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JAK DNES MLUVIT O BOHU
První otázka by měla znít, zda dnes vůbec o Bohu mluvit?
Známý židovský filosof a náboženský myslitel Martin Buber dostal po jedné přednášce otázku z publika. Jakýsi člověk se rozhořčil: Jak dlouho ještě budete používat slovo Bůh? Slovo tak
zneužívané a zprofanované! Tolik zla bylo v dějinách napácháno
ve jménu Boha. Neměli bychom se s tímto slovem již navždy
rozloučit? Martin Buber odpověděl s jemu vlastní moudrostí:
Mluvíme-li o Bohu ve třetí osobě (On), pak nám vyvstane mno-
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ho takových problémů. Obrátíme-li se však na Boha ve druhé
osobě v láskyplném dialogu mezi naším já a jeho božským Ty,
pak všechny tyto problémy a pochybnosti zmizí jako sníh na
slunci.
Z této odpovědi můžeme jasně poznat, že o Bohu přes všechna
rizika je třeba podle slov sv. Pavla mluvit, ať je to vhod či nevhod. Lidé mohou s Bohem třeba celá léta zápasit, diskutovat
nebo ho popírat. Jednoho dne však nastane okamžik, kdy mohou uslyšet, jak je Bůh osloví jménem, a celým srdcem zcela
osobně vysloví Boží Ty.		
pokračování na straně 3
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Fotografie k úvodnímu článku

Před nedávnem, během návštěvy rodičů se mi splnilo další přání. S pomocí výtahu jsem zdolal věž ostravské radnice, a z ní jsem
pořídil několik fotografií Ostravy i Beskyd, které byly mimořádně
dobře vidět. Někteří vědí o mé zálibě navštěvovat vyvýšená místa.
Z radnice jsem vyfotil kostel Panny Marie Královny v Mariánských
Horách. Třeba titulní fotografie potěší jáhna Jiřího Dřímala, který
v této farnosti dříve bydlel. Z farnosti pocházel i Antonín Žolnerčík,
který působil před devatenácti léty jako jáhen v naší farnosti. Toho
času je hlasatelem rádia Proglas. Na druhé fotografii je kromě panoramatu Beskyd i katedrála Ostravsko-opavské diecéze. K tématu,
jak dnes mluvit o Bohu, se hodí i fotografie ze známé katedrály
Sagrada familia, kterou jsme navštívili při příležitosti Světového
dne mládeže v Madridu v roce 2011. Tento chrám v Barceloně je
dílem architekta Gaudiho, jehož proces blahořečení pokračuje.
Hluboce věřící umělec byl schopen vytvořit toto dílo, které fascinuje a oslovuje jak věřící, tak nevěřící ze všech konců světa.
o. Pavel
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Jak dnes mluvit o Bohu
pokračování ze strany 1
Všechno je pak zachráněno, všechny temnoty ustoupí jasu Božího světla. Jiná otázka, která nás napadne: Jak o Bohu mluvit?
1. Jako ten, kdo sám Boha hledá. Nejsme majitelé pravdy.
Pravda vlastní nás. Někdy říkám rodičům, že pro výchovu dětí a
předávání víry je nutné, aby děti viděly, že rodiče sami hledají
Boha, a to ve vlastním zájmu a ne jen pro dobro dětí. Člověk,
který Boha hledá a stále objevuje nové a nové hlubiny Božího
tajemství, se stává pro druhé svědkem a ne jen učitelem a řečníkem.
2. S pomocí Boží. Než s někým o Bohu mluvím, budu se modlit,
aby mi Bůh vložil do úst správná slova. Je třeba, abychom právě
v této oblasti byli proroky. Jinými slovy, abychom promlouvali
z vnuknutí Ducha Svatého. Jako útěcha, když se nám to nepodaří, může sloužit citát sv. Ignáce z Loyoly: Každý rozhovor o Bohu,
jakkoli nepodařený, přinese jednoho dne bohaté ovoce.
3. S pomocí Boží. Než s někým o Bohu mluvím, je dobré, abych
se za tohoto člověka pomodlil. Jestliže se jeho srdce při rozhovoru nedotkne sám Bůh, pak mohu mluvit jazyky lidskými i andělskými a nic to nepomůže. Sv. Pavel říká, že Duch Boží sděluje
slovo o Bohu našemu duchu. Můžeme to nazvat nonverbální
komunikací na úrovni srdce.
4. S pokorou. Je třeba, abychom si my věřící přiznali, že když
o Bohu mluvíme, často ani nevíme, o čem mluvíme. Sv. Tomáš
Akvinský, největší teolog a filozof středověku, ke konci života
prožil jakýsi duchovní zážitek, po kterém už nenapsal o Bohu
ani slovo, dokonce byl v pokušení spálit své veledílo teologickou sumu. Je třeba o Bohu mluvit, ovšem s vědomím, že skutečnost nekonečně převyšuje naše myšlenková schémata a naše
představy. Z tohoto pohledu měli někteří mystici odvahu zvolat
„Bůh není“. Nepovažovali se za ateisty, chtěli tím jen naznačit
Boží přesažnost, neboli transcendenci. Ať o Bohu řekneme cokoliv, skutečnost je daleko krásnější a úžasnější. Bůh není takový, jak si omezeně představujeme.
o. Pavel

Jaká matka, taká Katka,
říká slovenské přísloví. Pan kardinál Tomášek říkal kněžím něco
podobného: Svatý kněz má nadprůměrnou farnost a farníky.
Nadprůměrný kněz průměrnou farnost a průměrný kněz farnost pod úroveň. V případě našich farností to neplatí, kdyby to
tak bylo, byly by naše farnosti stokrát horší. Ale to je výjimka.
Všude jinde to asi platí. Farníkům bych chtěl ale říct, aby nespoléhali na výjimky, protože něco podobného platí také o rodičích
a dětech. Teď to schválně velmi zjednoduším. Vím, že o tom, co
napíšu, by se dalo různě polemizovat. Rodiče, kteří chodí do
kostela i ve všední dny (nemusí to být nutně každý den!), mají
děti, které chodí pravidelně do kostela každou neděli. Rodiče,
kteří si splní svou povinnost a přicházejí do kostela jenom v neděli, vychovají děti, které budou chodit do kostela na Vánoce a
Velikonoce. Ti, kdo navštěvují nedělní mši svatou nepravidelně,
příležitostně, budou mít děti, které již o kostel nezavadí. Znovu
podotýkám, že je to velmi zjednodušený pohled. Napsal jsem
to však proto, abych povzbudil alespoň některé farníky k účasti na mši svaté i ve všední dny. Mysleme na ty, kteří už ani v
neděli do kostela nepřijdou. V jedné z bývalých farností jsem
znal paní, která po dobu, kdy její syn byl na vojně a v neděli
do kostela nemohl, chodila na mši svatou v neděli ráno i večer.

