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Byl jsem v Římě
Byl jsem v Římě! Už několikrát. Takže někdo řekne: Nic nového! 
V Písmu svatém však můžeme číst: „Tvá milost je, Bože, každé-
ho jitra nová!“ A starý filosof dodává: „Dvakrát nevstoupíš do 
téže řeky.“ Proto chci každý den svého života prožívat, jako by 
byl v mém životě první a možná i poslední. Když pak putuji na 
místa, kde jsem již dříve pobýval, jsem zvědavý na to, co zažiji 
poprvé a také na to, co již uvidím novýma očima. A o to bych se 
chtěl podělit se čtenáři Života farností.

1. Poprvé jsem na vlastní oči viděl papeže Františka.
2. Poprvé jsem se zúčastnil rozeslání rodin Neokatechumenátní 
cesty do misií.
3. Poprvé jsem navštívil Sixtinskou kapli a viděl na vlastní oči 
Michelangelův Poslední soud.
4. Poprvé jsem v Římě zažil povodně.
5. Poprvé jsem se modlil nad hrobem Jana Pavla II. coby blaho-
slaveného.
6. Poprvé jsem cestoval do Říma jiným dopravním prostředkem, 
než jsem se vracel. Tam letadlem, zpět autobusem.
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Byl jsem v Římě - fotografie

Když jsme opouštěli letiště v Praze, těšil jsem se, že brzy nad 
mraky uvidíme slunce. Ale ouha. Jedny mraky zůstaly pod námi 
a druhé ještě byly nad námi. Na této fotce už vidíte obě vrstvy 
mraků pod námi a nad námi jen modré nebe a slunce.

Morituri te salutant!

Koloseum - místo gladiátorských zápasů a smrti prvních řím-
ských mučedníků. Četli jste již román H. Sienkiewicze Quo vadis? 
Doporučuji i mladým.

Povodeň v Římě

Bazilika sv. Pavla za hradbami. 
Nejdřív se můžete podívat na úžasnou mozaiku v čele této bazili-
ky, pomocí druhé fotky si zkuste představit, jak je bazilika velká. 
Stojíte asi v jedné třetině a hodně daleko je vchod do baziliky. 
Lidi, kteří vcházejí, téměř nevidíte. Po obvodu u stropu jsou por-
tréty všech papežů, momentálně je všechno zaplněno. Celkem 
je těchto medailonů 266 včetně papeže Františka. Co dál? Buď 
přijde konec světa nebo bude třeba v bazilice najít další prostor 
pro následující papeže.

Malá perlička na závěr. V neděli pršelo téměř celý den, a když 
jsme k večeru dorazili do baziliky sv. Pavla, a začali se modlit, 
někdo z nás říká: „Na mě tady prší!“ A opravdu. Už i ze stropu 
baziliky na několika místech padaly kapky vody. Tento den se 
nedalo před deštěm utéct.

o. Pavel
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„LEPŠÍ BŮH“
V naší farnosti je fakt někdy dost legrace. Jedna paní se mě 
nedávno ptala, proč někteří lidé dostávají svaté přijímání tak 
trochu extra. Stojí na konci řady a já než jim podám, odejdu 
ke svatostánku, odkud vezmu jinou nádobku, a z této svaté 
přijímání podám. Následovala otázka: „Copak tito lidé přijímají 
lepšího Boha než my ostatní?“ Za prvé bych chtěl říci, že je jen 
jeden Bůh a ti, kdo přijímají svaté přijímání jsou s tímto Bohem, 
který je nejvyšším dobrem, spojeni. Za druhé musím přiznat, že 
jsem o lidech, kteří v našem kostele (a jejich stále více) přijímají 
trochu jiné hostie, měl už dříve informovat. Jedná se o lidi, kteří 
mají přísnou bezlepkovou dietu. Za tímto účelem objednává-
me speciální hostie upečené z mouky, která neobsahuje lepek. 
Doufám, že po této informaci už bude ohledně svatého přijímá-
ní všechno jasnější.

o. Pavel

Papež František
Mnozí se mě ptali po návratu z Říma, jaké bylo setkání s pape-
žem Františkem a jaké byly moje dojmy. Tak jako asi všechny i 
mě oslovila jeho bezprostřednost a upřímnost. Hlavně chci ale 
napsat, že František na mě působil jako člověk, který je napros-
to v obraze, ví, co říká, a nic z toho co řekne, není zbytečné. Při-
pomněl jsem si Ježíšova slova: „Ty jsi Petr – skála!“ Církev přes 
všechny bouře a zemětřesení stojí na pevném základě. Tímto 
chci také povzbudit všechny k modlitbě za Svatého otce. Mo-
mentálně se zdá, že jeho hvězda stále stoupá. Noviny píší, že 
je populárnější než herci a jiné celebrity. Poprvé v historii se 
objevila fotka papeže na titulní straně legendárního časopisu 
Rolling Stone a to je podle mě fakt síla! Papež však jako Ježíšův 
učedník ví, že po slávě Květné neděle se brzy ozývá ono: ukřižuj 
Velkého pátku, a tak je určitě připravený a my buďme s ním!

Poslání rodin na misie
Již skoro 30 let žehnají papežové rodinám z neokatechumenátu, 
které i s dětmi odcházejí do misijních území celého světa. Letos 
to bylo celkem 174 rodin s více než 900 dětmi. Z toho napří-
klad osm skupin několika rodin i s knězem do Číny, tři skupiny 
do Indie, další skupiny do Vietnamu, Japonska atd. Vše na po-
zvání místních biskupů, kteří si tyto rodiny vyžádali a věří, že 
se stanou kvasem evangelia v zemích, které ještě neslyšely ra-
dostnou zvěst o Boží lásce a o vítězství Ježíše Krista nad smrtí. 
Modleme se za tyto rodiny a buďme aspoň malými apoštoly ve 
svém prostředí. Třeba jednou někdo i z našich farností vyrazí 
do dalekých zemí.

Poslední soud
Již po deváté jsem byl v Římě a ještě nikdy se mi nepodařilo na-
vštívit Sixtinskou kapli. Teď to konečně vyšlo! V Sixtinské kapli 
probíhají volby papežů a to před známou freskou Michelange-
lova posledního soudu. Na stropě jsou zase výjevy ze stvoření 
světa a člověka. Dá se říct: bylo to docela užitečné rozjímání. 
Především nakolik si uvědomuji, že má existence je dílem vše-
mohoucí Boží lásky a hlavně, že i já budu jednou zcela osobně 
stát přede všemi lidmi všech dob a všech národů a hlavně před 
Ježíšem Kristem na posledním soudu. Jak je dobře, že se již teď 
mohu stydět za své hříchy. Potom již bude pozdě. Jak je dobře, 
že teď je ještě čas nekonečného Božího milosrdenství, které-
mu mohu bezmezně důvěřovat, a jak říká Ježíš svaté Faustyně: 

„Kdo nechce projít bránou milosrdenství, bude muset jednou 
projít bránou Boží spravedlnosti.“ A to podle mě nebude žádná 
sranda.

Povodně
Nikdy jsem v Tibeře neviděl tolik vody. Myslím, že ani Římané 
ne. Pršelo a pršelo. V pátek letiště v Římě ani nepřijímalo, v ne-
děli vytrvale pršelo po celý den. Když jsme jeli v pondělí z Říma 
autobusem, viděli jsme stále zatopená pole. Kolik Italů se asi 
modlilo za odvrácení povodní, kolik z nich se ptalo: „Pane Bože, 
proč?“ Škoda, že se podobně neptáme, proč nás nějaké neštěs-
tí nepostihlo a proč jsme byli nějaké pohromy ušetřeni. Kdyby-
chom si více všímali Božích darů a hledali Boha skrze vděčnost, 
nemusel by nás Bůh hledat a vychovávat tak bolestným způso-
bem. Žalmista říká: „Nebuď jak ten mezek nebo kůň, kterého 
zkrotí jenom uzda s udidlem, jinak je k sobě nepřitáhneš blíže.“ 
(Žalm 32,9)

