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Nebudete-li jako děti,
říká Ježíš a dodává: jistě nevejdete do Božího království. Co 
znamená být jako dítě? Nedávno, bylo to 23. září, jsem řekl v 
náboženství žákům 1. a 2. třídy: Za tři měsíce budou Vánoce. To 
vám byl jásot, to bylo radosti, málem spadla škola. Totéž jsem 
o chvíli později řekl čtvrťákům. Jejich reakce byla ještě naléha-
vější. Ozvala se vlna nevole, všichni začali mručet. Cože? Ještě 
tři měsíce! Tak dlouho! Kdo to má vydržet! Znamená to tedy, že 
pokud se nebudeme těšit na Vánoce jako děti, nevejdeme do 

Božího království? O to asi v první řadě nejde. Nejde o Vánoce. 
Jde o to, abychom pochopili, proč se na ně děti tak těší. Je to 
docela jasné. Touží být obdarovány, rády dostávají dárky. Vý-
jimkou byla jedna předškolačka, která mi nedávno řekla, že se 
těší na bramborový salát a na kapra ve vaně i na talíři.
Těšit se na to, že budeme obdarováni. Proč jsme ztratili tuto 
schopnost my dospělí?
Nejdříve se zkusme především zamyslet nad tím, jak Bůh touží 
obdarovat člověka.
     pokračování na straně 3 
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„Nešťastná“ padesátka aneb pozvání 
do olomoucké katedrály

ZŠ Salvátor - poslední rok deváťáků

Na titulní stránce jsou prvňáčci ZŠ Salvátor, zde vidíte žáky poslední - deváté třídy. Modleme se za ně, aby se dobře připravili nejen 
na střední školy, ale také do dalšího života. Fotografie byla pořízena v kostele ve Vidči při příležitosti poutě školy na začátku školního 
roku                           o. Pavel

Řidiče napadne nepříjemné omezení v našich obcích. Já teď ale 
myslím na jinou padesátku. Už mám za sebou skoro padesát let 
života. A je jasné, že se to nedá utajit. Proč mi připadá nešťast-
ná? Ne proto, že bych měl za sebou už více než polovinu života. 
Nebo proto, že přede mnou už těžko bude stejně tolik či více 
let. S tím, co v životě bylo, jsem spokojen, život mě stále více 
baví, a i kdybych měl před sebou jen krátký čas, mohu si zpívat 
hebrejskou píseň Dajenu (Toto by nám stačilo, bylo by stačilo!).
Určité problémy pro mne nastaly s termínem oslavy. Původ-
ně jsem chtěl, aby v sobotu 23. listopadu v 15 hodin byla mše 
svatá ve farním kostele ve Valašském Meziříčí a po ní pohoš-
tění v jídelně Základní školy na Křižné. Jenže, člověk míní, Pán 
Bůh mění. Na tuto sobotu připadá Den arcidiecéze a zároveň 
ukončení roku víry v Olomoucké katedrále Sv. Václava. Je jasné, 
že bychom měli být tento den s otcem arcibiskupem a že není 
možné obejít tuto skutečnost (viz nádherné čtení z listu Ignáce 
Antiochijského v tomto čísle ŽF na straně 5). Proto bych chtěl 
všechny farníky především pozvat do Olomouce.
Přihlaste se v co největším počtu do již objednaných autobusů 
anebo do Olomouce přijeďte jinými dopravními prostředky.

Program v Olomouci v sobotu 23. listopadu bude následující:
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I have a dreamNebudete-li jako děti
pokračování ze strany 1
On je dobro. Jediné dobro. Skutečné dobro. Nejvyšší dobro. Ne-
konečné dobro. Celý se touží darovat. Jeho štěstím je sdílet své 
nekonečné štěstí s člověkem. Co nám tedy brání více se otevřít 
tomuto obdarování?
1. Ztrácíme schopnost žasnout, divit se. Hned tak nás něco ne-
překvapí. Život nám zevšedněl. Právě v tom pro nás mohou být 
příkladem děti. Jak nadšeně objevují všechno nové a nečekané.
2. Na dobré si člověk velmi rychle zvykne. Všechno bereme 
jako samozřejmost, a když něco nejde podle našich představ, 
hned nadáváme a reptáme.
3. Během života jsme často zraňováni, ztrácíme důvěru. Je v 
nás jakési podezření, že nám nikdo nedá nic zadarmo a že za 
všechno, co jsme takto dostali, dříve či později draze zaplatíme. 
V tom je neblahý vliv reklamy.
4. Bojíme se prožívat něco krásného, protože už předem tu-
šíme, že to jednou skončí. A než aby to skončilo, byli bychom 
někdy raději, kdyby to ani nezačalo.
Jak z toho ven, co můžeme dělat, abychom získali zpátky srdce 
dítěte?
• Radovat se z maličkostí. Nejsou s tím spojené takové emo-
ce, a když o tyto věci přijdeme, každý den můžeme objevit nové 
a nové skutečnosti, které nás potěší.
• Děkovat. Jestliže ke každému příjemnému a krásnému zážit-
ku připojíme poděkování Bohu, nebudeme mít tolik strachu, že 
o tyto věci přijdeme. Člověk, který přijímá všechno z Boží ruky, 
dokáže říct spolu s Jobem: Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, jméno 
Páně budiž pochváleno.
• Naděje. Jestliže ztrácíme naději, bojíme se budoucnosti. 
Křesťanská naděje nám dává tušit, že to nejlepší je stále před 

• v 10.00 slavnostní mše svatá a obnova křestního slibu s ot-
cem arcibiskupem Janem Graubnerem.
• Od 13.00 do 14.30 hodin možnost navštívit arcibiskupství, 
kurii, arcidiecézní muzeum, teologickou fakultu a jiné aktivity 
arcidiecéze (např. i expozici naší církevní školy Salvátor).
• V 16.00 hodin svátostné požehnání v katedrále svatého Vác-
lava a odjezd domů.

Pro ty, kteří by chtěli poděkovat spolu se mnou za padesát let 
života, bych chtěl připojit následující harmonogram:

• V sobotu 16. listopadu v 15.00 hodin mše svatá ve farním kos-
tele ve Valašském Meziříčí, po ní pohoštění v jídelně ZŠ Křižná. 
• V den narozenin 21. listopadu můžete přijít na mši svatou 
kněží našeho děkanátu v 9.00 hodin dopoledne opět ve farním 
kostele.
• S farníky v Lešné bych chtěl poděkovat za 50 let života při 
mši svaté v 10.00 hodin v neděli 24. listopadu a po mši všechny 
zvu na pohoštění do kulturního domu.
• Jen pro zajímavost – v neděli 8. prosince bych si chtěl při-
pomenout 50. výročí křtu, a to v kostele, kde jsem byl pokřtěn 

– v Karviné v 11.00 hodin. Při mši, dá-li Pán, bude se mnou i kněz, 
který mě křtil. Na tuto oslavu a pohoštění chci pozvat svoje pří-
buzné. Prosím naše farníky o modlitbu za mou živou i zemřelou 
rodinu.
Nakonec ještě poznámka: nic mi nekupujte, stačí, když se za 
mne budete modlit.