Dnes je její syn knězem. Co napsat jako útěchu pro ty, kteří jsou
v kostele velmi často a jejich dětem cestička do kostela zarostla.
Možná mohou být pro svět obrazem milosrdného otce, který
čeká, až se vrátí marnotratný syn či dcera. Jestliže prožíváme
něco bolestného, není to za trest, ale jako příležitost stát se
obrazem Boží ukřižované lásky. Podobně může přijmout svoji
situaci manžel či manželka, které životní partner zradil a opustil.
Ve Starém zákoně Bůh často mluví o svém lidu jako o nevěrné nevěstě, na kterou s láskou čeká. Samozřejmě, že je třeba
si předtím upřímně přiznat i své chyby, ale bez nekonečného
sebeobviňování. V Ježíši Kristu už bylo všechno odpuštěno, napraveno, odčiněno a doplněno.
o. Pavel

Zase ty odpustky!
Je pro mne záhadou, že lidé, kteří jsou schopni složitých operací
na počítači nebo náročných administrativních či jiných úkonů,
nechápou stále nauku církve o odpustcích. Znovu a znovu je
třeba tyto věci připomínat a vysvětlovat. Napíši to co nejjednodušším způsobem, aby to bylo co nejsrozumitelnější.
1. Odpuštění těžkých hříchů je možné jen ve svátosti smíření.
Ježíš řekl apoštolům: Komu hříchy odpustíte, budou odpuštěny!
Komu je neodpustíte, odpuštěny nejsou!
2. Často, i když dojde k odpuštění hříchů ve zpovědi a člověk
opět cítí radost a pokoj v srdci, to co jsme udělali špatně anebo zanedbali, působí svou setrvačností dále. Je třeba chybějící
dobro nahradit. Na to nemáme sami, je třeba čerpat z nebeského bankovního účtu, na kterém je poklad, který zloději ani
politici nerozkradou. Je to poklad zásluh Kristova těla, kterým
je církev. Čerpat z tohoto účtu ve svůj prospěch anebo ve prospěch duší zemřelých (dokud nezaplatí do posledního haléře),
znamená získávat plnomocné odpustky.
3. Abychom je získali, je třeba splnit čtyři obvyklé podmínky:
• Žít ve stavu obrácení (nemít zalíbení ani v lehkém dobrovolném hříchu)
• Přistoupit ke svátosti smíření (jedna zpověď stačí na získání
několika plnomocných odpustků).
• V den, kdy chceme získat plnomocné odpustky, přistoupit
ke svatému přijímání. Ve všední den není nutné být na celé mši
svaté, stačí se zastavit v kostele, když se zrovna podává svaté
přijímání.
• Pomodlit se jakoukoli modlitbu na úmysl papeže.
4. Kromě těchto čtyř obvyklých podmínek, je třeba připojit
ještě dobrý skutek, nebo skutek zbožnosti. Pro jednoduchost
uvedu jen čtyři nejjednodušší možnosti, které můžeme využít
po celý rok v kterýkoli den a vždy se můžeme sami rozhodnout,
zda chceme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci nebo
pro sebe.
• Půl hodiny číst rozjímavým způsobem Písmo svaté.
• Společně s ostatními se pomodlit růženec (5 desátků) ve veřejně přístupném kostele nebo kapli.
• Půl hodiny strávit před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.
• Rozjímat o utrpení Ježíše Krista během čtrnácti zastavení
křížové cesty (např. na Svatém Hostýně). Pokud je modlitba křížové cesty společná, stačí, když kolem obrazu prochází alespoň
jeden člověk s křížem. Ostatní mohou být na místech.
5. Možná už teď lépe chápete, jakou výhodou je získat pro duše
v očistci plnomocné odpustky, když místo například půlhodinové četby písma stačí se na minutu zastavit na hřbitově a tam se
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třeba jen v duchu pomodlit za zemřelé (od 1. do 8. listopadu).
Tato výhoda je pro ty, kdo kolem hřbitova jedou autem. Ti, kteří mají těžkosti dostat se na hřbitov, mohou doma po mši půl
hodiny rozjímat nad Písmem svatým. Už chápete? To jsem rád!
Příští rok to pro jistotu opět otiskneme. Napsal jsem to i kvůli
článku Jeden den v očistci, který jsme převzali z časopisu Světlo.
o. Pavel

Jeden den v očistci
Očistec, duše v očistci... To je svět, který je nám, lidem putujícím ohraničeným životem k věčnosti, téměř neznámý. Ale je
vskutku tak úplně neznámý? Písmo svaté se několikrát zmiňuje
o existenci místa, kde po smrti duše žijí a očišťují se, aby mohly
dosáhnout plnosti (2 Mak 12,38–45; Mt 5,22–26; Mt 12,32; 1
Kor 3,10–15; 1 Petr 3,18–20; 1 Petr 4,6). Katechismus katolické
církve učí: „Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou
dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou
po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke
vstupu do nebeské radosti.“ (KKC 1030) Někteří svatí obdrželi
milost spatření očistce. Například sv. sestra Faustyna popisuje
onu zkušenost ve svém Deníčku: „Uviděla jsem anděla strážce,
který mi řekl, abych šla za ním. Za chvíli jsem se ocitla na zšeřelém místě naplněném ohněm a v něm bylo mnoho trpících duší.
Tyto duše se velice vroucně modlí, ale pro ně samé to nemá žádný účinek, jim můžeme pomoci jen my. Plameny, které je pálily,
mě nezasahovaly. Můj anděl strážce se mi nevzdaloval ani na
chvíli. Zeptala jsem se těch duší, čím trpí nejvíce. A odpověděly
mi shodně, že nejvíce trpí touhou po Bohu. (...) Uslyšela jsem
hlas, který řekl: »Mé milosrdenství to nechce, ale spravedlnost
nařizuje.«“ (D 20) Svatá Kateřina Janovská ve svém Traktátu o
očistci vypráví o tom, co viděla: „Duše některých zemřelých se
vůči dokonalé svatosti Boha cítí tak špinavé a nehodné přiblížení se k Němu, že se samy podrobují nepopsatelně velkému, ale
očišťujícímu utrpení. I přesto jsou šťastné, protože vědí, že jsou
spaseny.“ Svatý Otec Pio řekl kdysi svému duchovnímu synovi
P. Dominiku Labellartemu, zakladateli čtyř institutů zasvěceného života: „Synu, je lepší celý život v nejhorších trápeních než
jeden den v očistci.“

