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 „Tam, kde jsou vaše touhy, vaše práce, vaše lásky,
tam je místo vašeho každodenního setkání s Kristem.

Uprostřed nejmateriálnějších pozemských věcí je tedy místo, 
kde se musíme posvěcovat službou Bohu a všem lidem.

Zdá se nám, děti moje, že na obzoru splývají nebesa a země. Ale ne, místem, 
kde se opravdu spojují, jsou vaše srdce, když svatě prožíváte běžný život…“ 

(Svatý Josemaría Escrivá de Balaguer - zakladatel Opus Dei, Vroucně milovat svět, homilie z 8. října 1967)
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Velikonoce - svátky křtu

aj tak sa dá křtiť na Valašsku

foto: Jan Peroutka
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Při Velikonoční vigilii na Bílou sobotu bylo v našem farním koste-
le pokřtěno 11 katechumenů. Bylo to víc než obvykle. Chci však 
připomenout, že křty dospělých byly v naší farnosti i v uplynu-
lých letech, ne však v takovém počtu a ne vždy při Velikonoční 
vigilii. Někdy si to sami katechumeni přáli, jindy jsem rozhodl 
já. Ti letošní byli odvážnější, a proto jsem je povzbudil k tomu-
to veřejnému vyznání víry. Může to povzbudit mnohé věřící, že 
i jejich nepokřtění příbuzní najdou cestu ke křtu, a především 
se pak mnozí budou za tyto nově pokřtěné modlit.
Závěrečná příprava obsahovala dva důležité okamžiky. Přede-
vším přijetí těchto katechumenů olomouckým arcibiskupem 
mezi kandidáty na křest, a to v olomoucké katedrále. Dále to 
byla tři křestní skrutinia třetí, čtvrtou a pátou neděli postní. Po 
evangeliu a kázání předstoupili kandidáti před kněze a věřící. 
Nejdříve poklekli na znamení lítosti nad hříchy, pak jsme se za 
ně všichni modlili a nakonec následoval exorcismus – modlitba 
kněze za to, aby je Bůh chránil před nástrahami zlého ducha 
a přivedl je ke křtu.
Proto jsem všem pokřtěným položil celkem 4 otázky:

1. Jak jsi prožil obřad a setkání v Olomouci?
2. Jak jsi prožil tři křestní skrutinia?
3. Jak jsi prožil slavnost křtu a první svaté přijímání po křtu?
4. Jak jsi prožil čas po křtu?

Tady jsou některé odpovědi:
1.
• Byl to celkově velmi krásný zážitek... Nádherná katedrála. 
Mše, při které se hodně zpívalo, se mi taky líbila. Bylo skvělé, 
kolik se nás katechumenů v Olomouci sešlo a taky takové množ-
ství farářů (já osobně jsem tolik pohromadě ještě neviděla) při-
dalo na slavnostní atmosféře (mně určitě). Dojaly mě dívky, kte-
ré podávaly svědectví o svém křtu a přípravě na něj. Jsem moc 
ráda, že u toho mohla být moje kmotra, která si to taky užila.
• Z návštěvy arcibiskupství jsem byl paf, takové vřelé přivítá-
ní jsem opravdu nečekal. Nejvíce mě však z celého dne oslo-
vila svědectví, hlavně manželského páru. Bylo to povzbuzení. 
Utkvěl mi v hlavě příměr, že: „Bůh chce, ať skočíme z věže do 
bazénu, v kterém není ani kapka vody.“ A dále říká: „Když skočíš, 
já ti tam dám vodu.“

2.
• Slyšeli jsme čtení, která donutí člověka přemýšlet více než 
ostatní čtení. V těchto čteních je přítomna obrovská láska Boha. 
Bůh nerozlišoval, kdo je ta žena u studny. Jeho láskou uviděl 
člověk, který nikdy předtím neviděl (mohl vidět to, v co uvěřil), 
a nakonec vzkříšení Lazara - obrovský dar pro něj i jeho blízké. 
Po těchto čteních jsem se necítila sama. Uvědomila jsem si, že 
ve všech situacích, ať už těch dobrých anebo špatných, bude 
vždy Bůh se mnou.
• Při prvním skrutiniu jsem byl hodně nervózní. Po vaší mod-
litbě, při které jste měl ruce na mé hlavě, se mi hodně ulevilo 
a cítil jsem se šťastně.
• Při čtení některých vět z evangelií jsem si párkrát uvědomila, 
že tyto věty v určitých bodech zrovna vystihují mou momentál-
ní situaci a byly pro mne důvodem k zamyšlení.
• Protože jsem introvert, byla pro mě představa prožít skru-
tinia před lidmi v kostele docela náročná. Nemám ráda pozor-
nost. Nakonec jsem byla ráda, že jsem to zvládla, protože mě 
to psychicky posilnilo a připravilo na mši při křtu a mohla jsem 

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest! tak prožít svoje křtiny v opravdu velmi svátečním obřadu. Pří-
běhy i rozbor slovy kněze se mi líbily. Nejvíc mě upoutal příběh 
Samařské ženy a to díky tomu, že s ní Ježíš promluvil, ačkoli to 
ostatní považovali za něco špatného.

3.
• Křtiny pro mě byly velmi emotivním okamžikem. Občas (ješ-
tě při přípravě) jsem si říkala, jestli je nutné být pokřtěná. Vždyť 
na mše můžu chodit nadále, jak jsem byla zvyklá, jen tak, nepo-
křtěná. Ale ve chvíli, kdy jste mě polil svěcenou vodou, jsem si 
byla jistá, že jen tak je to správné, že tak to má být. Díky tomu 
teď navíc můžu přijímat svátosti, které mě hned napoprvé na-
plnily velikým pokojem.
• Před křtem se mi zdálo, jako by mě někdo pokoušel. Zdály se 
mi o tom i sny, v hlavě se mi honilo, zda to je správné rozhodnu-
tí, a jaké to asi všechno bude. V den křtu to však všechno zmize-
lo a já měla jasno, co chci. Chci být pokřtěna. Tak jsem v kostele 
předstupovala před oltář s odhodláním a s pocitem, že po tom 
moc toužím. V okamžiku křtu jsem pocítila úlevu, pocit toho, že 
jsem k Bohu zase blíže. Svaté přijímání - z prvního svatého při-
jímání jsem byla dost nervózní. Strach z toho, že udělám něco 
špatně, byl velký, ale položením hostie do mých úst přišlo po-
hlazení po mé duši.
• Samotný den křtu byl velmi výjimečný. Nejdříve pomazání 
ráno, které rozjasnilo moji mysl. Pak obřad křtu, kmotra, mí ro-
diče a všechen ten lid kolem. Byl jsem hrdý, že jsem mezi těmi, 
kdo přijímají křest. Od křtu jsem si sliboval úlevu od svých hří-
chů, že budou konečně smazány. A stalo se, úleva se dostavila 
hned po pokřtění.