o. Pavel

námi. A když nám Bůh něco vezme, je to vždycky jenom proto, 
že nám chce dát něco lepšího, většího a krásnějšího.
• Láska. Největší štěstí prožívá člověk, když zakouší hloubku 
a krásu opravdových vztahů. Pokud jsou vztahy narušené, pak 
ani ostatní věci člověka netěší. Inspiraci můžeme hledat - kde 
jinde než v Bohu. On je láska, lépe řečeno jednota lásky v Trojici. 
Otec je celý pro Syna, Syn žije z Otce a pro Otce, Duch Svatý 
je jejich personifikovaným vztahem. Tento vztah je nekonečná 
láska a zároveň osoba. Jinými slovy, je třeba pěstovat a prohlu-
bovat náš vztah k Bohu. Tato skutečnost musí jít ruku v ruce s 
uzdravováním a upevňováním mezilidských vztahů. Nejsme na 
to sami, v Ježíši Kristu je možné milovat každého člověka, který 
žije na této zemi. Ježíšova láska je klíčem k lidským srdcím i ke 
šťastnému a spokojenému životu.
• Pros Boha, aby se ti dal poznat. Abys tu a tam zažil oprav-
dové setkání s ním. Možná jsi o to ještě nikdy neprosil, a věříš 
v Boha jen teoreticky. Můžeš se pomodlit následující modlitbu: 
Bože, tak dlouho již v Tebe věřím, tolik let již chodím do kostela, 
tolik let se modlím a přece Tě neznám. Nikdy jsem se s Tebou 
nesetkal. Proto Tě chci pokorně prosit: Dej se mi poznat! Uzdrav 
mé srdce! Ty víš, kolikrát bylo zraněno, kolik je v něm nedůvěry 
a podezřívání. Ty víš, jak má duše stárne, místo toho, aby se, jak 
říká svatý Pavel, stále omlazovala (2Kor 4,16). Ty víš, jak ztrácím 
naději a jak často mi ďábel našeptává, že už to lepší nebude, že 
mě už nic dobrého na tomto světě nečeká. Bože, dej mi Du-
cha svatého! Ať mě uzdraví tato věčně mladá, živá a nekonečně 
něžná Láska. 

o. Pavel

Představte si: Vejdete do katolického kostela, slyšíte, jak všichni 
radostně a mocně zpívají. Když kněz řekne „Pán s vámi“, zabu-
rácí odpověď celého kostela „ I s tebou“. Stejně tak se ozývají 
odpovědi na všechny ostatní výzvy kněze. Dialog je dynamický 
a strhující. Liturgie živá.
Tak tohle není sci-fi. Tohle není můj marný a beznadějný sen. 
Tak to v poslední době vypadá na mši svaté ve farním kostele ve 
Valašském Meziříčí v neděli v 8 hodin dopoledne. Fakt je to pro 
mě zážitek a vyloženě se na tuto mši těším. Jen tak dál, bratři 
a sestry, kteří chodíte na osmou. I ostatní bych k tomu chtěl 
povzbudit. Je docela možné, že se v některém z dalších čísel 
Života farností objeví jakýsi žebříček, ve kterém budou i ostatní 
mše seřazeny podle toho, jak se na nich zpívá, či jak dynamicky 
probíhá dialog mezi knězem a lidmi. Mám sen (I have a dream), 
že i ostatní eucharistické slavnosti v našich farnostech budou 
podobné té v osm hodin.

o. Pavel

Děti v kostele - pokračování
Přesně, jak jsem předpokládal... Hned po vydání minulého čísla 
Života farností mi napsal nějaký děda (tak se aspoň představil), 
že vyháním děti z kostela a komplikuji život jejich maminkám. 
Kdo to kdy viděl, aby maminka „sotva dítě zapláče, musela s 
ním ven“. Na druhé straně mi kdosi říkal, že od té doby, co jsem 
článek napsal, je na dětské mši svaté daleko větší hluk a že to 
mnozí brali jako signál k volné zábavě dětí. Vidíte, jak je těžké 
napsat něco tak, aby to všichni správně pochopili. Než to dále 
do nekonečna rozebírat, chci spíše povzbudit rodiny s dětmi, 
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Pastýřský list k volbám 2013

Boží taneční parket

Ježíšovo srdce

9. říjen zůstane památným dnem mého života. Byl jsem na 
koncertu Matta Redmana! Že vám to nic neříká? Chápu! Přesto, 
nebo právě proto vám o tom chci něco napsat.
Matt Redman je Američan, zpěvák, čerstvý nositel dvou cen 
Grammy za nejlepší současnou křesťanskou nahrávku v popu-
lární hudbě. Je uznávanou autoritou v oblasti, které se říká Pra-
ise and worship (Chvála a uctívání). Jeho skladby zpívá i naše 
schola a já si bez jeho písní nedokážu představit ani ranní pro-
bouzení, ani cestu autem. Fakt jsou to pecky, které člověka pro-
berou a postaví na nohy.
Když jsem se dověděl, že tento koncert bude v kulturním domě 
na Vsetíně, byl jsem radostí bez sebe.
Onen večer přišlo na koncert asi 2000 převážně mladých lidí. 
Nejdříve vystoupil Martin Smith, bývalý zpěvák známé skupi-
ny Delirious? (ten otazník patří k názvu kapely). Jeho písně moc 
neznám, přesto to bylo skvělé. Šlo o nejnovější album, které se 
jmenuje Great Gods Dance Floor (Velký Boží taneční parket). Po 
přestávce již přišel Matt.
Nejdříve zazněla píseň Blessed be your name (Ať je požehná-
no jméno Páně). Jako už dříve, i teď mě dojala k slzám. Jak je 
vzácné Boží jméno! Žalmista říká: Hojný pokoj těm, kdo milují, 
Pane, tvé jméno! Dále zazněla píseň We are free. To už dole 
v sále všechno skákalo a tančilo. Já jsem měl místo k sezení na 
balkóně. Mělo to své výhody. Nevýhodou bylo, že jsem nemo-
hl tančit s těmi dole . Pohled na ně mi to bohatě vynahradil. 
Další píseň: We are here – Jsme tady, Pane, pro tebe! Pak nová 
skvělá píseň (úvodní - Sing and shout) z nového alba Your gra-
ce finds me (Tvá milost mě hledá). Na promítacím plátně běžel 
anglický text písní pro ty, kdo chtěli zpívat, a český pro ty, kdo 
chtěli vědět, o čem je v písních řeč. Další píseň How great is our 
God (Jak velký je náš Bůh) znají mladí i z Festivalu v Medžugor-

je. Pak k veliké radosti naší scholy zazněl megahit Our God. Na 
You Tube má v provedení Chrise Tomlina už 18 milionů kliknutí 
a naší biřmovanci ho znají pod názvem Větší je náš Bůh. Mezi-
tím zaznělo krátké svědectví Matta Redmana: V sedmi letech 
mu zemřel tatínek. Později se dověděl, že spáchal sebevraždu. 
Maminka domů přivedla muže, který mu zničil dětství. Později 
tento muž skončil ve vězení jako násilník. Matt nepřestal vě-
řit, že Bůh je stále s ním a že s ním má svůj plán. Když pomys-
lím, kolika milionům lidí už pomohl svými písněmi, nemohu se 
ubránit dojetí. V následující písni (You never let go) zpíval: I když 
procházím údolím smrti, jsi, Bože, se mnou. Hned v další písní 
10 000 ozvěn (Grammy) děkoval za desetitisíce milostí, které 
obdržel od Boha. Na konci se parket opět roztančil a Matt zpíval 
i s Martinem Smithem píseň Tančící generace (Dancing gena-
ration). Kdyby nám pořadatel neřekl, že přídavek nebude, pro-
tože poslední písnička byla jakýmsi vrcholem, tleskali bychom 
tam snad do rána. Na zpáteční cestě jsem si poslouchal nové 
album Your grace finds me, které má ve svém obchodě i Zdeněk 
Adamec. Je fakt skvělé! Také je tam k dispozici album, za které 
obdržel Matt Redman cenu Grammy – 10,000 Reasons (ozvěn).
Závěrem bych chtěl poděkovat naším farníkům za to, že nic ne-
mají proti tomu, že jsem z našeho účtu zaplatil dvacet lístků na 
tento koncert pro naši scholu. Je to jakási odměna za hodiny 
nácviků a zpívání. (Cena jednoho lístku byla 280 Kč) 

o. Pavel
(všechny výše jmenované písně najdete na Youtube)

aby na mši svatou přicházeli co nejčastěji, a ostatní, aby se za 
děti, rodiny a manžele modlili. Věřme, že nám Duch Svatý bude 
nadále pomáhat, abychom se správně rozhodovali a dobře jed-
nali.

