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POJĎME, KLANĚJME SE
V nejnovější knize Zdeňka Svěráka si můžeme přečíst jednu
vzpomínku, která rozhodla o vzniku této knihy. Autor popisuje,
jak šel polní cestou a napadlo ho, že by si mohl kleknout, aby
všechno viděl z takové výšky, jako když byl malý. Říkal si: „Oči
mám stále stejné, ale jako dospělý se na všechno dívám z výšky.
Teď to konečně vidím tak, jak jsem to viděl, když jsem byl malý.“
Země byla najednou tak blízko a všechno kolem bylo zase větší. Úvod této úspěšné knížky by nás mohl inspirovat, abychom
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si někde v našem kostele o Vánocích klekli. Může to být u oltáře nebo u betléma. Najednou zase uvidíme všechno tak, jak
jsme to viděli v dětství. Velikou výhodu mají ti, kteří do našeho
kostela chodí odmalička. Já jsem mohl prožít dojemné chvíle
v kostele, kde jsem byl pokřtěn a kam jsem chodil jako malý
kluk do šesti let. Psychologové říkají, že v každém z nás je ještě
dítě, které můžeme obejmout. Kéž to všechno, co budeme letos o Vánocích prožívat, především pohled na malého Ježíška
nám v tom pomůže. Maličkým přece patří Boží království.
o.Pavel
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Fotografie na titulní straně
Na fotografii na přední stránce vidíte ručně vyrobenou kopii
Pražského Jezulátka, kterou jsem si mohl alespoň vyfotit, když
jsem byl nedávno v Praze. Abych si ji mohl koupit, potřeboval
bych skoro 40 000 Kč. Až pojedete do Prahy, nezapomeňte se
pomodlit u Pražského Jezulátka.
o. Pavel

Poděkování za 50 let života
Chtěl bych i na stránkách Života farností ještě jednou poděkovat všem, kdo mi jakýmkoli způsobem v tomto čase „pomohli“
prožívat moje životní jubileum. Chci říct především, že to byl
požehnaný čas, ve kterém jsem přijímal zvláštní Boží požehnání. Nejvíce chci tedy poděkovat za vaše modlitby. Nedokážete
si představit, jaká je to síla, když se za vás tolik lidí modlí. Na
některé modlitební chvíle do konce života nezapomenu. Modlitba totiž nepůsobí na prvním místě tak, že by měnila věci a lidi
kolem nás, ale že zasahuje a mění naše nitro. Do duše se tak
vlévá světlo, pokoj, síla, hluboká lítost nad hříchy atd. Ovocem
tohoto působení mohou být, jako zvláštní Boží dar, slzy. Děkuji
také všem, kteří mi přes zákaz něco darovali, (nemám moc poslušné farníky!), děkuji za všechna přání: ta napsaná i vyslovená,
i za přání a požehnání, které mi manželé Kutálkovi objednali u
sv. Otce. Zdeňce Pavelkové z Jasenice, že mi nechala zahrát v rádiu Proglas. Některé myšlenky si ponesu ve svém srdci i nadále.
Jako ukázku připojuji jeden obrázek, jednu poukázku a jedno
přání. Děkuji také všem, kteří mi přispěli nějakými dobrotami
na hostinu, ať už ve Valašském Meziříčí nebo v Lešné – Pekárně
Anežka (paní Rozsívalová), společnosti Váhala (Láďa Denk), paní
Románkové, Aničce Hoffmannová s rodinou.
Mám velikou radost ze všech, kteří přišli nejen do kostela, ale
i na pohoštění. Některé jsem tam postrádal. Věřte mi, že pro
faráře je velikou radostí, když vidí, jak se farníci scházejí a spolu
si povídají, baví a je jim dobře. Podobnou radost může prožívat
maminka, když se její děti scházejí a rozumí si.
Je jasné, že jsem přemýšlel, jestli do podobného upozorňování
na sebe vůbec jít. Většina impulsů k mému jednání se objevila
při modlitbách a tak chci vyjádřit radost z toho, že tato setkání
byla duchovním povzbuzením pro mnohé zúčastněné. Zároveň
chci skončit větou, kterou jsem začínal promluvu ve Valašském
Meziříčí: Ne nám Hospodine, ne nám, ale svému jménu sjednej
slávu!
o. Pavel
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Jedno z přání, které jsem dostal. V době, kdy jsem už byl trochu
„přiotrávený“ samou chválou, zapůsobilo jako čerstvý závan:
Rozpomeň se na svou první lásku – Ježíše Krista, kterému jsi
se zcela odevzdal! Je nejvyšší čas narodit se znovu – z Ducha
Svatého – čas neúprosně letí. Ještě je čas! Vše nejlepší k 50.
narozeninám, hodně Božího požehnání, horlivosti a nasazení
pro věci Boží přeje...

Promluva na pohřbu paní Matyščákové

Před malou chvíli jsme slyšeli krátký životopis paní Anny Matyščákové. Dvě skutečnosti nás mohly zaujmout. Jednak, že to
v životě neměla vůbec lehké. Při koupání v Bečvě se utopil její
tehdy patnáctiletý syn Jeník. Když měla 51 let, ovdověla. Druhá
skutečnost: přesto nezahořkla. Naopak! Znali jsme ji jako vlídnou, usměvavou, spokojenou paní. Podle Ježíšova blahoslavenství: Blahoslavení šiřitele pokoje. Málokdo by ji hádal 85 let.
Možná by bylo dobré připomenout i poslední chvíle života naší
sestry. Ve středu 6. listopadu šla navštívit svou kamarádku. Sešly se čtyři. Vypily čaj, něco snědly, pomodlily se a zazpívaly
snad všechny mariánské písně. Někdo z nich prohodil: Jako by
dnes byla neděle. Pak spolu s Danou Palátovou šla „domů“… Co
bylo dál, víme. Auto. Mladý řidič. Půl přechodu stačila přejít…
Poslední chvíle v nemocnici. Všechno, co jsme slyšeli, může vyvolat v každém z nás mnoho otázek: Proč? Proč? Proč? Pane
Bože, proč?
Když dovolíte, zkusím se na to všechno podívat i z druhé strany. Naše zemřelá byla na svůj odchod z tohoto světa dobře připravena. Nejenom že chodila pravidelně do kostela, nejenom
že před měsícem byla na Svatém Hostýně u zpovědi, ale také
proto, že se mohla krátce před odchodem pomodlit spolu se
svými kamarádkami, mimo jiné Korunku Božího milosrdenství.
Když budu mluvit za sebe, chtěl bych se jednou pomodlit tuto
modlitbu krátce před tím, než zemřu. Jsou s ní spojeny mnohé přísliby, zvláště pro hodinu smrti. Důležitým faktem také je,

