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Neměj omezený obzor. – Rozšiřuj své srdce, až se stane všeobjímajícím, „katolickým.“
Nepoletuj jako slepice, když se můžeš vznést do výše jako orel.
Vůle. – Energie. – Příklad. – Co se má udělat, udělá se… Bez váhání…, bez dalších ohledů…
Bez toho by Cisneros nebyl Cisnerem,
ani Terezie de Ahumada svatou Terezií…,
ani Iňigo z Loyoly svatým Ignácem…
Bůh a odvaha! – „Regnare Christum volumus!“ – „Chceme, aby Kristus kraloval!“

(sv. Josemaría Escrivá, Cesta, bod č.7 a 11)
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20 let Základní církevní školy Salvátor - školní akademie

1. třída ukázala nejeden herecký talent

3. třída se také nenechala zahanbit

4. třída předvedla náročnou sestavu se švihadlem

loučící se 9. třída

2

20 roků ve Valmezu,
20 let na Salvátoru
Prožívám dvě velká výročí svého života. V srpnu to bude přesně
20 let, co jsem přišel jako nový farář do Valašského Meziříčí. Od
té doby je tady v našem městě Základní církevní škola Salvátor.
Dá se říct, že jsme tady začínali spolu.
Nejdřív se přiznám k určitým obavám, které jsem měl vůči
existenci této školy. Byl to jeden zásadní, řekněme, filosofický
problém. Děti nemají ke škole jako takové, až na úplné výjimky,
zcela kladný vztah. Škola je pro dítě trápením, břemenem, utrpením. Dá se říct křížem. Pokud pak dítě má ke škole záporný
vztah a tato škola je církevní, nevytvoří se také na celý život
negativní vztah vůči církvi a Božím věcem? Podobný problém
může nastat nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče. Když nastane
napětí mezi státní školou a rodiči, je to jaksi normální a příliš se
tomu nedivíme. Když je toto napětí vůči instituci církevní, je to
vždy bolavější a člověk hůř zpracovává pocit křivdy. Jinými slovy
od církevní školy a jejich učitelů toho rodič daleko více očekává a já dodávám, že tato očekávání mohou být často nereálná,
a tedy nespravedlivá.
Další otázka tedy zní: Jestliže jsou před námi rizika, bylo by
správnější vůbec se do některých podniků nepouštět? Odpovídám: Právě naopak! Čím větší užitek může nějaké dílo přinést,
tím větší rizika je třeba podstoupit. Co nic nestojí, za nic nestojí.
Kdybychom se chtěli vyhnout rizikům, člověk by nakonec nedělal nic. Nevstupoval by do manželství, nepřijímal by děti. Ze
strachu, aby náhodou něco nepokazil, by neudělal žádná důležité rozhodnutí. Určitě by se nestal např. knězem nebo řeholní
sestrou, protože po případném selhání mohou být důsledky
hrůzostrašné.
Tak ale nemůžeme přemýšlet. Je třeba se ptát, jaké plány má
s námi Bůh. Pak člověk podstoupí i rizika, protože ví, že Bůh má
dost moci dokončit to, co s námi započal.
Podobně se podívejme nyní na naši církevní školu. To, že je
v naší farnosti již 20 let, je jasným důkazem, že to byl Boží záměr.
Bůh by nedopustil něco, co by v konečném důsledku nepřineslo
více prospěchu než škody.

