člověk přistihne nebo je přistižen jako ten,
který ztratil víru. Ne ve smyslu ztráty pravd a nauky církve, ale
ve smyslu, že není v postoji vyjádřeném tímto nápisem. Je nervózní, když nerozumí, ztratí pokoj, když věci nejdou podle jeho
představ, protože chybí vůči milosrdnému Ježíši tento postoj
důvěry, do něhož teprve vstupuje bohatství Božího požehnání
a stejně jako překvapeným apoštolům ve večeřadle po Zmrtvýchvstání i bohatství Božího pokoje.
A tak jsem začal být postupem času cestou do Litmanové tím,
který je v postoji důvěry a očekávání Božího překvapení. Při
vstupu do liturgického prostoru na poutním místě jsem v blízkosti zaregistroval jednoho kamaráda Jirku od Brna, kterému
jsem nabídl naše volné místo v mikrobusu na zpáteční cestu
domů. Ten mi však sdělil, že má již "zabukovanou" jízdenku na
autobus do Brna v neděli večer. Tak jsme se po ukončení programu pokusili za pomoci sestry a jeho synovce v Brně zrušit objednanou rezervaci jízdenky, což se po nějakém čase s pomocí
Boží podařilo. Jiří zaujal pozici na volném sedadle a absolvoval s
námi na Valachy zpáteční poutní cestu, na které se nám mj. svěřil, jak je rád, že s námi může jet, jaký je rozdíl s cestou agentury
Student agency. Po návratu jsem vzal Jiřího domů, aby se po
přespání brzy ráno vydal na cestu do Brna. Tím ale vše nekončí.
V úterý proběhla médii šokující zpráva, že dva řidiči jednoho
autobusu byli pod vlivem alkoholu a způsobili sobě a cestujícím nemalé problémy. A byl to právě autobus, kterým se hodlal
Jiří vracet z Litmanové do Brna. První řidič se ve výchozí stanici
Bardějov nezdál některým cestujícím a dali zavolat policii, která
zjistila přítomnost alkoholu v krvi řidiče. Za volant usedl druhý
řidič, kterého v Kežmarku rovněž zkontrolovali policisté a ten
měl v krvi alkoholu ještě více. A protože se jednalo o české dopravce, autobus byl odstaven a cestující museli čekat, až se z
Čech dopraví do Kežmarku pod Tatrami český řidič. Autobus se
vydal na další pokračování cesty a do republiky dorazil s desetihodinovým zpožděním. A toho všeho byl Jiří uchráněn a my
všichni máme o zkušenost více.
Nezbývá než dodat: "Veliké a podivuhodné jsou Tvé skutky, Pane, Bože vševládný! Spravedlivé a spolehlivé jsou Tvé
cesty, Králi národů. Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu Tvému jménu? Vždyť Ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou
a budou se před Tebou klanět, neboť se ukázalo, že Tvá rozhodnutí jsou spravedlivá."
Václav Chládek