že zemřela při „výkonu“ dobrého skutku. Mnozí říkají: „Každý
dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.“ Nenechme se
oklamat podobnými pořekadly. Není lepší konat dobro a takto
připraven vejít do věčnosti? Ježíš říká: Byl jsem nemocen a přišli
jste za mnou. Pojďte požehnaní mého Otce do nebe. Cokoli jste
udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne
jste udělali.
Když se blížil pohřeb paní Anny Matyščákové, chtě nechtě jsem
si vzpomněl na zemřelého faráře z farnosti Dub na Moravě
Cyrila Vrbíka. Možná to znáte. V pozdních večerních hodinách
někdo zazvonil na faru s tím, že potřebuje pomoc. Otec Cyril
šel dolů, důvěřivě otevřel a dotyčný… ho zabil sekerou. Opět
někdo může říct „za dobrotu na žebrotu“. Pokusím se říct, co
vím o otci Cyrilu Vrbíkovi. Ještě za svého života si tento horlivý a
zbožný kněz posteskl: „Nějak mi to nejde. Už jsem asi starý. Lidé
přestávají chodit do kostela, děti do náboženství. Nevím, jak lidi
přitáhnout k Pánu Bohu. Snad kdybych zemřel jako mučedník,
někomu by to pomohlo.“ Nedlouho po tom byl zavražděn. Co se
týká farnosti, vím, že se v lidech skutečně něco pohnulo. Ještě
důležitější je ale fakt, že se jeho vrah ve vězení obrátil. Nedávno
jsem mluvil s biskupem Josefem Hrdličkou, který byl překvapený, s jakou upřímností a lítosti se tento člověk připravuje na
přijetí svátosti biřmování. Vzhledem k tomu, že má výjimečný
trest, nedá se kalkulovat, že by mu ho za dobré chování zkrátili.
Vím, že se jedná o jinou situaci, než kterou právě prožíváme.
Určitou podobnost však nemůžeme popřít.
Nakolik jsem znal naši zemřelou, vím, že jako dobrá křesťanka
odevzdala svůj život do Božích rukou a že se tedy určitě nejednou modlila: Pane, odevzdávám ti svůj život i okamžik mé smrti.
Prosím, ať vše prospěje k dobru mému i těch, na kterých mi
záleží a za které se modlím.
My, kteří si říkáme věřící, a záleží nám na spáse našich blízkých,
víme, že máme tři možnosti, jak jim pomoci:
1. Svým životem. Přes svou slabost toužíme, aby naše skutky
ukazovaly k Bohu. Někdy jsou tato znamení pro naše bližní neviditelná a neúčinná.
2. Svou smrtí. Uměním křesťana není jen žít, ale také umírat.
Někdy způsob a okamžik našeho umírání natolik otřese svědomím blízkých, že bychom to slovy ani skutky nikdy nedokázali.
Vzpomeňme na setníka pod Ježíšovým křížem. Nejdříve dal pokyn k jeho ukřižování a za chvíli volá: „To byl jistě Boží Syn!“
3. Co se nepodařilo životem a smrtí, můžeme z nebe zajistit
svou přímluvou. Svatá Terezka volá: „Vím, že mé poslání smrtí
nekončí. Mým nebem bude konat dobro na zemi až do konce
světa.“
Jsem přesvědčen, že naše sestra Anna se bude přimlouvat jak
za své nejbližší, za nás, kteří jsme ji znali, ale i za toho, kdo její
smrt způsobil. Chtěl bych, abyste nakolik to dokážete, odpustili.
Je dobré, si uvědomit, že něco podobného, s větší či menší mírou zavinění, se může stát každému řidiči. Kéž nám tato bolestná událost pomůže jezdit pozorněji a ohleduplněji. Možná že to,
co se stalo, zachrání život někomu jinému v podobné situaci. I
z tohoto pohledu může být naše zemřelá jakýmsi obětním beránkem, který byl obětován pro dobro druhých.
Zakončím tuto promluvu příběhem, který říkám, když chci vysvětlit velikonoční tajemství naší víry.
Představte si, že jedete nedovolenou rychlostí městem, porušíte několik předpisů a na přechodu srazíte chodce. Jasně vidíte,
že někdo doplatil na vaše hříchy. V tu chvíli se vám zhroutil celý
svět. Sanitka odváží vaši oběť a vy víte jedno: Dokonce života
budu žít s vědomím, že jsem zabil. Pak druhý den jdete do nemocnice a lékař vám řekne dobrou zprávu, kterou jsme v tom

našem případě neslyšeli: Ten člověk, kterého jste srazil, žije a
zranění nebude mít trvalé následky! V tu chvíli se vaše životní
situace zcela mění. Začíná nový život! Toto je dobrá zpráva pro
každého z nás: Je někdo, koho jsme zabili, koho jsme ukřižovali,
kdo doplatil na naše hříchy. Nebraňme se tomu, Ježíš zemřel za
moje i tvoje hříchy. Kéž by to nikdo neodbyl tvrzením: „Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl.“ To mi například tvrdila
jedna paní v nemocnici a stačila jedna věta a ona uznala, že byla
na úmyslném potratu. To znamená, že zabila. Když tedy v této
chvíli uznáváte svůj podíl na Ježíšově ukřižování, chci vám oznámit dobrou zprávu: Ježíš žije! Vstal mrtvých! Rány, které jsme
mu způsobili, jsou oslavené a zářící. Pojď k Spasiteli, pojď ještě
dnes! On tě má rád takového, jaký jsi. Nic ti nevyčítá. Touží po
jednom: abys byl šťastný, abys byla šťastná jak na zemi, tak po
celou věčnost v nebi.
o. Pavel
(Poznámka: Malé svědectví Dany Palátové, která byla při tom,
když Annu Matyščákovou srazilo auto: V polovině přechodu
viděla auto ještě velmi daleko. Jako by ji něco zadrželo a ona
nemohla jít dále. Okamžik srážky vůbec neviděla, ani nevěděla,
co se stalo. Až za malou chvíli si to uvědomila. Jak je Pán Bůh
milosrdný, že nám někdy zakryje oči a že nás zadrží. Jsem přesvědčený, že podobně ani naše zemřelá nevěděla do poslední
chvíle, co se blíží. Také jsem vděčný, že pohřby nebyly v krátké
době dva a že Dana Palátová je stále mezi námi. Tato závěrečná
poznámka nebyla součástí promluvy, promluva je mírně stylisticky upravena.)

Mnišské bratrstvo Jeruzalém
Miluj,
Přijímej celou svou bytostí lásku, jakou tě jako první miluje
Bůh. Zůstávej vždy zakotven v této jistotě. Ona jediná může
dát smysl, sílu a radost tvému životu. Jeho láska k tobě nepomine.
Tak začíná Kniha života Mnišského bratrstva Jeruzalém a mnozí
víte, že v této komunitě žije již několik let David Dřevojánek, neboli nyní bratr Benedykt. Proč tvrdé „y“ v tomto slově? Protože
David je momentálně představeným nově vzniklé komunity ve
Varšavě. A v polštině se píše jméno Benedikt s tvrdým „y“. Ve
Francii byl David bratr Benoit (čti Benoa).
Jsem rád, že jsem se s Davidem mohl opět setkat. Jak jste mohli
zaregistrovat v ohláškách, bratři a sestry z komunity Jeruzalém
navštívili dvě velká města České republiky. V pondělí 25. 11. byli
v Praze v kostele u Sv. Salvátora, v úterý v kostele Panny Marie
u Jezuitů v Brně. Spolu s otcem Václavem Altrichtrem a řeholní
sestrou Františkou z kláštera Milosrdných sester Svatého kříže
v Kroměříži jsme se v úterý vypravili do Brna. Ve zmíněném kostele začal v 19 hodin společný program. Nejdříve to byly zpívané nešpory a po nich přednáška Davida, neboli bratra Benedykta. Nakonec jsme se i s Davidem osobně setkali a vyfotili se. Co
vám budu povídat. Bylo to nádherné setkání a velice působivá
modlitba.
Připomínám jen krátce, že komunitu v určitém městě tvoří dva
kláštery a jeden kostel, ve kterém se vždy večer mniši i mnišky scházejí ke společné zpívané modlitbě. Na tuto modlitbu
přichází mnoho lidí, kteří uprostřed pouště velkých měst hledají jakousi oázu Boží přítomnosti. Pro duchovní život mnichů
je velice důležitá Kniha života Mnišského bratrstva Jeruzalém.
Napsal ji zakladatel komunity Abbé Pierre-Marie Delfieux (čti
Delfijé), který už odešel do nebeského Jeruzaléma. Mnozí si ho
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pamatujeme z kněžského svěcení Davida ve Francii. Jak je krásné, že jsme se tam ještě mohli setkat s tímto úžasným člověkem.
Věřím, že jednou bude zařazen do seznamu svatých. Kniha byla
již podruhé vydána a je možné si ji zakoupit u Zdeňka Adamce. Na předposlední stránce tohoto čísla si ještě můžete přečíst
úvod Carla Carretta ke Knize života, abyste poznali, jak vydatná
duchovní strava je v ní obsažena.
Na závěr chci připojit ještě jakýsi povzdech: Čekal jsem, že v
kostele v Brně uvidím nějaké tváře z Valašského Meziříčí. Nakonec jsem tam byl jen já, Davidova biřmovací kmotra sestra
Františka, která dříve byla v klášteře v Choryni a otec Václav,
kterému vděčím za rozhodující impuls k této cestě.
o.Pavel

