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U Beránkovy hostiny
Buď věčně, Kriste, věrným svým
oděni rouchy bílými,
plesáním velikonočním.
když Rudým mořem přešli jsme,
Nás, milostí tvou vzkříšené,
vladaři Kristu zpívejme.
vem k oslavě své vítězné.
(z latinského hymnu Ad cenam Agni próvidi)
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Korunka Božího milosrdenství - modlitba, kterou se dá vyprosit všechno

Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně
Marii.
Na začátku:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko
Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství
svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
Na zrnkách Otčenáše (1x):
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše
i celého světa.
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Na zrnkách Zdrávasu (10x):
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Na konci (3x):
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi
a nad celým světem.
Ježíš řekl sv. Faustyně: „Každý, kdo se bude modlit tuto Korunku,
dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti. Kněží ji budou
dávat hříšníkům jako poslední záchranu; i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost.“ (Deníček č. 687)
„Každou duši, která se tu Korunku bude modlit, bráním v hodině
smrti jako svou chválu. Stejné výsady dosáhnou umírající, když
se ji druzí u nich pomodlí.“ (Deníček č. 811)
„Vybízej duše k modlitbě této Korunky, kterou jsem ti odevzdal.
Skrze modlitbu této Korunky dám všechno, oč mě budou prosit.
Když se ji budou modlit i zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše
pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.“ (Deníček č. 1541)
„Duše, které se tuto Korunku budou modlit, obejme mé milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti.“ (Deníček č. 754)
Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý svět; nesmírné milosti toužím dávat duším, které důvěřují mému milosrdenství.“
(Deníček č. 687)

Fotografie
Na první straně je fotografie ovečky ze stáda Zdeňka Svobody,
řidiče autobusu a dopravce.
Na druhé stránce ŽF vidíte detail známého kříže sochaře
J. V. Myslbeka. Byl to nejvýznamnější český sochař na přelomu
19. a 20. století. Za toto dílo, které se jmenuje Ukřižovaný, získal
významné ocenění v Paříži. Na fotografii mě vidíte u velmi vydařené kopie, která byla původně v katedrále v Litoměřicích a
později byla umístěná do bývalého kněžského semináře. Myslbek je také autorem sousoší sv. Václava na Václavském náměstí
v Praze.
o. Pavel

tění. Podle odborníků ale tato částka nebude stačit na zamýšlenou opravu. Chtělo by to alespoň půl milionu, pokud má tato
nová kuchyň zase sloužit alespoň 40 let. V současné době je
také nevyhovující to, že kuchyň i jídelna pro kněze tvoří jediný
celek. Podle mě by to chtělo místnosti dvě. Je jasné, že se do
této opravy nemohu pustit bez pochopení a finanční pomoci
farníků. Tím spíše, že brzy začne velice nákladná rekonstrukce
střechy na kostele sv. Jakuba v Krásně. Podle mě by rekonstrukce kuchyně mohla proběhnout v letních měsících. Na střechu
kostela sv. Jakuba snad dostaneme nějaké dotace. Pevně tomu
věřím. Na kuchyň nám z ministerstva asi nikdo nepřispěje. Proto bych chtěl na květen vyhlásit mimořádnou sbírku. Podle toho,
jak dopadne, začne nebo nezačne oprava kuchyně. Možná se to
teď někomu nebude líbit, ale já bych chtěl, abychom se domluvili na částce, která bude znamením, že do toho už máme jít.
Kdyby sbírka byla oproti jiným pravidelným sbírkám dvojnásobná, to je 100 000 Kč, tak už do toho půjdeme. V opačném případě bychom peníze použili na opravu střechy kostela a na faře
budeme v chátrající kuchyni muset vydržet ještě nějaký čas.
Nakonec vysvětlení nadpisu tohoto článku. Už delší dobu si ve
farní kuchyni pohráváme s myšlenkou, že bychom se přihlásili
do televizního pořadu PROSTŘENO na TV PRIMA. Uznejte ale
sami, s momentálním stavem a vybavením kuchyně to nepřichází v úvahu. Takže pokud květnová mimořádná sbírka vynese
100 000 Kč a více, možná bude na faře opravdu „prostřeno.“
o. Pavel