Bratr Daniel

Mezi ty, kterým bylo dáno poznat očistec, patří také bratr Daniel Natale, kapucín, který zemřel roku 1994. V červenci 2012
byl v San Giovanni Rotondo zahájen jeho beatifikační proces.
Michele – takové jméno mu vybrali rodiče při křtu – se narodil
11. března 1919 v San Giovanni Rotondo jako čtvrté dítě ze sedmi sourozenců. Ukončil sotva tři třídy základní školy. Jako dítě
pomáhal rodičům v práci na poli. Na slavnost Ducha Svatého
4. června 1933 se vydal do kláštera, aby se tam zúčastnil mše
svaté, popřál k svátku tamějšímu představenému kláštera a dostal od něj požehnání před vstupem do nižšího semináře bratří
kapucínů. V sakristii potkal Otce Pia. Jeho překvapení a radost
neměly konce, poněvadž Otec Pio už dva roky nebyl v kontaktu
s věřícími. Obdržel tehdy od něj zvláštní požehnání na cestu do
života v řádu. Když se dostal do Vica del Gargano, ukázalo se, že
tam už žádní seminaristé nejsou. Strávil tedy v klášteře více než
devět měsíců jako postulant, poté ho poslali do Foggie. Otec
provinciál chtěl mladého postulanta vyzkoušet a dal mu ke čtení život sv. Konráda z Parzhamu. Patnáctiletý chlapec knížku
přečetl jedním dechem a poté stál před provinciálem, který se
ho na ni vyptával. Otec Bernardo dʼApicella byl zaskočen chlapcovou bystrostí a nabídl mu, aby se nachystal k odjezdu, když
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se uvolnilo místo v semináři. Na to uslyšel odpověď: „Ne, otče,
chci být obyčejným bratrem! Přišel jsem do kláštera, abych se
stal svatým, a když jsem četl život svatého Konráda, porozuměl
jsem, že není nezbytně třeba být knězem, abych mohl být svatým.“ V roce 1935 vstoupil do noviciátu a dostal jméno Daniel.
O rok později složil časné sliby a v roce 1940 sliby věčné. Během
druhé světové války pracoval v provinční kurii bratří kapucínů
ve Foggii jako kvestor a kuchař. V roce 1943 během bombardování pomáhal raněným, pohřbíval mrtvé, zachraňoval sakrální
předměty. Po válce pomáhal potulujícím se vojákům. V roce
1952 se na klinice Regina Elena stala nezvyklá událost, která
měla značný vliv na další život bratra Daniela.

Na klinice

Co se stalo na klinice Regina Elena? Bratr Daniel už delší dobu
pociťoval bolesti břicha. Šel tedy k lékaři a nechal se prohlédnout. Stanovená diagnóza byla nejhorší možná: měl rakovinu
sleziny, což v té době znamenalo rozsudek smrti. S tou smutnou zprávou přišel k Otci Pio vi, který mu řekl: „Nech se operovat.“ Odpověděl: „To nemá smysl. Lékař mi nedal žádnou naději. Vím, že umřu.“ Na to Otec Pio: „To není důležité, co ti řekl
lékař.“ Poslal ho na konkrétní kliniku ke konkrétnímu lékaři a
řekl mu: „Neboj se, já budu stále s tebou.“ A pronesl to s takovou silou a přesvědčením, že bratr Daniel se okamžitě vypravil
do Říma a našel doporučeného profesora Riccarda Morettiho.
Lékař zpočátku s operací nesouhlasil, protože si byl jistý, že ji
pacient nepřežije. Konečně však pod vlivem nějakého vnitřního impulzu se rozhodl, že to zkusí. Operace proběhla dalšího
dne ráno. Bratr Daniel i přes podání narkózy zůstal při vědomí.
Pociťoval velikou bolest, ale nedával to najevo, přímo spokojený, že může své utrpení obětovat Ježíši. Zároveň měl dojem, že
bolest, kterou zakouší, stále více očišťuje jeho duši od hříchů.
Jednu chvíli vnímal, že usíná... Lékaři potvrdili, že po přežité těžké operaci pacient upadl do hlubokého spánku. Setrval v něm
přes tři dny. Bohužel po třech dnech zemřel. Byl vypsán úmrtní
list. Shromáždila se rodina, aby se modlila za zemřelého... Ale
po několika hodinách k překvapení shromážděných se mrtvý
náhle vrátil do života.

Dvě hodiny očistce

Co se dělo s bratrem Danielem v průběhu těch několika hodin?
Kde pobývala jeho duše? Tady je jeho vlastní odpověď: „Ocitl
jsem se před trůnem Božím. Viděl jsem Boha, ale ne jako přísného soudce, ale jako Otce, milosrdného a plného lásky. Tehdy
jsem pochopil, že se Pán o mě staral od první do poslední chvíle
mého života a miloval mě tak, jako bych byl jediným existujícím stvořením na zemi. Uvědomil jsem si však, že jsem tu nekonečnou Boží lásku neoplácel... Byl jsem odsouzen na dvě až

otec Pio a bratr Daniel Natale

tři hodiny očistce. Jak to? – ptal jsem se sám sebe – jenom dvě
tři hodiny? A potom budu moci zůstat navždy u Boha – věčné
lásky? Poskočil jsem radostí a cítil jsem se vyvoleným. (...) Pociťoval jsem ukrutnou a intenzivní bolest, aniž jsem věděl, odkud pochází. Smysly, které nejvíc urážely Boha na tomto světě:
oči, jazyk... pociťovaly největší trápení, a byla to neuvěřitelná
trápení, protože v očistci duše vnímá tak, jako by měla tělo...
Neuběhlo ani pár chvil tohoto utrpení, a mně se zdálo, že už
uběhla věčnost. (...) Napadlo mě, že půjdu k jednomu svému
spolubratrovi, řeknu mu, že jsem v očistci, a poprosím ho, aby
se za mě modlil. Ten spolubratr byl udivený, poněvadž slyšel
můj hlas, ale neviděl mě. Zeptal se: »Kde jsi? Proč tě nevidím?«
(...) Teprve potom jsem si uvědomil, že nemám tělo. Spokojil
jsem se aspoň s tím, že jsem důrazně opakoval, aby se za mě
modlil, a odešel jsem. Jak to? – říkal jsem si sám pro sebe – copak to neměly být jen dvě až tři hodiny očistce?... Uplynulo už
přinejmenším tři sta let! Tak se mi alespoň zdálo. V jednu chvíli
se mi ukázala Panna Maria, kterou jsem úpěnlivě prosil a žádal: »Ó nejsvětější Panno Maria, Matko Boží, vypros mi u Boha
milost, abych se mohl vrátit na zem, abych tam mohl žít a pracovat už jen z lásky k Němu!« Všiml jsem si, že je přítomný i
Otec Pio, a prosil jsem ho také: »Pro tvoje strašné utrpení, pro
tvoje blahoslavené rány, Otče Pio, přimluv se za mě u Boha, aby
mě zbavil těch plamenů a daroval mi milost odbýt si očistec
na zemi.« Pak už jsem nic neviděl, ale uvědomoval jsem si, že
Otec Pio hovořil s Pannou Marií. Za nějakou dobu se mi znovu
ukázala Panna Maria... Sklonila hlavu a usmála se na mě. Přesně v tu chvíli jsem se vrátil do svého těla. Prudkým pohybem
jsem strhl prostěradlo, jímž jsem byl přikryt. Ti, kdo u mě bděli
a modlili se, poděšeni vběhli do dveří, hledali ošetřovatelky a
lékaře. Za chvíli byla na nohou celá klinika. Všichni si mysleli, že
jsem nějaké zjevení.“ Dalšího dne ráno bratr Daniel sám vstal z
lůžka a usedl do křesla. Bylo sedm hodin. Lékaři obvykle přicházeli kolem deváté. Avšak toho dne doktor Riccardo Moretti, ten,
který vlastnoručně vypsal úmrtní list bratra Daniela, přišel do
nemocnice dříve. Zastavil se před bratrem Danielem a se slzami
v očích řekl: „Ano, teď už věřím; věřím v Boha, věřím v církev...“
Doktor Moretti byl dříve nevěřící. Není přesně známo, co se v
jeho životě stalo právě té noci. Ví se jen to, že nezamhouřil ani
oka a že to pro něj byla hrozná noc, během níž započala jeho
úplná vnitřní proměna. Podobně jak Tomáš se z nevěřícího stal
věřícím člověkem. Bratr Daniel potom skutečně až do konce života prožíval svůj očistec na zemi. To si přece sám vybral. Své
sestře Felicii na sklonku života pověděl: „Sestro moje, už čtyřicet let nevím, co znamená cítit se dobře!“