Evangelizace
ve Valašském Meziříčí
Ve městě Valašské Meziříčí probíhá už téměř rok evangelizace
lidmi patřící ke katolické církvi. Jde o něco nového, co zapadá
do kontextu papeže Františka, který si přeje, aby v dnešní sekularizované době vyšli i katoličtí křesťané osobně k lidem s Kristovým poselstvím lásky a naděje.
Většina z nás zažila něco podobného od lidí, kteří si říkají Svědci
Jehovovi a proto jsou mnozí překvapeni, že už i katolická církev
posílá ochotné lidí s radostným poselstvím.
Tímto článkem chceme také předejít nedorozuměním a rozpakům některých lidí. V současné době je oprávněný strach pouštět neznámé lidi do vchodů bytových domů. Po zazvonění se
nejprve představíme, řekneme že jsme z katolické církve a byli
jsme posláni, abychom osobně ohlásili radostné poselství. Ne
vždy se nám podaří dostat se do vchodu, neboť nejednomu
„vrátnému“ se vybaví různí díleři, pokoutní prodavači, nabízející
předražené zboží, a samozřejmě je tu strach z ničení a loupeží.
My máme s sebou oprávnění k této činnosti podepsané místním farářem O. Pavlem Stefanem. Tyto naše evangelizační návštěvy probíhají jednou týdně, vždy ve čtvrtek mezi pátou a
šestou hodinou odpolední.
Co vlastně lidé uslyší, jsou-li doma a otevřou? Ne vždy se nám
podaří říci to, co máme. Někteří lidé, když uslyší naší první větu
- pokoj Vám, dovolte, abychom se nejprve představili, jsme z
katolické církve... a zabouchnou dveře. A tak se někdy s naším
radostným poselstvím nedostaneme dále. Pokud ale lidé poslouchají, říkáme slova naděje pro náš život - Ježíš Kristus tě
miluje, miluje tě takového, jaký jsi. Nabízí ti věčný život, věčnou
radost a štěstí. I když je to velice krátké poselství, je důležité.
Bůh miluje všechny lidi, bez rozdílu. Na nikoho nezapomíná. A
tuto pravdu hlásá přes nás slabé, bázlivé a hříšné lidi.
Většinou chodíme v obavách a strachu a cítíme se nehodní této
důvěry, kterou nám Bůh dává. Mě osobně pomáhá příběh z
2. světové války z pobřežní vesnice v Normandii. Místní prostitutka, když se dozvěděla že se vylodili spojenci, běžela dům od
domu a všem rozhlašovala tuto dobrou zprávu - už se vylodili,
už se vylodili... Každý posluchač reagoval buď jásotem a radostí,
nebo strachem a útěkem, byl-li kolaborant s nacisty. Vůbec nezáleželo na tom, kdo tuto zprávu říká, je-li „svatý“ nebo je-li to
člověk „hříšný.“ Vždyť my jsme všichni hříšní. I papež František
se zpovídá jednou za čtrnáct dní. A po vzkříšení se nejprve Ježíš
Kristus zjevil Marii Magdaléně, bývalé prostitutce, a ta to šla
oznámit apoštolům. Nevěřili tomu a běželi se k hrobu podívat...
Jaké jsou ještě jiné reakce lidí? Mnozí poděkují, jiní řeknou, to
my známe, jsme věřící a někdy ani nepoděkují, někteří se za-
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čnou bavit o duchovních věcech a překvapí nás svými znalostmi
o víře a písmu svatém, jiní říkají, že jsou jiného vyznání, někteří
otevřeně přiznávají, že jsou pokřtění i biřmování, ale do kostela
jaksi už přestali chodit, někdy se bavíme i 15 min s někým, kdo
je třeba i ateista a vyjde z toho docela pěkný rozhovor, neboť
respektujeme jeden druhého a nehádáme se. A jednou se nám
stalo, že jeden pán na nás chtěl dokonce poslat i policii... Někdy strávíme téměř celou hodinu s někým, kdo má zájem si o
těchto věcech více popovídat. Vůbec nám to nevadí, nejde o
to, abychom navštívili co největší počet lidí. Když je zájem nebo
zvědavost dozvědět se více o základech křesťanské víry, říkáme,
že v naší farnosti probíhá roční přípravu na křest pro dospělé.
Protože se blíží vánoční svátky, tak přejeme všem lidem dobré
vůle velikou radost z narození a příchodu Spasitele. Atmosféra
Vánoc nás přímo vybízí, abychom se trochu zastavili a rozjímali
o smyslu a cíli našeho života. Přeji všem, aby bylo méně shonu,
klidně i méně dárků a cukroví, neboť toto není to nejdůležitější
o těchto svátcích, ale o to více vzájemné lásky, pokoje a porozumění. Všem lidem ať už mají rodiny nebo cítí samotu přeji, aby
dokázali pozvat narozeného Spasitele do svých domovů a do
svých srdcí a duší. Pokud takto učiní, věřím, že zažijí nad očekávaní zvláštní a tajemné vánoční chvíle, na které nezapomenou
do smrti.
Alois Žilinský pro týdeník 5plus2 a ŽF

Adorare
Tu a tam mám v neděli odpoledne volno. Když se mi to stane, jsem nečastěji v šoku a nevím, co mám dělat. Tentokrát
jsem věděl. Vypravil jsem se do své první farnosti, kde jsem
jako kaplan před 23 lety začínal. Do „země zaslíbené“, do Valašských Klobouk. V kulturním domě Klobúčan probíhal koncert
místní schóly, která si říká Adorare. Na koncertě pan farář požehnal nové, v pořadí třetí CéDéčko. Kupodivu, kulturák praskal
ve švech, sešlo se asi 500 lidí. I když některé písně této schóly
znám z YouTube, přesto jsem byl zvědavý, jak budou znít nové
písně, které jsou všechny z vlastní autorské dílny těchto mladých lidí. Samozřejmě jsem si CD koupil a mohu říct, že se některé písně staly součástí mých modliteb nejen v autě. Opravdu
se mi velmi líbí, a protože by mohly pomoci v naší uspěchané
době k modlitbě při řízení auta, žehlení, vaření atd., chci oznámit, že je CD k dostání u Zdeňka Adamce. Myslím, že je to pro
ty, kteří berou v úvahu, že se jedná o amatérskou nahrávku, na
slušné úrovni, a pro ty, kdo „nemusí“ angličtinu. (Viz článek o
Mattu Redmanovi z č. 8, který některé rozladil už jen anglickými
názvy písní). Cena jednoho CD je 200,- Kč.
o. Pavel