Byl jsem Římě - pokračování Jan Pavel II. a Jan XXIII.
V Římě se již všechno chystá na svatořečení těchto dvou vel-
kých papežů. Bude to v neděli 27. dubna. Možná že není špatné 
si připomenout, nač se vztahuje tzv. neomylnost papeže. Jen 
tehdy je papež neomylný, když mluví Ex katedra. To znamená, 
že se vysloveně dovolává svého postavení v církvi, moci, kterou 
mu Kristus svěřil, a slavnostně vyhlašuje závažné rozhodnutí ve 
věci věrouky nebo morálky. To se děje zhruba jednou za sto 
let. Naposledy v roce 1958 vyhlásil papež Pius XII. dogma o Na-
nebevzetí Panny Marie. Církev je však také v papeži neomylná, 
když někoho prohlásí za svatého. V tak závažném rozhodnutí se 
nemůže v žádném případě mýlit. Nemůže za svatého prohlásit 
někoho, kdo skončil v pekle. Svatořečením obou papežů bude 
znovu potvrzena důležitost II. vatikánského koncilu. Především 
to byl Jan XXIII., kterého Bůh použil jako nástroj k zahájení této 
epochální události. V tomto čísle ŽF si můžete přečíst nádherný 
text z deníku Jana XXIII.: „Desatero pokoje.“ K osobě Jana Pavla 
II. připojuji docela dobrý vtip:
Jan Pavel II. přichází k nebeské bráně a svatý Petr se ptá: „Jak 
se jmenuješ?“ „Jan Pavel II., papež.“ Svatý Petr se dívá do se-
znamu, dlouho hledá a nakonec říká: „Máš smůlu, nikdo takový 
tady zapsán není.“ Jan Pavel II. říká: „Zkus se, Petře, podívat 
pod písmeno K. Křestním jménem jsem totiž Karol.“ Petr se dívá 
a zase kroutí hlavou: „Nikoho takového tady nevidím.“ Tak pod 
písmenem W jako Wojtyła!“ „Kdepak, kdepak, z toho nic nebu-
de, tady zkrátka místo nemáš.“ Jan Pavel II. pokrčí rameny, a 
pomalu odchází. Když tu na něj svatý Petr volá: „Vrať se, Jane 
Pavle, vrať se! To byla jen akce Skrytá kamera. Viděli jsme, že 
ses zachoval jako opravdový světec!“

Cesta domů
V autobuse se dá dnes díky tabletu nebo mobilu výborně využít 
čas. Můžete se modlit breviář a to i za tmy díky podsvícené-
mu displeji. Můžete poslouchat v audio podobě bibli, Násle-
dování Krista či jinou duchovní literaturu. Můžete poslouchat 
skvělé písně, které jsou vlastně modlitbou, nebo hudbu, která 
při modlitbě velmi pomáhá. Když jsem na zpáteční cestě usnul, 
zdál se mi nádherný živý sen, ve kterém jsem lítal a vznášel se 
ve vzduchu. Hned po probuzení to byl pro mě signál: „Vrať se 
zase do reality. Stůj oběma nohama na zemi. Vezmi svůj kříž a 
pevně ho obejmi. Jen tak tato pouť přinese ovoce ve tvém kaž-
dodenním životě.“ Díky, Pane, za sny, díky za to, že skutečnost 
může být krásnější než sny – v Kristu Ježíši!      o. Pavel



4

Teď to vypadá, jako bych se chtěl omlouvat za to, že církev o 
odpustcích nejen v minulosti mluvila, ale i dnes tuto nauku hlásá. 
Tak divně na někoho slovo odpustky působí, že se o nich skoro 
bojíme mluvit. Proto bych chtěl před pokračováním článku říci 
opět několik všeobecných skutečností, aby byly některé před-
sudky odbourány.
1. Církev nikdy odpustky neprodávala! Jejich získání bylo však 
vždy spojeno s vykonáním nějakého dobrého skutku a ve stře-
dověku byla tato možnost dost nešťastně spojena s finančním 
příspěvkem na stavbu nějakého kostela, kláštera či špitálu. To 
znamená, že v té době bylo také možné získat odpustky jiným 
způsobem, například vykonáním pouti či péčí o nemocné atd. 
Vzhledem k tomu, že výše zmíněná praxe vyvolala mnoho nedo-
rozumění a možná i zneužití, církev v budoucnu již nikdy nevázala 
možnost získat tyto odpustky ve spojení s finančním darem. A to 
již trvá několik staletí.
2. Abychom pochopili nauku o odpustcích, chci uvést úplně jed-
noduchý příklad. Představte si, že nějaký malý uličník doma roz-
bije okno. Když vidí zármutek rodičů, lituje toho. Když rodiče vidí 
lítost dítěte a jeho předsevzetí už to nikdy neudělat, odpouštějí 
a zdá se, že je vše v pořádku. To však nic nemění na skutečnosti, 
že okno je rozbité a doma je zima. Je třeba okno zasklít. Pokud je 
tatínek šikovný, udělá to i sám. Ne však každý je odborník. Před-
stavte si, že na návštěvě je bohatý strýček, a když vidí, jak tato 
nehoda pozitivně působí na utváření vztahu v rodině, rozhod-
ne se, že opravu okna zaplatí ze svého. Pak už je tedy opravdu 
všechno v pořádku. Teď můžeme zjednodušeně aplikovat tento 
příběh na praxi získávání odpustků. Dítě představuje hříšníka, 
který udělal něco zlého. Rodiče jsou obrazem Boha, který od-
pouští vinu. Bohatý strýček je obrazem světce, který ve spojení 
s Kristem získal bohaté zásluhy nejen pro sebe, ale i pro další lidi. 
Tyto zásluhy můžeme přivlastnit sami sobě nebo duším zemře-
lých, kteří již tuto možnost nemají. Jak jsem již v předposledním 
čísle ŽF psal, získat plnomocné odpustky je možnost, kterou nám 
milostivě dopřává Bůh, abychom měli podíl na dobru, které pro 
spásu duší získal Ježíš.
Teď již k tomu, proč je tento článek nazván Omluva za odpustky. 
V posledním čísle ŽF loňského roku jsem napsal, že dokončení 
bude v příštím čísle. První číslo roku letošního však obsahovalo 
jen osm stránek a po Vánocích jsem neměl tolik tvůrčích schop-
ností a sil, abych dílo dokončil. Proto se všem čtenářům, kteří 
netrpělivě na dokončení článku o odpustcích čekali, omlouvám.
Dnes bych tedy chtěl napsat o možnosti získávat plnomocné od-
pustky pro sebe sama. Nedávno jsem byl totiž překvapen, jak 
byl překvapen jeden zbožný a vzdělaný farník, když uslyšel, že 
odpustky je  možné získat nejen pro duše v očistci, ale i pro sebe! 
Částečně jsem na tuto skutečnost dal odpověď tím, co jsem na-
psal na počátku článku. (Příběh o uličníkovi, který rozbil okno.) 
Jsou tedy „uličníci“, kteří „rozbili okno“, mezitím umřeli a na je-
jich pozůstalé pořád ještě skrze to rozbité okno fouká mrazivý 
vzduch. Teď je třeba, aby to někdo zasklil. Můžeme to udělat my, 
když použijeme bohatství, které našetřili svatí ve spojení s Kris-
tem. Tak pomůžeme zemřelým uličníkům a také sobě, protože 
přes to „rozbité okno“ foukalo i na nás. Když zmíněný „uličník“ 
ještě žije na této zemi, je v jeho zájmu, aby získal nejen odpuš-
tění od Boha za to, co učinil, ale i prostředky na nápravu a opra-
vu toho, co pokazil. Těmi prostředky jsou zásluhy svatých a my 
z nich můžeme čerpat, dokud nezaplatíme do posledního haléře 
(viz evangelium Mt 5,26). Samozřejmě je dobré nejen z tohoto 
bohatství čerpat, ale také k němu něco svým životem, modlitbou 
a dobrými skutky přidávat. Ježíš říká: Ukládejte si poklady v nebi. 