obětované Bohu s vynahrazujícím záměrem činí očistec snesitelnějším – náš v budoucnu nebo někoho zemřelého nyní, záleží
na záměru. Bratr Daniel potvrdil ještě jednu důležitou věc: „To,
co působí největší bolest v očistci, to není jenom oheň, i když
je intenzivní, ale pocit vzdálenosti od Boha a vědomí toho, že
na zemi bylo dost prostředků k tomu, jak se nedostat do očistce, ale nebyly využity.“ Duše se vždy, když hřeší, vzdaluje od
Boha. Ten pocit vzdálení poté, když hned po smrti duše zakusila
jeho dobrotu, lásku a touhu, způsobuje, že duše trpí nevyslovitelným steskem po Bohu, který je láska. Ale nemůže se k Němu
přiblížit, pokud se neočistí. Bůh nám dává všechny prostředky k tomu, abychom byli svatí, to znamená, abychom žili poblíž Krista, ve sjednocení s Ním. Jde především o modlitbu a
svátosti, přijímání slova Božího a učení církve, o hledání Boží
vůle a její uskutečňování v životě. Hříchy, to není jen zlo, které
jsme způsobili, ale také dobro, které jsme zanedbali, především
dobro, které se týká spásy naší duše. Po smrti budeme souzeni
také proto, že jsme nevyužili pomoci, kterou nám Bůh nabízel,
a zkušenost bratra Daniela praví, že to bude pro nás příčinou
obrovské lítosti nad sebou, že jsme na zemi žili tak nerozumně.

Přinášet pomoc

Bratr Daniel, když přebýval v očistci, hledal pomoc u žijícího
spolubratra. Tento fakt nám připomíná skutečnost, že duše v
očistci potřebují naši pomoc. Nauka církve týkající se tohoto
tématu je následující: „Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť, aby – očištěni – mohli dosáhnout blaženého
patření na Boha. Církev také doporučuje almužny, odpustky a
kající skutky za zemřelé: »Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme
na ně...«“ (KKC 1032) Musíme pamatovat na duše našich zemřelých a vůbec na duše trpící v očistci. Ponechávat je tak hrozně
trpící, bez pomoci? Obětujme jim naši pomoc v takové podobě
a tak horlivě, jak bychom chtěli, aby nám bylo pomáháno po
naší smrti.
Z Miłujcie się! 4/2012 přeložila -vv
převzato z časopisu Světlo 43/2013

Nepromarnit příležitost

Jaké poučení pro nás plyne z vyprávění bratra Daniela? Tento
řeholník, kapucín, si vybral mnoho let utrpení na zemi místo
několika hodin očistce po smrti. Nikdy nelitoval této záměny,
dokonce se cítil oceněn, že to v jeho případě bylo možné. Berme v úvahu, že bratr Daniel neměl těžké hříchy, protože takové
hříchy přerušují kontakt s Bohem a znemožňují cestu ke spáse. Pykal za hříchy lehké, především za drobná porušení slibu
chudoby. Z toho plyne první závěr: utrpení očistce jsou značná,
a dokonce za lehké hříchy je třeba dávat zadostiučinění – buď
na zemi, nebo v nesrovnatelných bolestech po smrti. Nemáme
tedy bagatelizovat lehké hříchy, ale snažit se jich nedopouštět,
zpovídat se z nich a přinášet za ně pokání. Často symbolické
pokání, které kněz uděluje po vykonané zpovědi, je víceméně vybídnutím k dalšímu pokání. Z životních těžkostí a trápení
můžeme učinit poklad, pokud je přijímáme a obětujeme Bohu
jako zadostiučinění za hříchy své a svých bližních. Každé utrpení

Bratr Daniel Natale (uprostřed)

Omluva!
V sobotu 19. října se stala hrozná věc. Otec Slavomír byl na Slovensku, já jsem měl bohoslužbu pro Neokatechumenátní společenství a do Krásna jsem pozval kněze ze sousední farnosti.
Tomu jsem buď neřekl, v kolik mše svatá začíná, (vždyť už tam
několikrát byl) anebo jsem to nedostatečně zdůraznil. Tento
kněz místo na půl šestou přijel až v 18 hodin, to znamená, že
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věřící museli půl hodiny čekat v nejistotě, zda vůbec někdo přijede. Naštěstí přijel. Když jsem se o této skutečnosti dověděl,
bylo mi opravdu těžko u srdce. Vím, jak je důležité pro chod
farnosti, aby mše svatá začínala včas anebo aby věřící alespoň
věděli, že na dotyčného kněze třeba nějakou tu minutu počkat.
Proto bych se chtěl touto cestou ještě jednou omluvit a vyjádřit
vděčnost farníkům, že do začátku bohoslužby počkali.
Kromě tohoto bych chtěl ale napsat, že k takové situaci přes
veškerá opatření může někdy dojít. Nedávno farář jedné farnosti našeho děkanátu v neděli zapomněl, že má mít mimořádně mši svatou ještě v jiné farnosti a na mši tedy nedorazil.
Situaci zachránil kostelník, který může podávat svaté přijímání.
Věřící si poslechli texty příslušné neděle a po svatém přijímání
odcházeli, někteří možná s radostí, že to bylo kratší než obvykle.
Jiný kněz, kterého znám, před několika lety a v úplně jiném děkanátu dokonce zapomněl na pohřeb. To se mi Bohu díky, ještě
nestalo.
Toto všechno píši, ne proto, abych psychicky připravil naše farníky na podobné katastrofy, ale abych společně s nimi děkoval
Bohu za to, že v našich farnostech je tolik mší svatých a většina
opravdu začíná tehdy, když má. Chápu, že pro ty, kteří v nejistotě čekají, zda mše svatá začne, je to velmi těžká situace a myslím si, že není ani hříchem, když v této chvíli nadávají a reptají.
Na druhé straně bych ale chtěl, abychom častěji děkovali Bohu
za milost mše svaté a nepovažovali ji za něco samozřejmého.
Něco jiného je vyžadovat určitou zodpovědnost od člověka a
něco jiného vědět, že všechno je milost a že před Bohem nemáme na nic právo. K sobě můžeme být nároční, k druhým, pokud
to dokážeme, shovívaví a k Bohu vděčni.
o. Pavel