„Kočárkárna“
Dostal jsem dopis, který by po zveřejnění vyvolal mnoho kontroverzí. Navíc jsem dostal jakousi svobodu ho upravit. S určitou obavou, aby donekonečna nepokračoval dialog na téma
děti v kostele, bych chtěl vyhmátnout podstatnou myšlenku,
která může pomoci. Pisatelka se zamýšlí nad tím, že mnoho dětí
je v našem kostele v kočárku. Dříve tomu prý tak nebylo. Mohlo
to být jednak proto, že s malými dětmi se prostě do kostela
nechodilo, ale také proto a o to pisatelce jde, že děti v kostele
byly nejčastěji v náručí rodičů. Evidentní je to při křtech. Dítě
bylo vždy přineseno. Chápu, že je pro nás výhodné, když malé

dítě v kočárku usnulo. Navíc spát v kostele může být pro dítě
velmi vydatné a přínosné. (To je můj názor). Na druhé straně
(to je názor pisatelky), když se dítě probudí, může mít v kočárku
pocit, že je od prostředí izolováno, nějakým způsobem vyčleněno a svým pláčem dává najevo, že se tomu brání. Malé děti
patří k rodičům, a když ho maminka nebo tatínek drží v kostele
v náruči, cítí se klidně, bezpečně a méně pláče. Kéž by tato úvaha nezpůsobila rozhodnutí kohokoli z nás, že se s kočárkem a
dítětem raději do kostela nevypraví. Myslím si, že tam kočárky,
případně sedačky, jako dopravní prostředek, kterým se děti do
kostela dostanou, mohou být. Jde jen o to, aby většinu svého
bdělého času trávily v náruči rodičů, i když uznávám, to někdy
může být „těžké“.
o. Pavel
(poznámka: kde v kostele nepláčou děti, brzy pláčou dospělí,
když se za své děti modlí)

Odpustky, odpustky, odpustky
Reakce na článek ,,Zase ty odpustky!“
Mysleli jsme, že nám tento článek konečně osvětlí problematiku
odpustků, ale po jeho přečtení musíme konstatovat, že se přidáváme ke skupině lidi ,,kteří jsou schopni složitých operací na počítači nebo náročných administrativních či jiných úkonů, ale nechápou stále nauku církve o odpustcích.“ Po přečtení nám naopak
vyvstaly ještě další otázky a nejasnosti.
Vyrůstali jsme v křesťanských rodinách, odmalička jsme chodili
do náboženství, chodíme do kostela, ale problematika odpustků
pro nás stále zůstává černou skříňkou, kterou nám nepomohli
otevřít ani rodiče, přátelé a dokonce ani kněz při zpovědi.
Otázek a nejasností je hodně, například:
- jak můžu já jako člověk vysvobodit duši z očistce, když máme za
to, že tuto moc nad duší má pouze Bůh
- proč jsou podmínky získání odpustků tak konkrétní? Znamená
to snad, že když půjdu na hřbitov 9.11 v 0:01, tak už plnomocné
odpustky nezískám?
- zaráží nás, že už za života můžeme pro sebe získávat plnomocný
odpustek – to znamená po smrti přeskočit očistec a jít rovnou do
nebe?
- v článku jste psal, že jedna zpověď stačí k získání několika plnomocných odpustků. Zajímá nás kolika a kolik plnomocných odpustků je potřeba k vysvobození jedné duše?
Byli bychom rádi, kdybyste naše nejasnosti osvětlil, ale rozhodnutí necháme na Vás.
S láskou
Radim a Kristýna Indrákovi
Jsem moc rád, že na toto téma mohu opět psát. Můžeme tím pochopit daleko širší dosah této nauky a uvědomit si, co je to církev
a jak ji na rozdíl od jiných křesťanských denominací my katolíci
chápeme a doufám i prožíváme.
1. Svatá Terezka napsala: „Pochopila jsem, že nejlepším odpustkem je láska.“ Skutečně to, co pomáhá nám, našim blízkým i
zemřelým, je jen a výhradně intenzita našeho spojení s Kristem.
Všechno ostatní je druhořadé.
2. Bůh může zajisté pomáhat komu chce a kdy chce. Ví však, že
nás tím potěší, když nám dovolí spolupracovat s ním. (Viz citát
svaté Terezky v promluvě o pohřbu paní Matyščákové.) Představte si například dítě, které během sbírky v kostele běží k tatínkovi, vyprosí si nějakou tu korunu a s velikou důležitostí i radostí
ji vhodí do košíku. To může být obraz každého z nás ve vtahu
k Nebeskému Otci.

3. Duše v očistci nejsou proto, že by jim nebylo odpuštěno, ale
že tady na zemi chybí nějaké dobro, které byly povinny udělat, a
kde není dobro, šíří se zlo (Zlo je nedostatek dobra - sv. Augustin). Proto můžeme zemřelým pomáhat právě my, když uděláme, s pomocí Boží, něco dobrého navíc – získáme plnomocné
odpustky.
4. Církev stanoví určité podmínky a má při tom i pedagogický
záměr. Upozornit na něco a rozšířit určitou praxi, např. návštěva
hřbitova, čtení písma, modlitba růžence atd. Z toho důvodu se
nemusíme ptát, jestli minutu po půlnoci 9. listopadu můžeme
ještě získat plnomocné odpustky, anebo jen částečné. Mimo jiné
nevím, kdo by o půlnoci chodil na hřbitov. Pro zasmání uvádím
ještě příklad z minulosti: Plnomocné odpustky se mohly získávat
při návštěvě hřbitova. Nebylo stanoveno, kolikrát je to možné.
Byli tedy takoví, kteří jednou brankou vešli, druhou hned vyšli a
toto opakovali několikrát s vědomím, že tím pomohou více duším. Naštěstí církev dnes stanovila, že je možné získat plnomocné odpustky jen jednou za den. Představte si, kolikrát by někteří
horlivci na hřbitov vcházeli a opět vycházeli. Tak vznikají některé takříkajíc „katolické problémy“. Díky tomu se mohou bavit
i andělé. Přejme jim to.
5. Komu svoji snahou získat plnomocné odpustky pomůžeme, je
už na Bohu. To znamená, že je nemůžeme přivlastnit nějaké konkrétní duši. Bůh pomůže například tomu, komu ten, za kterého
se modlíme, nějakým způsobem ublížil. Má se za to, že získáním
plnomocných odpustků vysvobodíme jednu konkrétní, nám často neznámou duši z očistce.
Poslední dvě otázky zodpovím přístě.
o. Pavel

Podzimní varhany
Máme za sebou již druhý ročník tohoto varhanního festivalu.
Tentokrát to byl festival mezinárodní. Slyšeli jsme vynikajícího
polského varhaníka Juliana Gembalského, slovenského virtuóza
Marka Vrábela a výjimečně nadaného dvacetiletého českého
varhaníka Marka Kozáka. Kdo na koncertech byl a má alespoň
trochu rád varhanní hudbu, určitě nelitoval. Pro mě bylo navíc
úžasným zážitkem po koncertu povečeřet s oběma Marky. Když
si můžete s takovými úžasnými lidmi povykládat o hudbě a také
o duchovním životě, je to zážitek srovnatelný s koncertem. Během koncertu bylo vybráno na potřeby našeho kostela 4 500
korun. Ostatní vybrané peníze byly na ubytování a dopravu
těchto mistrů. Těším se již na příští ročník, možná uslyšíme, jak
tentokrát na varhany hrají ženy, možná pro nás bude připraveno jedno velké překvapení.
o. Pavel

Vánoční troubení
V neděli 29. prosince proběhne v našem kostele v 15.30 hodin
vánoční koncert. Jak už napovídá nadpis, uslyšíme intrády pro
trubku a varhany od Radka Rejška a Víta Janaty. Oba autoři jsou
současní pražští umělci. Na trubku se představí Aleš Kučera, za
varhany usedne Bohumír Kratochvíl. Kromě toho si poslechneme sopranistku Kateřinu Václavíkovou, kterou jsme měli možnost slyšet jako erudovanou sólistku na vánočních koncertech v
minulých letech. Ta zazpívá např. árie z Händlových oratorií, ale
také další vánoční skladby.
Srdečně zvou učinkující
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Slovo života na prosinec 2013
„A ve vás ať Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho
k druhému i ke všem lidem.“ (1 Sol 3,12)
Tato slova jsou z těch, která jsou svatému Pavlovi důvěrně blízká. Jimi přeje a zároveň od Pána vyprošuje mimořádné milosti
svým společenstvím (srov. Ef 3,18; Flp 1,9 atd.). V tomto případě
pro Soluňany žádá milost stále rostoucí a nevyčerpatelné vzájemné lásky. Nejedná se o Pavlovo skryté napomenutí, jako by
láska v jejich společenství chyběla. Spíše tu připomíná zákon
trvalého růstu, který je lásce hluboce vlastní.
„A ve vás ať Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho
k druhému i ke všem lidem.“
Láska je středem křesťanského života. Jestliže se ale nerozvíjí,
odrazí se to na celém křesťanském životě, který ochabne a nakonec může i zaniknout. Nestačí, že jsme dostali světlo pro pochopení přikázání lásky k bližnímu a ani že jsme na počátku své
evangelijní konverze s nadšením zakusili její podněty a vzlety.
Je totiž třeba nechat lásku růst tím, že ji budeme stále udržovat
živou, aktivní a činorodou. A to se stane, jestliže dokážeme se
stále větší pohotovostí a velkodušností využívat různé příležitosti, které nám každý den život nabízí.