o. Pavel

Mám radost, že první pátky jsou v naší farnosti stále „v kurzu“. 
Je to vidět, jak u zpovědnice, tak i v kostele. Proto chci doporu-
čit našim farníkům novou knížku, kterou vydaly Paulínky. Kníž-
ka se jmenuje PODLE SRDCE TVÉHO (Klaus Peter Vosen). Jsou v 
ní komentována jednotlivá zvolání z litanií k Ježíšovu srdci. Po-
dle mě velice čtivě a zajímavě. Zdeněk Adamec objednal velké 
množství této knihy a je opět připraven na nával našich čtenářů.

o. Pavel

Nebudu psát další úvahu na téma Restituce, stačí, když si pře-
čtete poslední pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera. 
Je dobré si ho nejen přečíst, ale také poskytnout k přečtení těm, 
kdo i z řad našich věřících mají s restitucemi a nápravou křivd 
stále problémy.

o. Pavel

Drazí bratři a sestry,
blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš pastýř 
chci připomenout, že katolíci mají morální povinnost šířit spo-
lečné dobro využitím svého volebního práva (srov. KKC 2240). 
Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní činitelé, ale všichni ob-
čané (2239). Na každém z nás záleží, komu dáme svůj hlas, koho 
pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.
Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. Všimněme 
si především postojů kandidátů k zásadním morálním otázkám. 
Nikdo není dokonalý, proto od politiků žádejme především 
správný postoj k ochraně základních lidských práv a hodnot.
Základem státu je rodina. Fungující stát nezajistí ten, kdo ne-
podpoří zdravou rodinu založenou na manželství muže a ženy. 
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Nepodnikejte nic bez biskupa
Začátek listu svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučed-
níka, Tralským
(Inscriptio; nn. 1, 1 – 3, 2; 4, 1-2; 6, 1; 7, 1 – 8, 1: Funk 1, 203-209)

Chci vás ochránit jako své milované děti

Ignác, zvaný též Theoforos, svaté církvi, milované Bohem, Ot-
cem Ježíše Krista, která je v asijském Tralles, vyvolené a hodné 
Boha, žijící v pokoji těla i ducha skrze utrpení Ježíše Krista, k ně-
muž, jak doufáme, dospějeme, až vstaneme z mrtvých. Posílám 
jí plnost apoštolského pozdravu a přeji co nejvíce radosti.
O vašem čistém smýšlení a neotřesitelné vytrvalosti, které ne-
máte jen ve zvyku, ale v povaze, jsem se dozvěděl od vašeho 
biskupa Polybia. Z vůle Boží a Ježíše Krista přišel do Smyrny a 
mne spoutaného pro Ježíše Krista potěšil tak, jako kdybych v 
něm viděl celou vaši obec. Přijal jsem od něho výraz náklonnos-
ti, jaká se Bohu líbí, a vzdával jsem chválu, když jsem slyšel, že 
jste napodobiteli Boha.
Neboť když se podřizujete biskupovi jako Ježíši Kristu, zdá se mi, 
že nežijete podle lidí, ale podle Ježíše Krista, který za vás umřel, 
abyste – věříce v jeho smrt – své smrti unikli. Je tedy nutné jed-
nat jako vy: nepodnikat nic bez biskupa. Podřizujte se i kněžím 
jako apoštolům Ježíše Krista, naší naději, v níž ať vždycky žijeme.
Sluší se také, aby se jáhni, služebníci tajemství Ježíše Krista, v 
každém ohledu všem líbili. Neboť nejsou služebníky jídla a pití, 
ale služebníky Boží církve. Jako ohni se tedy mají vyhýbat nař-
čení z něčeho špatného.
Všichni ať také ctí jáhny jako Ježíše Krista, stejně jako biskupa, 
který je obrazem Otce, a kněze jako radu Boží a sbor apoštolů. 
Bez nich se nedá mluvit o církvi. Jsem přesvědčen, že o tom 
smýšlíte stejně. Neboť jsem dostal výraz vaší lásky a mám ji u 
sebe ve vašem biskupovi: už jeho vystupování je velkým pouče-
ním a mírnost je jeho silou.
Mnohému s Boží pomocí rozumím, ale sám nad sebou bdím, 
abych pro vychloubání nezahynul. Musím teď být ostražitý a 
nevěnovat pozornost těm, kdo mne vynášejí. Když mi to říkají, 
jako by mne bičovali. Rád bych totiž trpěl, ale nevím, jsem li 
toho hoden. Moji ctižádost mnozí nevidí, ale já s ní těžce boju-
ji. Je mi zapotřebí mírnosti, na které ztroskotává vládce tohoto 
věku.
Napomínám vás tedy – ne já, ale láska Ježíše Krista – : živte se 
jen křesťanským pokrmem, jiným bylinám se vyhýbejte, totiž 
bludům.
Tak tomu bude, když nezpychnete a nedáte se odtrhnout od 
Boha Ježíše Krista, od biskupa a od apoštolských příkazů. Kdo 
je při oltáři, je čistý; kdo je mimo, není čistý; to znamená: kdo 
něco činí bez biskupa, kněží a jáhnů, ten nemá čisté svědomí.
Ne snad, že bych se něco takového od vás dozvěděl. Chci vás 
jen varovat, protože vás mám rád.