Slovo života na listopad 2013
„Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.“
(Ef 4,32)
To je konkrétní a zásadní životní program. Stačil by sám o sobě k
vytvoření jiné, bratrštější a solidárnější společnosti. Je vybrán z
rozsáhlého projektu předloženého křesťanům Malé Asie.
V těchto komunitách bylo dosaženo „míru“ mezi Židy a pohany,
kteří byli svým dosavadním rozdělením obrazem lidstva.
Jednota, kterou daroval Kristus, má být stále oživována a má se
projevovat konkrétním společenským jednáním, cele inspirovaným vzájemnou láskou. Odtud pochází návod, jak uspořádat
naše vztahy:
„Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.“
Dobrota - chtít dobro druhého. Znamená to, s druhým se sjednocovat, přistupovat k němu zcela prázdní od sebe sama, od
svých zájmů, představ, mnoha předsudků - které nám zamlžují
pohled - abychom na sebe vzali jeho břemena, jeho potřeby i
utrpení a sdíleli jeho radosti.
Máme-li však skutečně pochopit, co druzí potřebují, je třeba
vstoupit do jejich srdce a porozumět jejich mentalitě, kultuře,
tradici a určitým způsobem si je osvojit. Znamená to vidět vše
cenné, co Bůh vložil do srdce každého člověka. Jednoduše řečeno - žít pro toho, kdo je nám nablízku.
Milosrdenství - přijmout druhého takového, jaký je, ne jaké-
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ho bychom ho chtěli mít. Nechtít, aby měl jinou povahu, naše
politické smýšlení, náboženské přesvědčení, aby byl bez chyb
či způsobů jednání, které nás tolik dráždí. Ne, je třeba rozšířit
srdce, aby bylo schopné přijímat všechny v jejich odlišnosti - i s
jejich omezeními a nedostatky.
Odpuštění - vidět druhého stále nově. I v tom nejkrásnějším a
nejpokojnějším soužití v rodině, ve škole, v práci nechybí chvíle
rozepří, neshod, střetů. Přestaneme spolu mluvit, raději se vyhýbáme setkání s druhým, nemluvě o situaci, kdy se v našem
srdci zakoření skutečná nenávist vůči těm, kdo mají jiný názor.
Vyžaduje to opravdu velké úsilí snažit se každý den vidět bratra či sestru jako úplně nové, vůbec nevzpomínat na urážky a
dokázat všechno překrýt láskou, ve svém srdci úplně odpustit,
abychom se podobali Bohu, který odpouští a zapomíná.
Opravdový pokoj a jednota pak nastanou, když dobrotu, milosrdenství a odpuštění budou žít nejen jednotlivci, ale všichni
společně, ve vzájemných vztazích.
Tak jako v kamínkách je třeba čas od času prohrábnout žhavé
uhlíky, aby je nezakryl popel, tak je nutné občas oživit předsevzetí vzájemné lásky, oživit vztahy se všemi, aby nebyly překryty popelem lhostejnosti, nezájmu, egoismu.
„Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.“
Takový postoj se musí projevit skutky, konkrétním jednáním.
Sám Ježíš ukázal, co znamená láska, když uzdravoval nemocné,
sytil zástupy, křísil mrtvé, umýval nohy učedníkům. Láska se
projevuje skutky.
Vzpomínám si na maminku z jedné africké rodiny, jejíž dcerka
Rosangela přišla o oko vinou agresivního chlapce, který ji zranil
prutem a pořád se jí posmíval. Ani jeden zchlapcových rodičů
se neomluvil. Přerušení jakékoliv komunikace a vztahů s touto
rodinou maminku velmi trápilo. „Netrap se,“ říkala jí Rosangela, která chlapci už odpustila, „naštěstí se mohu dívat druhým
okem!“
„Jednou ráno,“ vypráví maminka Rosangely, „si mě maminka
toho chlapce dala zavolat, protože jí nebylo dobře. Moje první
reakce byla: ´Podívejme se, teď chce ze všech sousedů pomoc
právě ode mne, a to po tom všem, co nám způsobil její syn!´
Ale hned jsem si vzpomněla, že láska nezná překážky, a utíkala jsem k ní domů. Otevřela mi dveře a omdlela mi v náručí.
Doprovodila jsem ji do nemocnice a byla jsem s ní, dokud o ni
nezačali pečovat lékaři. Když ji po týdnu propustili z nemocnice,
přišla k nám domů, aby mi poděkovala. Srdečně jsem ji přijala.
Dokázala jsem jí odpustit. Vztah se mezi námi obnovil, dokonce
začal úplně nově.“
Také náš den se může naplnit konkrétní, pokornou a promyšlenou službou, projevem naší lásky. Uvidíme, že okolo nás poroste bratrství a pokoj.
Chiara Lubichová

ZŠ Salvátor
Druháci a třeťáci v zámku Lešná
Ve zrenovovaném objektu zámku v Lešné se 17. 10. uskutečnil
výukový program 2. a 3. ročníku. Celý program zaměřený na
práci s přírodninami, poznávání stromů, listů, jehličí či vlastní
rukodělné výrobky děti velmi zaujal. Vždyť „osahat“ si vše vlast-

níma rukama je mnohem lepší než dívat se na to byť na sebelepším obrázku. Více takových akcí.
Fryšták pro sedmáky a deváťáky
Komu by se nechtělo do Fryštáku, do Domu Ignáce Stuchlého,
kde zábava a bezvadný program začíná hned po vystoupení z
autobusu. Od 23. - 25. 10. se to podařilo našemu 7. a 9. ročníku.
Pro deváťáky to prý byl nejlepší Fryšták ze všech, kterých se
prozatím zúčastnili, i sedmáci si přišli na své. Ve školním časopisu Salve se objeví jejich zážitky podrobněji rozepsané. Komu
se chtělo z Fryštáku domů? Myslím, že byste takového jedince
hledali dlouho.
Připomenutí „Cimbálu“
Pro ty, kterým se nedostalo do rukou minulé číslo ŽF, připomínám známou akci naší školy - Posezení u cimbálu. Akce se koná
v pátek 22. 11. od 20.00 hodin v Kulturním zařízení v Hrachovci.
Těšíme se na setkání s vámi.
Benefiční koncert
V pondělí 2. 12. se od 16.30 - 18.30 hodin v Sýpce uskuteční Benefiční koncert naší školy, jehož dobrovolné vstupné a peníze za
prodané výrobky žáků poputují naší Vinitě Lobo - dceři v adopci
na dálku. Vystoupí Broučci, úspěšní recitátoři i naši žáci hrající
na hudební nástroje. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče,
bývalé absolventy či jen příznivce naší školy na tuto již tradiční
akci.
Lenka Adámková

Zlínský kraj podpořil také v roce
2013 Charitu Valašské Meziříčí
Charitu Valašské
Meziříčí – tři z jejich služeb – letos
finančně podpořil
Zlínský kraj. Konkrétně se jedná o
dotaci ve výši 70.000 Kč na projekt „Most mezi školou a dítětem“ v rámci Klubu Zeferino, dále pak částku ve výši 164.000 Kč
na podporu služby Azylového domu pro matky s dětmi a 79.000
Kč na podporu Charitní pečovatelské služby Kelč.
Klub Zeferino má v současné době cca 33 uživatelů (v průběhu
roku se počet mění) z řad dětí navštěvujících 1. i 2. stupeň ZŠ
Masarykova ve Valašském Meziříčí. Pracujeme přímo ve škole,
kde náš klub poskytuje služby doučování školních dětí a řízené volnočasové aktivity směrující děti k rozvoji jejich logického
myšlení, systematičnosti, propojování teorie a praxe, poznávání a rozvoji kultury života i k ekonomické zdatnosti a vymanění
se ze zažitých stereotypů. Klub Zeferino tak reaguje na nedostatky v rodinném prostředí a výchově, které se projevují také
při přípravě dětí na školu, nepravidelnosti docházky dětí do
školy, volbě budoucího zaměstnání a předčasném ukončování
vzdělávání žáků a studentů. Poskytované činnosti: Doučování
školních dětí, vedení ke křesťanským hodnotám, volnočasové
aktivity zaměřené nejen na dovednosti dětí, ale také na zvýšení
jejich kompetencí obstát v budoucnu v běžném životě.