ZŠ Salvátor

Naše úspěchy ve fotbalu a florbalu
Letošní listopad byl pro nás v těchto dvou sportech velmi
úspěšný. V okresním kole ve florbalu žáků I. stupně se našim
nejmladším sportovcům podařilo obsadit v silně obsazeném
turnaji krásné 3. místo. Předvedený výkon je především příslibem do budoucnosti.
Po vítězství v okrskovém kole ve florbalu žáků II. stupně jsme
měli možnost porovnat své síly s nejlepšími týmy z celého okresu. Ve sportovní hale "Na Lapači" ve Vsetíně naši kluci předvedli skvělý výkon a nakonec obsadili 2. místo. Trochu nás mrzela
prohra, která nám zavřela dveře do kola krajského, nicméně
celkový dojem je velmi pozitivní.

„A ve vás ať Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho
k druhému i ke všem lidem.“
Podle svatého Pavla by křesťanská společenství měla mít svěžest a vroucnost opravdové rodiny. Chápeme tedy apoštolův
úmysl varovat je před nebezpečími, která je nejčastěji ohrožují.
Jsou to: individualismus, povrchnost a polovičatost. Svatý Pavel
chce však předejít ještě jednomu vážnému nebezpečí, které je
s tím prvním úzce spojené: nebezpečí usadit se v životě, který
je spořádaný a pokojný, ale uzavřený sám do sebe. Chce otevřená společenství, protože lásce je vlastní milovat bratry ve
víře a současně být citliví k problémům a potřebám kohokoliv,
jít vstříc všem. Lásce je vlastní, že dokáže přijmout kteréhokoli
člověka, budovat mosty, všimnout si všeho pozitivního a sjednotit své vlastní touhy a úsilí po dobru se všemi, kteří projevují
dobrou vůli.
„A ve vás ať Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho
k druhému i ke všem lidem.“
Jak tedy budeme žít Slovo života tohoto měsíce? I my se budeme snažit růst ve vzájemné lásce uprostřed svých rodin, svého
pracovního prostředí, farností, církevních a dalších společenství. Toto slovo od nás vyžaduje obrovskou lásku, lásku, která
dokáže překonat polovičatost i nejrůznější překážky pramenící
z našeho nenápadného sobectví. Stačí jen pomyslet na určité
aspekty lásky (toleranci, pochopení, vzájemné přijímání, trpělivost, ochotu sloužit, milosrdenství se skutečnými nebo domnělými chybami našeho bližního, sdílení majetku atd.), abychom
objevili mnoho příležitostí k lásce. Je zřejmé, že bude-li v našem
společenství ovzduší vzájemné lásky, bude její teplo nepochybně přecházet na všechny ostatní. I ti, kteří křesťanský život ještě
neznají, jím budou přitahováni a s lehkostí, zcela nenápadně, se
do něj zapojí natolik, že budou vnímat příslušnost k téže rodině.
Chiara Lubichová

A to nejlepší na závěr! Naši fotbalisti z II. stupně vyhráli nejen
okrskové, ale i kolo okresní! Podařilo se nám postoupit do krajského kola, které se uskuteční v Luhačovicích. Nutno podotknout , že hoši postoupili zaslouženě, neboť po celou dobu podávali nejen bojovný výkon, ale i hezký kombinační fotbal.

Inzerát

Pronajmu dvoupokojový byt na ulici Sokolská ve Valašském
Meziříčí. Zájemci ozvěte se na číslo 602 564 188
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Norbert Škorňa

Soutěž „Bible a my“
V pátek 29. 11. proběhlo v budově školy pro sluchově postižené
okresní kolo soutěže z biblických znalostí „Bible a my“. Z naší
školy Salvátor se celkově zúčastnilo 9 žáků – těch nejlepších ze
školního kola. Žáci základních škol soutěžili ve 3 kategoriích a
jedna kategorie byla určena pro středoškoláky. V každé kategorii pro ZŠ jsme měli 3 želízka v ohni. V 1. kategorii, jejímž tématem byl Abrahám, se všichni tři žáci z naší školy dostali až
do finále. Pak už rozhodovala porota složená z kněží našeho
děkanátu.
Konečné pořadí našich žáků:
Anežka Petrovická
6.místo
Vojtěch Palát		
5.místo
Štěpán Savko		
1.místo
Ve 2.kategorii žáci přemýšleli nad další starozákonní postavou
Jákobem. A i v této skupině se nám dařilo. Anežka Sedlářová
obsadila 1.místo.
Ve 3.kategorii pro 8. a 9. třídy se opět všichni tři zástupci naší
školy dostali do finále. Tentokrát se prověřovaly jejich znalosti
o apoštolech Petra, Jakuba a Jana.
Konečné pořadí našich žáků:
Kateřina Žilinská		
4.místo
Ondřej Kindl		
3.místo
Daniel Savko		
1.místo
Všem účastníkům soutěže moc blahopřeji a Štěpánovi, Anežce,
Ondrovi a Danovi držím palce, ať uspějí také v ústředním kole,
které se bude konat 12. února 2014 v Arcibiskupském paláci
v Olomouci. A pro nás všechny bych si přál ať v našem životě
Bibli otevíráme co nejčastěji.
Jiří Krupa
950 let olomoucké arcidiecéze
Sobota 23. 11. byla dnem pro naši školu velmi slavnostní. Škola
vypravila celý autobus pro žáky (Broučky), jejich rodiče, učitele
i ostatní zájemce, který se po 8 hodině vydal na cestu do hanácké metropole. Zúčastnili jsme se oslav 950. výročí olomoucké
arcidiecéze. V ZŠ sv. Voršily se naše škola představila veřejnosti
vystoupením Broučků i rukodělnými pracemi, které obětavě
připravily naše paní učitelky. Zúčastnili jsme se slavnostní bohoslužby i závěrečného požehnání. Den byl velmi náročný, a proto
poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací.
Divadlo loutek Ostrava
Zájezd 1. - 3. třídy v úterý 26. 11. do Ostravy na divadelní představení Kocourek Modroočko se dětem velmi líbil. Dle jejich názorů prý více takovýchto akcí.
Benefiční koncert 2013
V pondělí 2. 12. se v prostorách Sýpky uskutečnil Benefiční koncert naší školy, jehož výtěžek je použit na školné pro dívku Vinitu Lobo z Indie v rámci Adopce na dálku. Vystoupení zpěváků
(malých i velkých), recitátorů, hudebníků i tanečnic byla velmi
zdařilá a návštěvníci si jistě odnesli příjemný předvánoční zážitek. Celkem se na vstupném a prodaných výrobcích vybralo
7 274,- Kč. Moc děkujeme všem, kteří svými finančními částkami přispěli.