Liturgie hodin, úterý 27. týdne v mezidobí, 2. čtení

Spravedlivý stát nevybuduje ten, kdo nezajistí každému základ-
ní právo na život od početí až po přirozenou smrt. Lidská práva 
nerespektuje ten, kdo je přizná jen někomu, kdo upřednostní 
dospělé na úkor dětí či bohaté na úkor chudobných. Rovnost 
ve všem není možná. Nikdy nebudou všichni stejně bohatí nebo 
stejně zdraví a úspěšní. Všichni však musí mít stejná práva. 
Všem dětem se musí přiznávat právo na život, dobrou výchovu 
a lásku otce i matky v rodině. Práva dospělých omezující prá-
va dětí, jako například „pořizovat si“ děti jako nějaký majetek 
mimo manželství a jít za svým „štěstím“ za cenu rozbití rodiny, 
jsou vůči dětem nespravedlivá a nepřijatelná.
Stát má sloužit všem občanům a má pomáhat k jejich pokojné-
mu soužití. Proto je špatné podpořit svým hlasem ty, kteří pro-
pagují nenávist – ať už třídní, rasovou či náboženskou. Někteří 
si v této kampani berou za volební téma boj proti církvi pod 
záminkou restitucí, které stejně nejde měnit ani zákonem ani 
referendem. Dvacet let chyběla politická vůle k dohodě. Nako-
nec jsme přijali návrh vlády. Ti, kteří žádnou dohodu nechtěli, 
dnes křičí. Zlé je především to, že volební kampaň apelující na 
lidskou závist probouzí náboženskou nenávist. Přidávají se no-
viny, které píší o miliardách pro církve.
Dovolte proto opět krátké vysvětlení restitucí, kterými církev 
vůbec nezbohatne, jen se změní způsob financování. Stát pře-
stane platit kněze, a tím bude mít menší možnost zasahovat do 
vnitřního života církve, což právě některým vadí. Stát vrátí círk-
vi majetek, který má ve svých rukách, a proplatí majetek, který 
je v rukách krajů, obcí a soukromých osob. Z tohoto majetku si 
pak musí církev trvale vydělávat na platy duchovních a na pro-
voz. Pokud budeme hospodařit úspěšně, budeme podporovat 
další prospěšné aktivity. Církev už dnes platí nemocniční kapla-
ny v některých nemocnicích, či učitele náboženství v některých 
školách a pastorační asistenty v některých Charitách. Snížení 
restituční částky stanovené zákonem a dohodnuté ve smlouvě 
se státem by vedlo k propouštění zaměstnanců. To bychom ne-
měli dopustit.
Pro lepší představu můžeme srovnat dosavadní roční dotace 
státu na všechny církve v České republice s náklady Národního 
divadla v Praze a všechny finanční náhrady obdržené během 
příštích třiceti let s každoroční dotací na sluneční elektrárny, 
která je jen o málo menší. Částka, kterou má stát církvím vypla-
tit, tvoří jednu tisícinu státního rozpočtu. Zatím jsme nepřevzali
ani jeden pozemek, ani jednu korunu finanční náhrady. Jen 
jsme přišli o některé dotace například na Charitu a o některé 
sponzory, protože ti si myslí, že jsme už bohatí.
Nenaříkáme, protože jsme v ruce Boží, a věříme, že vše, co se 
děje, je Boží vůle či Božího dopuštění. Všem, kteří nás očerňu-
jí, pomlouvají, špiní a nenávidí, velkoryse odpouštíme, protože 
Pán Ježíš nás učí milovat všechny, i nepřátele. Nežádá však od 
nás, abychom spolupracovali na jejich křivdách tím, že je pod-
poříme.
Konečné rozhodnutí při volbách udělá každý sám. Tam, kde 
máte pochybnosti, kde se vám nikdo nezdá ideální, volte menší 
zlo a svůj hlas dejte tomu, kdo je ideálu nejblíž, kde máte ale-
spoň naději, že se váš kandidát bude stavět za hodnoty blízké 
křesťanství nebo se bude snažit alespoň zmenšit negativní do-
pad zákonů prosazených většinou. Nehleďte na to, jestli má 
šanci uspět. Důležitý je každý hlas.
Spoléhám na vaši zralou odpovědnost a lásku k Bohu, církvi a 
národu. Vyprošuji vám moudrost Ducha Svatého a každému z 
vás ze srdce žehnám.

arcibiskup Jan
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TADY a TEĎ 
aneb Nízkoprah na náměstí

Slovo života na říjen 2013

zŠ salvátor
Výchovný cíl na školní rok 2013/2014
V letošním školním roce si naše škola připomíná 20. výročí své-
ho vzniku. Výchovný cíl byl stanoven podle promluvy biskupa 
Josefa Hrdličky při slavnostní mši ve farním kostela na začátku 
nového školního roku. Otec biskup uvedl čtyři nejpoužívanější 
slova v evropských jazycích: DĚKUJI, PROSÍM, PROMIŇ a MÁM 
TĚ RÁD.
1. Děkování. V tomto školním roce povedeme děti k vděčnosti. 
Především to má být rok díkuvzdání Bohu za 20 let naší školy. 
Chceme vnímat školu jako dar Boží lásky. Naše vděčnost se má 
projevovat i ve vztahu k lidem, zvláště k těm, kteří v nelehkých 
podmínkách školu zakládali a kteří jí i dnes jakkoliv pomáhají.
2. Prosba – modlitba. Prosebná modlitba je vyjádřením po-
stoje pokory před Bohem i před lidmi. Chceme si uvědomit, že 
naše škola je součástí Božích plánů a projektů. Nejlépe vyjadřu-

„Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo 
druhého miluje, splnil zákon.“ (Řím 13,8; Srov. Lv 19,18)

V předcházejících verších (Řím 13,1-7) mluvil sv. Pavel o dluhu, 
který máme vůči civilní autoritě (poslušnost, úctu, placení daní 
atd.). Zdůrazňoval, že i splácení tohoto dluhu má být vedeno 
láskou. Jde ovšem o dluh snadno pochopitelný, i proto, že kdy-
bychom to neplnili, byli bychom vystaveni postihům podle zá-
kona.
Po těchto slovech ale hovoří ještě o jiném dluhu, trochu nároč-
nějším na pochopení: o tom, který v souladu s Ježíšovým odka-
zem máme vůči každému bližnímu. Je jím vzájemná láska, která 
má různou podobu, jako je velkodušnost, ochota posloužit, dů-
věra, vzájemná úcta, upřímnost atd. (srov. Řím 12,9-12).

„Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo 
druhého miluje, splnil zákon.“

Toto Slovo života nám ukazuje dvě věci.
Láska je nám především představována jako dluh, tedy jako 
něco, k čemu nemůžeme zůstat lhostejní, co nemůžeme odklá-
dat, co nás pobízí, naléhá na nás, nedopřává nám pokoje, dokud 
dluh není splacen.
Znamená to, že vzájemná láska není něco „navíc“, plod naší 
velkodušnosti, který bychom si vlastně mohli odpustit, aniž 
by nám hrozil postih za nedodržení stanoveného zákona. Toto 
slovo od nás naléhavě vyžaduje, abychom vzájemnou lásku žili, 
protože jinak bychom zradili svoji důstojnost křesťanů, které 
Ježíš povolal, aby byli nástroji jeho lásky ve světě.
Za druhé nám toto Slovo života říká, že vzájemná láska je hyb-
nou silou, duší a cílem všech přikázání.
Z toho plyne, že chceme-li dobře plnit Boží vůli, nemůžeme se 
spokojit s chladným a právnickým zachováváním jeho přikázání. 
Je třeba mít stále na zřeteli tento cíl, který nám Bůh jejich pro-
střednictvím předkládá. Tak například abychom dobře žili sed-
mé přikázání, nemůžeme se omezit jen na to, abychom nekradli, 
ale musíme vážně usilovat o odstranění sociální nespravedlnos-
ti. Jedině takto dokážeme, že milujeme svého bližního.

„Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo 
druhého miluje, splnil zákon.“

Jak tedy žít Slovo tohoto měsíce?
Téma lásky k bližnímu, které nám znovu předkládá, má neko-
nečně mnoho odstínů. Zde se zaměříme především na jeden, 
na který, jak se zdá, text zvlášť upozorňuje.
Je-li, jak říká sv. Pavel, vzájemná láska dluhem, bude třeba mít 
lásku, která miluje jako první, tak jak si Ježíš počínal vůči nám. 
Bude to tedy láska, která je iniciativní, která nečeká, která ne-
odkládá.
Počínejme si tedy takto v tomto měsíci. Snažme se být první v 
lásce ke každému člověku, s nímž se setkáme, jemuž telefonu-
jeme, píšeme, nebo s nímž žijeme. Ať je naše láska konkrétní, 
dovede chápat, předcházet, ať je trpělivá, důvěryplná, vytrvalá, 
velkodušná.
Pak si všimneme, že náš duchovní život udělá kvalitativní skok, 
nepočítaje radost, která naplní naše srdce.