Omluva za odpustky (srv. Mt 6,20) Jak z tohoto bohatství, které je k dispozici pro živé 
a skrze ně i pro zemřelé, čerpat, stanoví výhradně církev, tím, že 
zveřejní podmínky pro získávání těchto odpustků. Teď malá od-
bočka. Osobně si myslím, že je to vysvětleno srozumitelně. Po-
kud to ale někdo nechápe, chci ho povzbudit, aby už o tom mo-
mentálně nepřemýšlel, snažil se žít ve spojení s Ježíšem Kristem. 
Skrze tuto lásku bude pomáhat jak zemřelým, tak i těm, co ještě 
žijí, a v neposlední řadě i sobě. Takoví již dále tento článek číst 
nemusí. Pro ty, kteří, zdá se, něco pochopili, chci jen stručně na-
psat jednoduchý návod, jak plnomocné odpustky získávat. Opět 
připomínám, že to, lze udělat jen jednou za den a to buď, jak bylo 
výše řečeno, pro sebe, nebo pro zemřelé. 
Abych plnomocné odpustky získal, musím splnit těchto 5 pod-
mínek:
1. Nemám zalíbení ani ve všedním dobrovolném hříchu. To zna-
mená, že tyto „obyčejné“ hříchy nechci dělat zcela dobrovolně a 
plánovaně.
2. Půjdu ke zpovědi. Jedna zpověď stačí i na získání několika pl-
nomocných odpustků. Přesná odpověď, kolikrát tyto můžeme 
takto získat po jedné zpovědi, není dána. Jsem ale přesvědčen, 
že ten, kdo pečlivě připraven, přistupuje k pravidelné měsíční 
zpovědi, anebo i častěji, může tyto odpustky získávat, za před-
pokladu, že platí bod číslo 1, nepřetržitě celý měsíc.
3. V den, kdy chci získat plnomocné odpustky, půjdu ke svatému 
přijímání. Pokud je to v neděli, měl bych být na celé mši svaté. 
Pokud je to ve všední den, mohu přistoupit ke svatému přijímání, 
i když jsem od počátku na mši svaté nebyl. Podobně mohu využít 
možnosti přistoupit ke svatému přijímání například při adoraci, 
anebo když spolu s nemocným přijmu svaté přijímání při osobní 
návštěvě kněze nebo akolyty doma.
4. Pomodlím se jakoukoliv modlitbu na úmysl papeže Františka. 
Jinými slovy, budu se modlit za to, co leží Svatému otci nejvíce 
na srdci.
5. Splním zvláštní podmínku pro získání odpustků, kterou stano-
vila církev. Někdy jsou to speciální podmínky pro určitý čas nebo 
místo. Tyto podmínky jsou zveřejněny při příležitosti nějakých 
důležitých výročí, například jubilejní rok. Kromě těchto mimo-
řádných podmínek existují možnosti, které můžeme využívat po 
celý rok bez ohledu na zvláštní příležitosti. Pro jednoduchost 
uvedu jen některé z těchto možností:
a) Půl hodiny číst rozjímavým způsobem Písmo svaté (četba spo-
jená s přemýšlením a modlitbou).
b) Půl hodiny strávit před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. 
c) Ve veřejně přístupném kostele spolu s ostatními se pomodlit 
modlitbu růžence (5 desátků). Toto je prakticky možné v našem 
farním kostele před každou mší svatou ve všední den.
d) Pomodlit se třeba i vlastními slovy a myšlenkami křížovou ces-
tu, když přecházíme od jednoho zastavení k druhému, ať už je to 
v kostele nebo v přírodě, jsou-li tato zastavení církví vybudována 
a posvěcena. Například obě křížové cesty na Svatém Hostýně. 
Existují i jiné možnosti, o kterých je možné dočíst v knížce En-
chiridion odpustků. Tuto knížku je možné si půjčit v naší farní 
knihovně nebo si ji objednat v Matici Cyrilometodějské v Olo-
mouci.
Poslední otázka, na kterou dlužím odpověď: Kdyby člověk zemřel 
po získání plnomocných odpustků, zda by šel rovnou do nebe a 
minul by očistec. Dá se říct, že ano, je třeba však vzít v úvahu, že 
někdy stačí velmi málo času na to, abychom začali prosazovat 
svou vůli anebo se na něco či na někoho nalepili. To všechno je 
příčina toho, proč mnohé duše jsou v očistci. Svatý Augustin říká, 
že to, co v pekle hoří (a tím se dá říct i v očistci), je naše vůle.

o. Pavel
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Slovo života na únor 2014
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“
(Mt 5,8)
Ježíšovo veřejné působení začíná horským kázáním. Ježíš se po-
sadil - jak to bylo zvykem u učitelů - na hoře nedaleko Kafarnau 
u Genezaretského jezera a hovořil k zástupům o blahoslaven-
stvích. Ve Starém zákoně zaznívá slovo „blahoslavený“ vícekrát – 
je vyjádřením oslavy toho, kdo nejrůznějším způsobem naplňuje 
Boží slovo.
V Ježíšových blahoslavenstvích zčásti zaznívalo to, co už učed-
níci znali. Poprvé však slyšeli o tom, že lidé čistého srdce jsou 
nejen hodni vystoupit na Hospodinovu horu, jak říká žalm (srov. 
Ž 24,4), ale že mohou dokonce vidět Boha. Jaké čistoty srdce je 
třeba dosáhnout, aby si člověk mohl něco takového zasloužit? 
Ježíš to během svých kázání vysvětlil několikrát. Snažme se tedy 
Ježíše pochopit a čerpat tak z pramene opravdové čistoty.

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“
Podle Ježíše máme svrchovaný prostředek k očišťování: „Vy jste 
už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil“ (Jan 15,3). Nejsou 
to tedy především obřady, co očišťuje nitro, ale jeho slovo. Ježí-
šovo slovo není jako lidská slova. Je v něm přítomen Kristus, tak 
jako je jiným způsobem přítomen v Eucharistii. Prostřednictvím 
slova do nás Kristus vstupuje, a necháváme-li ho v sobě působit, 
osvobozuje nás od hříchu, a jsme tedy čistého srdce.
Čistota je plodem žitého slova, všech Ježíšových slov, která nás 
osvobozují od řady ulpění, do nichž nutně upadáme, není-li naše 
srdce zaměřené na Boha a jeho učení. Tato ulpění se mohou tý-
kat věcí, tvorů a nás samotných. Je-li však srdce obrácené pouze 
na Boha, vše ostatní je druhořadé.
K tomu, abychom to dokázali, nám může pomáhat, když bu-
deme během dne opakovat Ježíšovi, Bohu, slova žalmu: „Ty jsi, 
Pane, mé jediné dobro“ (srov. Ž 16,2). Pokusme se je opakovat 
často, především tehdy, když v nás budou naše ulpění vyvolávat 
představy, pocity a vášně, které mohou zatemňovat naše vní-
mání dobra a zbavovat nás svobody.
Máme sklon k tomu dívat se na určité reklamy nebo sledovat 
určité televizní programy? Řekněme Ježíšovi: „Ty jsi, Pane, mé 
jediné dobro.“ To bude první krok k tomu, abychom vyšli ze sebe 
a znovu vyjádřili svou lásku Bohu. Tak budeme více čistí. 
Stává se nám někdy, že určitý člověk nebo nějaká činnost se sta-
ví jako překážka mezi nás a Boha a narušuje náš vztah k němu? 
Je to chvíle, kdy mu máme zopakovat: „Ty jsi, Pane, mé jediné 
dobro.“ To nám pomůže očistit naše úmysly a znovu nalézt vnitř-
ní svobodu.

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“
Žitím slova se stáváme svobodnými a čistými, protože slovo je 
láska. Láska svým božským ohněm očišťuje naše úmysly a celé 
naše nitro, neboť podle Bible je „srdce“ nejhlubším sídlem ro-
zumu a vůle.
Je tu však ještě láska, kterou nám Ježíš zvláště přikazuje a kte-
rá nám umožňuje žít toto blahoslavenství. Je to vzájemná láska 
těch, kdo jsou podle Ježíšova příkladu připraveni dávat život za 
druhé. Vzájemná láska vytváří upřímné sdílení, atmosféru, jejíž 
hlavní charakteristikou je právě otevřenost a čistota díky pří-
tomnosti Boha, který jediný v nás může stvořit čisté srdce (srov. 
Ž 51,12). Tím že uvedeme vzájemnou lásku v život, bude v nás 
Boží slovo jednat, bude nás očišťovat a posvěcovat.
Osamocený člověk není schopen odolávat delší dobu svodům 
světa. Ve vzájemné lásce však nalézá zdravé prostředí, schopné 
ochránit jeho čistotu a celý jeho autentický křesťanský život.