Chtěl bych tedy připomenout výhody naší školy a nakonec připojit i určitou výzvu.
1. Škola je velikou pomocí pro pastoraci ve farnosti. Poměrně
snadná je pro faráře komunikace jak se žáky, tak i s učiteli, případně s rodiči žáků.
2. Žáci školy se mezi sebou dobře znají a tato přátelství nebo
kontakty zůstanou i do dalšího osobního života i života ve farnosti.
3. Děti našich rodin mohou ve škole zakoušet určitý pocit bezpečí. Na státních školách by to měly daleko těžší již jen proto,
že jsou věřící a většinou pocházejí z početných rodin. Někdo
namítne, že je to jako ve skleníku. Já s oblibou uvádím zásadu,
že skleník je pro rostlinku v těžkých podmínkách velmi důležitý.
Teprve, když je rostlinka silnější a odolnější, je možné ji přesadit.
4. Vzhledem k rodinnému charakteru naší školy, hezkým vzájemným vztahům dětí již od raného dětství, je pro mnohé škola
nejen místem práce a povinností, ale také prostředím, do kterého se těší a ve kterém se cítí dobře. Kdyby se provedl statistický
průzkum na všech školách, kolik procent žáků chodí rádo do
školy, troufám si říci, že bychom nejen ve městě obsadili první
místo. A to je podle mne ta nejlepší vizitka pro školu.
V čem vidím hlavní výzvu do budoucnosti? Většina našich žáků,
dá se říci skoro všichni, pocházejí z věřících rodin, které dobře
znám z kostela. Moc bych si přál, aby do naší školy našli cestu
i ti, které prozatím neznám. To co je v Čechách docela běžné
(někde je dokonce většina žáků nevěřících a nepokřtěných), je u
nás v nedohlednu. Rozchod s církví je pro mnohé obyvatele našeho města natolik čerstvou záležitostí, že nechtějí ve své blízkosti nic, co by jim to připomínalo. Je možná změna? Vzhledem
k tomu, že je např. letos 12 dospělých zájemců o křest, bych v to
chtěl doufat. Až pomine hysterie s restitucemi a až se ve státním školství ještě zvýrazní některé problémy (drogy, alkohol
atd.), mohou mnozí přijít na to, že církevní škola je i pro nevěřící
dítě nejlepším řešením. Za to se můžeme do budoucna modlit.
P. Pavel Stefan, kaplan ZŠ Salvátor a farář farnosti Valašské Meziříčí

5. třída se svou pohádkou „O Popelce“

„Jsem Popelka“

„Jsme krásné víly“
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ZŠ Salvátor a farní kuchyň
Znáte to. Přicházíte domů po práci nebo náročnějším dnu a toužíte po jediném – v klidu si sednout a dát si čaj, kávu nebo třeba
večeři. Na silnicích dnes byly objížďky nebo jsme pracovali i za
nemocného kolegu, porouchal se nám přístroj nebo počítač na
pracovním stole, prasklo potrubí, byla přerušena dodávka elektřiny apod. Co asi bude v ledničce nebo již připraveno na stole?
Jak osvěžující je posezení v domácí kuchyni!
Podobně přemýšlím, když se žáky naší ZŠ Salvátor přicházívám
na faru, abych připravila některou z našich akcí, na nichž nám
otec Pavel velkoryse nechává vstoupit i do farní kuchyně. Připravujeme zde pravidelně Misijní koláč; postavy z Živého betléma, který hrajeme na náměstí, příjemně zahřeje teplý čaj z farní
kuchyně; Broučci se po náročné zkoušce rádi napijí z některého
pěkně malovaného farního hrníčku; v historii školy jsme farní
kuchyň využívali pro přípravu občerstvení pro přednášky pořádané naší školou; dodnes farní kuchyň dobře poslouží pedagogům pro občerstvení na různých duchovních akcích; někteří
z našich pedagogů se na faře zúčastňují setkání katechetů, kde
obzvlášť v zimním období teplý čaj neodmítají. Samozřejmě
bychom mohli jmenovat další akce, jako jsou roráty a snídaně,
skautské akce, nejrůznější společenství, charitní akce aj., kterých se naši žáci také účastní. Jsme vděčni, že fara je pro nás
takto otevřená – ráno, během dne nebo i večer.
Překvapuje mě jedna věc: na všech těchto akcích smíme vstoupit do kuchyně, ale když se rozhlížím po onom osvěžujícím klidném posezení v kuchyni pro domácí, zjišťuji, že ho kněží v naší
farnosti zdaleka nemají tolik. Zkrátka a dobře – obdivuji už několik let jejich toleranci. Děti přicházejí při našich akcích do kuchyně tuze rády, vyrušovat nechceme, ale někdy není vyhnutí a
občerstvujícímu se knězi do kuchyně prostě vstoupit musíme.
Zaradovala jsem se, když jsem v Životě farností četla o plánované rekonstrukci kuchyně. Myslela jsem, že již přišla ona chvíle,
kdy si také kněží budou moci v klidu sednout na čaj, kávu nebo
večeři – po dlouhé objížďce, několikahodinovém zpovídání,
zastupování za kolegu v jiné farnosti nebo po náročném jednání, a to nerušeně ostatními, kteří se na naší faře účastníme
konkrétních akcí. Bylo mi velkým překvapením, když otec Pavel
na pastorační radě přednesl námitky některých farníků proti
rekonstrukci kuchyně. Jistě je potřeba zohlednit naše finanční možnosti vzhledem k již běžícím nebo právě se rozbíhajícím
opravám. Snad budete souhlasit s tím, že je důležité pomyslet
i na vhodné zázemí spojené se stravováním kněží naší farnosti.
A pokud nám v tuto chvíli přicházejí na mysl slova – ale JÁ přece jím…, pak pomysleme, že existuje také TY, které může věci
vnímat jinak.
Inspirující je modlitba sv. Tomáše Mora: Dopřej mi chuť k jídlu,
Pane, a také něco co bych jed. Dej mi zdravé tělo, Pane, a nauč
mě s ním zacházet. Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro
kolem nás. Ať se hříchem nevyděsím a napravit jej umím včas.
Dej mi mladou duši, Pane, ať nenaříká, nereptá. Dej, ať neberu
moc vážně své pošetilé malé „já“. Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost abych chápal vtip. Ať mám radost ze života a umím
druhé potěšit.
Ludmila Černochová, členka pastorační rady za ZŠ Salvátor
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Prostřeno nebude!
Než začnu psát slíbený článek o farní kuchyni, chtěl bych vzpomenout vystoupení Broučků v rámci Noci kostelů. Na konci mi
Broučci pod vedením paní učitelky Žanety Bezděkové děkovali a děkovali! Jenomže já už v kostele nebyl. Musel jsem odjet
do kaple v Jasenici. Nicméně objevil jsem zvláštní dárek: Nástěnku plnou přání a díků našich dětí. Navíc mi Broučci ve škole
zazpívali píseň Leonarda Cohena Hallelujah se slovy Gabriely
Osvaldové. Česky zpívá píseň Lucie Bílá a je o Desateru Božích
přikázání. Zvláště chci poděkovat za excelentní pěvecký výkon
Jakuba Vrány z 5. třídy ZŠ Salvátor. Ještě se chci vrátit k výše
zmíněné nástěnce. Když je mi smutno, nebo když pochybuji
o smyslu některých činností , stačí si např. přečíst, jak jeden
chlapec napsal, že jsem podle něho nejlepším farářem na světě
(Ondřej S). A hned je člověku zase dobře na světě . Pak ještě
jiný hoch (Radek M. ) napsal: „Otče Pavle, jsme všichni na Vaší
straně!“ To člověka potěší, ne? Jenomže…
Když se jedná o novou farní kuchyň, tak to neplatí! Všichni mi ji
nepřejí. Chápu některé důvody. A proto jsem svolal pastorační
a ekonomickou radu, abychom o tom přemýšleli společně. Jaký
byl závěr jednání:
1. Vzhledem k tomu, že se nevybrala částka, kterou jsem podmínil rekonstrukci kuchyně, rekonstrukce se prozatím odkládá.
2. Nejdříve je třeba dokončit a splatit opravu střechy na kostele
sv. Jakuba.
3. Peníze, které se vybraly v rámci sbírky na kuchyň (60 000 Kč)
je možné použít na nejnutnější zařízení do kuchyně.
4. Rekonstrukci kuchyně je třeba dobře promyslet a připravit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o přestavbu a využití čtyř místností včetně odpadu, elektřiny, nové podlahy atd. je třeba počítat, že 500 000 Kč bude pravděpodobně málo a že je třeba
provoz na faře „odstavit“ na nejméně dva měsíce.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří na kuchyň přispěli větší