4.
• Chtěla bych ještě zmínit adoraci na první pátek, která pro 
mě znamenala jeden z nejdůležitějších a jeden z nejkrásnějších 
okamžiků v kostele. Písně, přítmí, ticho, tiché modlitby. Ten den 
jsem se Bohu cítila tak blízko jako ještě nikdy. Uvědomovala 
jsem si, jaké mám štěstí, že mohu být pokřtěna v jeho jméně, 
jaké mám štěstí, že se k němu budu moci modlit, z toho všeho 
jsem se rozplakala. Nyní už vím, že tu nejsem sama a že Bůh je 
se mnou a když mu já budu projevovat aspoň trochu své lásky, 
tak ta má troška lásky se mi vrátí jeho absolutní láskou.
• Zažil jsem snad nejklidnější a nejradostnější týden za několik 
let. 
• Je to týden po křtu, co tohle píšu, a pomalu mi každým 
dnem docházejí určité věci. Důležité pro mě osobně. Nejen že 
mě přestaly trápit staré křivdy, když se moje duše očistila, ale 
došlo mi něco opravdu důležitého. Ať se bude dít cokoli, oprav-
du cokoli, vím, že s manželem všechno zvládneme. A hlavně 
to zvládneme společně. Žijeme v době, kdy člověk nic neřeší, 
no co, kdyžtak se jednoduše rozvede, vždyť je to tak běžné... 
Ale teď vím, že jen spolu zvládneme život, já a můj manžel! 
(K tomu jsem došla během přípravy, při křtu a taky na svatbě Irči 
Indruchové, na které byla velmi pěkná promluva.)

otázky připravil a ptal se o. Pavel

Velikonoční pastýřský list
Drazí bratři a sestry,
dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrt-
vých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to 
znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na 
setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.



4

Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. Neseděly doma se svou bo-
lestí a zklamáním, šly za Ukřižovaným a setkaly se s Božím po-
slem. Dostaly úkol povědět to učedníkům. Když poslechly a pl-
nily své poslání, sám Ježíš šel proti nim. Teď je poslal on sám 
k učedníkům se vzkazem: ať jdou do Galileje, že tam ho uvidí. 
A uviděli, přesto že šlo o zemi, které se říkalo Galilea pohanů. 
Nechce poslat do naší země pohanů dnes právě nás?
Mnozí rodiče vyrostli ve víře tím, že v ní vychovávali své děti, že 
sami dělali, k čemu vedli děti. Když zvěstovali Boží slovo a sami 
ho uskutečňovali, zakoušeli, jak je pravdivé a mocné. Když uvá-
děli děti do důvěrného rozhovoru s Ježíšem, sami zakoušeli 
jeho oblažující blízkost. Když vedli děti k službě lásky, objevovali 
samotného Boha působícího v nich.
Petr a Jan běželi ke hrobu spolu. Mladší a milující Jan byl rych-
lejší, první viděl otevřený hrob a v něm plátna, ale nevešel. Dal 
přednost Petrovi, jako by chtěl vzkázat i nám, že nadšená víra 
a vynalézavá láska jsou v církvi motorem, který potřebuje říze-
ní a jistotu autority představených. Viděli pruhy plátna, které 
omotávaly Kristovo tělo jako pouta, ale Kristus v nich už nebyl. 
Viděli znamení a uvěřili jeho poselství, přijali to, čemu dosud 
nerozuměli. Víra nepotřebuje důkazy a nestaví na senzačních 
zjeveních, ale umí číst Boží znamení. Vidí znamení a věří ta-
jemství, přijímá jeho poselství. Dar víry dává Bůh tomu, kdo je 
ochoten věřit, kdo o ten dar prosí.
Magdalena plakala u prázdného hrobu. Hledala Ježíše, chtěla 
aspoň jeho mrtvé tělo. Plná bolesti mluvila s anděly, dokonce 
i s Ježíšem, ale nepoznala ho. Teprve, když ji oslovil jménem, 
objevila svého Mistra. Objala mu nohy jako proroku a Božímu 
vyslanci. Ježíš však nestál o její vyznání. Teď nebyl čas na osobní 
útěchu. Bylo třeba hlásat světu Kristovo vítězství. Proto ji poslal 
vydat svědectví apoštolům. Formace dnešních apoštolů začíná 
v rodině. Mateřské slovo a svědectví o Kristově vítězství, moci 
a lásce buduje církev i vychovává budoucí kněze. Když rodiče 
dají život dětem, má Bůh koho volat. Když rodiče přivedou děti k 
přátelství s Kristem, má Bůh koho poslat, aby hlásal evangelium. 
Emauzští učedníci byli plní bolesti a navzájem se utvrzovali ve 
smutku a beznaději, takže nebyli schopni poznat Ježíše, ani když 
se k nim na cestě připojil. Nechal je vymluvit. Trpělivě naslou-
chal. Pak jim vysvětloval Písma, předával Boží slovo. Jejich srdce 
se začala uzdravovat, začalo jim být s Ježíšem dobře. Dokonce 
přestali myslet na sebe a naléhali na Ježíše, který dělal, jako by 
chtěl jít dál, aby u nich pojedl a přespal. Skutek lásky a spole-
čenství s Kristem učedníky osvobodily od smutku a beznaděje. 
Láska otevírá oči. V jejím světle poznáváme Boha, protože když 
milujeme, je v nás Bůh, který je Láska. A co teprve, když se spo-
lečenství s Kristem dovrší přijetím Eucharistie! To může zakusit 
každá rodina.
Ježíš jim zmizel z očí. Oni správně pochopili, že musejí spěchat 
do společenství církve. Proto se ještě v noci vrátili k apoštolům 
do Jeruzaléma. Tam se jejich víra upevnila a oni se ve společen-
ství církve znovu setkali s Kristem. Mluvili s apoštoly o Ježíši, 
a najednou ten, který byl přítomen v jejich myslích, stál upro-
střed nich. Lekli se. Nejsou obětí omylu? Viděli toho, kterého 
znali léta, a přece neměli jistotu. Vzkříšení není návrat k pozem-
skému životu. Zmrtvýchvstalý je tentýž jako Ukřižovaný, ale má 
tělo oslavené. Dotkl se jich, jedl s nimi, aby poznali, že on není 
přelud. Zmrtvýchvstalý odevzdal apoštolům největší plod své 
smírné oběti: odpuštění a pokoj. Dal jim moc odpouštět v jeho 
jménu, protože On sám v nich bude působit, zázračně uzdra-
vovat duše. Kéž bychom více chápali uzdravující sílu svátosti 
smíření a dovedli jí správně užívat, aby se skrze nás šířil pokoj, 
spása a uzdravení světa!