TŘÍKRÁLOVÉ ZPRÁVY
Rok s rokem se sešel a opět se přiblížila doba Vánoc a nového roku. S těmito dny je tradičně spojena Tříkrálová sbírka. V
roce 2013 vybrali koledníci ve Valašském Meziříčí a okolí částku
přesahující 620 000 Kč. Část těchto peněz putovala na domácí
a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Více než
polovinu jsme využili na úhradu druhé splátky Českým drahám
za odkup budovy na Zámecké ulici, ve které jsou poskytovány
služby lidem bez přístřeší.
V působnosti Charity Valašské Meziříčí jsou poskytovány tyto
služby:
SASanky (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), Centrum AMIKA (Sociální rehabilitace), Sociální rehabilitace Atta,
Terénní služba Domino a Denní centrum (pro osoby bez přístřeší), Noclehárna, Zastávka (zařízení pro děti a mládež), Centrum
osobní asistence, Azylový dům pro matky s dětmi, Charitní pečovatelská služba (Kelečsko), Zeferino (klub pro romské děti),
Charitní šatník (Valašské Meziříčí)
JAK VYUŽIJEME DARY Z TKS V ROCE 2014?
Chceme zaplatit poslední splátku Českým drahám, která činí
426 000 Kč. Z Vašich darů zakoupíme kompenzační pomůcky
pro pečovatelskou službu v Kelči: polohovací postele, chodítka
a mechanické vozíky. Část darů využijeme na přímou pomoc
lidem v nouzi.
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…
Charita rozesílá skupinky koledníků složené z vedoucího, kterému je alespoň 18 let, a dalších tří koledníků. Každé skupince je
přiděleno území, ve kterém postupně navštíví každé obydlí. Zpívají koledu, prosí o příspěvek, na dveře píší požehnání K+M+B
a dárcům dávají symbolické dary v podobě cukru a kalendáře.
Každý, kdo chce aktivně podpořit toto dobré dílo Charity a zapojit se do koledování, je srdečně zván! Přivítáme jak děti, tak
i dospělé. Není potřeba žádných zvláštních podmínek, pouze
jediná: ochota pomoci!
TERMÍN KONÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY: 11. ledna 2014
Koordinátor sbírky ve Val. Meziříčí: Pavla Palátová – 731 226 064
Děkujeme všem, kdo naše koledníky přijmete a přispějete finančním darem ve prospěch potřebných.
Kontakt na Charitu Valašské Meziříčí: 571 619 981,
www.valmez.charita.cz

Přeji všem čtenářům ŽF a příznivcům naší školy požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2014.
Lenka Adámková
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Charita Valašské Meziříčí si dovoluje pozvat
všechny své přátele a příznivce na

II. Celocharitní ples,
který se koná v pátek 24. ledna 2014 od 19.00 hodin
ve velkém sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.
Bližší informace sdělí Martina Došková – tel: 731 340 299

Doprovázet životem
Jorge Mario Bargoglio SJ
Z homilie někdejšího arcibiskupa Buenos Aires, pronesené při
mši svaté za život 25. března 2011
Jednou mi kdosi řekl, že dnešek (svátek Zvěstování Panně Marii pozn. red.) je nejsvětlejším dnem v roce, protože si v něm připomínáme, že Bůh s námi začal kráčet. Bůh je přijat Marií. Její lůno
se proměnilo ve svatyni zahalenou Duchem svatým a Maria odtud začíná cestu doprovázení života, který právě počala, života
Ježíše. Jako každá matka i Maria očekává svého syna plna naděje, ale než se narodí, přijdou obtíže; a ona tento obtížný život
nadále doprovází. Těsně před porodem musí podniknout cestu,
aby dostála požadavkům římského zákona. A ona těmto požadavkům dostojí. Tak se narodí dítě bez jakýchkoli vymožeností
a ona ho doprovází. Ježíš se v podstatě narodil na ulici, v jeslích,
na dvoře, protože pro něj nebylo místo, a ona ho provází.
Když s velkou radostí příjme pastýře a mudrce a vnímá uznání, které se dítěti dostalo, přichází hrozba smrti a vyhnanství. A
Maria provází Ježíše do vyhnanství. Potom jej doprovází při návratu, při jeho výchově, dospívání, doprovází tento život, který
roste, život obtíží, pronásledování, doprovází jej na kříž, doprovází jej v samotě oné noci, kdy ho mučili, stojí u kříže. Provází
svého syna v životě a provází jej také ve smrti. A v hluboké osamocenosti neztrácí naději a při vzkříšení ho provází naplněná
radostí.
Tam však její práce nekončí, protože Ježíš jí svěřuje rodící se
církev a ona od té doby doprovází církev, doprovází život. Maria
přijímá život a provází jej až do konce se všemi problémy, které
můžou nastat, a se všemi radostmi, které nám také život přináší. Maria v den, jako je ten dnešní, přijímá život a provází jej k
plnosti, a dosud neskončila, protože stále provází církev a vede
ji vpřed. Žena ticha, trpělivosti, snáší bolest, čelí obtížím a umí
se hluboce radovat z radostí svého syna.
Svatý otec Benedikt XVI. si přál, aby tento rok byl rokem života.
V den jako je ten dnešní, v němž se Boží život začíná na zemí,
odvozuje rok života svůj původ a těžiště do života, který přinesla a doprovázela Maria. Myslím si, že je dobré se v roce života
ptát, jak život přijímáme a jak ho provázíme, protože si občas
neuvědomujeme jeho křehkost. Asi nám nedocházejí všechna
nebezpečí, která musí člověk v životě překonat od početí až po
smrt.
Umíme doprovázet druhé životem?
Proto bych dnes při pohledu na Marii doprovázející život rád
položil otázku: Umíme doprovázet druhé životem? Děti vlastní
i cizí? Umíme děti povzbuzovat? Umíme jim při výchově vytyčit
hranice? A o děti, kterou nejsou naše, promiňte mi ten výraz - o
děti nikoho -, děláme si starosti? Anebo mi dělá větší starosti
péče o domácího mazlíčka, který nemá svobodu a instinktivně
mi vrací to, o čem si myslím, že je láska? Napadlo mě někdy, že
prostředky, které vydávám na péči o domácí zvíře, by se moh-
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ly použít na obživu a vzdělání pro dítě, jemuž se nedostávají?
Pečuji o život dětí, když rostou? Zajímá mě, s kým se scházejí?
Dělám si starosti, aby dospěli ve svobodné a zralé osobnosti?
Umím ve svobodě vychovávat své děti? Starám se o to, co dělají
ve volném čase? Pečujeme o život nebo jim připravujeme cestu
pro to, aby všechno vyzkoušeli?
Život roste a Maria jej doprovází. Doprovázím jej jako Maria? A
co tví rodiče? Co tví prarodiče? A co tvůj tchán a tchýně? Doprovázíš je? Děláš si o ně starosti? Navštěvuješ je? Někdy je to
velmi bolestné a nezbývá nic jiného, než je ze zdravotních nebo
rodinných důvodů umístit do domova důchodců. Vyčlením si
sobotu nebo neděli, abych s nimi pobyl? Pečuješ o tento život,
který vyhasíná a který dal život tobě?
V tomto roce si Svatý otec přeje, abychom se dívali na život v
celém jeho trvání, na každém kroku je s námi Maria. Pečovala o
život od jeho počátku a stará se o něj v nás, v církvi, která je na
cestě. To nejhorší, co se nám může stát, je, že nám bude chybět
láska k tomu, abychom o život pečovali. A Maria je ženou lásky.
Jestliže chybí láska, chybí prostor pro život. Bez lásky existuje
jen egoismus, člověk se uzavírá do sebe a hýčká jen sám sebe.
Dnes prosíme Marii o lásku, abychom pečovali o život. O lásku a
odvahu. Někdo by mohl říci: "Ale otče, jak můžeme do této civilizace, která vypadá jako apokalyptická, vnášet lásku uprostřed
tolika protikladů a pečovat o život až do konce?" Velký papež
Pius XI. řekl tvrdou větu: "Tím nejhorším nejsou negativní faktory civilizace, ale nečinnost dobrých."
Máš odvahu nastoupit na cestu, kterou nastoupila Maria, když
pečovala o život od počátku až do konce? Nebo jsi nečinný?
Pokud ano, kde jsi ztratil citlivost? Maria neztrácela vnímavost
vůči lásce! A dnes ji prosíme: "Matko, ať skutečně milujeme, ať
nejsme ochromení a ať neztrácíme citlivost tváří v tvář této dekadentní společnosti.
Převzato z knihy: Papež František, Promluvy z Argentiny, KNA 2013