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“

Plodem neustále obnovovaného úsilí o čistotu srdce je schop-
nost „vidět“ Boha – tedy chápat jeho působení v našem životě 
i v dějinách, naslouchat jeho hlasu v srdci, spatřovat jeho pří-
tomnost tam, kde on je – v chudých, v Eucharistii, v jeho slově, v 
bratrském společenství, v církvi. 
Takto zakoušíme přítomnost Boha, která začíná již v tomto živo-
tě, kdy „v (něho) věříme, ale dosud ho nevidíme“ (2 Kor 5,7), až 
po stav, kdy ho na věčnosti „uvidíme tváří v tvář“ (1 Kor 13,12).

Chiara Lubichová

O (nejen) letošních ekumenických setkáních
Nevím, co pana faráře Hellera přivedlo k nápadu, aby mne na 
setkání po poslední letošní ekumenické pobožnosti požádal o 
příspěvek na uvedené téma do časopisu místní evangelické far-
nosti, a z čeho usoudil, že budu schopen k němu něco podnět-
ného napsat. Myslím si totiž, že už ani v naší zemi, kde církve 
čtyřicet let tvrdě dusila totalita, nejde naštěstí o žádné „mimo-
řádné události.“ Dalo by se snad dokonce říci, že tolerance mezi 
členy různých křesťanských vyznání a snahy o sbližování ve víře, 
se už u nás, tak jako prakticky v celé Evropě a Americe, staly 
více méně „programovou“ záležitostí většiny církevních deno-
minací.
Ale zjistil jsem, že papež František v listopadové apoštolské ex-
hortaci Evangelii Gaudium (Radost Evangelia) upozorňuje na to, 
že (cituji) „pohoršení rozdělených křesťanů je v současné době 
naléhavým problémem zejména v Asii a Africe, v zemích, které 
jsou zraněny vnitřním rozkolem a násilím, ke kterému se, bohu-
žel, přidává další násilí ze strany těch, kteří by měli být aktivním 
kvasem pokoje.“
Po letošních ekumenických setkáních bychom tudíž měli v 
prvé řadě děkovat Bohu, že nás po pěti staletích, jemně řeče-
no, „svou milostí dotlačil“ k tomu, abychom mu aspoň my svým 
osobním a skupinovým (denominačním) egoismem přestali 
bránit ve vyslyšení Ježíšovy modlitby „aby všichni byli jedno“ 
(Jan 17,21) a hned potom velmi prosit za ty, kterým rozkol mezi 
křesťany místo útěchy přináší jen další bolesti a zklamání.
Samozřejmě musíme také uvažovat o tom, co brání rychlejšímu 
pokroku všude tam, kde jsme se sbližováním už začali. Jako ka-
tolíka, který měl to štěstí, že vyrostl v rodině dvou vyznání (ma-
minka evangelička, tatínek katolík), jež se velmi dobře snášela, 
mne samozřejmě zajímá především to, jak k tomuto urychlení 
přispěje církev, do které už bezmála osmdesát let patřím. Proto 
jsem moc rád, že právě ve výše zmíněné papežské exhortaci 
jsem našel i k tomuto problému nadějné a povzbudivé úvahy. 
Jednu z nich si zde dovolím ocitovat v plném znění:
„Církev ve svém neustálém rozlišování může také rozeznat, že její 
vlastní zvyklosti, které nesouvisejí přímo s jádrem evangelia, ale 
jsou velmi zakořeněny v dějinách, dnes už nejsou interpretová-
ny stejně a jejich poselství zpravidla není vnímáno odpovídají-
cím způsobem. Mohou být krásné, ale při předávání evangelia 
neposkytují nyní stejnou službu. Nemějme strach je zrevidovat. 
Zároveň existují církevní normy či předpisy, které mohly být vel-
mi účinné v jiných dobách, ale jakožto nositelé života už nemají 
stejnou výchovnou sílu. Svatý Tomáš Akvinský zdůrazňoval, že 
předpisů, které dal Kristus a apoštolové Božímu lidu, „je velmi 
málo.“ S užitím citace svatého Augustina poznamenal, že před-
pisy, které církev přidala později, je třeba vyžadovat s umírně-
ností, „aby život věřících nebyl obtížen“ a naše náboženství se 

Ekumenická setkání
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zŠ salvátor

Pronajmu dvoupokojový byt na ulici Seifertova ve Valašském 
Meziříčí. Byt je nezařízený a volný ihned k nastěhování.
Zájemci ozvěte se na číslo 723 441 308

Inzerát

Den otevřených dveří
Úterý 21. 1. bylo dnem, kdy se otevřely dveře naší školy široké 
veřejnosti. Zájemci mohli vstupovat do výuky a podívat se po 
všech prostorách školy. Připraveno bylo občerstvení i průřez 
vším zajímavým, co se v uplynulém školním roce událo. Děkuje-
me všem přátelům a příznivcům naší školy za zájem.

Zápis do 1. třídy
Den pololetních prázdnin, tedy pátek 31.1., byl u nás dnem zá-
pisu budoucích prvňáčků. Paní učitelky z I. stupně si pro ně při-
pravily jednotlivé aktivity, v nichž prokázali své znalosti z rozlič-
ných oblastí - pohádek, geometrických tvarů, písmenek, zvířá-
tek i kreslení postaviček. Děti byly velmi šikovné a prokázaly, že 
rodiče i paní učitelky v mateřských školách se jim vzorně věnují.

Lyžařský výcvik 7. ročníku
I když ne v plné sestavě, ale přesto i letos naši sedmáci vyrazili 
pod dohledem pí. učitelky Vodákové a p. učitele Škorni na lyžař-
ský výcvik do Karolinky. Je obdivuhodné, že se vůbec uskutečnil, 
protože letošní zásoby sněhu byly přímo nedostatečné. Ale na 
horách sníh je, a dokonce i nový napadl. Takže si snad tuto akci 
všichni dostatečně užijí.

Lyžařský kurs I. stupně
I žáci I. stupně se mohou od 19. - 25.2. těšit na svůj výcvik. Letos 
zamíří do Velkých Karlovic na Kyčerku. Na zhruba 40 dětí budou 
dohlížet učitelé - instruktoři z naší školy. Děti začnou jezdit od 
středy, přes víkend si odpočinou a pak v úterý výcvik ukončí.Teď 
už jen to nejlepší počasí a může se vyrazit. Přejeme všem jen ty 
nejlepší zážitky.

Jarní prázdniny
Kdo by je neměl rád - prázdniny, magické slovo pro všechny ško-
láky i učitele. Ty naše jarní - týdenní letos odstartují 3. března. 
Mohlo by vydržet zimní počasí a byly by přímo ideální. Už se 
všichni těšíme!!

Lenka Adámková

Kdo z nás přečetl celou Bibli? Známe alespoň hlavní příběhy 
Písma svatého?
Právě tyto znalosti jeli předvést 4 žáci naší školy na celostátní 
kolo soutěže „Bible a my“ do Olomouce ve středu 12. února. 
Byli to: Ondřej Kindl, Daniel a Štěpán Savkovi a Anežka Sedlářo-
vá. Celkem se ho zúčastnilo 177 dětí – finalistů okresních kol z 
celé republiky.
Z našich žáků sice nikdo nepostoupil do užšího finále, ale pokud 
tato soutěž všechny zúčastněné přiblížila alespoň o krůček blíž 
k poznání Písma sv. a tím k Bohu, mělo to svůj význam. Navíc si 
děti mohly během soutěže prohlédnout historické pokoje arci-
biskupského paláce.
Po soutěži jsme poobědvali v církevní škole sv. Voršily a pak si 
prošli Dolní i Horní olomoucké náměstí. Při cestě na nádraží 
jsme se ještě krátce zastavili v katedrále sv. Václava.
Domů jsme si odvezli plno nových zkušeností a zážitků.