Tomáš ještě nevěděl, že poznání z Boží milosti dává větší jistotu 
než dotyk prstem. Pán se snížil k jeho pochybnosti. Ale zval ho 
k víře, protože křesťan je pozván ne k tomu, aby seděl v jistotě, 
nýbrž chodil ve víře. Milost otevřela Tomášovi oči, žasl, vyznal 
víru a klaněl se. Nepotřeboval víc.
Pak pomohl Ježíš s rybolovem. Zázračný rybolov už jednou za-
žili. To bylo jasné znamení. Byl to Ježíš. A tehdy jim řekl: Od ny-
nějška budete lovit lidi. Bylo správné, že se vrátili ke své práci? 
Dostali přece poslání svědčit o Zmrtvýchvstalém a získávat lidi 
pro Boží království, hlásat ze střech a ne stáhnout se do soukro-
mí. Pracovali do rána. Bez úspěchu. Úspěch daruje Bůh, zvláště 
když jde o spásu duší, o růst Božího království. Snad si vzpo-
mněli, že jim říkal: Beze mne nemůžete dělat nic. Teď uvěřili, že 
s Ježíšem je možné všecko.
Petr rád vyznal Ježíši svou lásku. Patřil mezi jeho přátele od po-
čátku. Ale třikrát? Snad si vzpomněl na svoje trojí zapření a za-
rmoutil se, ale o to pokorněji vyznal znovu svou lásku. Pán mu 
svěřil svou církev. Nežádal od Petra dokonalost, ale lásku. Pro 
jeho lítost a pokoru mu mohl odpustit a znovu darovat nevin-
nost. Petr věděl, že ho Ježíš zná i s jeho slabostmi. Tím více ho 
zavazovala Ježíšova důvěra. Příště už zbaběle neutekl, ale dal 
za Krista život.
Vítězný Kristus, který má všechnu moc v rukou, přikázal: Získá-
vejte za učedníky všechny národy, ale i všechny sousedy, blízké 
i vzdálené, příbuzné. Křtěte a učte je zachovávat moje slovo. 
Kolik je kolem nás těch, které je třeba pro Krista teprve získat? 
Kolik nepokřtěných? A kolik pokřtěných, ale nevyučených? Ko-
lik rodičů a kmotrů zanedbalo svůj úkol? Kolik lidí v mé blízkosti 
čeká právě na mě, že je přivedu ke Kristu?
Své poslání na zemi Kristus splnil a vrátil se k Otci. Šel nám tam 
připravit místo a zase přijde, aby nás vzal k sobě, abychom i my 
byli s ním ve slávě Otcově. I já mám v nebi připravené místo! To 
stojí za námahu, abych ho obsadil!
Apoštolové se modlili společně s Ježíšovou Matkou a s jeho pří-
buznými. Společně se připravili na vylití Ducha Svatého, který 
dal církvi život. Církev vždy roste ze společného slavení boho-
služby. I domácí církev každé rodiny roste ze společné modlitby 
a společné účasti na bohoslužbě. Rodina, která se modlí, trvá, 
říkala blahoslavená Tereza z Kalkaty, jak si opakovaně připomí-
náme.
Drazí bratři a sestry, mnozí jste udělali dobrou zkušenost spo-
lečné modlitby v adventu. Pokračujte v době velikonoční a pře-
čtěte si při modlitbě jeden odstaveček z tohoto dlouhého listu. 
Když podle toho budete i jednat, ožije a zazáří nejen vaše rodi-
na, ale celá diecéze. Stanou se z vás hlasatelé radostné zprávy 
a lidé si řeknou: Jak milé je vidět člověka, který přináší radost-
nou zprávu!

K tomu všem ze srdce žehná a pravou velikonoční radost přeje
arcibiskup Jan

V pátek 14. března 2014 se na faře ve Valašském Meziříčí kona-
lo první spolčo pro mládež. Sešlo se nás celých patnáct kousků.

 Setkání bylo spíše informativní a seznamovací. Pověděli jsme 
si, jak vznikl nápad založit společenství, co to vlastně je spole-
čenství a co je jeho cílem. Pomocí hry jsme se snažili zapamato-
vat jména ostatních, záliby, školu/práci a zjišťovali jsme, co by 
nás na spolču bavilo a co od něj očekáváme.

Nám, nám narodilo se... 
spolčo pro mládež
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Slovo života na květen 2014
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“
(2 Kor 5,20)

Tato Pavlova výzva ke Korintským následuje po ohlášení velké 
zvěsti, která je ústřední myšlenkou celého evangelia, totiž že 
Bůh pro Kristovy zásluhy smířil se sebou svět (srov. 2 Kor 5,19).
Smrtí svého Syna na kříži nám dal Bůh nejvyšší důkaz své lásky. 
Skrze Kristův kříž nás smířil se sebou.
Tato základní pravda naší víry je dnes zcela aktuální. Je zjevením 
toho, co celé lidstvo očekává. Ano, Bůh je svou láskou nablízku 
všem a každého horoucně miluje. Náš svět toto poselství potře-
buje. My ho však můžeme předávat druhým, když ho nejprve 
sami přijmeme, budeme si ho stále připomínat a uvědomovat si, 
že jsme touto láskou obklopeni, a to i tehdy, kdyby nás všechno 
vedlo k tomu myslet si opak.

Jelikož začínáme, a spolčo se teprve rozjíždí, stále čekáme na 
nové mladé lidi. Všichni mladí, neváhejte a přijďte! Nemusíte se 
ničeho bát, je to velká šance pro vás, tak ji zkuste využít. Moc se 
na vás těšíme! Přijďte si popovídat, zahrát si hry, zazpívat si, po-
modlit se, popřemýšlet a objevovat Boží působení v našich živo-
tech. Čeká vás parta skvělých lidí, spoustu zábavy, společných 
zážitků, legrace a hlavně budeme spolu a Bůh s námi – a o to 
tady jde. Scházíme se každý pátek po večerní mši svaté na faře. 
Vítáme všechny od 15 let nahoru!
Společně jsme již prožili několik pátečních večerů na faře, jed-
nou jsme se místo sezení na dřevěných židlích vydali na křížo-
vou cestu do přírody, společně jsme prožili Velikonoce, v blízké 
budoucnosti mezi nás zavítá host večera (sleduj vývěsky v kos-
tele), časem bychom spolu rádi prožili i nějaký víkend. Těšit se 
samozřejmě můžeš i na výbornou domácí buchtu a čaj. 
V dnešní době je velmi důležité, aby se mladí lidé scházeli a trá-
vili čas spolu, pomáhali si a společně prožívali víru (tak to aspoň 
my mladí vnímáme). Chtěla bych tímto poprosit i o modlitby za 
nás – mladé lidi, ať už do spolča chodíme, či nechodíme. Vaše 
modlitby a oběti Bůh jistě hojně odmění… a my ze spolča vám 
třeba jednou přijdeme umýt okna, shrabat seno nebo pohlídat 
malé děti!  Nebojte se ozvat a nám pomoct víru prokazovat 
skutky. Předem děkujeme!

Za spolčo pro mládež Eliška Pavelová a Zdislava Černochová
(Veškeré aktuální informace, plakátky, zkrátka to, co se ne-

vleze do Života farností, naleznete také na webu farnosti)

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“

Taková víra v Boží lásku však nemůže zůstat skryta v našem 
nitru, jak to dobře vysvětluje sv. Pavel: „… svěřil nám službu, 
abychom hlásali toto usmíření“ (2 Kor 5,18). Každému křesťa-
novi svěřil Bůh velkou zodpovědnost, aby svědčil o jeho lásce 
ke každému tvoru. Jak?
Naše veškeré chování by mělo vypovídat o důvěryhodnosti 
pravdy, kterou předáváme. Ježíš řekl jasně, že před tím, než při-
neseme svůj dar na oltář, měli bychom se smířit s naším bratrem 
nebo sestrou v případě, že by měli něco proti nám (Mt 5,23-24).
To platí především v našich komunitách - v rodinách, v různých 
skupinách, sdruženích, v církvích. Jsme tedy povoláni překoná-
vat všechny překážky bránící porozumění mezi lidmi a národy.
(…)

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“

„Kristovým jménem“ znamená „z jeho pověření“ - tedy být 
„jeho zástupci“, žít s ním a jako on, milovat se navzájem jako on 
miloval nás, bez vylučování a předsudků. Je třeba být připrave-
ni vidět a ocenit na našem bližním to dobré a být připraveni dát 
život jeden za druhého. Toto je Ježíšovo svrchované přikázáni, 
poznávací znamení křesťanů, dnes stejně platné jako za časů 
prvních Ježíšových následovníků.
Žít toto slovo znamená stát se těmi, kdo přinášejí smíření. 
Bude-li každé naše gesto, každé slovo, celé naše chování pro-
niknuto láskou, budeme se chovat jako Ježíš. Staneme se, jako 
on, nositeli radosti a naděje, porozumění a pokoje, tedy zname-
ním světa usmířeného s Bohem (srov. 2 Kor 5,19), toho světa, 
který celé stvoření očekává.