Pro Život farností vybrala katechetka Ludmila Vránová

Rodíme se pro věčnost
Chci čtenářům ŽF v čase adventu a vánoc nabídnout příběh jedné mladé matky, s kterým se měli možnost seznámit někteří naši
mladí na loňském Mladifestu v Medžugorje.
Dne 13. června 2013 si v mariánské svatyni Divino Amore u
Říma připomněli rok od smrti mladé matky Chiary Corbeli. Při
mši svaté koncelebrovalo 24 kněží a víc než tisíc věřících, mezi
nimi mnoho mladých rodin s dětmi zde přijelo při této příležitosti z celé Itálie. Podobně jako svatá Gianna Beretta Molla darovala i Chiara život Františkovi a stala se tak zářivým příkladem
matky, která ochraňuje život svých dětí za všech okolností.
V dětství a mládí Chiary (narodila se v roce 1984 v Římě) nebylo nic neobyčejné. Dobře situovaní rodiče žili svou víru v hnutí
charismatické obnovy a zprostředkovali oběma svým dcerám
živý vztah k Ježíši a Panně Marii. "Piccoli passi possibili - malé
realizovatelné kroky" se staly heslem Chiary, když jako mladá
dívka na duchovních cvičeních v Assisi poznala a oblíbila si františkánskou spiritualitu.
S prosbou, aby si našla právě toho manžela, kterého jí Bůh určil, se zúčastnila poutě do Medžugorje. A Panna Maria ji hned
vyslyšela. Jako 18-letá se zamilovala do Enrica Petrilla a byla
přesvědčená: "Toho si vezmu." Ale oba museli ještě dozrát. Po
dobu šesti let přátelství a zasnoubení zažili i hádky, odloučení,

slzy, ale opětovně našli cestu k sobě. Toto období prožívali s
Ježíšem a pomoc našli i u otce fantiškána Fra Vita až dokud si 21.
září 2008 v Assisi neřekli své Ano.
Byla to nádherná svatba, protože nevěsta i ženich byli velmi
dobře připraveni. "Přijali jsme svou nejistotu a strach a přestali
jsme očekávat něco od toho druhého. Dávalo nám to neuvěřitelný pokoj a velkou důvěru v Boží prozřetelnost, která nás s
jistotou provázela na naší společné cestě," řekla 24-letá Chiara
svým přátelům.
Brzy po svatbě, jak si to oba přáli, Chiara otěhotněla. Ale první
ultrazvukové vyšetření ukázalo bolestnou skutečnost. Chiara
sama vypráví:
"V životě neprobíhá vše tak, jak bychom si to přáli. Pán má s
námi často jiné plány, než si my představujeme. Při ultrazvukovém vyšetření jsem viděla, že lebka našeho děvčátka nebyla
vyvinutá. Lékařka mi vysvětlila, že tento chybný vývoj mozku se
nazývá anencefalie. I když se dítě hýbalo, nemělo žádnou šanci
na přežití."
Pro Chiařinu lékařku nebylo lehké oznámit své pacientce diagnózu děťátka. Jak však byla překvapená její bezprostřední odpovědí: "Bůh nikdy nedělá chyby!" Tím bylo jasné, že potrat nepřicházel v úvahu. "Svému dítěti jsem chtěla pomoci tak dobře,
jak jsem věděla a v žádném případě jsem nechtěla riskovat jeho
život. Ale jak jsem to měla říci mému manželovi?" ptala se sama
sebe Chiara. "Strávila jsem strašnou noc a řekla jsem Ježíši: Ty
mi chceš dát toto nemocné dítě, ale proč jsi dopustil, že Enrico
nemohl být právě při tomto vyšetření a tuto zprávu jsem se
dověděla sama? Proč chceš, abych mu to řekla já. - Zde jsem
musela myslet na Pannu Marii. I ona počala syna a tuto těžkou
situaci měla vysvětlit svému manželovi. Také jí Bůh daroval dítě,
které nepatřilo jí, které mělo zemřít a ona se měla pod jeho
křížem dívat jak umírá.
Usoudila jsem, že jsem hned všechno nemohla pochopit a Pán
měl se mnou plán, který jsem nyní ještě nechápala. Zde se udál
první zázrak. Okamžik, kdy jsem to řekla Enricovi byl nezapomenutelný. Objal mě a řekl: Je to naše dcera a ponecháme si ji
takovou jaká je.
Hodně jsme spolu plakali, ale přesto to bylo nádherné těhotenství, po dobu kterého jsme si vážili každého jednoho dne a každého pohybu naší malé Marie v mém bříšku. Nemoc našeho děťátka byla důvodem, proč jsem měla o sedm litrů plodové vody
víc než je normál. V obchodech nás lidé často oslovovali a ptali
se, zda čekáme trojčata. A nezřídka jsme slyšeli pro nás velmi
bolestné: Doufáme, že budou zdravé!...Z našich tváří nedokázal
nikdo vyčíst, co jsme prožívali. Opravdu jsme byli v naší bolesti
šťastní, protože jsme se spolu hodně modlili." Lékaři radili Chiaře, aby své dítě porodila císařským řezem, aby tak život matky nebyl v žádném případě ohrožen. Ale ona důvěřovala v Boží
pomoc. "Porod proběhl přirozeně, rychle a bolestně. Maria se
narodila přirozeným způsobem za dvě hodiny. Na okamžik, kdy
jsem ji spatřila nikdy nezapomenu. Pochopila jsem, že budeme
spojeny po celý život. Prosili jsme Ježíše, aby se narodila živá,
abychom ji mohli pokřtít. To byl ten největší dar, který nám Bůh
dal. Tato půlhodina byla pro mne nezapomenutelná. Patřila k
nejkrásnějším okamžikům mého života. Kdybych ji uměle potratila, určitě bych toto nemohla říci. Naši malou dcerku jsme
pokřtili a dali jméno Maria Grazia Letizia."
Enrico na vysvětlení dodává, proč vybrali toto jméno: "Naši
dceru jsme nazvali Marie, protože Panna Maria nás naučila,
že nepatří nám a my ji můžeme zpět darovat Bohu. Gratia se
měla jmenovat proto, neboť nám darovala milost pochopit to,
že není důležité, jak dlouho žije člověk na této zemi, ale to, že