Azylový dům pro matky s dětmi je zařízení v nepřetržitém provozu s kapacitou 12 bytových jednotek. Je určeno pro matky
starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení, prožívající domácí násilí nebo
nezvládající péči o děti a domácnost. Spádovou oblastí je celá
Česká republika. Azylový dům není alternativou náhradního bydlení. Cílem služby je klientky aktivizovat je a podporovat jejich
soběstačnost a nezávislost.
Charitní pečovatelská služba Kelč poskytuje profesionálně pečovatelskou službu na území Kelče a v okolních obcích od roku
2003. Zaměřuje se na péči o seniory, dospělé od 19 let věku,
zdravotně a sociálně znevýhodněné občany v jejich domácím
prostředí. Posláním terénní Charitní pečovatelské služby je poskytnout podporu lidem se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde jsou vykonávány
jednotlivé pečovatelské úkony. Pomáháme lidem, kteří se ocitli
v sociální nouzi a nejsou schopni zvládat vlastními silami péči o
sebe a o domácnost. Regionem naší působnosti je Kelč, Komárovice, Kladeruby, Choryně, Lhota u Choryně, Kunovice, Loučka,
Podolí, Police, Němetice, Lázy, Lhotka u Kelče, Babice, Branky.
Jsme zaměřeni na péči o vlastní osobu (jídlo, oblékání, pohyb
klienta), pomoc při osobní hygieně (sprchování, koupání, vlasy,
nehty, WC), přípravu jídla (snídaně, oběd, dovoz obědu), péči
o domácnost (úklid, spotřebiče, donáška vody, otop, nákupy,
pochůzky, praní, žehlení), doprovody (pošta, lékař, škola, zaměstnání, veřejné instituce), dovoz a odvoz, pobyt u osamělého
klienta.
Více se o všech službách Charity Valašské Meziříčí dozvíte v kterémkoliv zařízení Charity anebo na internetu
www.valmez.charita.cz.
Zlínský kraj podporuje činnost Charity Valašské Meziříčí již 13
rokem.
Mgr. Petr Liška, zástupce ředitele

Život ostatních lidí
nám není lhostejný
Potravinová banka v Ostravě ve spolupráci s
Charitou Valašské Meziříčí pořádaly v týdnu
od 14. 10. do 18. 10.2 013 Sbírku potravinové
pomoci . Tato akce se uskutečnila u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby,
který v letošním roce připadl na 17. října.
Do sbírky se zapojily školy, podniky, instituce a široká veřejnost z Valašského Meziříčí,
Rožnova pod Radhoštěm a okolí a za jejich přispění se podařilo
shromáždit trvanlivé potraviny, které jsou určeny na pomoc lidem, kteří se ocitli bez přístřeší a v nouzi v našem regionu.
Podařilo se shromáždit například 10 kg cukru, 30 kg těstovin, 20
kg rýže, 20 kg mouky, sůl, oleje, zavařeniny, sardinky, masové
konzervy, mléko a další trvanlivé potraviny.
V současné době již pracovníci Denního centra Charity Valašské
Meziříčí připravují z darovaných potravin balíčky, které budou
rozdány potřebným lidem.
Organizátoři děkují všem lidem, kteří svým darem do sbírky
přispěli a tím dokázali, že jim osud jiných lidí není lhostejný.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Můj rok víry
Nejsem člověk, který by svou víru dokázal hlásat na nárožích a
jsem přesvědčena, že důležitější jsou skutky nežli slova. Proto
nejspíš hledám odvahu již pár týdnů k tomu, aby se s Vámi podělila o svou zkušenost.
Letošní církevní rok je rokem víry, připomínali jsme si příchod
Sv. Cyrila a Metoděje a já od počátku tohoto církevního roku
zažívám obrovskou Boží milost. Začalo to v loňském roce, kdy
mi velmi vážně onemocněl můj táta a bylo to doslova jako blesk
z čistého nebe, kdy nám lékaři řekli, že máme ve dne v noci neomezený přístup do nemocnice, protože nám nedovedou říct,
zda táta bude žít hodiny nebo dny. Byly to tři měsíce každodenního ježdění mezi prací, rodinou a nemocnicí, hodiny strávené
v modlitbách, prosbách za uzdravení, za sílu přijmout to, co má
být, tak jak chce Bůh a ne jak chceme my, v tiché naději…
Záhy jsme se nemodlili jen my jako rodina, vím, že díky přátelům
z farnosti se modlilo mnoho jiných a na místech vzdálených několik set kilometrů. Dodatečně všem ještě jednou děkuji, prožili
jsme zázrak uzdravení, samotní lékaři nám řekli, že toto nebylo
v jejich rukou, nikdy nebyli schopni určit přesnou diagnózu…
A mé dobrodružství pokračovalo. Čekal mě poslední možný
termín pro složení státních zkoušek a vypracování diplomové
práce. Vracela jsem se ke studiu s odstupem dvou let. K úspěšnému dokončení studia mi chyběla jen ta diplomka a státnice.
Pracuji v oboru, který jsem studovala, a to více než 10 let. Moje
práce je docela náročná, ale velmi mne naplňuje a mám pocit, že jsem tam, kde bych měla být. Proto jsem měla skutečně
veliký problém se ponořit do nic neříkající teorie a papírování,
které mi nedávalo smysl. Modlila jsem se za to, abych to nějak dokázala zvládnout. Bylo to pro mě opravdu náročné a pokušení vše vzdát tak lákavé. Rozhodla jsem se vytrvat a vše to
nepříjemné, unavující a stresující obětovat Pánu za svou sestru,
které se nedařilo několik let přijít do jiného stavu.
Musím říct, že jsem často byla opravdu na pokraji sil, spala
jsem denně jen pár hodin, měla před sebou stále další zkoušky pokory – např. přepsat půl diplomky 14 dní před termínem
odevzdání. Zvládnout děti, neodradit manžela, být příjemná
na klienty a mít sílu nést jejich životní příběhy. Byly to velmi
náročné měsíce a týdny. Týden po odevzdání diplomové práce
mi přišlo rozhodnutí, že mi bylo zrušeno studium, protože jsem
vyčerpala řádnou dobu studia. Ani ve snu by mě nenapadlo, že
by taková situace mohla nastat. Jela jsem to okamžitě řešit na
studijní oddělení fakulty, kde mi sice řekli, že si mohu požádat o
výjimku děkana fakulty, ale že to nebývá zvykem. Žádost jsem
okamžitě napsala. Hned vedle fakulty je kostel Božského spasitele. Zamířila jsem tam, modlila jsem se s vědomím, že pokud
je to Boží vůle, zvládnu i toto. Odpověď přišla za tři dny, dostala
jsem svolení vykonat státnice a s pomocí Ducha Svatého, mého
manžela, který stál při mně, mých dětí a mnoha dalších, kteří na
mě mysleli ve svých modlitbách, jsem státnice zvládla. Možná,
že když to takto napíšu, vypadá to jako nic moc. Prostě zkušenost vztahu je nepřenosná. Já jsem si uvědomila, jak moc dostávám a jak obrovské milosti se mi dostává i přes mé nedokonalé
modlitby, pokud věřím Pánu.
Díky za otevřené zadní dveře kostela, často se tak chodím modlit, být chvíli sama a v tichu v tom každodenním spěchu. Je to
moje útočiště, moje zastávka, která mi již přinesla tolik milostí
díky modlitbám.
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Ještě jedna inspirace. Naše děti jezdívají na Archu do Rajnochovic. Při poslední mši na závěr podzimních prázdnin otec Kamino
(Lukáš Jambor) názorně ukazoval, jak můžeme pálit naše střelné modlitby do nebe – měl v ruce dětskou pistolku. A čím více
těchto svých modliteb k Bohu vystřílíme, tím více požehnání se
nám dostane a já jsem v tom svém roce víry pocítila nesčetněkrát.
			