Velké poděkování Zdeňku Gajdošovi
Mnoho let dělal velkou službu pro naši farnost pan Zdeněk
Gajdoš z Krhové. V době, kdy to ještě nebylo samozřejmé, vytvořil webové stránky naší farnosti. Na tyto stránky pravidelně
a spolehlivě přidával nejen nové informace, ale také aktualizoval nedělní Ohlášky a postupně vytvořil kompletní archiv časopisu Život farností. To vše velmi obětavě a nezištně. O nové
webové stránky se nyní bude starat Evžen Hlavica. Proto bych
chtěl touto cestou panu Gajdošovi za celou farnost a zvláště za
všechny, kdo byli nejednou odkázáni na informace přes internet poděkovat: Pán Bůh zaplať a odměň!
o. Pavel

Dopis papeže Františka
všem rodinám
Možná bude „Prostřeno“
Kde? No přece na faře. Naše kuchyň je totiž ve vážném ohrožení. Na několika místech je prošlapáno linoleum, pod ním je
dřevěná podlaha, která má už nejlepší léta za sebou. Panty na
různých dvířkách postupně odcházejí. Kdo nevěří, ať se přijde
podívat, třeba i poradí, co s tím. Podle mě by na faře měla být
nová kuchyň se vším všudy. Náš bývalý kaplan Bohumil Svítok
svého času prohlásil, že v kuchyni na faře se čas zastavil v 70.
letech. Já nic proti těmto letům nemám, naopak na ně vzpomínám s nostalgií. Nicméně vařit se na vzpomínkách nedá. Jakýsi
finanční základ na rekonstrukci a případně rozšíření kuchyně
bychom měli. Teprve teď na náš účet přistála částka 190 000 Kč
z pozůstalosti o. Jaroslava. Jedná se o jeho důchodové připojiš-

Drahé rodiny,
stojím na prahu vašeho domova, abych s vámi hovořil o jednom
setkání, které se, jak známo, bude konat letos v říjnu ve Vatikánu.
Jde o mimořádné valné zasedání biskupské synody svolané proto,
aby se prodiskutovalo téma „Pastorační výzvy pro rodinu v rámci evangelizace“. Právě dnes je církev povolaná hlásat evangelium tím, že čelí i novým pastoračním potřebám, které se týkají
rodiny. Do tohoto významného setkání je zapojen celý Boží lid,
biskupové, kněží, zasvěcené osoby a věřící laici z místních církví
na celém světě. Všichni se na jeho přípravě aktivně podílejí konkrétními připomínkami a nepostradatelným přínosem modliteb.
Více než kdy jindy je podpora modlitby nezbytná a důležitá zejména z vaší strany, drahé rodiny. Toto synodní zasedání se totiž
bude zvlášť věnovat vám, vašemu povolání a poslání v církvi a
společnosti, problémům manželství, života rodiny, výchovy dětí
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a roli rodin v poslání církve. Takže vás prosím, abyste intenzivně
prosili Ducha Svatého, aby dal světlo synodním otcům a aby je
vedl v jejich náročném úkolu. Jak víte, po tomto mimořádném
synodním zasedání bude po roce následovat řádné zasedání,
které je pokračováním v tématu rodiny. V této souvislosti se ve
Filadelfii v září 2015 uskuteční i Světové setkání rodin. Modleme
se tedy všichni společně, aby těmito událostmi církev vykonala
opravdovou cestu rozlišování a osvojila si odpovídající pastorační prostředky, aby rodinám pomohla čelit současným výzvám ve
světle a síle vycházejících z evangelia.
Tento dopis vám píšu v den, kdy se slaví svátek Uvedení Páně do
chrámu. Evangelista Lukáš vypráví, že Panna Maria a svatý Josef
v souladu s Mojžíšovým zákonem přinesli do chrámu dítě, aby je
obětovali Hospodinu, a že dva staří lidé, Simeon a Anna, pohnuti
Duchem Svatým, jim šli vstříc a poznali v Ježíši Mesiáše (srov. Lk
2,22-38). Simeon ho vzal do náručí a děkoval Bohu, protože konečně „uviděl“ spásu; Anna přes pokročilý věk najde novou sílu
a začne všem vyprávět o dítěti. Je to nádherný obraz: mladí rodiče a dvě staré osoby se setkají díky Ježíši. Ježíš opravdu umožňuje setkání a sjednocení generací! On je nevyčerpatelný pramen
takové lásky, která překonává každou uzavřenost, osamělost a
zármutek. Na vaší rodinné cestě sdílíte mnoho krásných okamžiků: jídlo, odpočinek, domácí práce, zábavu, modlitbu, cestování
a poutě, skutky solidarity… Ovšem, chybí-li láska, chybí radost.
A tu pravou lásku nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, které
nám poskytuje světlo na naší cestě; dává nám chléb života, který je nám oporou při každodenní námaze na naší cestě.
Drahé rodiny, vaše modlitba za biskupskou synodu bude vzácným pokladem, který obohatí církev. Děkuji vám a prosím vás
i o modlitby za mne, abych mohl sloužit Božímu lidu v pravdě
a lásce. Ať vás všechny stále provází ochrana blahoslavené Panny Marie a svatého Josefa a pomáhá vám, abyste kráčeli sjednoceni v lásce a vzájemné službě.
Ze srdce prosím o Boží požehnání pro každou rodinu.