Chiara Lubichová

Dne 25. září 2013 se uskutečnila na náměs-
tí ve Valašském Meziříčí prezentace Nízko-
prahového zařízení Zastávka. Akce byla pod 
patronací České asociace streetwork. Jejím 
cílem bylo zprostředkovat široké veřejnosti 
a potencionálním zájemcům činnost toho-
to klubu prostřednictvím ukázky možných 
volnočasových aktivit, pomocí letáčků dopl-

něných rozhovory s pracovníky. Zájemci si mohli zahrát stolní 
fotbálek, ozdobit se pomocí face paintingu, vyzkoušet žonglo-
vání pod dohledem odborníka, poslechnout hudební produkci, 
seznámit se s pracovníky i posláním klubu Zastávka. O akci je-
vili zájem zejména mladí lidé, které nabízené aktivity viditelně 
oslovily, často si hned několik i zkusili. Prezentace proběhla ve 
velmi příjemné atmosféře a setkala se s dosti velkým zájmem 
veřejnosti. S největší pravděpodobností se tak podařilo splnit 
účel celé akce, zviditelnit službu, jež je poskytována mladým li-
dem v nelehké životní situaci a dostat se do povědomí obyvatel 
Valašského Meziříčí a jeho okolí.

Bc. Eva Hilská DiS.
Koordinátora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
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Republikové finále OVOV (Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů) - Praha

Ve dnech 5. - 8. září 2013 proběhlo v Praze republikové finále 
OVOV. Za dohledu patronů této soutěže, olympijských vítězů 
Romana Šebrleho a Roberta Změlíka, se ho zúčastnilo přes 600 
dětí z celé republiky. I naše škola měla svá želízka v ohni.
Martin Štefka obsadil skvělé 8. místo v kategorii ročník 2002 a 
Šimon Vrána ve velké konkurenci výborné 11. místo v katego-
rii ročník 1999. Závodu učitelů se účastnil i pan učitel Norbert 
Škorňa, který obsadil velmi slušné 14. místo. Celé závody pro-
vázela skvělá atmosféra, výborná organizace, mladí závodníci 
měli možnost se setkat s bývalými i současnými olympioniky, 
účastnit se různých doprovodných programů (zumba, vystou-
pení Policie ČR, Armády ČR a dalších). S celou akcí panovala vel-
ká spokojenost, a tak jsme si dali s kluky závazek, že zkusíme 
ještě víc trénovat a příští rok se pokusíme zabojovat o medaile.

Coca-Cola Cup - úvodní kolo - 3. října 2013

Již v úvodním kole prestižního turnaje Coca-Cola Cup nám los 
přiřkl velmi těžkého soupeře, a to ZŠ Vyhlídku. Utkání s tímto 
tradičním rivalem bývají velmi prestižní a nabitá emocemi. Ne-
jinak tomu bylo i nyní. Od úvodních minut se hrál spíše bojovný 
fotbal, kterému však chyběly šance. Obě družstva dodržovala 
taktiku "neudělat zbytečnou chybu" a nenabídnout soupeři 
šanci ke skórování. Když už to vypadalo, že zápas spěje do pe-
naltového rozstřelu, podařilo se našemu mužstvu vsítit branku, 
která se ukázala jako rozhodující. Po zbytek zápasu jsme si vý-

Mgr. Norbert Škorňa

je naše prosby modlitba Páně – Otče náš. Během školního roku 
budou žáci hlouběji uváděni do této modlitby.
3. Prosba za odpuštění – promiň. Žáci budou vedení k poznání 
vlastních chyb a nedostatků. Toto má vést k pokornému vědomí, 
že nejsme lepší než jiní, pouze lépe známe Boží lásku a častě-
ji prosíme za odpuštění našich chyb. Tuto skutečnost nejlépe 
vyjadřuje myšlenka sv. Františka z Asissi: Kdyby jiní dostali to-
lik milostí jako já, byli by daleko lepší, kdybych já byl na místě 
některých hříšníků, byl bych pravděpodobně ještě horší. Žáci 
budou vedeni i k tomu, aby se uměli omluvit jeden druhému.
4. Láska. Nejdůležitější pro život školy i pro budoucí život dětí 
jsou vzájemné vztahy. Kvalita života = kvalita mezilidských vzta-
hů. Ve Velepísni lásky apoštola Pavla jsou slova: Lásky kdybych 
neměl, nejsem nic. (1Kor 13) Žáci budou s tímto textem postup-
ně seznamováni. S láskou k bližnímu úzce souvisí láska k Bohu. 
Ta se prohlubuje realizací prvních tří bodů výchovného cíle: 
vděčnost, prosba a lítost (pokání) vůči Bohu.

o. Pavel

sledek pohlídali a zaslouženě postoupili do dalšího kola. Všem 
našim klukům patří pochvala za bojovný a obětavý výkon.

ZŠ Salvátor - ZŠ Vyhlídka 1 : 0 Branka: Šimon Vrána

Úspěch na Svatováclavské révě

V tomto školním roce to bylo již po dvaadvacáté, co proběh-
la recitační soutěž Svatováclavská réva v Lubině. Do této malé 
vesničky jsme se rozjeli v sobotu 5. října 2013 ve složení: 3 tře-
ťáci, 3 páťáci a 2 deváťáci a paní učitelka Adámková. Vyjeli jsme 
dost brzy, takže jsme se mohli v místním kostele zúčastnit i 
slavnostní mše. Poté jsme se přesunuli do místního kulturního 
domu, kde probíhala soutěž. Recitátoři byli rozděleni do 4 ka-
tegorií. V I. kategorii dětí do 9 let obsadila Anežka Hellerová ze 
3. ročníku 3. místo. Ve II. kategorii od 10 - 13 let obsadil Jakub 
Vrána z 5. ročníku 2. místo. Ve IV. kategorii od 18 let a více ob-
sadila paní učitelka Adámková 2. místo a získala také putovní 
pohár za báseň s regionální tématikou. Jsme rádi, že jsme se 
této akce mohli zúčastnit. Také počasí nám přálo. Doufáme v 
úspěch i v dalších ročnících.

Nikola Obrová - 9. ročník

Pozvánka na „Cimbál“

Zveme všechny rodiče, absolventy a ostatní příznivce naší školy 
na již tradiční akci - Posezení u cimbálu. Uskuteční se v Hrachov-
ci 22. listopadu 2013 od 20.00 hodin. Přijďte si popovídat s 
přáteli, zaposlouchat se do příjemných melodií či jen tak pobýt. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Lenka Adámková

Není anděl jako anděl
V poslední době zaznamenáváme jakýsi „andělský“ boom. Pu-
blikace o andělech zaplavily knižní trh, množí se semináře a 
setkání zaměřené na komunikaci s anděly, nabízí se různé an-
dělské terapie, andělé nás vyzývají i z billboardů k odstraňování 
negativní energie.
Učení církve ohledně andělů je dost skoupé na slovo. Teologic-
ká angelologie je pro běžného člověka těžko uchopitelná a zdá 
se být pro běžný život málo použitelná. A najednou jsou tady 
osobnosti, které nás z vlastní zkušenosti uvádějí do tajů živo-
ta s anděly. Jejich návody, jak s anděly komunikovat, skutečně 
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fungují. I nevěřící lidé nebo vyznavači jiných duchovních směrů 
jsou silně osloveni těmito novými možnostmi kontaktu s nevi-
ditelným světem. O to víc, že tito andělé se nevážou k žádnému 
náboženství, zdá se, že se vznášejí nade vším, co rozděluje lidi 
do různých vyznání, dokonce je jim jedno, jestli je někdo věřící 
nebo nevěřící. Oni jsou tady pro všechny, všem pomáhají a tou-
ží se všemi navázat kontakt!