Bohu díky!
Tereza Ševčíková
P. S.: Sestře se miminko narodí v únoru.

Centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí připravuje tyto aktivity:
• 27. 11. 2013 - Beseda o radostech a strastech přirozeného
plánování rodičovství od 20.00 hodin ve skautské klubovně na
faře ve Valašském Meziříčí.
• 7. 12. 2013 - Adventní duchovní obnova pro ženy - O hněvu
a laskavosti s Františkou Bömovou v Zašové na faře od 9.00 do
17.00 hodin.
Podrobné informace na plakátku v kostele.
Centrum pro rodinu hledá dobrovolníky (aktivní seniory, nezaměstnané), k občasnému hlídání dětí v dopoledním klubu matek na faře ve Valašském Meziříčí každé úterý a příležitostně při
odpoledních aktivitách pro rodiče a manžele. Zájemci hlaste se
na tel: 733 741 636.
Iva Hrubá, CPR Valašské Meziříčí

Děti nám píší
12. prosince si každoročně si církev připomína zjevení Panny
Marie v mexickém Guadalupe. Do našeho liturgického kalendáře se dostala tato památka teprve nedávno. Protože další Život farností vyjde až po tomto svátku, přečtěte si už teď, co o
tom napsala žačka třetí třídy ZŠ Salvátor Terezka Pospíšilová, a
12. 12. přijďte na mši svatou.

Časopis Rodinný život
Milí farníci, pokud pro Vaše blízké sháníte smysluplný vánoční
dárek za příznivou cenu, máme pro Vás tip. Předplaťte jim časopis Rodinný život. Časopis vydává Centrum pro rodinný život
v Olomouci už od roku 1990. Je orientován na křesťanskou rodinu. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi
manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod.
Cena ročního předplatného je 195 Kč. Rádi Vašim obdarovaným
zdarma zašleme vánoční dárkový certifikát.
Objednávky můžete učinit na telefonním čísle 587 405 250, na
e-mailu cmarova@arcibol.cz nebo skrze internetový formulář
na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu
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Srdečné a naléhavé pozvání!

Mariánské informace

Končí Rok víry. U nás to byl současně Rok cyrilometodějský.
Mnozí z vás byli na národní pouti na Velehradě. Já tam byl při
této příležitosti poprvé a tak se mi tam líbilo, že bych tam rád
jezdil každoročně. Když ale přemýšlím, co jsem dál v roce víry
udělal pro víru svou i svěřených farníků, trochu se stydím. Nic
moc. Přečetl jsem si úžasný list papeže Benedikta, kterým Rok
víry vyhlásil a vypravil jsem se do kostela v Karviné, kde jsem
si připomněl svůj křest a u křtitelnice jsem obnovil křestní slib.
Byla to jedna z možností, jak v Roce víry získat plnomocné odpustky. Dá se ještě něco udělat? Dá! Čeká nás závěr a vrchol:
DEN ARCIDIECÉZE!
Neváhejte, bratři a sestry! Přihlaste se do objednaných autobusů nebo použijte svoje vozidla! Nebudete litovat. Přečtěte si
následující program. Určitě si tam každý najde něco, co ho potěší a povzbudí. Bylo by chybou zůstat doma. Víte, že jsem kvůli
tomu posunul oslavu padesátin. Mrzelo by mě, kdyby to bylo
úplně zbytečné. Máme teď jedinečnou příležitost zakusit pravdivost slov: Kde je biskup, tam je církev! Určitý problém může
nastat těm, kdo budou 22. 11. večer na Posezení u cimbálu. Jeď
autobusem! Cestou to dospíš a bude-li třeba, i vystřízlivíš, případně se pak v katedrále vyzpovídáš a tím získáš plnomocné
odpustky, které bys bez zpovědi nezískal. Odvahu! Sejdeme se
v Olomouci!
o. Pavel

• V sobotu 7. 12. 2013 v předvečer svátku Panny Marie a jejího Neposkvrněného početí pojede v případě zájmu autobus na
slavení poslední letošní fatimské soboty do ČM Fatimy Koclířov.
Hlavní host je pozván P. Petr Šustáček, který s námi letos byl v
Medžugorje. Odjezd autobusu v 10.45 hodin od nádraží ČSAD.
Prosím o včasné přihlášení.
• V předstihu dávám informaci o konání dalšího modlitebního
dne ke cti Panny Marie, Matky všech národů. Uskuteční se jako
loni v Nitře na Slovensku v sobotu 15. 3. 2014.
Václav Chládek