ZŠ Salvátor
Školní rok 2013-2014 je pro naši školu rokem jubilejním. Oslavíme společně 20. výročí založení naší malé školy. Jako každoročně i letos začal nový školní rok ve farním kostele mší, kterou
slavil otec biskup Josef Hrdlička. Malí prvňáčci se jistě nemohli
dočkat, až se seznámí s paní učitelkou Žanetou Bezděkovou, z
jejíchž rukou dostali v kostele malé dárečky. Pro 16 deváťáků
je to naopak rok poslední a my všichni doufáme, že jej prožijí
co nejlépe a v dubnu při přijímacích zkouškách předvedou své
vědomosti nabyté za celou dobu studia na naší škole.
Akce začátku školního roku
V prvním čtvrtletí školního roku by měly všechny třídy II. stupně
vyrazit na oblíbené pobyty do Fryštáku a nejdříve se to povede
našim šesťákům, kteří pojedou již 9. září. Po nich budou následovat další ročníky.
Dále je na září naplánována každoroční školní pouť - tentokrát
do nedaleké Vidče. Přesný termín není ještě stanoven, ale zajímavá tato pouť bude tím, že do místního kostela mohou někteří zdatnější žáci dojet na kole. Doufáme, že počasí bude této
akci ve zvolený den příznivě nakloněno.
V úterý 17. 9. v 16.00 hodin se uskuteční plenární schůze pro
rodiče našich žáků v jídelně školy, kde budou seznámeni s uplynulým školním rokem a také s plány školy na nový školní rok.
Všichni milovníci školní Drakiády jsou zváni 21. 9. opět na hřiště Velké Lhoty. Připravena budou všechna tradiční i netradiční
zábavná stanoviště pro děti i dospělé. Pro některé je to jedna
z mála akcí, kdy se sejdou lidé, aby si v klidu řekli vše, co rok
přinesl a teprve přinese.
Poděkování za skautský tábor
Jako matka jednoho z nejmladších účastníků tohoto tábora,
který se letos konal na Slovensku - v Sádočném, bych chtěla
velmi poděkovat jeho organizátorům, především Filipu Dřímalovi a Vítu Žilinskému a také všem jejich pomocníkům, za organizaci tohoto tábora. Nikdy bych nevěřila, že můj syn (druhák)
zvládne tábor "opravdových" skautů, bez maminčiny péče a jiných světských vymožeností, jako je např. elektřina, teplá voda
a splachovací záchod. Sice trochu slz bylo, ale vzhledem k tomu,
že i já jsem byla "klasický maminčák", nepokládám to za nic
zvláštního. Syn přijel z tábora nadšený, plný zážitků a také více
samostatný. Myslím si, že si tento tábor chválí více rodičů, jinak
by účast na něm nebyla tak hojná. Ještě jednou díky a těšíme
se na příští rok.
Lenka Adámková

20. výročí
Dvacet roků je již v naší farnosti církevní základní škola Salvátor. Především bychom za tento zázrak měli Bohu děkovat. Ne
každý musí mít se školou jen pozitivní zkušenosti, a proto ho
slovo zázrak může dráždit, nebo ho chápe ironicky. Ať je to, jak
je to, je třeba, abychom děkovali a děkovali. Svatý Pavel říká:
Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu (…). Proto, i kdybychom byli s něčím v životě zjevně nespokojeni a chtěli to

7

změnit, je nutné, abychom začali děkováním, protože v našem
životě se nestalo nic, co by Bůh ve své prozřetelnosti nechtěl,
nebo nedopustil. Jinými slovy: za vším, co se v našem životě
stalo, je nějakým způsobem Boží láska. A proto děkováním nikdy nic nepokazíme, jenom to můžeme vylepšit. Děkováním totiž uznáváme svrchovanou Boží moc a moudrou Prozřetelnost.
Bůh by v našem životě nedopustil nic, co by nám v konečném
účtování pozitivně nepomohlo. Naši předkové říkali: „Všechno
zlé je k něčemu dobré“ nebo „Není zlého, aby to na dobré nevyšlo“. Proto by následující jubilejní rok měl být pro naši školu
především rokem díkůvzdání. Jsem přesvědčen, že toho, co je
ve škole a jejích dějinách pozitivní, výrazně převažuje nad negativními záležitostmi.
Poděkovat je třeba také lidem, kteří pro školu doslova žijí a dýchají. Bůh o nich ví.
V tomto roce budeme také vytrvale za školu prosit. Už dlouho toužíme po nových prostorách, které by byly srovnatelné s
možnostmi na jiných školách. Někdo je z tohoto důvodu nervózní a určité neúspěchy ve škole připisuje právě těmto podmínkám. Tuto stránku nelze podceňovat, ale ani přeceňovat. Školu
školou dělá nejen prostředí, ale především kvalita mezilidských
vtahů. Uznávám, že nedostatek místa, například pro učitele,
může mít negativní dopad na jejich vztahy (tzv. ponorková nemoc). Řešení je však především v Bohu, který je společenstvím
tří osob a jako jediný může naše vzájemné vztahy obnovovat a
uzdravovat. Jedině v síle jeho lásky je možné prosit za odpuštění. Uvedu příklad z běžného života. Několikrát jsem slyšel o
manželích, kteří stavěli nový domek. Po dobu stavby v provizorních podmínkách bylo všechno v pořádku. Když byl dům dostavěn a krásně vybaven, nastala vážná krize manželského života
a následoval rozvod. Mnozí také vzpomínají na to, jak v jedné
místnosti kdysi dávno bydlelo s rodiči například deset dětí. Přes
opravdu těžké podmínky vládla v tomto domě láska. Nebuďme
naivní a nemysleme si, že všechno vyřeší dostatečné prostory,
tělocvična a perfektní vybavení školy. Bez Božího požehnání
marné lidské namáhání.
o.Pavel