Jiří Krupa

Další literární úspěch
Žáci naší školy opět potvrzují, že jsou dobří nejen ve sportov-
ních soutěžích, ale vládnou pevnou a vypsanou rukou i v těch 
literárních. Celkem 8 prací dodala naše malá škola do literární 
soutěže O poklad strýca Juráša, kterou každoročně vyhlašuje 
dětské oddělení knihovny a hned 3 slavily úspěch. V poezii zís-
kal krásné 2. místo Ondřej Kindl z 9. ročníku a v próze se dařilo 
našim sedmákům. Adéla Vránová obsadila 2. místo a Ondřej 
Pospíšil 3. místo. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za 
účast a reprezentaci školy i ostatním žákům.

nestalo otroctvím, neboť „Boží milosrdenství chce, aby bylo 
svobodné.“ Toto upozornění vyslovené před několika stoletími 
je děsivě aktuální. Mělo by být jedním z kritérií při přemýšlení 
o reformě církve a jejího hlásání, které skutečně umožní dosáh-
nout všech.“
Dá se k tomu něco objevného dodat? S nad jen to, že takovýto 
generální úklid, spojený s vynesením starého haraburdí (tedy – 

„rzí a molem dávno zkažených pokladů“) a jejich „ekologickou 
likvidací“, děláme velice neradi, většinou ho dlouho odkládáme, 
ale že je - abych také použil nějaké hodně emotivní adjektivum 

– třeskutě potřebný a hlavně osvobozující ve všech oblastech 
lidské činnosti. Ekumeně by pomohl zejména tím, že by problé-
mů ubylo a že bychom se mohli – jak říkají Valaši – „hádať enom 
o rozumné“. 
No, a protože po vzoru Jana Pavla II. často prosím „aspoň o troš-
ku humoru do každé situace“ a když už jsem začal s těma „Va-
lachama“, dovolím si uzavřít tento příspěvek poněkud nevážně.
Vím, že ani u evengelíků, ani u katolíků „nejsme všichni Valaši“, 
ale tu známou písničku, bychom si mohli v rámci ekumeny klid-
ně zazpívat – např. v následující úpravě:
My sme křesťani, jedna rodina, v nebi u Boha , je naša otčina.
Aj dyž křesťani, každý sme hříšník, ať evangelík nebo katolík.
Ešče že Pámbůh je dobrák od kosti a rád nám odpůščá v našej 
hlúposti. 
Za jeho milosť, vzdáváme mu dík, jak evangelík, tak aj katolík.
Ne, nemusíme nic takového zpívat zrovna při ekumenické bo-
hoslužbě. Bojím se, že by to hodně z nás považovalo za „urážku 
starostenské nohy“ (viz večerníčky o Rumcajsovi). Ale protože 
po meči pocházím ze Štramberka, tak doufám, že když budem 
ta „jedna rodina“, mohlo by pro nás platit to, co o sobě Štram-
beráci říkají. Totiž, že „ve Štramberku něni kemu dať po čuni, bo 
všeci su z rodiny“.

Jaromír Mikušek
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(Podařené výroky, které jsem zaslechl)
• Když jsme slavili dušičky a svátek všech svatých, ptám se 
dětí v první třídě v Lešné: „Děti, znáte nějaké svaté?“ A malá 
Andrejka volá: „Moje babička, moje babička!“
• Rovněž na svátek Všech svatých vysvětluji dětem z naší cír-
kevní školy, že být svatý znamená nežít si svůj život, ale patřit 
Ježíši. A jako příklad uvádím vynikajícího brazilského fotbalis-
tu, který se jmenuje Kaká. Ten když si svlékne po zápase dres, 
má pod ním tričko s nápisem: I belong to Jesus! (Patřím Ježíši!) 
Hned v pondělí při ranní modlitbě ve škole zkouším, co si děti 
zapamatovaly, a ptám se: „Co měl ten brazilský fotbalista na-
psáno na tričku?“ A odpověď žáka deváté třídy: „Má tam na-
psáno: Jsem Bůh!“ (Ach jo, pak že všechno vysvětluji názorně a 
srozumitelně )
• Před Vánocemi mi říká jeden prvňáček s velmi vážnou tváří: 
„Už vím, jak se jmenovali Tři králové: Baltazar, Melichar a… Ša-
šek! 
• Každoročně chodí dětí všech oddělení mateřské školky na 
Seiferově ulici podívat se na betlém do našeho kostela. Vysvět-
luji dětem kdo je v Betlémě kdo. Když všechny postavy vyjme-
nuji, úplně malý chlapeček se ptá: „A kde je celt?“ (rozuměj: 
čert!)           o. Pavel

Perličky

Vážení přátelé,
konečně se s Vámi mohu podělit o kompletní výsledky Tříkrálo-
vé sbírky. Zde uvádím hlavní záměry využití: 
• ve Val. Meziříčí: poslední splátka Českým drahám a.s. za bu-
dovu, ve které Charita poskytuje služby pro lidi ohrožené soc. 
vyloučením (bezdomovci), a kde také provozuje Charitní šatník. 
• v Kelči - kompenzační pomůcky pro seniory, které jsou k za-
půjčení také pro širší veřejnost (nejen pro klienty Charity)
•v Rožnově p. R. - podpora pečovatelské služby pro seniory 
(koupě osob. automobilu), kompenzační pomůcky. 
• ve Val. Bystřici - antidekubitní pomůcky (proti proležení na 
nohou u lidí, kteří jsou trvale na lůžku), dovybavení Charitního 
domu pokojného stáří.
Z této částky (už nedělené na jednotlivá města) půjde také část 
na tzv. přímou pomoc lidem, kteří se akutně ocitli ve špatné 
finanční situaci - např. pro rodiny s dětmi, nebo matky s dětmi 
bez otce atd.
Zapečetěno bylo 327 pokladniček, tzn. 327 vedoucích, tedy více 
než 1 000 koledníků na území působnosti Charity VM. 
Pozoruhodné výsledky jsou oproti loňsku na Dolní Bečvě a Val. 
Bystřici, také v Lešné - vzhledem k velikosti obcí; největší nárůst 
je ve VM - o 25 000 oproti loňsku.
Ze 22 obcí byl ve 3 obcích malý pokles, jinak bylo všude více - viz 
celkový výsledek. 
Jménem svým a jménem Charity chci srdečně poděkovat Pavle 
Palátové za nesmírné množství odvedené práce při organizaci 
Tříkrálovky ve farnosti Val. Meziříčí (a okolí). Velký a upřímný 
dík patří také vedoucím skupinek, koledníkům, zaměstnancům 
Charity (a všem), kteří svou aktivitou přispěli ke zdárnému prů-
běhu letošního koledování.
Děkujeme také našim sponzorům – firmě VAHALA a spol. s r. o., 
Pekárně Lešňanka, s.r.o. a MP Krásno, a.s., kteří materiálně Tří-
královou sbírku podpořili.

Svatý Josefe, postav nám školu
Svatá Terezie z Avily napsala, že se jí nikdy nestalo, aby o coko-
liv prosila na přímluvu svatého Josefa a nedostala to. Velmi se 
mi také líbí příběh svatého Ondřeje Besseta, který žil v Kanadě. 
Pro chatrné zdraví ho nechtěli přijmout do žádného kláštera. 
Když se to přeci jen nakonec podařilo, prožil v klášteře dlouhý 
život (95 let) plný zázraků. Na přímluvu tohoto prostého bratra 
se dělo mnoho divů. Když mu pak lidé děkovali, on říkal: podě-
kujte svatému Josefovi. Díky velkému zástupu poutníků a jejich 
darům nechal postavit největší kostel svatého Josefa na světě. 
Je nedaleko Montrealu a nějakou dobu v něm působil i nám 
dobře známý David Dřevojánek. 
Tyto a jiné úvahy mně již téměř před rokem přivedly na myšlen-
ku, abychom budoucnost naší církevní školy svěřili svatému Jo-
sefovi. On se přece staral o malého Ježíše jako jeho otec a učitel. 
Učil ho nejen tesařině, ale i všemu ostatnímu, co dítě potřebuje 
pro svůj budoucí život. 

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. – Když jsme vzývali 
o pomoc tvou přesvatou snoubenku, – žádáme s důvěrou i od 
tebe ochranu. – Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pan-
nou a Bohorodičkou, – a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objí-
mal Ježíše, – pokorně prosíme: – shlédni milostivě na dědictví, 

– které si Ježíš Kristus získal svou krví, – a přispívej nám v našich 
potřebách svou mocnou přímluvou. – Starostlivý strážce svaté 
Rodiny, – opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. – Odvrať od nás, las-
kavý otče, – všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. – Náš 
mocný ochránce, – milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji 
s mocnostmi temna – a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebez-
pečí života, – tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel 

– a proti všemu protivenství. – Nás pak všechny ustavičně ochra-
ňuj, – abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí – svatě žili, 
zbožně zemřeli – a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.
Amen.