částkou a kteří mi mnohé dary předávali i osobně. Děkuji také
Lidce Černochové za článek do tohoto čísla Života farnosti. Přiznám se, že mě trochu mrzelo, že někteří chápali mou iniciativu
asi takto: Farář si chce postavit přepychovou kuchyň. Vzhledem
k tomu, že jsem zde již 20 let, musím být každým rokem připraven „jít o dům dál“. (Běda mi, kdybych chtěl zde na zemi někde
zapustit kořeny.) Mnohem vážnější důvod pro rekonstrukci kuchyně je tento: Představte si, že máte ve stávajících podmínkách vařit oběd třeba i pro 20 lidí. (Konference kněží děkanátu,
zpovídání před svátky) anebo nachystat snídani pro 150 dětí
po rorátech (např. párky). Mohu já tuto službu chtít v takových
podmínkách po někom, kdo pro farnost pracuje zcela nezištně a ve svém volném čase? Navíc kuchyň využívají kteroukoliv
denní dobu další skupiny ve farnosti. Mojí chybou však bylo, že
jsem dostatečně akci nepřipravil a neprezentoval. Vzhledem
k tomu, že teď bylo elegantním způsobem „zaplátováno“ linoleum v kuchyni, jsme z nejhoršího venku (úraz nehrozí a podlaha se dá vytírat). Proto bych chtěl dále s některými odborníky
připravovat projekt, a ve svůj čas chystanou rekonstrukci opět
otevřít. Zmíněných 60 000 Kč, které byly vybrány, nebudu používat na další dílčí „záplaty“, ale zůstanou připraveny na chystanou rekonstrukci. No, a pokud, dejme tomu, bude za 2 až 3 roky
v televizi Prostřeno, budeme si ve farní kuchyni nadále pohrávat s touto myšlenkou .
o. Pavel