FARNÍ JARMARK 29. září 2013
KDO – KDYŽ NE JÁ? KDY – KDYŽ NE TEĎ?
aneb udělat víc pro druhé, pro ty, kdo jsou mnohem chudší než
my…
Možná, že naše výzva v předprázdninovém čísle Života farností
trochu zanikla, tak ji opakujeme:
Mladí lidé z farnosti zvou všechny – děti, mládež, různá společenství, rodiče s dětmi i prarodiče – pojďme spolu uspořádat
První farní jarmark ve Valašském Meziříčí. Nejde nám jen o to
vybrat peníze ve sbírce na nějaký užitečný účel, ale společně
něco vytvořit, setkat se…
Kdo se může zapojit? Každý bez rozdílu věku, mladí i staří, děti,
rodiče i prarodiče, skauti či školáci, různá společenství apod.,
prostě kdo umí něco vlastnoručně vytvořit. Může jít např. o:
obrázky, pletené, šité či háčkované výrobky, keramiku, malované hrníčky, výtvory z pedigu či papíru, batikované věci, bižuterii, dřevěné hračky, ale třeba i malované perníčky, sirupy,
marmelády či cokoliv jiného, co koho napadne. Vaše výrobky
budou prodávány za symbolickou cenu. Samozřejmě i ten, kdo
nic nevytvoří, se může zapojit a přijít si cokoliv zakoupit.
Všechny vlastnoručně vyrobené věci, které byste chtěli nabíd-
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nout pro jarmark, můžete donést jednak v neděli před jarmarkem, tedy 22. 9., do kostela do připravené krabice, jednak v průběhu týdne před akcí do farní kanceláře v úředních hodinách.
Farní jarmark se uskuteční v neděli 29. září během dopoledních
mší svatých na dvoře kostela v čase 7.30 – 11.00.
Veškeré finance vybrané během akce chceme zaslat na projekt
Postavme školu v Africe, který pořádají skauti spolu s Člověkem v tísni. Informace o projektu najdete na internetu, zde jen
krátký úryvek:
„Ne každé dítě v Etiopii může chodit do školy. Často prostě proto,
že v jeho okolí žádná škola není. Etiopie je jednou z nejchudších
zemí světa a polovina jejích obyvatel je negramotná. Budováním škol a vzděláváním místních učitelů se snažíme lidem pomoci dostat se ze začarovaného kruhu chudoby. Doposud jsme
v Etiopii vybudovali 14 škol pro tisíce dětí. Tyto děti mají velkou
šanci se ve společnosti dobře uplatnit a pozvednout tak její celkovou úroveň. Přidejte se i Vy! Neodkládejte své rozhodnutí na
později.“
Za koordinátory
Alžběta Dřímalová

Nové knihy

Papež František, Život a výzvy - Saverio Gaeta
Kdo je papež František? – Syn italských přistěhovalců do Argentiny, k jehož rysům vždy patřila pokora a starost o ty nejchudší.
V knize se dočteme o jeho rodině, jak to bylo s jeho studiem
chemie, proč se musel naučit vařit i mnohé další zajímavosti.
Zkušený italský novinář představuje nejen životní cestu papeže
Františka, ale i výzvy, které před něj staví jeho nový úřad. Nevyhýbá se ani citlivým tématům katolické církve dneška.
František - Papež z druhého konce světa - Simon Biallowons
Odstoupení Svatého otce Benedikta XVI. bylo na konci února
2013 prvotřídní senzací, protože se tak stalo poprvé po sedmi
stech letech. Nástupcem Benedikta XVI. se stal kardinál Jorge
Mario Bergoglio jako první Jihoameričan na Petrově stolci, první jezuita v roli Svatého otce a první papež, který přijal jméno
nejoblíbenějšího světce církve svatého Františka z Assisi. Slavný výrok Habemus Papam! zazněl z balkónu Svatopetrského
chrámu večer 13. března 2013. Papež František si od svého prvního vystoupení získal srdce lidí a také jeho první kroky v roli
Kristova náměstka jsou originální a probouzejí mnohé naděje.
Tato kniha usiluje o první portrét buenosaireského arcibiskupa,
apoštola chudých a přítele lidí na okraji. Shrnuje také odkaz
Františkova předchůdce, papeže Benedikta XVI., a zamýšlí se
nad přítomností i budoucností katolické církve a výzvami, které
před novým papežem stojí.
Simon Biallowons je německý novinář a spoluautor knihy o Benediktu XVI.
Život je sacra zajímavej - Marek Orko Vácha, Karel Satoria
Deset let v trapistickém klášteře naučilo Karla Satoriu mnohem
víc než jen naslouchat tichu, učilo jej především umět život,
umět svůj čin, porozumět zadání svého života. Kniha je strhujícím uvedením do kontemplativní modlitby, do mystiky v tom
nejkrásnějším slova smyslu a myšlenkově vychází z Terezie z
Avily, Jana od Kříže, Josefa Ratzingera a mnoha dalších. Přes závažnost obsahu je kniha napsána nečekaně uvolněně a lehce, s
vtipem, občasnou břitkou ironií i zemitým slovníkem. Otázkami
a nadhozenými tématy knihu provází Marek Vácha.