Modlitba k sv. Josefu

Proto navrhuji, aby se co nejvíce farníků, rodin a dětí modlilo 
pokud možno denně modlitbu k svatému Josefovi, kterou zná-
me velmi dobře z kancionálu. Protože naše farnost i škola Sal-
vátor je zasvěcena Panně Marii, bylo by dobré tuto modlitbu 
ať už individuální nebo společnou v rodinách zahájit jakoukoliv 
modlitbou k Panně Marii – např. desátek růžence, Pod ochranu 
tvou, Zdrávas Královno či zazpívat sloku mariánské písně a pak 
připojit již zmíněnou modlitbu K tobě svatý Josefe (kancionál 
č. 011). Pokud to opravdu budeme dělat, věřím, že nám svatý 
Josef může sehnat nejen nové prostory, ale, bude-li třeba po-
stavit i úplně novou školu. 
Zmíněná modlitba je uveřejněna v tomto čísle Života farnos-
tí. Prosím čtenáře, aby si tuto modlitbu aspoň jednou přečetli, 
i když se ji pak nebudou pravidelně za naši školu modlit. Děkuji.

o. Pavel
(Možná bude připravena brožurka, ve které budou tyto a jiné 
modlitby za naši Církevní školu. Samozřejmě je možné se modlit 
na tento účel jakékoliv jiné modlitby, které jsou našim čtenářům 
bližší a vlastní. Na škole jsou děti i z evangelických rodin.)
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Charita uspořádala 2. ples
Nejen prací živ je člověk…
Člověk je tvor společenský, proto ke svému životu potřebuje 
druhé lidi, které má rád, se kterými se chce setkat a strávit s 
nimi určitý čas.
Tuto příležitost využilo přibližně 130 návštěvníků z řad zaměst-
nanců, přátel a příznivců Charity Valašské Meziříčí na 2. Charit-
ním plese, který se uskutečnil v pátek 24. 1. 2014 ve velkém sále 
Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí.
K tanci i poslechu hrála dechová hudba Straňanka, která je ví-
tězem Zlaté křídlovky a Mistrem Evropy dechových hudeb. Bě-
hem programu se představil DJ Jan Zámečník a velkým zpestře-
ním programu byla vystoupení taneční skupiny D-company pod 
vedením Denisy Vašíčkové .
Po celou dobu konání plesu bylo možné ochutnat kvalitní vína a 
nechyběla ani bohatá tombola, o kterou byl velký zájem.
Ve tvářích návštěvníků byla vidět spokojenost a pohoda. Což je 
pro organizátory celé akce velmi potěšující.
Je milé, že i v dnešní uspěchané době a čase, který nabízí velké 
množství kulturního vyžití, se lidé dokážou bavit a alespoň na 
chvíli zapomenout na každodenní starosti.
Jménem Charity Valašské Meziříčí děkuji všem dárcům za při-
spění cenami do tomboly i všem, kteří pomohli při organizaci 
plesu.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Dík za novou inspiraci patří panu řediteli ZŠ Žerotínova Mgr. Mi-
lanu Knápkovi, který do TKS zapojil celou základní školu, a to 
tím způsobem, že do školy umístil jednu zapečetěnou poklad-
ničku. Do ní přispívaly jednak děti a jednak také rodiče při třídní 
schůzce. Vybralo se 2 506 Kč. 

Jan Lušovský, koordinátor TKS v Charitě Valašské Meziříčí

BENEFIČNÍ VEČER PRO CHARITU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Srdečně Vás zveme na Benefiční ve-

čer pro Charitu Valašské Meziříčí
Na programu je uvedení komedie
JÁNOŠÍK v podání Divadla Schod.

Kdy: Středa 26. 2. 2014 v 19.00 hodin
Kde: M-klub v Kulturním zařízení ve Valašském Meziříčí

Vstupné: 100,-Kč
Předprodej vstupenek zajišťuje Informač-

ní centrum ve Valašském Meziříčí
Výtěžek bude určen na zateplení budovy, ve kte-

ré sídlí služby pro osoby bez přístřeší.
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Charita Valašské Meziříčí díky finanční podpoře soukromých 
podnikatelů i Města Valašské Meziříčí získala nový sociální au-
tomobil Renault Kangoo. K slavnostnímu předání došlo v úterý 
28. ledna 2014 za přítomnosti ředitele Charity Valašské Mezi-
říčí Ing. Jiřího Gavendy, místostarostů města MUDr. Krchňáka 
a Mgr. Pernického a podnikatelů z Valašského Meziříčí a okolí.
Pro Charitu Valašské Meziříčí, která poskytuje celkem 17 soci-
álních služeb, je používání automobilů nezbytné. K zabezpečení 
provozu jednotlivých zařízení je denně v terénu 15 až 16 aut. 
Nový vůz tak částečně pomůže řešit situaci se zastaralým vozo-
vým parkem. Konkrétně bude sloužit Centru osobní asistence.
Poděkování patří všem, kteří se o nový vůz zasloužili.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Charita získala nový automobil

Zatím o této odpovědi můžeme jenom snít. O prvním zvonu 
nacházíme pouze zmínku po roce 1420, kdy byl také v Lešné 
postaven první, dřevěný kostel. Jak vypadal, nevíme, což mů-
žeme říci i o náboženském životě. Krátká zmínka je v časopise 
Nové Valašsko – ročník IX, str. 47, kde čteme, že v roce 1589 
přichází do Lešné luterský kněz Havel Facilis a jeho následov-
níci byli v Lešné až do roku 1623. V tomto období vládnou na 
zámku Pražmové. Celkem 147 let. Poslední – Benedikt Pražma 
se nechal svésti proti králi Ferdinandu II. Za to bylo 6. 3. 1621 
do Lešné posláno vojsko, které celou obec vypálilo. V roce 1622 
byl Beneš Pražma zapsán mezi původce rebelie a jeho jméno 
přišlo na pranýř. Jeho choti byla Lešná ponechána, ale musela 
do státní pokladny zaplatit velké dluhy. Jelikož byla sama zadlu-
žena, prodává celé Lešensko v roce 1628 Martinovi Půhončímu 
z Předmostí za 12 000 zlatých. Za jeho panování byl postaven 
nový chrám Páně ke cti a chvále Blahoslavené Trojici svaté včet-
ně fary, která byla obsazena katolickým knězem P. Františkem 
Kecherem. V této době však nastává několik prodejů celého 
panství, což ovlivnilo i stav kostela. V Domluvilově kronice se 
píše, že v roce 1682 měl kostel 1 oltář, loď s povalem deskovým, 
kalich, ciborium stříbrné a ve vížce nad lodí dva zvony. 
Fara i škola byly opět opraveny. Pokud se týká školy, ta patřila 
mezi tři nejstarší a to: Valašské Meziříčí, Rožnov a Lešná. Ro-
kem 1684 přechází celé Lešensko do rukou Františce Eleonoře 

Budou lešenské zvony opět znít?