Fotografie na titulní straně
Někdo se může ptát, kde jsem tohoto orla skalního vyfotil. Ve
kterých velehorách jsem se to asi pohyboval. Můžete být klidní,
prozatím se mi nesplnil sen fotit tyto ptáky v divoké přírodě.
Měl jsem ale štěstí. Když jsem před časem přišel do školy v Lešné, jedna žákyně se mě již v jídelně ptala: „Viděl jste ty ptáky?“
Já se ptám: „Jaké ptáky?“ „No přece na hřišti! Je jich tam plno:
orli, sovy, jestřábi a další.“ A tak jsem se ihned s fotoaparátem
na hřiště vypravil. Naštěstí ho mám stále sebou. Jednalo se o
Záchrannou stanici dravců a sov Seiferos, která tyto ptáky ukazuje dětem ve školách. Srdečně děkuji za možnost focení.
o. Pavel

Knížka do batohu
Na první straně pod fotografií orla jste si mohli přečíst dva citáty z knihy, která se jmenuje „Cesta“. Napsal ji teď již svatý
Josemaría Escrivá, zakladatel Opus Dei. Kniha se stala světovým
bestsellerem. Je v ní 999 krátkých myšlenek a úvah seřazených
do různých kapitol. Např.: Víra, Boží vůle, Maličkosti, Duchovní
dětství, Maria atd. Dá se číst postupně tak, že si člověk například každý den přečte jeden až pět bodů a trochu o nich přemýšlí. Jiná možnost jen tak si tipnout nějaké číslo, případně si
ho vylosovat a následně si přečíst myšlenku do dané situace.
Zažil jsem s touto knihou již mnoho radostných chvil ať již při
osobní četbě anebo třeba ve skupince lidí, kdy si každý mohl vybrat libovolné číslo. Někdy jsme byli doslova v šoku, jak to sedí.
Jindy to mohl být skoro trapas. Přiznám se i za sebe, jak knihu
znám, že jsem se bál před ostatními některých čísel. Naštěstí
byl ke mně Pán milosrdný a místo slov výtky jsem našel slova
povzbuzení. Kniha teď znovu vyšla v nakladatelství Cesta a je k
dostání u Zdeňka Adamce. Zvláště mladým by mohla zpříjemnit
některé chvíle o prázdninách. Rodiče nezapomeňte: Za dobré
vysvědčení knihu!
o. Pavel

Svatý Josemaría Escrivá
Svatý Josemaría Escrivá de Balaguer, zakladatel Opus Dei, se
narodil 9. ledna 1902 v Barbastru ve Španělsku. Kněžské svěcení přijal 28. března 1925 v Zaragoze. Dne 2. října 1928 založil
v Madridu z Božího vnuknutí Opus Dei.
Zemřel v Římě poté, co se naposledy s velkou láskou podíval na
obraz Panny Marie visící v jeho pracovně. V té době bylo Opus
Dei rozšířeno po všech pěti kontinentech a mělo více než 60
tisíc členů z osmdesáti zemí.
Opus Dei slouží Církvi ve stále stejném duchu plné jednoty s papežem a biskupy jako svatý Josemaría Escrivá.
Svatý Otec Jan Pavel II. svatořečil zakladatele Opus Dei 6. října
2002 v Římě. Církev slaví jeho památku 26. června.
Tělo svatého Josemaríi Escrivá odpočívá v prelátním kostele
Panny Marie Královny Míru v Římě v ulici Bruno Buozzi 75.
o. Pavel