9

Papež František - O nebi a zemi - o rodině, víře a úloze církve ve
21. století
Papež František se ještě jako Kardinál Jorge Mario Bergoglio pravidelně scházel se svým přítelem rabínem Abrahamem Skorkou, aby
spolu debatovali o otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině a odpuštění,
politice, globalizaci, vědě a konfliktech současného světa. Nakonec se rozhodli, že svoje rozpravy zpracují do podoby knihy. Dialog
obou přátel a zároveň představitelů svých náboženských obcí vyniká hloubkou a přesností, ale současně odpovídá srozumitelnou a
svěží formou na otázky, které si každý den kladou věřící i lidé, kteří
se k žádnému náboženství nehlásí.
Moje malá Bible - Bethan Jamesová (vypráví), Estelle Corkeová
(ilustrace)
Knížka příběhů Starého a Nového zákona je určena předškolním
dětem a jejich rodičům. Zážitek ze společného čtení umocní jemné
a živé ilustrace.
Uzdravení z pocitu křivdy (CD MP3) - Józef Augustyn
Nahráno při rekolekci v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích na
podzim roku 2012. P. Józef Augustyn (*1950), polský jezuita, zkušený duchovní doprovázející a exercitátor, úspěšný autor duchovní literatury. V patnácti letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, o
jedenáct let později byl vysvěcen na kněze. Po studiu filozofie a
teologie v Polsku vystudoval spirituální teologii na Gregoriánské
univerzitě v Římě. Každým rokem vede duchovní cvičení, a to i v
naší zemi.
Andělské úsměvy - Eduard Martin
Kniha povídek tematicky navazuje na předcházející povídkové soubory, které postupně vycházely v Karmelitánském nakladatelství.
Autor s citlivým postřehem a smyslem pro detail zaznamenává
nejrůznější prožitky lidí, v nichž jediné dobré slovo, pouhé gesto
nebo nepatrný čin výrazně proměnily jejich životy nebo vzájemné
vztahy. Na konkrétních životních situacích dokládá, jak důležité je
vnímat potřeby svého bližního a s citlivou uvážeností na ně reagovat. Svými povídkami nás vyzývá k zamyšlení, jak sami nakládáme
se slovy, gesty nebo skutky ve vztahu k druhému člověku.