Chiara Lubichová

Knihy pro rodiče
Milí čtenáři Života farností, mám pro Vás tip na dobré knihy pro 
maminky, tatínky, rodiče a manžele - v Roce rodiny se jedná 
o aktuální téma.

Být dobrou mámou - Sharon Jaynesová
Po čem každá matka z celého srdce touží? Samozřejmě po tom, 
aby byla dobrou matkou a vychovala báječné děti. Ale co to 
znamená a jak takového cíle může dosáhnout?
Sharon Jaynesová nám prozrazuje vynikající a osvědčený recept 
na to, jak se stát dobrou matkou.
V úvodu autorka píše: Stevenovi: být tvou matkou se pro mě 
stalo největším Božím požehnáním.
Je to krásná věta, hluboká svým obsahem, kéž by ji mohla takto 
vyslovit každá maminka...
V knize je velmi čtivým způsobem popsáno sedm důležitých 
vlastností zbožné matky, pocházejících z 31. kapitoly knihy Pří-
sloví.
Kniha určitě stojí za přečtení! Mám ji přečtenou jednou a chys-
tám se to zopakovat.
 
Potřebuji tvou lásku - Ross Campbell
Tuto knihu ocenili mnozí rodiče, pedagogové a další lidé, přichá-
zející do styku s dětmi mezi druhým a dvanáctým rokem. Au-
tor, který je profesorem pediatrie a psychiatrie, pomáhá ve své 
práci porozumět důležitosti bezpodmínečné lásky pro zdravý 
vývoj dítěte. 
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zŠ salvátor

Poděkování
• panu Karlu Mohelníkovi, který s Martinem Chudým připev-
nil reflektor hezky ozařující obraz Božího milosrdenství.
•  Dále bych chtěl poděkovat Luboši Čaputovi z Lešné, který 
zařídil a vyběhal vše potřebné pro to, aby kostel v Lešné byl 
zařazen do projektu „Otevřené brány“. Díky tomu je zajištěn 
výklad pro návštěvníky kostela. Jsem potěšen, že zvláště v těch-
to dnech o sobotách a nedělích navštíví náš kostel průměrně 
60 lidí denně.

Broučci byli úspěšní
Krajské kolo celostátní přehlídky školních pěveckých sborů – 
15. duben 2014. To byla příležitost, ale také cíl pro malé děti 
z Broučků vidět nepoznané: jiné sborové kolektivy, jejich pro-
jev, zpívání, atmosféru, oblečení. Přesto, soutěž je soutěž, děti 
začaly prožívat své. Při akustické zkoušce sledovaly jiné sbory, 
pozorovaly, ani nedutaly, hodnotily: „Ti jsou dobří!“ Před naší 
zkouškou se Maruška O. několikrát ujišťovala, odkud má při-
cházet k sólu, kam se postavit, kam odejít, kdy začít. Je zřejmá 
velká nervozita, zároveň oceňuji ohromnou odpovědnost ma-
lého zpěváka. Je skvělá!! Filípek se bojí víc, ani se neptá. Zazpí-
vat prostě musí. Je taktéž úžasný. Zpíváme v pořadí čtvrtí. Děti 
už hodnotí: v jiném sboru je někdo lepší, někdo méně, něco je 
skvělé, někteří „suverenní, velcí“, museli začít znovu. Někteří 

„mají tón“ krásný, někteří zpívají náročné písně, někteří jedno-
dušší, mnozí se nám velmi líbí. Závěrečný verdikt poroty: oce-
nění získávají ti a ti ... na Broučky stále nedochází. Nakonec se 
přece jen dočkáme. Broučci získávají: Zlaté pásmo. Navíc jako 
jediný sbor krajské přehlídky – postup do Celostátního kola 
přehlídky školních pěveckých sborů konaném v Uničově. Děti 
jsou šťastné. V rozboru poroty pro Broučky zaznělo mnoho 
pozitivního: krásná hlasová výchova, výrazná srozumitelnost, 
nádherná sóla (děkuji Maruško, Filipe), síla sboru, zdravý hlas 
a přirozený projev, který se dotkne. Jsem na děti pyšná! Byly 
parádní. Ukázaly „strach“ v písni Strašidelná, náladu ve Valaš-
ské a byli citliví v písni Can you hear me. Jsou to skvělé a šikovné 
děti. To si myslím! 

Děkuji za ně. Žaneta Bezděková

Na otci záleží - Kevin Leman (jak otcové ovlivňují své dcery)
V životě a obzvláště v rodičovství existuje jen málo jistot, ale 
je tu jedna, kterou by měl znát každý otec: Vy jste klíčem k bu-
doucnosti své dcery! Mnohé studie prokazují, že otcové pomá-
hají svým dcerám vytvořit si vlastnosti, které jsou podstatné 
pro jejich úspěšný budoucí život. 
 
Jak vychovat děti a nepřijít o rozum - Kevin Leman
 Autor-psycholog, otec pěti dětí v knize uvádí sedm principů, jež 
učí sám život. 

To je moje dcera - Rick Johnson (jak otcova láska chrání a po-
siluje jeho dceru)
Tatínku, jste to právě vy, kdo utváří budoucnost Vaší dcery. Mů-
žete ovlivnit každý aspekt jejího života. Můžete jí ukázat, jak se 
má jednat se ženou, jak by se k ní muži měli chovat a jak se 
projevuje zdravá láska a náklonnost k ženě. 

To je můj syn - Rick Johnson (Co mohou matky udělat pro své 
syny?)
Čím jsou chlapci tak zvláštní?
Autor nabízí mužský vhled a upřímnou radu, porozumění a pod-
poru každé matce, která tápe, pokud jde o výchovu synů. 

Pět jazyků lásky - Gary Chapman
Manželský poradce přináší zcela nový pohled na manželské 
soužití: chcete-li prožít harmonický vztah, pak se potřebujete 
naučit hovořit jazykem lásky svého partnera (slova ujištění, po-
zornost, přijímání darů, skutky služby a fyzický kontakt).

Láska a úcta - Emerson Eggerichs
Žena má jednu důležitou potřebu - musí cítit, že ji manžel miluje. 
Pokud je tato její potřeba naplněna, je šťastná. Muž má také 
jednu důležitou potřebu - musí cítit, že si ho manželka váží. 
Když je tato jeho potřeba naplněna, je šťastný.
Jestliže některá z těchto potřeb naplněna není, situace začne 
být zoufalá. 

Tyto knihy z nakladatelství Návrat domů je možné zakoupit 
nebo si objednat v knihkupectví pana Zdeňka Adamce na ná-
městí.