Poslání Božích andělů
Je pravda, že katolická církev se ve svém učení o andělech drží 
slov Písma a zkušeností svatých. Přitom ale poznání o andělech, 
které nám předkládá k věření, je dostatečné k tomu, abychom 
se mohli zorientovat a rozlišovat, s čím nebo kým vlastně tady 
máme do činění. Katechismus katolické církve (čl. 325-336) nás 
učí, že andělé jako netělesné duchovní bytosti jsou součástí na-
šeho stvořeného světa. Nejsou to pouhé síly či energie, jsou to 
duchové obdaření rozumem a vůlí. Jsou podřízeni Bohu. Upřes-

něme – Trojjedinému Bohu, Bohu Ježíše z Nazareta! Jsou jeho 
posly (angelos – posel), tedy jeho služebníky. Ježíš Kristus je 
tedy středem světa Božích andělů. Jsou stvoření skrze něho a 
pro něho (srov. Kol 1,16). Andělé ho doprovázeli po celý jeho 
pozemský život a jednou s ním přijdou ve slávě (srov. Mt 25,31).
Jaké je jejich poslání vůči nám? Z Božího Zjevení víme, že jsou 
poslové Božího plánu spásy od prvopočátku lidských dějin. Pod 
vládou Ježíše Krista nám napomáhají, abychom přijali Ježíšovo 
dílo spásy. Podle slov Ježíšových má každý člověk svého andě-
la strážného: „Jejich andělé hledí na tvář nebeského Otce“ (Mt 
18,10). Chrání nás, vnukají myšlenky, které nás vedou k Bohu 
skrze dobro, lásku, pokání ze hříchů a odpuštění – to vše v du-
chu evangelia. To je třeba zdůraznit, protože pod těmito pojmy 
lze rozumět i leccos, co má s evangeliem jen málo společného.

Padlí andělé
Jenže kromě těchto dobrých andělů je na scéně dějin od počát-
ku také ďábel a jeho andělé – démoni. I oni jsou jen stvořenými, 
inteligentními duchy, ale setrvávají v trvalém odporu vůči Bohu. 
Nevíme, jak přesně k němu došlo, ale z Božího zjevení víme, že 
budou dělat vše pro to, aby oddělili člověka od Boha. Tím nej-
víc nenáviděným člověkem a zároveň Božím Synem je Ježíš sám, 
protože on „přišel, aby mařil skutky ďáblovy“ (1 Jan 3,8).
I oni jsou poslové – andělé, ne však Boha, ale ďábla, který se 
pro svou pýchu sám staví na roveň Bohu. Chce být jako Bůh a 
tohle pokušení vnuká i člověku – od počátku dějin.

Andělé v mentalitě New Age
Podívejme se teď na anděly a jejich protagonisty, kteří se k nám 
slétají ze všech stran skrze beletrii, či bohatou nabídku akcí. Vy-
davatelství Synergie nabízí celou paletu „andělských“ knížek, 
klíčů a vykládacích karet, zejména od autorů, jako je Diana Co-
oper, Doreen Virtue, Neale Walsch a další. Jednou nám předsta-
vují anděly jako Nebeské mistry a učitele, jindy jako duchovní 
průvodce a rádce, nebo jako léčitele. Mají být pro nás posly 
světla, lásky a harmonie, zbavují nás našich strachů či negativ-
ních emocí. A především nás vtahují do osobní komunikace a 
vztahu se sebou. Často si berou jména archandělů (zejména 
Rafaela a Michaela), přivlastňují si titul andělů strážců, to vše 
dekorováno líbivými obrázky andělů lidové představivosti. Víra 
v tyto anděly je často propojena s vírou ve víly s tzv. božskou 
magií či jinými esoterickými cestami. Od autorů těchto knížek 
je alespoň poctivé, že jakkoli využívají křesťanský slovník a čer-
pají ze židokřesťanské tradice, sami se za křesťany nevydávají, 
naopak: Walsch a Cooperová jsou protagonisté tzv. nové spiri-
tuality New Age, která se staví nad existující náboženství, hlá-
sá panteismus, tedy jakousi všudypřítomnou božskou energii. 
Tato universální kosmická energie je často nazývána Bohem a 
propojuje celý viditelný a neviditelný svět v jeden celek. Všich-
ni a všechno je tvořeno vibracemi této energie. Doreen Virtue 
se navíc jako jasnovidka hlásí k tzv. spirituálnímu léčitelství, k 
terapiím prostřednictvím andělů, vil a bohyň, a to vše pod zá-
stěrkou doktorského titulu z psychologie.

Andělé vizionářky Lorny Byrneové
Krátce bych se chtěla zvlášť zmínit o paní Lorně Byrneové. Její 
knížky Andělé v mých vlasech, Schody do nebe nebo Andělské 
poselství naděje se staly bestsellerem i mezi křesťany. Sama se 
totiž považuje za katoličku, která o Vánocích „věří v Ježíška“, ka-
tolická víra však, podle jejích slov, není pro ni podstatná. Své 
anděly, s kterými komunikuje, dává do vztahu s Bohem. Nic se 
však nedovíme o tom, o jakého Boha jde, vystupuje jen jako 
mlhavé klišé. Ani zmínky o Ježíši Kristu jako Božím Synu, kte-
rému by andělé měli sloužit! Ani náznak o spáse člověka skrze 
Ježíše Krista, ke které by andělé měli člověku pomáhat! Andělé 
naopak Lornu vyučují, že je nutné bourat zdi mezi náboženství-
mi, a tak urychlit „duchovní evoluci lidstva“. Že je nutné při-
vést všechna náboženství pod jednu střechu a k jedné modlitbě, 
protože všichni, křesťané, hinduisté, buddhisté, věří ve stejné-
ho Boha. Toto světové náboženství bude prý základem nového 
mírového světa. Andělé Lorny Byrneové si v ničem nezadají s 
myšlenkovým proudem New Age, včetně jejího vnímání „ducha 
Země“ či všudypřítomné „energie“.

Nová cesta spásy?
Všichni tito andělé a jejich protagonisté nabízí v podstatě no-
vou formu spásy, protože k šťastnému životu nakonec stačí jen 
zásah těchto andělů. Není nutné obrácení k Ježíši Kristu, natož 
jeho odpuštění nebo jeho milosrdenství, to vše si můžeme udě-
lit sami. Nepotřebujeme spásu. Andělé sami nás povedou, oni 
nás naučí lásce, zbaví nás strachů, uzdraví nás, z čeho potře-
bujeme, a učiní náš život plnohodnotným. Přicházejí s novou 
nadějí, která ovšem nemá nic společného s křesťanskou nadějí 
na věčný život v Ježíši Kristu.

Potřeba rozlišování
Démoni nejenže lidem škodí, ale snaží se je ve jménu zdánli-
vého dobra oddělit od Boha, od pravé víry v Ježíše Krista. Už 
apoštol Pavel varuje, že démoni mohou vystupovat jako andělé 

hlavní oltář velehradské baziliky
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Náš nový kaplan
Od 1. října 2013 byl do naší 
farnosti oficiálně „zapůjčen“ 
z diecéze Řím náš nový kap-
lan.

1. Můžeš se našim farní-
kům představit. Odkud po-
cházíš?
Jmenuji jse Slavomír Ordoš, 
je mi 34 let, jsem ze Sloven-
ska, ze Zemplínskej Tepli-
ce, to je okres Trebišov asi 
30 km od Košic, kde jsem 
se narodil a žil až do svých 
osmi let. Moji rodiče ještě 
žijí, a jsou již oba na důcho-

dě. Mám jednu starší sestru, která ma jednoho syna, takže jsem 
strejda. Sestra pracuje jako zdravotní sestra. Moje rodina má 
řeckokatolický původ. Takže já jsem také původně řeckokatolík. 