Den arcidiecéze
Otec arcibiskup Jan Graubner zve věřící z farností olomoucké
arcidiecéze 23. 11. 2013 na společně prožitý den do Olomouce,
kde společným vyznáním víry zakončíme Rok víry a oslavíme
950. výročí obnovení diecéze. Celodenní program poskytne věřícím bohatou nabídku duchovních i kulturních akcí a své dveře
jim otevře také řada kostelů a dalších církevních budov.
Centrem programu bude slavnostní mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava v 10.00 hodin. Po ní bude připraveno pro
všechny malé občerstvení a teplý čaj a odpoledne pak bohatá
nabídka programu.
Odpoledne od 13.00 do 15.30 bude možné rozejít se do otevřených církevních objektů, kde budou připraveny tři druhy
programových nabídek. K prohlídce s výkladem bude otevřena
jak katedrála, tak také budovy Arcibiskupského paláce a kurie,
Arcidiecézního muzea, Sarkandrovy kaple či teologické fakulty.
Souběžně bude probíhat také množství prezentací. Zájemcům
se představí například Charita, Maltézská pomoc, církevní školy
všech stupňů nebo centrum pro školy, pro rodiny, pro mládež a
pro katechezi. Všichni zmiňovaní budou mít připravený pestrý
program, který bude jakousi ochutnávkou toho, co ve své činnosti dělají.
Třetí možností pak bude využít příležitosti ke ztišení a modlitbě.
K moderované adoraci bude otevřena kaple sv. Anny vedle katedrály, v kostele sv. Mořice zase bude probíhat četba Božího
slova doprovázená hudbou.
Celodenní program bude zakončen společnou adorací a svátostným požehnáním od 16.00 hodin v katedrále. Po celý den
bude také otevřen farní dům se zázemím pro rodiče s malými
dětmi. Každý účastník dostane při příchodu brožurku s potřebnými informacemi i písněmi k bohoslužbám, proto nebude potřeba brát si kancionál.
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„Zádušní“ vtipy
Už několik roků začínám kázání při mši svaté na dušičky na hřbitově vtipem. Jsem zvědav, jestli to bude i příští rok. Pokud byste
nějaký dobrý záhrobní vtip slyšeli, sdělte mi ho, abych neporušil
čtyřletou tradici.					
o. Pavel
Tady je letošní vtip i ty starší:
• Opilý muž si zkrátil cestu z hospody přes hřbitov a spadl do
čerstvě vykopaného hrobu, ve kterém usnul. Ráno přijde na
hřbitov babička, a když se modlí, slyší, jak z nedalekého hrobu
někdo křičí: „Je mi zima! Je mi hrozná zima!“ Babička poslouchá
a říká: „Dobře vám tak, neměl jste se odkopat!“
• Starší paní je večer sama na hřbitově a hrozně se bojí. Konečně se tam někdo objeví a ona mu říká: „To jsem ráda, že jste tady.
Já se totiž potmě na hřbitově sama bojím“. „Rozumím Vám. Taky
jsem se bál, když jsem ještě žil,“ odpovídá dotyčný.
• Dva fotbalisté, útočník a brankář, se baví o tom, jestli budou
i v nebi hrát fotbal. Za nějaký čas útočník zemře. Ve snu se zjeví
kamarádovi a říká: Mám pro tebe dvě zprávy: dobrou a špatnou.
Dobrá: v nebi se fotbal hraje. Špatná: zítra nastupuješ do branky!
• Dědeček si posteskne před svojí rodinou: Jak to máte děti se
mnou těžké. Staráte se o mě, navštěvujete mě a kolik ještě budete mít starostí s pohřbem. Co to dnes stojí peněz: pohřeb, hrob,
pomník… Malý vnouček se zamyslí a říká: „Dědečku, myslím, že
by bylo nejlepší, kdyby tě něco sežralo!“

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí, Lešná
Vojtěch Trefil
Philip Dominik Bartusch

Samuel Bohumil Pavlík
Štěpán Kovařčík

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Daniel Dřímal		
Čapkova 684/2		

Lucie Černochová

Poličná 119

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Miroslav Janík *30. 11. 1925 †4. 10. 2013, Květná 125
Marie Janošová *12. 1. 1921 †9. 10. 2013, Poličná 185
Cyril Gášek *22. 5. 1939 †10. 10. 2013, Bezručova 145
Blažej Krčmář *17. 1. 1927 †10. 10. 2013, Šafaříkova 1259
Věnceslava Hřivová *1. 10. 1925 †18. 10. 2013, Sokolská 63

Nový svatostánek v Hrachovci
Dne 3. listopadu jsme prožili v hrachovecké kapli krásnou slavnost. Kromě 20. výročí od postavení a posvěcení kaple, byl požehnán nový svatostánek. Rád se ještě k této události vracím.
1. Co je to svatostánek? Když byl požehnán nový svatostánek
v kapli v Jasenici a po domech proběhla veřejná sbírka na tento
účel, mnozí se ptali: „Cože to tam v té kapli budete mít? Aha,
nějaký trezor, aby vám to zlato neukradli.“ Přiznám se, že bych
to i já nesnadno dotyčným vysvětloval. Nicméně je to výzva pro
nás pro všechny, kdo chápeme, oč jde, aby svatostánky našich
kostelů stály v centru našeho života. Kristus je mezi námi skutečně reálně přítomen pod způsobou chleba, to je největší poklad církve zde na světě.
2. Pro mne bude svatostánek připomínkou nádherného kraje v sousedním Polsku, odkud jsem ho přivezl. Pochází z Hor
Svatého Kříže. Tak se totiž jmenuje okolí města Kielce. Obsah
svatostánku je ovocem Stromu svatého kříže. Díky tomu, že Ježíš zemřel na kříži, máme poklad jeho těla a krve k dispozici. Z
tohoto pohledu je víc než symbolické, že je svatostánek v kapli
pod Kristovým křížem. Jako by z Kristova probodeného boku
pomyslný proud krve a vody směřoval do svatostánku. Možná,
že v těchto místech na zdi bude jednou mozaika, která to vyjádří.
3. Chtěl bych poděkovat panu Fojtíkovi, který vyhloubil ve zdi
prostor pro svatostánek a následně svatostánek zazdil. Dík patří i kameníkovi panu Lindnerovi z Juřinky, který bez nároku na
finanční odměnu obložil svatostánek mramorem. Rovněž velký
dík patří ženám, které kapli po této stavební úpravě několikrát
uklízely.
4. Manželé Perničtí vydali vlastním nákladem brožurku o stavbě a historii kaple v Hrachovci. Jsou tam velice zajímavé vzpomínky. Pokud by někdo chtěl tuto publikaci, může se na ně obrátit, snad ještě několik výtisků mají.
5. Každý svatostánek nám má především připomínat, že Ježíš
chce vírou přebývat v našich srdcích. Můžeme být tedy živým
svatostánkem, případně živou monstrancí. Vzpomeňte si na to,
až se přijede podívat na nový svatostánek do Hrachovce.
6. Ještě jedna zajímavost z hrachovecké kaple. Socha Panny
Marie Fatimské je z cedrového dřeva a byla posvěcena přímo ve
Fatimě. Děkujeme za ni panu Zajícovi ze Švýcarska, který kdysi
sochu naší kapli daroval, a posíláme mu toto číslo Života farností.
o. Pavel

Nový svatý
Spíš staronový! Naše město pečlivě postupně restauruje sochy
svatých a vrací je na původní místa. Před nějakým časem to
byla socha sv. Valentýna v Krásně u mostu přes Bečvu a teď je
to na druhém břehu ve Valašském Meziříčí sv. Ignác z Loyoly. Je
dobré, abychom věděli, kolem kterých svatých chodíme. Svatý
Ignác založil Tovaryšstvo Ježíšovo. Tito, jak se jim říká jezuité,
udělali velmi mnoho pro evangelizaci a misie. Členem Tovaryšstva Ježíšova je i papež František. Tento řád také spravuje poutní místa Svatý Hostýn a Velehrad. Svatý Ignác napsal úžasnou
knížku Duchovních cvičení (Exercicie). Pochází od něho také
několik známých modliteb. Dnes se můžete pomodlit jednu z
nich: Duše Kristova
o. Pavel

Duše Kristova

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, napoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Umučení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k tobě,
abych tě s tvými svatými chválil navěky. Amen.
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Náboženství v Lešné
V minulém čísle jste viděli prvňáčky ze ZŠ Salvátor. Dnes vidíte děti z 1. třídy v Lešné. Je to spíš dámská jízda – 8 žaček. Doufám, že
ještě nějaký kluk bude obrácen některou z těchto dívek. Na druhé fotografii jsou šesťáci, které učím. Tam je to naopak – sedm kluků a jedna holka. Jsem rád, že se tito hoši drží. Škoda, že některá děvčata přestala chodit. Prosím farníky, aby podle svých možností
povzbuzovali děti k návštěvě náboženství i ve vyšších třídách a také, aby se za děti, které chodí do náboženství, i za katechety, kteří
je vyučují, modlili. Nejlépe k Duchu Svatému. 								
o. Pavel
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