Veronika Lvová

• který by o mě nestál, nechal by mě přijít na svět jen omy-
lem;
• kterému by na mně nezáleželo, neměl by ve mně zalíbení;
• který by mě s láskou nepřijímal takového, jaký jsem;
• který by si přál, abych z něj měl strach a úzkost;
• který by mě hodnotil jen podle výkonu;
• který by na mne číhal, aby mě přistihl při činu;
• který by mi nepřál žádnou lidskou radost;
• který by neměl pochopení pro mou slabost, nestálost a za-
pomnětlivost;
• který by litoval, že mi kdy dal svobodnou vůli;
• který by se na mne hněval a nechtěl mi dál odpouštět; 
• který by mi řekl, že jsem ho zklamal, a nechtěl mi dát novou 
šanci;

Nevěřím v Boha...

• který by si liboval v mém utrpení nebo byl netečný, když 
trpím;
• který by mi bránil růst, rozvíjet se a podnikat nové věci;
• který by měl raději ty, kteří nic neriskují, a tak si „neumažou 
ruce“;
• který by nijak nereagoval na mé otázky a hledání;
• který by mě opustil, jakmile se od něho začnu vzdalovat;
• který by se nechtěl dát poznat tomu, kdo ho s upřímností 
hledá;
• který by sám nehledal všechny, kdo ho ještě nezačali hledat.

Závěr nové knihy Kateřiny Lachmanové - Karikatury Boha - vyda-
lo Karmelitánské nakladatelství, k zakoupení u Zdeňka Adamce
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radost po odvedené práci 

OVOV – Okresní kolo – 2. 5. 2014 Valašské Meziříčí
Za účasti a dohledu jedné z patronek soutěže, bývalé olym-
pijské medailistky a mistryně světa Šárky Kašpárkové, se naši 
sportovci zúčastnili okresního kola OVOV (odznak všestrannosti 
olympijských vítězů). Soutěžilo se v disciplínách 60 m běh, kli-
ky, švihadlo, trojskok z místa, hod medicimbalem, běh 1000 m. 
Naši žáci se neztratili, naopak dosáhli krásného úspěchu, a to 
jak v kategorii jednotlivců, tak v soutěži družstev.
Kategorie jednotlivců: 
Veronika Štefková – 1. místo, Jindřich Vrána – 1. místo,
Ester Vančurová – 3. místo, Martin Štefka – 1. místo,
Šimon Vrána – 1. místo, Jonáš Vrána – 2. místo.
Všichni zároveň postoupili do krajského kola.
V soutěži družstev jsme obsadili krásné 3. místo, o což se za-
sloužili:
Petr Baričiak, Miriam Vančurová, Valentína Knápková, Kristýna 
Jančová, Samuel Bořuta, Radek Štefka, Tomáš Denk, Jan Koříst-
ka, Lukáš Křenek a Eliška Palátová.

McDonald´s Cup – turnaj I. stupně ve fotbalu
Naši nejmenší fotbalisté se zúčastnili známého turnaje ve fot-
balu – McDonald ś Cupu, a to v kategoriích 1. - 3. třída a 4. - 5. 
třída. I když z toho tentokrát nebyla žádná medaile, chtěl bych 
kluky pochválit za snahu, nasazení a bojovnost, tedy vlastnosti, 
které je provázely po celou dobu turnaje. Nutno podotknout, že 
u těchto nejmenších dětí není až tak důležitý výsledek, ale pře-
devším radost z pohybu a možnost užít si příjemné atmosféry 

turnaje. Pokud budou kluci postupně nabírat zkušenosti a mít 
možnost konfrontace s dětmi z jiných škol, věřím, že časem při-
jdou i úspěchy. 

Norbert Škorňa

Den Romů
Ve středu dne 9. 4. 2014 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
uskutečnila bohoslužba ke dni Romů.
Při bohoslužbě zazpívaly a zahrály na kytary a bonga děti 
z klubu Zeferino pod vedením vedoucí klubu Ireny Ševčíkové. 
Po bohoslužbě ještě následoval menší koncert. Děti ze sboru 
ZŠ Masarykova pod vedením vedoucího Ivana Kandráče zazpí-
valy překrásné písně. Jako doprovod jim zahrál na klavír Ivan 
Kandráč, na trubku Robin Kandráč a na saxofon David Kandráč. 
Sólový zpěv zazpívala Ivana Kandráčová a jako host zpívala 
slečna Veronika Kačová z Nového Jičína. Po bohoslužbě jsme 
měli pro návštěvníky kostela připravené menší dárečky, které 
děti samy vyrobily a namalovaly. Také si lidé mohli odnést re-
cepty na tradiční romskou kuchyni. Po bohoslužbě a koncertě 
jsme ještě poseděli na faře u menšího pohoštění pro děti a je-
jich rodiče (chlebíčky, čaj, kafe, buchty atd.) Zastavil se za námi 
i otec Pavel, poseděl s námi u čaje a povykládal si s námi. Byla 
to pro nás také pěkná chvíle. Tímto bychom ještě rádi poděko-
vali panu Jiřímu Dřímalovi za krásnou bohoslužbu, otci Pavlovi, 
Ivanu Kandráčovi, Veronice Kačové a všem dobrým lidem, kteří 
přišli! Děkujeme!!!!!

Za Klub Zeferino Kateřina Pechová
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hříchů. Panna Maria oproti tomu měla mateřskou láskou utě-
šit a připravit srdce lidí a vyprosit jim milost obrácení, uchovat 
a posílit ji v nich. Bez velkých slov vedl lidi k hluboké duchovní 
obnově:
(pokračování příště) 