Po základní škole jsem šel na gymnázium do Sečovců. Když mi 
bylo devět let, začal jsem ministrovat u nás v chrámě (řeckoka-
tolický výraz pro kostel). To bylo pro mě moc důležité, protože 
už tehdy jsem pocítil touhu stát se knězem. Něco mě tam při-
tahovalo, teď už vím, že to byl Bůh, který mě volal, abych ho 
následoval. Když mi bylo asi tak 12 nebo 13 let, prožíval jsem 
krizi a začal sem hledat seberealizaci i v jiných věcech. Myslel 
jsem také, že mě může uspokojit či učinit šťastným nějaký vztah 
s děvčetem. Když mi bylo 14 let, měl jsem jednu velmi silnou 
zkušenost u otců redemptoristů. Byly to exercice, během nichž 
jsem jasně viděl své hříchy a kde jsem zakusil velké Boží milosr-
denství. Prosil jsem Pána, aby mne neopustil, protože mi bylo 
jasné, že exercice skončí, a co pak dál. Bůh mě nenechal samot-
ného. Když jsem nastoupil na gymnázium, ve druhém ročníku 
mě pozvala jedna moje spolužačka prostřednictvím jednoho 
kněze na katecheze. Šlo o katecheze Neokatechumenátní ces-
ty. Tak jsem to přijal a šel jsem poslouchat ty katecheze spolu 
se svými rodiči a se svou sestrou. Byl to obrovský zlom v mém 
životě, začínal jsem vidět, že jsem človek hříšný, ale že Bůh mě 
miluje takového, jaký jsem. I když zpočátku jsem chodil na kate-
cheze jen kvůli tomu děvčeti, které se mi líbilo, postupně jsem 
začínal slyšet radostnou zvěst - kerygma pro sebe, a dodávalo 
mi to mnoho odvahy na cestě obrácení. Bylo to období hledání 
sebe samého. Jsem moc rád, že právě v tomto čase, kdy sem si 
kladl mnoho otázek, co dál s mým životem, v roce 1995 jsme 
jeli na první naši pouť, setkání se Svatým otcem do Loreta. Tato 
pouť na mně zanechala své stopy, i když jsem měl jen 16 let. 
Znova na setkání pro povolání, s iniciátory Neokatechumenátní 
cesty, jsem pocítil pozvání darovat se úplně Pánu v presbyte-
rátě (kněžství). Následovaly ješte dva roky rozlišování a bojů o 
toto povolání, až přišlo setkání v Paříži v roce 1997 a tam jsem 
se znovu postavil, abych potvrdil toto povolání ke kněžství.

2. Jak ses dostal do Říma? Jak dlouho jsi tam byl?
Po setkání aspirantů z Neokatechumenátní cesty v Porto San 
Giorgio v září roku 1997, na kterém jsem se dal k dispozici, aby 
mě Cesta připravila v kterémkoliv semináři Redemptoris Mater 
na světě, jsem byl vylosovan právě do Říma. Sám jsem tomu 
nemohl uvěřit. O dva týdny později jsem se již ocitl v semináři v 
Římě. Začal jsem studovat filosofii (dva roky), a pak teologii (tři 
roky). Po pěti letech formace jsem odešel na itineranci – misii, 
která se dělá u nás během semináře, jako součást formace. Byl 
jsem v bývalé Jugoslávii. Tři roky jsem evangelizoval s ekipem 
(týmem) zodpovědným za Neokatechumenátní cestu v zemích 
bývalé Jugoslávie. Pak přišel čas vrátit se do semináře, zápis na 
licenciát a příprava na skrutinium pro diakonát a presbyterát. 
29. března 2007 jsem byl vysvěcen na kněze v bazilice sv. Petra 
a Pavla v Římě papežem Benediktem XVI. Nastoupil jsem jako 
kaplan do farnosti sv. Gerarda z Majelly, kde jsem byl tři roky. 
Další tři roky jsem byl jako kaplan ve farnosti sv. Marie Matky 
Vykupitele. Dohromady jsem byl tedy šest let kaplanem v Římě.

3. Jsi teprve krátký čas ve Valašském Meziříčí. Můžeš se podě-
lit o své první dojmy?
Jsem docela mile překvapen duchovním životem farnosti, vyso-
kou účastí na mších svatých a množstvím mládeže. ValMez na 
mě působí příjemně. Děkuji za krásné přivítaní. Lidé jsou zde 
srdeční. Je to malé město, ale přece na mě působí příjemně. 
Doufám, že se mi tady i nadále bude líbit a že s Boží pomocí a 
ochranou Panny Marie budou moci vykonávat službu, ke které 
mě Pán povolal. Modlete se za mě.

rozhovor připravil o. Pavel

světla (srov. 2 Kor 11,14) a nabízejí frustrovanému a duchovně 
vyprahlému člověku to, po čem legitimně touží: lásku, pohodu 
či jistotu, že na těžkosti života není sám. Jenže v konečném dů-
sledku ho zavedou na scestí, odcizí ho sobě samému, skutečné-
mu životu a jeho cíli, věčnému životu.
Před anděly Lorny Byrneové a dalších autorů varuje svatý Jan:

„Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte je, zda jsou z 
Boha… Každý duch, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, 
je z Boha, a duch, který nevyznává Ježíše, není z Boha“ (1 Jan 
4,1-3, podle řečtiny).
Ve světle tohoto kritéria lze rozpoznat, o jaké anděly tady jde. 
Skuteční Boží andělé jsou ti, kteří působí v životech lidí pod vlá-
dou Ježíšovou, tedy pod vládou jediného Spasitele.

s. Veronika Katarína Barátová
pro Život farností vybrala Ludmila Vránová

Nový děkan
V čele našeho děkanátu je od 
července nový děkan. Je jím 
rožnovský farář a dlouholetý 
duchovní správce Arcidiecéz-
ního centra života mládeže 
(ACŽM) v Rajnochovicích P. Ka-
mil Obr. Kamil vystřídal ze 
zdravotních důvodů zuberské-
ho faráře Karla Janečku, kte-
rý byl děkanem v posledních 
sedmi letech. Tímto Kamilovi 
i Karlovi děkuji za tuto neleh-
kou službu jménem svým i 

jménem naších farníků. Možná je někdo zvědavý (zvědavost je 
hřích, nezapomeňte u zpovědi!), proč není a nebyl děkanem fa-
rář z Valašského Meziříčí. Dám vám jednu radu ve verších, která 
se hodí do všech situací, kdy se úplně zbytečně ptáme: Proč?
Někdy je lepší než: PROČ? se ptát, Bohu děkovat!

o. Pavel
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Nové knihy u Zdeňka Adamce

Svátost manželství přijali

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

David Vaněk
Aneta Vaňková
Ester Hovorková
Simeon Kuběja
Marie Bartecká
Lukáš Kabeláč

Jaromír Novák
Veronika Novotná
Klára Marie Poláchová
Aneta Zátorská
Petr Slimáček

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Jiřina Vančurová *14. 4. 1941 †11. 9. 2013, Sokolská 1089
Josef Šulák *14. 5. 1931 †17. 9. 2013, Sklářská 192
Lubomír Petráš *9. 7. 1961 †18. 9. 2013, Soudní 1221
Antonín Ryza *4. 7. 1943 †27. 9. 2013, Tolstého 1135
Josef Fojtášek *5. 12. 1926 †26. 9. 2013, Vysoká 37
František Kuběna *22. 7. 1938 †28. 9. 2013, Husova 708
Jaroslav Gonda *14. 8. 1946 †2. 10. 2013, Hrachovec 226

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčří
 Michal Neuberger  Petra Stodůlková
 Zašovská 313  Kouty 127

 Lukáš Krištofík  Michaela Urbanová
 Pod Rovňami 68, Terchová  Mikulůvka 201 

Strach buší na dveře, Příběh kněze ve spárech StB - Marie Šul-
cová
Příběh kněze, který přistoupil na spolupráci s StB. Příběh kněze, 
který vdechl jedné vlažné farnosti nový život, a řada mladých 
lidí s ním objevila svou vlastní víru. Příběh kněze, který posky-
toval informace i zprostředkování. Co převáží na vahách života?