Mariánské informace
• Ve dnech 4.-6. 10. 2013 se uskuteční v ČM Fatimě Koclířov
TRIDUUM Světového apoštolátu Fatimy se slavnostním odhalením a požehnáním sousoší Anděla, představující zjevení anděla
Portugalska dětem ve Fatimě ještě před zjevením Panny Marie.
Akce se koná po deseti letech od putování sochy Panny Marie
z Fatimy. Bude přítomen i prezident Světového apoštolátu Fatimy, Profesor Americo Pablo Ortiz z Portorika. V sobotu bude
hlavní den a současně den konání národní mariánské konference apoštolátu Fatimy za účasti diecézního biskupa Mons. Jana
Vokála, který památník Anděla také požehná. V neděli 6. 10.
2013 bude triduum zakončeno za účasti arcibiskupa pražského
kardinála Dominika Duky a odpoledne koncertem Hradišťanu s
Jiřím Pavlicou. Na sobotní program pojede autobus s odjezdem
v 6.45 hodin od nádraží ČSAD ve Valašském Meziříčí. Zájemce
prosím, aby se mi přihlásili včas.
• Dny 12.-13. 10. 2013 budou v rámci Roku víry zvláštní způsobem patřit mariánské úctě. Sv. Otec František svolává na tyto
dny do Říma mariánské ctitele a členy mariánských hnutí a skupin. Při té příležitosti také hodlá 13. 10. 2013 zasvětit církev a
svět Mariinu Neposkvrněnému Srdci. Je to den posledního zjevení Panny Marie ve Fatimě. Z toho důvodu bude počtvrté v historii převezena hlavní socha Panny Marie z Fatimy, která jinak
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místo zjevení ve Fatimě neopouští. ČM Fatima Koclířov pořádá
k této události leteckou pouť ve dnech 12.-15. 10. 2013 za cenu
11 300,- Kč. a autobusovou pouť ve dnech 11.-17. 10. 2013 za
cenu 8 490,- Kč. Mám přihlášky i program pouti.
Václav Chládek

Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Eliška Ludmila Válková
Markéta Anežka Válková
Ondřej Petr Slovák
Jiří Josef Flodr
Kristýna Tafeljuková
Tomáš Michael Trusina

Adam Josef Štábl
Tomáš Vajgl
Karolína Tomanová
Viktorie Válečková
Benjamin Přádka
Anežka Havranová

Lešná
Stella Amálie Halfarová

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčří
Daniel Dobeš		
Hrachovec 81		

Rudolf Kopeček		
Zd. Fibicha 1204		

Marek Pisklák		
Juřinka 48		

Michal Poláček		
Dvořákova 1009/6		

Josef Vašut		

Hrachovec 231		

Radka Matoušová

Hradec Králové, Černilov 462

Vladimíra Molejová

Zd. Fibicha 1204

Jitka Hladišová

Juřinka 48

Anežka Slámová

Dvořákova 1009/6

Denisa Nedbalová

Frenštát p. Radh., Dolní 311

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Martin Vrána *12. 2. 1965 †23. 6. 2013, Písečná 1159
Karel Šafář *11. 4. 1929 †23. 6. 2013, Hrachovec 155
Anežka Vojvodíková *7. 4. 1927 †27. 6. 2013, Křižná 641
Michal Tovaryš *23. 6. 1932 †29. 6. 2013, Hlavní 824, Zubří
Karel Kabeláč *18. 12. 1938 †30. 6. 2013, Krhová – Hrádky 425
Alena Fabíková *20. 2. 1931 †28. 6. 2013, Křižná 693
Margita Bublíková *11. 12. 1929 †9. 7. 2013, Svěrákova 33
Jan Onderka *19. 1. 1935 †8. 7. 2013, Kálalova 993
Michal Onufrák *12. 11. 1926 †12. 7. 2013, Mštěnovice 39
Božena Nováková *9. 10. 1924 †23. 7. 2013, Sokolská 1087
Antonín Navrátil *19. 6. 1945 †23. 7. 2013, Oznice 86
Milan Golda *28. 8. 1962 27. 7. 2013, J. K. Tyla 13/697
Jozef Škerenčák *8. 5. 1940 †27. 7. 2013, Na Šištotě 627
Marta Hubová *14. 1. 1934 †29. 7. 2013, Krhová 185
Marie Mužíková *21. 9. 1926 †6. 8. 2013, Podlesí 247
Anna Krupíková *1. 6. 1928 †11. 8. 2013, Máchova 865
Radomír Palát *20. 10. 1946 †25. 8. 2013, Poličná 289
Věra Gutová *27. 3. 1930 †30. 8. 2013, Mikoláše Alše 587
Kristiana Navrátilová *28. 5. 1940 †29. 8. 2013, Blahoslavova 16