připravil Václav Chládek

Chtěl bych čtenářům ŽF nabídnout ve dvou částech pohled na 
sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu, který má velkou zá-
sluhu na cestě ke svatosti bl. Jana Pavla II., jehož kanonizace se 
uskutečnila v neděli Božího milosrdenství 27. 4. 2014, v předve-
čer liturgické památky právě tohoto světce 28. 4.
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (1673 - 1716) patří k vel-
kým a zároveň k nejuznávanějším postavám v dějinách církve. 
Obrovské nasazení tohoto kněze, lidového misionáře a refor-
mátora, změnilo a ovlivnilo rozsáhlou část země na západě 
Francie. Svým dílem „O pravé úctě k Panně Marii“ uskutečnil 
Bohem svěřenou jedinečnou mariánsko-prorockou misii, která 
má právě dnes univerzální význam.
Ludvík Maria Grignion, nejstarší syn početné rodiny právníka 
z bretoňského městečka Montfort-sur-Meu, měl temperament-
ní povahu. Muž činu s postavou obra, navenek pokojný, ener-
gický, s velkou tělesnou silou a výbušnou povahou, byl zároveň 
přirozeně citlivý a skromný, měl cit pro umění a vyznačoval se 
brilantními intelektuálními schopnostmi. Vnitřně se už v raném 
mládí úplně zaměřil na Boha a Pannu Marii - stali se jeho svět-
lem. Jako 17letý se před svým přítele vyznal, že pro něho není 
větší štěstí než být u Marie a dát se Jí uvádět do všech pravd, že 
Ona je jeho oporou a stálostí.
Tuto oporu Grignion velmi potřeboval, protože ho brzy Bůh za-
čal uvádět do tajemství kříže. Když jako 20letý studoval teologii 
v Paříži, jeho hluboce nábožné a nekompromisní jednání lidi 
pobuřovalo. Považovali to za "přehánění zbožnosti". Grignion 
přesto všechno nesl všechna pronásledování s obdivuhodnou 
mírností a vždy zůstal přátelský a ochotný pomoci, takže o něm 
říkali: „Buď je blázen, anebo svatý.“ Ve známém kněžském se-
mináři v Saint-Sulpice, kde prostudoval skoro všechna dostupná 
díla z mariologie, dosáhla jeho láska k Panně Marii enormní roz-
voj a dostala hluboký teologický základ. Tak dozrával v marián-
ského apoštola, stal se bojovníkem za pravdu a jeho slova měla 
velkou moc. Už tehdy cítil: „Ovládá mě velká touha přičinit se o 
to, aby náš Pán a jeho svatá Matka byli milováni. Jako chudobný 
kněz chci venkovskému lidu vysvětlovat katechizmus a hříšníky 
vést k úctě k Nejsvětější Panně.“ V roce 1700, když měl Ludvík 
Maria 27 let, byl vysvěcen za kněze. Avšak ještě dlouho potom 
nevěděl, jak by se mělo uskutečnit toto jeho povolání. V doko-
nalé důvěře se nechal vést Pannou Marií a Boží prozřetelností. 
Dvakrát se pokusil vstoupit do kněžského společenství, ale po-
každé jeho pokus selhal. Pro spolubratry byly jeho ideály příliš 
vysoké, jeho neustálé nasazení příliš náročné a zničující a jeho 
misijní metody příliš provokativní. Nepochopení, osočování 
a tvrdé odmítání vedly opětovně k neúspěchu a k nucenému 
stěhování z jednoho místa na druhé, z jedné diecéze do další. 
Často stál tento zanícený apoštol nad ruinami svého snažení, 
přinucený k mnohotýdenní nečinnosti. Ale nikdy se nenechal 
znechutit. Všechna protivenství přijímal Grignion s nepocho-
pitelnou odevzdaností a poznával tak stále hlouběji nádheru 
a účinnou sílu kříže jako "zbraně na dobývání duší". Skrze utr-
pení mohl pomoci milosti, aby zvítězila v srdcích lidí. Ludvík Ma-
ria Grignion byl tak hluboce přesvědčen o nutnosti utrpení při 
dosahování úspěšného apoštolátu, že se při jedné lidové misii 
postěžoval: "Ctí si nás, všechno jde hladce. To nepřinese žádné 
ovoce, protože zde není kříž."
S horlivým nadšením kázal Grignion lidem o tom, co bylo tajem-
stvím jeho života a působení, o Panně Marii a o kříži. V nauce 
o kříži přinesl lidem na jedné straně Boží lásku a milosrdenství 
a na druhé straně je přivedl k uvědomění si hrozných následků 

Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Ludmila Sobotová *20. 1. 1927 †30. 3. 2014, Sklářská 646
Josef Kopřiva *12. 11. 1939 †1. 4. 2014, Jasenice 84
Marie Pilařová *26. 10. 1926 †13. 4. 2014, Bratří Čapků 683
František Výskala *23. 3. 1926 †8. 4. 2014, Krhová 157
Milan Konvičný *9. 7. 1942 †12. 4. 2014, Hrachovec 95
František Rusek *10. 1. 1928 †16. 4. 2014, Zašovská 313
František Majdloch *23. 1. 1934 †21. 4. 2014, Podlesí 145
Vlastimír Tichánek *24. 12. 1957 †30. 4. 2014, Podlesí 268
Anna Kovářová *31. 7. 1945 †2. 5. 2014, Hrachovec 194
Ludmila Jochcová *27. 6. 1948 †3. 5. 2014, Na Potůčkách 435
Miroslav Dytko *13. 12. 1945 †6. 5. 2014, Schlattauerova 540

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Ella Marie Surových
Pavol Jan Melichárek
Gabriela Hubáčková
Marie Vychodilová
Eva Vychodilová
Michaela Marie Šnajdrová
Václav Vrana
Jaromír Ondřej Valeš

Michal Vincent Minárik
Veronika Vogtová
Anna Lušovská
Vlastimil Jan Novosád
Vincent Tománek
Eliška Anna Sochorová
Anna Zavičáková

Lešná

Emma Marie Neubergerová
Kryštof Martin Dohnal
Antonín Jiří Holub

Zuzana Daniela Kovařčíková
Kateřina Topičová

Svátost manželství přijali

Valašské Meziříčí, kaple Hrachovec

 Petr Zatloukal  Markéta Perutková
 Šafaříkova 714/13  Kouty 230

 Radim Blažek  Gita Kučírková
 Janáčkova 763  Havlíčkova 860/7

 Jan Bártek  Klára Hlavicová
 Podlesí 360  Havlíčkova 1185

Lešná
 Petr Holáň  Irena Indruchová
 Zd. Fibicha 1213  Lhotka nad Bečvou 41
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Dotek milosrdenství
Žijeme v manželství už přes dvacet let, máme dvě děti. V našem 
okolí jsme byli vždy pokládáni za dobré, křesťanské manželství. 
Toto dobré manželství mělo své vzlety i pády a nebylo uchrá-
něno krizí…
Velmi bolestnou a závažnou krizi (doufám, že už poslední) jsme 
prožili před několika lety. Když se tak ohlížím nazpět a ptám 
se, proč se to stalo, vidím zcela jasně, že příčinou té situace byl 
hřích – hřích egoismu, neuspořádání a zotročení. To, co se teh-
dy dělo, bylo pro mě něčím strašlivým; nevěřila jsem, že se to 
může dít v našem manželství, že se to vlastně týká mě, mého 
manželství a mé rodiny. Hrozně jsme trpěli, velmi jsme jeden 
druhého zraňovali, nebyli jsme schopni spolu mluvit, nedokáza-
li jsme najít žádný kompromis. Postupem času jsme neměli ani 
sílu a odvahu se jeden na druhého podívat. Volala jsem tehdy 
v bolesti a zároveň s nedůvěrou k Pánu: „Proč já? Přece jsem 
vždycky byla s Tebou!“
To trápení, které jsme zakoušeli, nás srazilo na kolena. Zača-
li jsme se denně modlit korunku Božího milosrdenství, ještě 
jsem k tomu přidala krásnou modlitbu za uzdravení manželství, 
kterou jsem našla v časopise Milujte se! Stávalo se, že jsme se 
nemohli ani společně modlit; tehdy jsem o samotě padala na 
kolena a přímo vyla v zoufalé prosbě o milosrdenství. Byl to do-
slovně útok na nebe, pohnula jsem nebem i zemí – prostřednic-
tvím internetu jsem poslala desítky proseb o modlitbu známým 
i neznámým, kněžím a modlitebním společenstvím.
Ti nás poslali k jednomu knězi a ten zas do jednoho společen-
ství a k jedněm manželům. Vedly se dlouhé rozmluvy, byli jsme 
na manželských rekolekcích, ale především jsme se celou dobu 
modlili. I když to občas vypadalo, že se už nedá nic dělat, zůstá-
vala v nás obrovská důvěra v Boží milosrdenství. 
Vůbec nevím, jak dlouho to trvalo, vím jen, že vyproštění se 
z hříchu a uzdravení našeho manželství přišlo náhle, prostě 
jednoho dne. Nemuseli jsme spolu rozmlouvat, nikdo druhému 
nemusel ustupovat, kompromisy nebyly zapotřebí, protože se 
všechno stalo jasným, prostým a čistým. Jen jsme s mužem zíra-
li na to, co se dělo. Dokonce ani v té pro manžely nejhezčí době 

– v líbánkách – nám spolu nebylo tak dobře jako tehdy. S velkou 
něhou a láskou s manželem vzpomínáme na to nádherné obdo-
bí našeho života. Nikdy nedokážeme být Pánu dost vděčni za 
ten zázračný zásah do našeho života, za zázrak uzdravení a pro-
měny našich srdcí i těl.
Ať je tedy toto svědectví alespoň jakousi formou vděčnosti a zá-
roveň pobídnutím jiným, aby se denně jako my modlili korunku 
Božího milosrdenství a svěřovali Ježíšovi všechny své těžkosti, 
trápení svých blízkých, známých, přátel a kněží.
Pán Ježíš řekl sestře Faustyně a skrze ni každému z nás: „Jak 
veliké milosti udělím duším, které se budou tu korunku modlit, 
nitro mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se korunku 
modlí“. (Deníček, 847) „Skrze ni vyprosíš všechno, bude-li to, oč 
prosíš, shodné s mou vůlí.“ (tamtéž, 1731)
Pro něho nejsou nemožné věci – postačí mu důvěřovat a dát 
sobě i jemu čas!