Žerotínové, rozené Podstatské z Prusinovic, která za svého dě-
dice určila Magnuse Podstatského z Prusinovic. Dědičské právo 
však dále přešlo na jeho manželku Annu, podruhé provdanou 
za Jana Emanuela hraběte Lažanského, který začal s celkovou 
reorganizací panství. Zaměřil se nejen na zvelebení zámku, ale 
i kostela, který nechal celý přestavět. V letech 1684 – 1686 byl 
postaven celý kamenný. V tomto období byly přistaveny dvě 
kaple s cibulovitou střechou, kryté šindelem. Kostel dostal po-
dobu kříže. Délka kostela je 22,5 m a šířka 19,5 m. Uvnitř je in-
stalováno 5 oltářů: hlavní je zasvěcen Blahoslavené Trojici, levá 
kaple s. Valentinovi, pravá sv. Janu Nepomuckému, jeden boční 
oltář sv. Anně a druhý Spasiteli. Po ukončení prací v roce 1718 
žádá hrabě Lažanský o obnovení duchovní správy, což se stalo 
až v roce 1730. V pracích na kostele bylo pokračováno. V roce 
1726 – 1728 byla přistavěna věž s cibulovitou střechou krytá 
šindelem. Duchovním správcem byl ustanoven P. Max Václav 
Prechlý. V roce 1732 obdržela věž 3 zvony: sv. Michal – průměr 
124 cm, váha asi 1 200 kg s laděním es, sv. Jan o váze 560 kg, 
sv. Valentin o váze 261 kg a ve vížce nad presbytářem umíráček 
o váze 35 kg. Jak byly tyto zvony laděny, dnes nevíme. Zvony ve 
věži vydržely až do roku 1917, kdy 2. května byly sebrány, a to 
sv. Jan a sv. Valentin. Největší zvon sv. Michal byl, možno říci, 
vykoupen za 1q pšeničné mouky, jak uvádí farní kronika. Se-
brané zvony byly nahrazeny novými a byly posvěceny na svátek 
sv. Michala v roce 1926, kdy byly proneseny modlitby, aby dlou-
ho zvonily. Zvon sv. Jan byl větší, o váze 657 kg a sv. Valentin o 
váze 404 kg, za cenu 30 307 Kčs. Přišla však II. světová válka a v 
březnu 1942 byly sebrány dva větší zvony - sv. Jan a sv. Valentin 
i umíráček. Největší zvon se podařilo uchránit za velkého úsilí 
starosty a ředitele školy pana Mališe a hlavně hraběte Kinského, 
který jel na patřičné úřady do Brna, aby zvon zachránil, což se 
podařilo. Malý zvon umíráček byl nahrazen podobným zvonem, 
který byl darován z choryňského kláštera P. Fargašem. Po válce 
darovala paní Honková kostelu zvon o průměru věnce 38 cm, o 
váze kolem 40 kg. Uvedeného zvonu se užívalo jako Poledňáčku. 
Zvon sv. Michal byl v roce 1969 zařazen mezi Národní kulturní 
památky. V červenci letošního roku to bude 10 let, kdy se utrhlo 
srdce zvonu. Co bylo příčinou, těžko říci.
I když bylo ukováno nové srdce kovářem panem Hruškou z Va-
lašského Meziříčí, bylo sice zavěšeno, jeho pohyb není takový, 
jak by měl být. Správný pohyb má být přímočarý, toto však opi-
suje osmičku, což by mohlo způsobit prasknutí zvonu. Zavěšení 
zvonu i stavu stolice bylo několikráte upravováno. Některé části 
jako například hlava zvonu byla nahrazena jiným prvkem. Tyto 
a podobné zásahy nebyly správné. Zde je potřeba říci, že tako-
vé úpravy by měl dělat odborník, člověk, který zvonům rozumí. 
Zatím musíme doufat a modlit se za to, aby se našel co nejdříve. 
Dalším faktorem budou i finance, které budou nezbytné k tomu, 
aby se nejdříve upravila zvonová stolice, na které bude možné 
zvony zavěsit. Úkol to bude nemalý a s pomocí Boží splnitelný.

Miroslav Kostiha

Poznámka: V minulém roce jsme požádali ostravskou firmu Im-
puls MB, která spolupracuje jak s olomouckým, tak i s ostrav-
sko-opavským biskupstvím o posouzení stavu zvonů, závěsné-
ho zařízení a zvonové stolice. Oprava bude stát asi 350 000 Kč. 
Doufejme, že se nám toto náročné dílo podaří uskutečnit ještě 
v tomto roce.

o. Pavel
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Mariánské informace
• V úterý 4. 3. 2014 v předvečer postní doby je plánováno v 
našem farním kostele 40. oblastní setkání Světového apoštolá-
tu Fatimy jako Mariánská duchovní obnova. Začátek přípravné 
části je v 15.00. Modlitba sv. růžence v 16.00 hodin, začátek 
adorace v 17.00 hodin a mše sv. v 18.00 hodin.
Všichni jsou zváni.
• V sobotu 15. 3. 2014 pojede autobus do Nitry na Sloven-
sku na Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech náro-
dů. Bude zde celodenní duchovní program složený ze svědectví, 
katecheze, modliteb, mše sv. a svátosti smíření. Je nutné se mi 
přihlásit včas.

Václav Chládek

Provinční kapitula dominikánů 
konaná v Olomouci od 27. 1. 2014 
postulovala za svého provinciála 
opět (už potřetí od roku 2006) 
fr. Benedikta Tomáše Mohelníka 
OP. Magistr Řádu fr. Bruno Cado-
ré OP postulaci dne 28. 1. 2014 
přijal a provinciála potvrdil. Pro-

vinciál postulaci přijal, složil předepsané vyznání víry a přísahu 
věrnosti a tak se svého oficia na další čtyři roky ujal.
Narodil se r. 1970 ve Valašském Meziříčí. Řádové sliby složil v 
r. 1990. Na kněze byl vysvěcen v r. 1995. Základní teologická 
studia absolvoval na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, 
postgraduální doktorandské studium na teologické fakultě Uni-
verzity ve Fribourgu (Švýcarsko). Je lektorem dominikánského 
Generálního studia. Vyučuje dogmatickou teologii na teologic-
ké fakultě UK v Praze.

podrobné informace a fotogalerie viz www.op.cz

Nový provinciál dominikánů 2014

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Božena Zavičáková *11. 9. 1926 †10. 1. 2014, Podlesí 226
Anna Hajná *17. 5. 1924 †13. 1. 2014, Hustopeče n. Bečvou 268
Marie Sedláčková *8. 9. 1928 †14. 1. 2014, Květná 125
Olga Resnerová *3. 11. 1931 †19. 1. 2014, Seifertova 702/5
Anna Mitášová *27. 10. 1921 †18. 1. 2014, Krhová 369
Alois Vaculík *29. 7. 1933 †20. 1. 2014, Chelčického 815/4
Ludmila Veselá *28. 8. 1931 †23. 1. 2014, Sokolská 1091
Jiřina Výmolová *9. 4. 1931 †24. 1. 2014, Křižná 619
Anna Plucnarová *7. 3. 1940 †24. 1. 2014, Potůčky 230
Milada Bolfová *27. 7. 1923 †29. 1. 2014, Jičínská 718
Bohumír Kupka *20. 7. 1937 †30. 1. 2014, Kupkova 740/20
Jiří Miklík *14. 2. 1954 †4. 2. 2014, Jarcová 164
Anna Šebestová *3. 3. 1926 †6. 2. 2014, Lešná 122

Valašské Meziříčí

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Ladislav Kováč  Zuzana Kusková
 Rožňava, Záhradnická 1657/2  Zd. Fibicha 1200

 Michal Neumann  Ludmila Palátová
 Hulince 543/8  Pod Oborou 28/347

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Karolína Marušáková
Aneta Cimalová

Natálie Isabel Trusinová
Elen Maria Trusinová

Lešná

Valerie Tereza Černotová

Františka Knápková *24. 2. 1925 †13. 1. 2014, Vysoká 11
Zdeněk Kulajta *30. 9. 1931 †21. 1. 2014, Jasenice 68
Barbora Davidová *24. 10. 1922 †27. 1. 2014 Lešná 68

Lešná

Desatero pokoje
Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit 
problém svého života najednou.
Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, 
abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec 
se nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat… jenom 
sám sebe.
Jen pro dnešek budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí 

… Nejenom na onom, ale také na tomto světě.
Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, 
aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.
Jen pro dnešek věnuji deset minut svého času dobré četbě. Dob-
rá četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro 
život těla.
Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu 
vyprávět.
Jen pro dnešek vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A 
kdybych se snad cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpo-
zoroval. 
Jen pro dnešek si připravím přesný program. Možná jej přesně 
nedodržím, ale určím si jej. A budu se chránit před dvěma zly: 
před chvatem a nerozhodností.
Jen pro dnešek budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetel-
nost se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. 
Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku.
Jen pro dnešek nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach 
se radovat ze všeho, co je krásné, a věřit v dobrotu.
Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro, kdybych si 
měl myslet, že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně 
odvahu.

papež Jan XXIII. (1881 – 1963)

Úkony / Farnost Lešná Valašské Meziříčí
Křty 12 65
Svatby 3 9
Pohřby do země 5 44
Pohřby - kremace 46

Úkony Duchovní správy za rok 2013
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Audience Svatého otce