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já
miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“
Ježíš hned nato pokračuje slovy: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“
(Jan 13,35).
Chceš-li tedy hledat skutečný znak autentických Kristových
učedníků, chceš-li poznat jejich rozpoznávací znamení, měl bys
je najít v jejich vzájemné lásce.
Křesťané se poznávají podle tohoto znamení. A chybí-li, pak už
svět Ježíše v církvi neobjeví.
„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já
miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“
Vzájemná láska vytváří jednotu. Co však působí jednota? Ježíš
ještě říká: „Ať všichni jsou jedno… aby svět uvěřil…“ (Jan 17,21).
Jednota, která představuje přítomnost Krista, přitahuje svět,
aby ho následoval. Svět tváří v tvář jednotě a vzájemné lásce v
něj může uvěřit.

Ve Vatikánu 2. února 2014
Slavnost Uvedení Páně do chrámu

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já
miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“

FRANTIŠEK

Kristus ve svém projevu na rozloučenou nazývá toto přikázání
„svým“.
Je jeho, a proto je mu zvlášť drahé.
Nemáme ho chápat pouze jako nějakou normu, jako nějaké pravidlo nebo přikázání vedle řady jiných. Ježíš ti chce zde ukázat
jak žít, chce ti říct, na čem máš postavit svůj život. První křesťané stavěli toto přikázání za základ svého života. Petr říkal: „Především se mějte navzájem vroucně rádi“ (1 Petr 4,8).
Dříve než začneme pracovat, studovat, než jdeme na mši, před
jakoukoliv činností nejprve ověřme, zda mezi námi a těmi, kdo
s námi žijí, vládne vzájemná láska. Je-li tomu tak, pak vše má
cenu. Bez tohoto základu se Bohu nic nelíbí.