Krystyna
SVĚTLO - 17. ČÍSLO/XXII. ROČNÍK, str. 5

• Z mariánské duchovní obnovy, konané 4. 5. 2014 v našem 
kostele za účasti prezidenta Svět. apoštolátu Fatimy prof. Amé-
rico Lopéz Ortiz a P. Rolanda Berngeh je zpracován záznam na 
DVD nosiči. Zájemci se mi mohou přihlásit. Cena kolem 150,- Kč.
• Připomínám termíny pouti Fatimského apoštolátu na Tur-
zovku v sobotu 28. 6. 2014 a do Medžugorje 21. 9. - 27. 9. 2014. 
Přijímám přihlášky.

Václav Chládek

Mariánské informace

aneb farnost pro misie 
Povzbuzeni úspěchem loňského farního jarmarku dovolujeme 
si vyzvat všechny k účasti na druhém kole. Nejde nám jen o to 
vybrat peníze ve sbírce na nějaký užitečný účel, ale společně 
něco vytvořit, setkat se… 
Kdo se může zapojit? Každý bez rozdílu věku, děti, rodiče i pra-
rodiče, skauti či školáci, různá společenství apod., prostě kdo 
umí něco vlastnoručně vytvořit. Může jít např. o: obrázky, ple-
tené, šité či háčkované výrobky, keramiku, malované hrníčky, 
výtvory z pedigu či papíru, batikované věci, bižuterii, dřevěné 
hračky, ale třeba i malované perníčky, sirupy, marmelády či co-
koliv jiného, co koho napadne. Vaše výrobky budou prodávány 
za symbolickou a dobrovolnou cenu. Samozřejmě i ten, kdo nic 
nevytvoří, se může zapojit a přijít si cokoliv zakoupit. 
Tentokrát jsme se rozhodli přidat i možnost přinést k prodeji 
věci pro děti či rodiny, které třeba již nepotřebujete, ale jsou 
stále v dobrém stavu a mohl by je rád využít někdo jiný. Např. 
oblečení, hry, hračky, knihy, sportovní potřeby apod. Něco jako 
bazar.
Všechny věci, které byste chtěli nabídnout pro jarmark, můžete 
donést jednak v neděli před jarmarkem, tedy 1. 6., do koste-
la do připravené krabice, jednak v průběhu týdne před akcí do 
farní kanceláře v úředních hodinách. Farní jarmark se uskuteční 
v neděli 8. června během dopoledních mší svatých na dvoře 
kostela v čase 7.30 – 11.00. 
Veškeré finance vybrané během akce chceme tentokrát věno-
vat na Papežská misijní díla, konkrétně na pomoc dětem v mi-
siích.

Za koordinátory Alžběta Dřímalová
(s příp. dotazy či návrhy se na mě můžete obrátit na mail 
dreamal@seznam.cz)

2. FARNÍ dobročinný JARMARK
Maminka s dcerou v tíživé životní situaci hledají podnájem bytu 
2+1. V případě nabídky kontaktujte prosím na čísle 775 523 810

Prosba

Dobročinný obchod
Veškeré informace o nově otevřeném obchodu vč. fotografií 
naleznete na webu farnosti www.farnost-valmez.cz

Setkání rodin

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí a farnost Zašová zvou 
rodiny našeho děkanátu 1. června 2014 v 15 hodin na Setkání 
rodin v Zašové. Bližší informace na webu farnosti.
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Láska, svatba, manželství
Schody z nebe, schody do nebe

V poslední době proběhlo a ještě proběhne v naších kostelích 
několik svateb. A to dokonce i v měsíci květnu. Je to nebývalá 
věc, řekl bych zázrak! Dá se ale říci, že je především zázrakem 
každá svátost, kterou člověk může během svého života přijmout. 
Ať je to křest, svaté přijímání, biřmování, kněžství, manželství, 
pomazání nemocných a samozřejmě zpověď neboli svátost smí-
ření. V každé svátosti totiž působí Boží moc díky největšímu zá-
zraku, kterým je vzkříšení Ježíše Krista. Za zázrak po výtce může 
být právě dnes považován každý sňatek, při kterém si snoubenci 
slibují lásku a věrnost, dokud je smrt nerozdělí. A pokud jsou to 
dnes mladí lidé okolo 25 let, dá se mluvit o zázraku 1. třídy. 
Za všechny svatby bych chtěl zmínit právě tyto: V Lešné 26. dub-
na měla svatbu Irena Idruchová a Petr Holáň. Je i pro mě dojem-
né, když přede mnou jako nevěsta stojí někdo, koho jsem učil 
náboženství od první třídy. Irena patřila do první 1. třídy, kterou 
jsem v Lešné učil. Když měla rok, zemřela jí maminka. Oporou ve 
víře jí byla babička a rodina ze strany maminky. 
10. května ve farním kostele ve Valašském Meziříčí měli svatbu 
dva mladí lidé, které z kostela neznám: Radim Blažek a Gita Ku-
čírková. Potěšilo mě ale, že se přesto rozhodli pro církevní sňatek 
a velice pozorně a s jakýmsi nadšením 
prožili i všechny přípravy před sňatkem. 
Věřím, že pro ně může být církevní sňa-
tek zároveň vykročením i k životu z víry. 
Každopádně se těším na další setkání 
s nimi a to nejen při křtu dětí. Zcela 
zvláštní pocit jsem měl, když u oltáře 
stáli Jan Bártek a Klára Hlavicová. Když 
jsem přišel do farnosti před dvaceti lety, 
měla Klárka jeden rok a Honzík tři roky. 
Velmi brzy jsem poznal obě rodiny, tak-
že znám nejen jejich rodiče, ale i jejich 
dědečky, babičky a další příbuzné. Ne-
musím tedy skrývat, že jsem měl radost, 
když jsem se dozvěděl, že ti dva spolu chodí a že je to už něco 
vážnějšího. Potěšila mě i atmosféra v našem kostele při této 
svatbě, málokdy doprovází na začátku společné životní cesty to-
lik přátel a známých, kteří nejsou členové rodiny. Klárku a Honzu 
doprovázeli především bratři a sestry z Neokatechumenátních 
společenství, kam chodí oni dva, a kam patří i jejich rodiče a pra-
rodiče. 
Ještě jednu svatbu bych chtěl zmínit. Ta sice nebyla církevní, ale 
proběhla v kapli v Poličné na Kotlině. Možná někomu bude vrtat 
hlavou, jak je něco takového možné. V místním tisku se dokonce 
objevil nadpis Civilní sňatek na církevní půdě. Chci tedy napsat, 
proč jsem výjimečně dal k tomuto sňatku dovolení. Oba, Eva 
Hilská i Jiří Hruboň, nejsou pokřtěni a církev občanský sňatek 
dvou nepokřtěných považuje za platné a nerozlučné manželství. 
Manželství totiž není jen věcí víry, ale i přirozenosti, do které 
Bůh vepsal svůj záměr, aby ti dva - muž a žena byli jeden člověk. 
S oběma snoubenci jsem osobně mluvil, nevěsta pracuje v naší 
charitě. Oba projevili zájem o přípravu na křest. Proto jsem jim 
řekl, že by v případě křtu obou z nich již nemuseli mít církevní 
sňatek, protože toto přirozené manželství se stane skrze křest 
manželstvím svátostným. 
Zázrak na Youtube
Když teď píši o sňatcích v naších farnostech, chci vzpomenout 
ještě jeden zázrak, který může povzbudit některé mladé lidi. Tak 
trochu sleduji písně na youtube a zajímá mě, proč ta či ona píseň 
má nebo nemá úspěch u posluchačů. U každé písně je totiž číslo, 