Vatikánská aula Pavla VI. byla dne 1. února 2014 dějištěm vý-
jimečného setkání. Papež František zde požehnal čtyřem stům 
padesáti rodinám, které odcházejí na misie do diecézí, kde si je 
vyžádali tamější biskupové. Každou misijní skupinu tvoří několik 
rodin a kněz. Tyto rodinné misie tvoří a vysílá hnutí Neokatechu-
menátní cesty. Jde celkem o 40 misijních skupin, které míří do 17 
zemí (8 – Čína, 3 – Indie, 3 - Vietnam, Francie, Švýcarsko, 2 – USA, 
1 – Mongolsko, Dánsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Ukrajina, Ko-
sovo, Holandsko, Bulharsko, Maďarsko, Rakousko). Kromě nich 
bylo přítomno také 56 misijních skupin, které působí již deset let 
v různých zemích Evropy a více než 200 kněží a seminaristů z cel-
kem 70 seminářů, které má Neokatechumenátní cesta po celém 
světě. Audience se účastnilo 11 kardinálů a 50 biskupů a celkem 
bylo přítomno 8 tisíc lidí, z nichž téměř jednu tisícovku tvořily 
děti. Těm věnoval papež František pozornost hned v úvodu svojí 
promluvy:

Drazí bratři a sestry,
děkuji Pánu za radost vaší víry a za vřelost vašeho křesťanského 
svědectví, Bohu díky! Všechny vás srdečně zdravím. Zdravím me-
zinárodní ekip zodpovědný za Neocatechumenátní Cestu, společ-
ně s kněžími, seminaristy a katechisty. Láskyplný pozdrav směřuji 
k dětem, které jsou zde přítomny ve velkém počtu. Zvláštním způ-
sobem myslím na všechny rodiny, které půjdou do různých částí 
světa, aby hlásaly a svědčily o evangeliu. Církev je vděčná za vaši 
velkodušnost! Děkuji vám za všechno, co děláte v církvi a ve světě.
A právě jménem církve, naší Matky – naší svaté Matky církve hie-
rarchické, jak rád říkával sv. Ignác z Loyoly – bych vám rád předlo-
žil několik jednoduchých doporučení. První spočívá v tom, abyste 
měli maximální péči o vytváření a uchovávání společenství uvnitř 
místních církví, kam se vydáváte působit. Cesta má vlastní charis-
ma, vlastní dynamiku, dar, který má jako všechny dary Ducha hlu-
bokou církevní dimenzi. To znamená vnímat život církví, do nichž 
vás vaši představení poslali, docenit jejich bohatství, je-li třeba, 
trpět jejich slabostmi, a jít společně jako jediné stádce pod vede-
ním pastýřů místních církví. Církevní společenství je podstatné a 
někdy, což se stává, je lépe ustoupit od dodržování podrobností, 
které by jinak vaše zvyklosti vyžadovaly, pokud to zaručí jednotu 
mezi bratřími tvořícími jediné církevní společenství, jehož součás-
tí se máte neustále cítit.
Další ukazatel spočívá v tom, že je dobré všude, kam jdete, my-
slet na to, že Duch Svatý vás vždycky předchází. Toto je důležité, 
Pán nás vždy předchází! Pamatujte na Filipa, kterého Pán posílá 
na cestu, kde se setkává se správcem sedícím ve voze (srv. Sk 8, 
27-28). Duch přišel první: správce četl proroka Izaiáše, nerozu-
měl tomu, ale jeho srdce hořelo. Takže když Filip přijde vidí, že je 
připraven na katechezi a na křest. Duch nás vždy předchází; Bůh 
přichází vždy první k nám! Takže i na nejvzdálenějších místech 
v různých kulturních prostředích, Bůh všude rozsévá sémě Slova. 

Odtud plyne nezbytnost přikládat zvláštní pozornost kulturnímu 
kontextu, do něhož vy rodiny přicházíte. Často jde o prostředí 
velmi odlišné od toho, z něhož pocházíte. Mnozí z vás se budou 
namáhavě učit někdy obtížný jazyk a to je významné. O to důle-
žitější bude vaše snaha naučit se – jak řekl před chvílí Kiko – kul-
tury, s nimiž se setkáte, umět rozpoznat všudypřítomnou potřebu 
evangelia, ale také působení Ducha Svatého v životě a dějinách 
každého národa.
A nakonec vás vybízím, abyste pečovali s láskou jedni o druhé, ze-
jména o ty nejslabší. Neokatechumenátní Cesta, jako postupné 
objevování vlastního křtu, je namáhavou cestou, na níž mohou 
bratra či sestru potkat nečekané těžkosti. Trpělivost a milosr-
denství ze strany společenství je v těchto případech znamením 
zralosti víry. Svoboda každého nesmí být vynucována a je třeba 
respektovat také eventuální volbu toho, kdo se rozhodne hledat 
mimo Cestu jiné formy křesťanského života, které mu pomohou 
růst v odpovědi na Pánovo povolání.
Drahé rodiny, drazí bratři a sestry, povzbuzuji vás, abyste všu-
de, dokonce i ve většině odkřesťanštěných místech, zejména na 
předměstích, nesli evangelium Ježíše Krista. Evangelizujte s lás-
kou, přinášejte každému lásku Boží. Řekněte těm, které potkáte 
na svých misijních cestách, že Bůh má rád člověka takového, jaký 
je, i s jeho omezeními, s jeho omyly a také s jeho hříchy. Vždyť 
proto poslal svého Syna, aby na Sebe vzal naše hříchy. Buďte 
posly a svědky nekonečné dobroty a nevyčerpatelného Otcova 
milosrdenství.
Svěřuji vás naší Matce Marii, aby vždy inspirovala a podporovala 
váš apoštolát. Ve škole naší láskyplné Matky kéž jste misionáři 
horlivými a radostnými. Nenechte si vzít tuto radost! Kupředu!

Dne 14. února na svátek svatých Cyrila a Metoděje papež Franti-
šek vyslal na misie ad gentes 28 kněží Neokatechumenátní cesty. 
Budou pracovat v 11 zemích Starého kontinentu a ve Spojených 
státech. Obřad se uskutečnil po ranní eucharistii v Domu sv. 
Marty a navázal na setkání s neokatechumenátními komunitami, 
které proběhlo před dvěma týdny ve Vatikánu. Tehdy, 1. úno-
ra, vyslal papež na misie 250 vícedětných rodin. Obřadu vyslání 
se zúčastnili iniciátoři Neukatechumenátní cesty, Kiko Argüello, 
Carmen Hernandez a o. Mario Pezzi, kteří zodpovídají za toto 
hnutí na celém světě:

„Papež byl velmi potěšený. S každým promluvil a každému z kněží 
udělal na čele znamení kříže a požehnal s tím, že na ně bude pa-
matovat v modlitbě. Tyto misie ad gentes jsou něčím výjimečným. 
Každou z nich tvoří čtyři vícedětné rodiny, doprovázené knězem. 
Vydávají se na neznámá místa, kde církev není přítomná, mezi 
lidi silně zasažené postupující sekularizací. Evangelizují svým svě-
dectvím - a to ke světu skutečně silně promlouvá.“ říká iniciátor 
Neokatechumenátu, Kiko Argüello.

podle www.radiovaticana.cz a www.cammino.info

strop auly Pavla VI.
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KarnEvaL KonČÍ - oDLožME MasKY pozvání k prožívání doby postní
Každý z nás hrajeme v životě nějakou roli. V přenesném slo-
va smyslu se dá říct, že používáme svoji masku. Postní doba, 
před jejímž zahájením končí karnevaly a maškarní plesy, nás 
zve k upřímnosti a pravdivosti. Vůči druhým to vždycky nedo-
kážeme. Někdy můžeme hrát jakési divadlo i před Bohem. K 
upřímnosti jsme však pozváni především vůči sobě. Heslem pro 
letošní půst může být věta: „Poznej sám sebe!“ Na této cestě 
k vnitřní opravdovosti a ryzosti ať nás inspirují fotografie z kar-
nevalu ZŠ Salvátor, který byl 7. února 2014 v Kulturním domě 
v Hrachovci.         o. Pavel

Popeleční středa bude 5. 3. 2014 a popelec 
se bude udělovat při mši svaté v 6.30, v 
8.00 a v 17.30 hodin (v Lešné v 16.00). 

Pamatuj, že jsi prach a v prach 
se navrátíš!

Čiňte pokání a věřte evangeliu!