Otevřená mysl, věřící srdce - Jorge Mario Bergoglio - Papež 
František
Kniha obsahuje přednášky čtyř cyklů duchovních cvičení, v 
nichž je křesťanský život představován jako neúnavné úsilí o 
zlepšení kvality života, a to jak ve vztahu k Bohu, tak k lidem a 
světu. Svou konkrétností je dobrým průvodcem pro duchovní 
život každého křesťana.

Není radost jako radost - Jaro Křivohlavý
„Kolikrát přejeme druhým lidem radost! Co jim to vlastně přeje-
me? Z čeho se mají radovat? Radost nám může způsobit mnohé 

– styk s přáteli, události v manželství, to, co se děje doma i v 
práci. Radost nám působí i pobyt v přírodě, cestování, krásná 
hudba. Radost můžeme mít i z peněz. Mnohé se o tom ví. A ví se, 
že není radost jako radost, že radost se liší od veselí, že existuje 
radost mělká – jen tak povrchní – a radost hluboká, vertikální, 
radost trvající jen krátce a radost, která nás může provázet celý 
život… Není marné orientovat se i v oblasti radostí.“

Ohlédnutí za Prvním farním 
jarmarkem rukodělných výrobků
Na těchto řádcích chci nechat zaznít velké poděkování všem, 
kdo se do přípravy a samotného průběhu jarmarku, který se 
konal poslední zářijovou neděli, zapojili, ať už vlastníma rukama 
či finanční částkou. Sice jsme na dvoře kostela od brzkého rána 
svorně mrzli, ale hřál nás dobrý pocit, že tím můžeme někde po-
moci. Přispěli jsme společně na účet projektu Postavme školu v 
Africe „rovných“ 15 204 Kč. Akce byla z pohledu nás iniciátorů 
velmi úspěšná a pokud bude zájem, rádi připravíme další ročník. 
Zbylé předměty, kterých se sešlo opravdu hodně, věnujeme do 
tomboly na skautský ples.

Alžběta Dřímalová
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Co je to za kříž?

Kde se vzal, tu se vzal, za kostelem ve Valašském Meziříčí vy-
rostl nový kříž. Není tak docela nový. Možná si pamatujete (jak 
ten čas letí!), že před primicí Petra Mariana Masaříka 8. květ-
na 2005, probíhaly v naší farnosti misie pod vedením otců kar-
melitánů. Na konci této duchovní obnovy byl požehnán misijní 
kříž, který až do nedávna „odpočíval“ ve věži kostela. Děkuji 
především Vítovi Žilinskému za jeho snahu kříž vztyčit na místě, 
kde jsme to původně plánovali. Po laskavém schválení odboru 
památkové péče tam kříž už stojí. K mé veliké radosti se to po-
dařilo 14. září, v den svátku Povýšení svatého kříže. Věřím, že 
za nějaký čas proběhnou v naší farnosti další lidové misie. Něco 
už mám v plánu. Modleme se společně, aby se to uskutečnilo.

o. Pavel

V jednom žalmu stojí slova: Šťastný lid, který dovede oslavovat. 
Zdá se, že v naší farnosti není o oslavy nouze. Čeká nás další 
oslava a také jedno svěcení. 7. listopadu uplyne 20 let od po-
svěcení kaple Panny Marie v Hrachovci. Hodová mše svatá za 
živé a zemřelé farníky z Hrachovce bude v této kapli v neděli 
3. listopadu. Čas bude upřesněn v ohláškách. Při této mši svaté 
bude slavnostně posvěcen nový svatostánek. Od této doby se 
stane čestným občanem Hrachovce Pán Ježíš. Tak bude nutné, 
aby v kapli byla pravidelně sloužena ve všední den mše svatá 
(aspoň jednou za měsíc) a protože Hrachovec má i svého jáhna 
(Petr Vrána), bylo by dobré, kdyby například po modlitbách ma-
tek, které pravidelně v kapli probíhají, byla i krátká bohoslužba 
slova se svatým přijímáním.
Všichni jste na slavnost žehnání nového svatostánku v Hracho-
vecké kapli zváni.         o. Pavel

Pozvánka na svěcení do Hrachovce

Modli se doma,
modli se v kostele,

modli se na zahradě,
modli se v lese,
modli se v autě,

modli se v autobuse,
modli se ve vlaku,
modli se v letadle,
modli se cestou,

modli se v čekárně,
modli se ve frontě,
modli se růženec!

o. Pavel

ruce babičky Janošové z Poličné, se kterou jsme se rozloučili v 
úterý 15. října 2013

Modli se růženec
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Důkaz boží existence - Jiří suchý

Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým a rostoucím obdi-
vem a úctou, čím častěji se jimi zabývám: hvězdné nebe nade 
mnou a mravní řád ve mně.

Immanuel Kant

Mně podobnou službu prokazuje motýl. Když se podívám na 
motýla, vím, že jeho zbarvení má účel. Viděl jsem nočního 
motýla neboli můru, která díky svému zbarvení dovedla sply-
nout se svým okolím tak dokonale, jako by tam můry nebylo. 
U motýlů slouží barevná křídla ke vzájemné identifikaci, ale i 
k zastrašení útočníka. Když motýl náhle otevře svá pestrá křídla, 
moment překvapení často způsobí, že útočník toho nechá. To 
všechno se lze dočíst v odborné literatuře.
Já však mám s motýlími křídly jiný problém: proč obě křídla, 
levé i pravé, mají naprosto stejné provedení? Ornament má 
přesný řád, je stejný na obou křídlech, jen je zrcadlově převrá-
cený. Proč se ta křídla nespokojí s tím, že je křídlo pestré? Udě-
lalo by to stejnou službu, plnilo by to stejný účel. K čemu je ten 
symetrický ornament? Jediná odpověď, na kterou jsem přišel, 
je, že takhle je to krásnější. A kdo se může z téhle krásné syme-
trie radovat? Střevlík? Prase? Slon? Ne, jedině člověk dovede 
ocenit krásu tohoto dokonalého řádu. To znamená, že příroda 
myslela na oko člověka ještě v době, kdy člověka ještě nebylo. 
Je ale příroda schopna myslet takhle dopředu? Jak znám příro-
du, tak bych řekl, že ne. To by znamenalo, že měla určitý plán už 
předem nachystaný. Ale pokud tomu dobře rozumím, evoluce 
je pozvolný vývoj, spění od méně dokonalého k dokonalejší-
mu. Ale že by motýl už dopředu věděl, čím se člověku jednou 

zavděčit, to mi připadá dost málo pravděpodobné. Nejspíš to 
musel vědět někdo jiný, kdo měl na rozdíl od motýla představu 
o smyslu toho všeho, co se v tom našem vesmíru nachází. Že tu 
musel být jakýsi Vynálezce Samoúčelné Krásy, která však do-
dnes obohacuje náš život. A tady mi do problému dobře zapadá 
představa jakési vesmírné Inteligence, která naprogramovala 
přírodě řád podle svého plánu. A k tomuto zamyšlení mě při-
vedla motýlí křídla.

(Úryvek z připravované knihy herce, dramatika a režiséra Jiřího 
Suchého. Pro Život farností laskavě poskytl mons. Josef Hrdlička, 
světící biskup olomoucký. Děkujeme.)