Vladimír Kapusta *27. 12. 1937 †31. 8. 2013, Mštěnovice 17

Pozdrav do Supíkovic
Toto číslo Života farností posíláme také do Supíkovic v Jeseníkách, kde jsem o prázdninách deset dnů odpočíval, zatímco
P. František Baroš, farář ze Supíkovic, mě zastupoval ve Valašském Meziříčí. Byl to dobrý nápad. V jesenickém pohraničí v
létě moc práce není a o. František zase u nás mohl zpovídat a
jinak sloužit. Při mši svaté v supíkovickém kostele jsem věřícím
slíbil, že jim pošlu nejnovější číslo Života farností, ve kterém
bude také něco pro ně. Především je to nádherný motiv kostelní mřížky, kterou vidíte na plakátu k výstavě Hledání krásy.
Bylo to pro mě něco jako zjevení, když jsem se ráno v kostele
modlil a přes okno začalo na mřížku zezadu svítit slunce. Toto
dílo místních kameníků v kraji, kde jsou vápencové a jiné lomy,
se ukázalo jako ideální předmět pro zobrazení hry světla a stínu.
Několikrát jsem zmíněnou mřížku vyfotil a Blanka Kulišťáková
(firma 2gd v Praze) ji krásně zakomponovala do plakátku. Někdo
tuto fotku dokonce označil jako nejkrásnější z mých prázdninových fotek.
Druhým pozdravem pro supíkovické farníky je článek o svaté
Hedvice na straně 5: V objetí kříže vítězství naše. Kostel v Supíkovicích je totiž zasvěcen svaté Hedvice Slezské. Tato příbuzná
svaté Anežky prožila opravdu pozoruhodný život a mnozí zakusili její pomoc při návštěvě hrobu v polské Třebnici. Za zmínku
stojí, že den památky svaté Hedviky: 16. října, je dnem zvolení
papeže Jana Pavla II. Článek mons. Hloucha, ze známé knihy
Minutěnka, může být povzbuzením pro všechny, kdo prožívají
jakékoliv těžkosti. Věřím, že se tato světice může stát mnohým
lidem ještě bližší.
Farníkům ze Supíkovic bych chtěl poděkovat, že v těžkých podmínkách pohraničí statečně vyznávají svou víru a zároveň je
poprosit, aby se modlili i za nás, kteří víru prožíváme v docela
jiném prostředí. Těším se, že se s nimi v krásném prostředí Jeseníků opět někdy setkám. Ještě jednou díky i Františku Barošovi
za to, co během prázdnin pro naši farnost udělal. Třeba jej i jeho
farníky jednou při příležitosti poutě k Panně Marii Pomocné ve
Zlatých horách navštívíme. Tuto pouť slibuji našim farníkům už
pěkně dlouho. Modleme se, aby se uskutečnila.
o. Pavel

Obnovené Poutní místo Panny Marie Pomocné - Maria Hilf
ve Zlatých horách
Historie tohoto poutního místa sahá do třicetileté války, kdy
zde na přímluvu Panny Marie žena místního řezníka, ukrytá
před švédy, šťastně porodila syna. První potíže zažilo toto místo za josefínských reforem, přestálo obě světové války a totálně
zdevastováno bylo za komunistů, obnoveno pak roku 1995.
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Jděte beze strachu sloužit

Někdo by si mohl myslet: „Nemám žádnou speciální přípravu. Jak mohu hlásat evangelium?“ Drahý příteli, tvůj strach se moc neliší od toho, jaký strach měl Jeremiáš, když byl
povolán Bohem, aby se stal prorokem. Slyšeli jsme to před chvílí v prvním čtení: „Ach,
Pane, Hospodine, neumím mluvit, neboť jsem ještě příliš mladý.“ Bůh vám také říká to, co
řekl Jeremiášovi: „Neboj se…, neboť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil“ (Jer 1,7.8). On
je s námi!
„Nemějte strach!“ Jdeme-li hlásat Krista, On sám nás předchází a vede. Když posílal své
učedníky na misii, slíbil: „Já jsem s vámi po všechny dny“ (Mt 28,20). A to platí také pro
nás! Ježíš nás nenechává samotné, nikdy nenechá nikoho samotného! Vždycky nás provází...
Tři slova: Jít beze strachu sloužit. Následováním těchto třech bodů zakusíte, že ten, kdo
evangelizuje, je sám
evangelizován,
a
kdo předává radost
z víry, dostává radost. Drazí mladí, po
návratu do svých
domovů
nemějte
strach být velkodušní vůči Kristu,
dosvědčovat Jeho
evangelium.
z homílie Svatého
otce při mši na zakončení světových
dnů mládeže Rio de
Janeiro, pláž Copacabana 28. 7. 2013
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