které vyjadřuje, kolikrát byla píseň zhlédnuta. No a při svém 
brouzdání na youtube jsem narazil na mimořádnou věc. Našel 
jsem píseň, kterou nazpívala česká zpěvačka, zpívá se v ní o Bohu, 
videoklip byl natočen v kostele nebo před kostelem a je o lás-
ce dvou lidí, kteří si navléknou prsteny a chtějí spolu žít, dokud 
je smrt nerozdělí. Představte si, že tuto píseň zhlédlo již téměř 
12 milionů lidí. Myslím si, že žádná jiná píseň v podání českého 
interpreta nedosáhla zdaleka takového počtu. Přemýšlel jsem, 
nakolik je to kvalitou písně, interpretky anebo poselstvím, které 
chce písní sdělit. Je fakt, že je to hit a videoklip je velice dobře 
natočený. Přesto tato píseň Terezy Kerndlové Schody z nebe má 
daleko víc shlédnutí než její jiné písně. A tak mě nenapadá jiné 
vysvětlení, než že i v naší době, ve které se rozvod stává běžnou 
záležitostí a mladí lidé žijí spolu nezávazně bez sňatku, přesto 
většina lidí někde v hloubi srdce touží po pevném vztahu, který 
se vyznačuje věrností a vytrvá pokud možno až do smrti jednoho 
z nich přes všechny těžkosti.
Jan Pavel II.
Ještě jednu skutečnost bych chtěl při této příležitosti zmínit. 
Všechny tyto svatby proběhly blízko datu svatořečení papeže 
Jana Pavla II. Málokterý papež věnoval tolik pozornosti man-
želství a všemu, co mu předchází a co ho provází. Několik roků 
probíhaly středeční audience na svatopetrském náměstí na toto 
téma. I u nás byla vydána úžasná kniha, ve které jsou jeho kate-

cheze. Jmenuje se Teologie těla. Věřím, 
že právě svatý Jan Pavel II. se bude při-
mlouvat za všechny tyto "blázny", kteří 
mají odvahu v dnešní době veřejně slí-
bit lásku, úctu a věrnost a že spolu po-
nesou všechno dobré a zlé až do smrti. 
Samozřejmě se dá předpokládat, že by 
se to mělo lépe dařit těm, kteří se podle 
slov sv. Pavla stali "blázny" pro Krista. 
Proto chci povzbudit všechny farníky a 
čtenáře Života farností, aby se modlili 
za všechny, kdo žijí v manželství. Mla-
dým manželům také přeji odvahu k dal-

šímu zázraku, kterým je otevřenost pro nový život. A to i přesto, 
že to někdy není jednoduché. Ze života maminky Jana Pavla II. je 
méně známá jedna skutečnost. Emilie Wojtylová byla ženou dost 
křehkého zdraví. První syn Edmund přišel na svět v pořádku. Stal 
se lékařem a zemřel mladý, když se nakazil spálou od jednoho 
svého pacienta. Po Edmundovi přišla dcera Olga, ale tady už pro-
blémy byly a malá Olinka zemřela krátce po porodu. A ohlásilo se 
třetí dítě. Lékař, který se paní Wojtylové věnoval, velikou radost 
zřejmě neměl. „Váš zdravotní stav je velmi slabý, uvažte dobře, 
do čeho jdete. Ten porod nemusíte s velikou pravděpodobností 
přežít. Bylo by lépe a pro vaše zdraví bezpečnější, kdyby... KDY-
BY...“ Paní Wojtylová porozuměla a bez dlouhého uvažování řek-
la jasně: „To dítě se narodí, i kdyby to stálo cokoliv.“ Dnes, když 
sedíváme na obraz svatého Jana Pavla II., můžeme říci, nebylo 
by na Petrově stolci tohoto papeže, kdyby nebylo hrdinské víry 
jeho matky a její důvěry v Boží prozřetelnost a pomoc. A nebylo 
by tohoto světce, kdyby jeho matka neřekla: to dítě se narodí, i 
kdyby to stálo cokoliv. 
Kéž všechny, kdo prožívají v manželství jakékoliv těžkosti, po-
vzbudí slova výše zmíněné písně: Bůh ví a také vyslyší. Těm, kdo 
prožívají v manželství vážnější krizi, může pomoci jiný videoklip. 
Je to píseň skupiny Elán Jedenácté prikazanie. Opět je zajímavé, 
že tato píseň má více shlédnutí než ostatní úspěšné hity této sku-
piny. Že by dnešní člověk nebyl tak beznadějně ztracený, jak se 
na první dojem jeví? Věřme tomu.

o. Pavel
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Bůh ví, že chci umřít vedle tebe...

Já vím, teď už nás hlídá...

Irena Indruchová a Petr Holáň
foto: Martin Lacko (včetně rukou s prstýnky na předchozí straně)

Gita Kučírková a Radim Blažek
foto: Jana Galetková

Klára Hlavicová a Jan Bártek
foto: Veronika Ježdíková

Eva Hilská a Jiří Hruboň     foto: Karel Husák
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Ježíš řekl apoštolům: „Pojďte za mnou 
a udělám z vás rybáře lidí.“ (Mt 4,19)
Modleme se za nově pokřtěné, aby v 
naší farnosti neprobíhal tento Boží ry-
bolov podle zásady, kterou vidíte na ce-
dulce u Bečvy.

Křesťan bez společenství věřících přátel 
je jako ryba na suchu.

Hospodinu svěř svůj osud, v něho důvě-
řuj, on sám bude jednat. (Ž 37,5)

Při Ježíšově jménu musí pokleknout ka-
ždé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí 
a každý jazyk musí k slávě Boha Otce 
vyznat: Ježíš Kristus je Pán. (Flp 2,10n)

Tatínku, chci ti něco pošeptat: „Jsi pro 
mě stejně důležitý jako maminka!“

Ve věčné lásce jsem se nad tebou sli-
toval. Neboť hory se mohou vzdálit a 
pahorky zakolísat, má láska se od tebe 
nevzdálí, má smlouva pokoje nezakolí-
sá, říká Bůh, který tě utěšuje. (Iz 54)