se narodí. Každý den těhotenství byl milostí, protože jsme cítili
Ježíšovu přítomnost. A Letizia proto, neboť nám po čas devíti
měsíců darovala tak mnoho radosti v utrpení a díky ní v bolesti
rostla naše vzájemná láska.
Každý člověk má misii. Maria Grazia tu svou na této zemi už splnila, ale není ukončena, protože z nebe nadále působí a pomáhá nám. V každém srdci existuje tajemství, které ty neznáš, ale
Bůh ho zná. Častokrát chceme být pány svého života, všechno
si chceme naplánovat a chceme utéci před křížem, který nám
On svěřil. Ale pokud přijmeš jeho cestu ve svém životě, dokážeš
tajemství odhalit. V tomto utrpení jsme odhalili, že opravdu milujeme Boha."
Enrico a Chiara putovali do Medžugorje, aby si vyprosili další
dítě. A nemuseli dlouho čekat. Předběžně se zdálo, že těhotenství probíhá v pořádku, avšak potom ultrazvukové vyšetření
ukázalo, že dítě nemá nohy. V sedmém měsíci lékaři zkonstatovali i chybný vývoj vnitřností, což činilo život nemožným. Bez
váhání se bolestí zkoušení rodiče opět rozhodli, že v žádné případě těhotenství uměle neukončí.
Doktorka Salernitano, Chiařina gynekoložka, byla ohromená:
"Nikdy jsem nepoznala člověka, který se Bohem, jako dobrým
otcem cítil být tak milován, jako Chiara. Její reakce mě zmátla,
když s úsměvem a s absolutní jistotou i tomuto dítěti řekla Ano.
Přes utrpení ukázala velkou vděčnost." Lékařka byla mladým
manželským párem tak velmi dojatá, že jim nabídla své přátelství: "Nejsem už pro vás jen lékařkou, jmenuji se Daniela. Jsem
tu pro vás 24 hodin denně, kdykoliv mě budete potřebovat."
Někteří z jejich přátel se však stáhli do ústraní. Těžce zkoušení
rodiče si museli vyslechnout, že určitě mají genetické problémy
a nebo že jsou tato utrpení následkem vlastní viny. Chiara a Enrico přes laskavou podporu modliteb vlastních rodičů prožívali
velkou samotu a tmu. Ale právě v těchto bolestných hodinách
Chiara pochopila: "David je takový, jakého jej chtěl mít Bůh. Ne
on je nemocný, ale my, kteří nechceme přijmout postižené dítě."
Dne 24. 6. 2010 se narodil David Giovanni. Na této zemi žil 38
minut, mohl být pokřtěn a potom jít do nebe. Enrico říká: "Skrze Davida nám byl úplně nanovo zjeven věčný život. Skrze něho
jsme pochopili, co je v životě skutečně důležité: být milován a
nechat se milovat. Nemůžeme říci, že jsme toto těhotenství
snášeli s lehkostí, ale nesli jsme ho s velkou láskou a v modlitbě."
Jisté přítelkyni svěřila Chiara po tomto porodu svou vnitřní zkušenost: "Bůh je větší než největší neštěstí, které se může stát.
Dává nám novou dimenzi života - věčnost.
Druhé pokračování tohoto příběhu naší doby po Vánocích
Václav Chládek

Mariánské informace
• V úterý 17. 12. 2013 je plánováno adventní oblastní setkání
Světového apoštolátu Fatimy v našem kostele. Začátek přípravné části tradičně v 15.00 hodin. Mše sv. s následnou adorací
a obnovou zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie v
18.00 hodin. Program je na letáčcích. Zváni jsou všichni.
• V sobotu 15. 3. 2014 je plánován modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů v Nitře na Slovensku. Na společnou cestu autobusem přijímám přihlášky.
• Požehnané zbývající dny adventu, vánoc a nadcházejícího
roku 2014 přeje a vyprošuje nejen mariánským ctitelům
Václav Chládek
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BOHOSLUŽBY A KONCERTY
O VÁNOCÍCH 2013
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

LEŠNÁ

4. neděle adventní – 22. 12.

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
4. neděle adventní – 22. 12.

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
17.30 hodin
6.30 hodin

Vánoční mše svatá pro děti
(s doprovodem cimbálovky)
Půlnoční
Půlnoční

15.30 hodin
22.00 hodin
24.00 hodin
6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
17.30 hodin

Vánoční písně a koledy (schola mládeže)
středa 25. 12.
15.00 hodin
Svátek svatého Štěpána
čtvrtek 26. 12.

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
v kapli v Hrachovci 10.00 hodin
(večerní mše svatá nebude)

Vánoční koncert Chrámového sboru
a Komorního orchestru ZUŠ
neděle 29. 12.
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Slavnost Narození Páně – středa 25. 12.

8.30 hodin

Svátek svatého Štěpána – čtvrtek 26. 12. 8.30 hodin
8.30 hodin

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2013
úterý 31. 12.
16.00 hodin
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – středa 1. 1. 2013

KAPLE JASENICE

4. neděle adventní – 22. 12.
Slavnost Narození Páně – středa 25. 12.
Neděle 29. 12.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – středa 1. 1. 2013

*

8.30 hodin

10.00 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Sebastián Martinka
Lucie Masaříková
Amálie Čtvrtková

Ondřej Daněk
Matouš Daněk
Zuzana Tuliová

Lešná
15.30 hodin

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2013
úterý 31. 12.
15.30 hodin
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok středa 1. 1. 2014

21.00 hodin

Neděle 29. 12.

Štědrý den – úterý 24. 12.
poslední adventní mše svatá

Slavnost Narození Páně – středa 25. 12.

Štědrý den – úterý 24. 12.

8.30 hodin

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
17.30 hodin

Martin František Halašta
Eliška Marie Janíková
Vojtěch Lukáš Šindelek
Vlasta Frídlová

Simona Frídlová
Daniel Klapka
Daniel Lukáš Pořický

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Julie Černochová *4. 2. 1929 †6. 11. 2013, Krhová 26
Anna Matyščáková *6. 10. 1928 †6. 11. 2013, Kupkova 760/30
Alena Hejsková *13. 11. 1950 †15. 11. 2013, Květná 125
Marie Šimčíková *15. 11. 1928 †16. 11. 2013, Podlesí 342
Antonín Bělocký *20. 9. 1943 †22. 11. 2013, Masarykova 712
Jiří Maliňák *28. 1. 1929 †24. 11. 2013, Švabinského 662,
Alois Hájek *14. 6. 1943 †25. 11. 2013, Na Mlynářce 356

Bratrstvo Jeruzalém v Brně

Úvod Carla Carretta ke Knize života mnišského bratrstva Jeruzalém:
"Setkal jsem se s Pierrem-Marie v Béni Abbes, v době jeho mládí,
kdy ho žárlivá, neodolatelná láska Boží přitáhla do saharských
pustin. Nepomyslel bych, že najdu věrnějšího a cennějšího společníka. Oba dva jsme byli zamilovaní do Boha a samoty. Naše
přání souzněla s nejhlubšími tajemstvími našich duší. Odkryli
jsme na poušti absolutno Boha. A všechny problémy se vytratily, včetně toho, jakým způsobem překlenout propast mezi městem a pouští. Ta propast přestala existovat, neboť poušť už nebyla absencí lidí, nýbrž přítomností Boha. Jeho Přítomnost lze
postřehnout v dunách pouště, i uprostřed novodobých měst.
Delfieux si vybral město, vrátil se do Paříže a tam postavil svůj
stan. Ale jeho srdce zůstalo na poušti. Já jsem si vybral písek
pouště. Ale moje srdce bylo ve městě.“
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V tého chvíli myslím na všechny čtenáře Života farností, především na ty, kteří
z jakéhokoliv důvodu nechodí do našich kostelů. Jsou to nemocní, ale také nevěřící, nepokřtění a vzdálení od církve. Myslím na vás, modlím se za vás a přeji
vám požehnané a milostiplné Vánoce a dobrý rok 2014. Jsem rád, že alespoň
někdy se dostane i do vašich rukou náš časopis. Pavel Stefan, farář

Hledej Boha
Když se podíváte na známý památkově chráněný kříž u kaple na
Radhošti, zdá se, že je poměrně těžké na něm najít Ježíše. Někdy může nastat něco podobného v našem životě. Máme svůj
kříž a k tomu pocit, že Bůh je někde hodně daleko. Není tomu
tak. Je třeba hledat. Právě v kříži našeho života se můžeme setkat s Ježíšovou láskou. Kéž o těchto Vánocích objevíme Ježíše
nejen v jesličkách našich srdcí, ale i v každém našem kříži.
o. Pavel

fotografie z mého výletu na Pustevny a Radhošť 4. 12. 2013
Děkuji všem, kdo vytvářejí, podporují a šíří Život farností.
Pán vám žehnej.
o. Pavel
Život farností číslo 10, ročník X X
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