Slovo života na duben 2014
„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já
miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“ (Jan 13,34)
Bude tě zajímat, kdy Ježíš řekl tato slova. Hovoří tak před začátkem svého utrpení. Tehdy pronáší slova na rozloučenou, která
tvoří jeho závěť, a tato slova jsou její součástí.
Uvědom si, jak jsou důležitá!
Jestliže nezapomeneme na slova, která řekl před svou smrtí
otec, jak bychom mohli zapomenout na slova Boha?
Vezměme je proto velmi vážně a snažme se je do hloubky pochopit.
„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já
miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“
Ježíšova smrt se blíží, jeho slova to odrážejí. Jeho blížící se odchod
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vyžaduje především řešení jednoho problému. Jak to udělat,
aby zůstal mezi svými a nadále vedl svou církev?
Víme, že Ježíš je přítomný například ve svátostných úkonech,
při mši se zpřítomňuje v Eucharistii.
Ale Ježíš je přítomen i tam, kde se žije ve vzájemné lásce. Vždyť
řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém (a to
je možné skrze vzájemnou lásku), tam jsem já uprostřed nich“
(Mt 18,20).
Může být proto přítomný ve společenství, které opravdu žije
ve vzájemné lásce, a působit v něm. Prostřednictvím takového
společenství se pak může dál zjevovat světu a ovlivňovat ho.
Není to úžasné? Netoužíš po tom začít hned žít tuto lásku spolu
s dalšími křesťany kolem sebe?
Jan, který uvádí slova, nad nimiž se do hloubky zamýšlíme, vidí
ve vzájemné lásce přikázání par excellence pro církev, jejímž posláním je být společenstvím, být jednotou.

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já
miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“
Ježíš nám také říká, že toto přikázání je „nové“. „Nové přikázání
vám dávám.“ Jak tomu rozumět? Je to snad proto, že by předtím nebylo známé?
Ne. „Nové“ znamená, že je to přikázání pro „novou dobu“.
O co tedy jde?

Je třeba si uvědomit, že Ježíš za nás zemřel. Miloval nás tedy až
do krajnosti. Jaká ale byla jeho láska? Jistě ne taková jako naše.
Jeho láska byla a je láska „božská“. Říká: „Jako Otec miloval mne,
tak já jsem miloval vás“ (Jan 15,9). Miloval nás tedy toutéž láskou, jakou se milují on a Otec.
A takovou láskou se máme milovat navzájem, máme-li uskutečňovat „nové“ přikázání.
Takovou lásku ale my sami o sobě nemáme. Buďme však šťastní,
protože jako křesťané ji dostáváme. A kdo nám ji daruje? Do našeho srdce, do srdce všech věřících ji vlévá Duch Svatý.
Existuje tedy spřízněnost mezi Otcem, Synem a námi křesťany
skrze jedinou božskou lásku, která nám byla dána. Tato láska
nás včleňuje do Trojice. Tato láska nás činí Božími dětmi.
Právě díky této lásce jsou nebe a země spojeny jakoby mohutným proudem. Touto láskou je křesťanské společenství povznášeno do Boží blízkosti a božská skutečnost žije na zemi tam, kde
se věřící milují.
Nezdá se ti, že je toto vše božsky krásné a že křesťanský život je
mimořádně fascinující?
Chiara Lubichová

ZŠ Salvátor
Jarní Vídeň
Do tohoto krásného města se vypraví výběr žáků od 5. - 9. ročníku v pátek 11. dubna. Již se nemohou dočkat zajímavého programu, který na ně čeká. Jaké si nakonec přivezou zážitky, na to
si musíme všichni počkat až do příštího čísla ŽF.
Projektový den - Velikonoce 2014
Je už tradicí, že den před velikonočními prázdninami, letos tedy
16. 4. 2014, se na naší škole bude konat Projektový den s velikonoční tematikou. Na několika stanovištích si budou žáci moci
vyrobit mnoho velikonočních dekorací. Následovat bude křížová cesta pro žáky školy, no a pak už hurá na prázdniny, které
skončí až v pondělí 21. 4.
Akademie - 20. výročí založení školy
Letošní jubilejní školní akademie proběhne ve středu 7. května
od 15.30 h. Jednotlivé ročníky už pilně nacvičují svá vystoupení,
vyrábějí se kulisy a ladí hudební nástroje. Všichni rodiče, prarodiče a přátelé naší školy jsou srdečně zváni.
Lenka Adámková
Krajské finále ve fotbalu a basketbalu
Po vítězství v okresních kolech měli možnost naši sportovci
(starší žáci – kategorie 8. - 9.třída) poměřit síly s nejlepšími mužstvy z celého zlínského kraje. Fotbalisté hráli svůj turnaj v Luhačovicích a nevedli si vůbec špatně, obsadili konečné 3. místo.
Basketbalisté odehráli vynikající turnaj v Kroměříži, kde sahali
po vítězství v semifinále s pozdějším vítězem, nakonec z toho
byla těsná prohra a boj o třetí místo, který naši kluci zvládli.
Chtěl bych pochválit všechny nejen za příkladnou reprezentaci
školy, ale i celého okresu Vsetín. Začínáme získávat na prestiži
i za hranicemi okresu, což je pro naši malou školu velký úspěch.

Okresní finále v basketbalu
Naši mladší žáci (kategorie 6.-7. třída) se zúčastnili okresního finále v basketbalu a i zde jsme hráli významnou roli. Po bojích ve
skupinách se nám podařilo dojít přes semifinále s ZŠ Videčská
(sportovní škola z Rožnova pod Radhoštěm) až do samotného
finále, kde jsme nestačili na ZŠ Zubří a obsadili výborné 2. místo. I když z toho nebylo vítězství, chtěl bych kluky pochválit za
nasazení a bojovnost.
Norbert Škorňa

Zájem o lesní pozemky
Prosíme duchovní správce, aby oznámili ve svých farnostech,
že pokud by někdo ve farnosti vlastnil les nebo pole a chtěl jej
prodat, ať učiní nabídku k odprodeji příslušné farnosti nebo Arcibiskupství olomouckému, a to za běžnou tržní cenu. Stává se
totiž, že v důsledku nových předpisů je vyvíjen tlak na soukromé vlastníky lesa k unáhleným prodejům překupníkům.
Porada děkanů AO – 6. 3. 2014

Svátek Božího milosrdenství
Ve shodě s přáním Pána Ježíše se má slavit o první neděli po
Velikonocích, což vyjadřuje těsnou souvislost tohoto svátku s
tajemstvím Vykoupení. Liturgie tohoto dne nejplněji oslavuje
Boha v tajemství Jeho milosrdenství.
Svátek Milosrdenství nemá být jen dnem zvláštního kultu Boha
v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro všechny lidi a
zvláště pro hříšníky. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými
přísliby. Ten největší z nich spojil se svatým přijímáním přijatým
v tento den: je to příslib „úplného odpuštění vin a trestů“, čili
stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. Velikost tohoto svátku spočívá také v tom, že všichni, dokonce i ti,
kteří se obrátí až v tento den, mohou vyprosit všechny milosti
shodné s vůlí Boží.
Chci, aby tento obraz byl slavnostně posvěcen první neděli po
Velikonocích – řekl Pán Ježíš s. Faustyně – tato neděle má být
svátkem Milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl
útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro Mého milosrdenství; celé moře
milostí vylévám do duší, které se ke zdroji Mého milosrdenství
přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná
duše nebojí ke Mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.
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Tento svátek vytryskl z nitra (Mého milosrdenství), aby utěšil
celý svět a je stvrzen v hlubinách Mého slitování.
Přípravou na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě
korunky k Božímu Milosrdenství (začíná na Velký pátek, trvá
devět dní).
Z brožurky Ježíši, důvěřuji ti.

Mariánské informace
• Pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje je letos plánována ve dnech 21. - 27. září 2014. Pouť na Turzovku v sobotu
28. června 2014. Přijímám přihlášky.
• Seminář vnitřního uzdravení povede v ČM Fatimě Koclířov P.
Elias Vella od pátku 9. května 2014 do neděle 11. května 2014.
Od pondělí 12. května do 15. května 2014 povede P. Vella exercicie s podstatným tématem pro duchovní život: „Svátost smíření.“ Přihlášky na www.cm-fatima.cz
• V neděli 4. května 2014 se uskuteční v našem kostele 41. oblastní setkání členů Světového apoštolátu Fatimy a mariánských
ctitelů. Bude mimořádně v neděli, jelikož se zúčastní vzácní
hosté. Především nejvyšší představitel Světového apoštolátu
Fatimy prof. Américo Pablo López Ortiz z Portorika a charizmatický kněz Mons. Roland Berngeh, rektor kněžského semináře z Kamerunu. Možná bude přítomen i někdo z portugalské
Fatimy. Začátek přípravné části tradičně v 15.00 hodin. Informace a nácvik v 15.40 hodin. V 16.00 hodin zahájení a modlitba sv. růžence, v 16.30 hodin přednáška prof. América López,
v 18.00 hodin mše svatá. Po ukončení mše svaté bude adorace
a obnova zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Všichni jsou zváni.
• Přeji a vyprošuji všem čtenářům a farníkům hojnost Kristova
velikonočního pokoje a radosti.
Václav Chládek

Velikonoční koncert
„Christus resurrexit“
V sobotu 3. května v 18.30 hodin se ve farním kostele uskuteční
velikonoční koncert chrámového sboru a komorního orchestru
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při ZUŠ. Chrámový sbor uvede skladby starých mistrů i současných autorů z postního a velikonočního liturgického okruhu.
Kromě těchto dvou těles vystoupí také sólisté. Dalibor Pimek
přednese Koncert D dur pro violoncello a orchestr J. A. Reichenauera. V provedení trumpetistů Aleše Kučery a Pavla Sarníka
zazní Sonáta pro dvě trubky a orchestr P. J. Vejvanovského. Sopranistka Kateřina Václavíková zazpívá árii z Bachovy kantáty.
Varhany rozezní Marek Mikušek a Josef Kratochvíl.
Srdečně zvou učinkující

*

Bohumír Kratochvíl

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Ondřej Kyselý

Matyáš Filípek

Lešná
Sofie Marie Růžičková

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
JUDr. Ján Humeník *28. 7. 1947 †9. 3. 2014, Tolstého 1137
Augustin Pernický *10. 3. 1935 †19. 3. 2014, Jasenice 88
Elena Repatá *15. 1. 1941 †27. 3. 2014, Podlesí 291
Stanislav Štreit *29. 8. 1936 †29. 3. 2014, Krhová-Lesní 512
Jaroslav Cetkovský *29. 1. 1948 †30. 3. 2014, Poličná 73

Lešná
Metoděj Hruška *14. 6. 1935 †11. 3. 2014, Lešná 77
Vladimír Pecha *14. 9. 1931 †14. 3. 2014, Lešná 85

Příprava na křest dospělých ve farnosti Valašské Meziříčí

zleva: Pavol Melichárek, Jaromír Valeš, Michal Minárik, Marie Vychodilová, Eva Vychodilová, Gabriela Hubáčková, Václav Vrana,
Michaela Šnajdrová, Vlastimil Novosad, Veronika Vogtová, Anna Lušovská
Mám radost, že se letos v naší farnosti připravuje na křest tolik
katechumenů a katechumenek. Na druhé straně zveřejňuji tuto
fotografii s určitými obavami. Jako farář bych se měl zaručit za

všechny, kteří budou pokřtěni. Spoléhám spíše na modlitby našich farníků i na to, že se tito katechumeni budou v příštím roce
připravovat na biřmování.				
o. Pavel

Misijní koláč

Děkujeme všem, kdo koláče upekli, děvčatům ze ZŠ Salvátor spolu s pí uč. Černochovou, které prodávaly, a všem, kdo si je zakoupili.
Bylo vybráno 17 796 Kč a odesláno na konto Papežského misijního díla.
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První svaté přijímání v Lešné bude 1. června v 10 hodin

Martin Bednařík

Stanislav Kovařčík

David Janík

Tomáš Jiříček

Gabriela Šebestová

Natálie Kulajtová

Klára Horáková

Zuzana Holeňová

Soňa Hrušková

Aneta Pernická

Ježíš žije!
Ježíš uzdravuje!
Ježíš vyvádí ze smrti!

foto: Jan Peroutka

Požehnané Velikonoce plné
světla, pokoje, radosti,
naděje, víry a lásky
přeje všem čtenářům
Života farností, i těm, kteří
tyto řádky uvidí náhodou nebo
nedopatřením, Pavel Stefan,
farář Římskokatolické farnosti
ve Valašském Meziříčí.
P. S. Bůh, který je LÁSKA,
Tě miluje takového, jaký jsi!
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