Chtěl bych dát na mši
Tak se vyjadřují lidé, kteří chtějí, aby se při určité mši svaté
pamatovalo na jejich živé i zemřelé příbuzné. Myslím si, že to
může být z mnoha důvodů užitečné. Nejdříve je to modlitba
církve za živé i zemřelé. V neposlední řadě je to také příležitost,
jak dát dohromady rodinu, včetně těch, kteří do kostela chodí
velmi málo. Jsem překvapen, kolik je takových katolíků, kteří
přijdou do kostela jednou za rok, a to ne na Vánoce nebo na
Velikonoce, jak by někdo čekal, ale na mši za zemřelé příbuzné.
Kéž by tato tradice v našich rodinách vydržela. Nikdy nevíme,
pro koho z našich příbuzných to může být poslední příležitost v
životě slyšet radostnou zvěst o Bohu, který člověka nesoudí, ale
nabízí mu odpuštění a milosrdenství. Já sám jsem překvapen,
jak mě napadají docela jiné myšlenky v kázání, když například v
kostelních lavicích vidím tyto sváteční hosty. Jako by zemřelým
předkům i Pánu Bohu záleželo na tom, aby neodešli s prázdnou.
Se zapisováním mší svatých však mohou být spojeny i různé těžkosti. Prosím tedy o pozornost i pochopení následujících řádků.
1. Ve Valašském Meziříčí se zapisují mše svaté každé dva měsíce, a to přibližně začátkem předchozího měsíce. Například
2. června se zapisovaly mše na červenec a srpen. Ve středu
30. července se budou zapisovat mše na září a říjen.
2. Stále ještě, Bohu díky, platí, že zájem o mše svaté převyšuje
v naší farnosti možnosti. Ukázalo se to zvláště o prázdninách,
kdy se slouží o dvě mše svaté za týden méně než v ostatních
měsících. Proto nejednou při zápisu anebo po něm vznikají určitá napětí. Ti, na které se už nedostalo, to mohou vyčítat těm,
kteří přišli před daným termínem a také těm, kteří jim vyhověli
a mši zapsali. Uvedl bych proto znovu určitá pravidla, která by
měla platit:
Pokud někdo slaví životní jubileum např. 50, 60, 70, 75 let, nebo
zlatou či diamantovou svatbu, může nahlásit svůj úmysl a datum již před vyhlášeným termínem zápisu mší.
Také se stává, že někdo již před tímto termínem zapsal mši za
některou obec. Např. Hrachovec, Byninu atd. I toto je možné,
mám pro to pochopení.
Další výjimku tvoří ženy, které v pátek nebo v pondělí uklízejí
kostel. Dělají tuto službu naprosto nezištně, a tak si myslím, že
je to naprosto v pořádku, že si své mše mohou nahlásit již pře-
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dem. Nebylo by však správné, kdyby je někdo zneužíval a prosil
by je, ať jim zapíšou mše.
Ještě mohou nastat určité výjimky. Na faru přijde někdo, kdo
žije v jiném městě a při příležitosti mimořádné návštěvy, chce
již dopředu nahlásit mši za rodinu a na tuto mši hodlá přijet i se
svými příbuznými. Pak si myslím, že je možné udělat výjimku a
mši zapsat.
Jindy může jít kolem fary starý a nemocný člověk, kterého někdo výjimečně do města přivezl a on, protože se v daném termínu již na faru nedostane, tím méně může stát někdy v delší
frontě, jsem ochoten i tentokrát vyjít vstříc. Stejně tak to může
být v případě, že na faru přijde někdo, kdo do kostela vůbec
nechodí, v těchto věcech se vůbec neorientuje, a přesto chce
udělat něco pro své zemřelé příbuzné. Pak si myslím, že je pastoračně moudré, abych mu vyhověl, věci vysvětlil a povzbudil
ho, ať i nadále něco dělá v zájmu svém, v zájmu své živé i zemřelé rodiny.
Výše zmíněné výjimky mohou způsobit, že se hold na některé
zbožné a svědomité farníky, kteří respektují moje pokyny, již při
zápisu mši svatých nedostane. Tím spíše, že mají v úmyslu obsadit jen jeden, z určitých důvodů, důležitý termín, např. v neděli.
Co teď? Pokud je to člověk opravdu věřící, měl by se s tím smířit
a také se z toho poučit. Pokud je moudré, například z důvodu
setkání rodiny sloužit mši svatou opravdu v pevně stanoveném
datu a čase, ať mě příště kontaktuje s dostatečným předstihem.
Je také dobré využít možnosti nechat sloužit mši svatou na Svatém Hostýně nebo požádat o tuto službu kněze v pohraničí, kde
takový zájem zdaleka není. V tomto případě nevadí, že se člověk osobně mše nezúčastní. Vždyť mše svatá je vlastně ve skutečnosti jen jedna jediná. Je to oběť našeho Pána Ježíše Krista
na kříži, a ta se zpřítomňuje na našich oltářích.
o. Pavel

God is Gonna Cut You Down

Bůh je nakonec dostal

Můžeš si klidně házet kameny a schovávat svou ruku
Kout pikle na své kamarády
Ale jako že Bůh stvořil černou a bílou
Co bylo vykonáno ve tmě bude odhaleno na světle

David Allan Coe
Iggy Pop
Kanye West
Chris Martin
Kris Kristofferson
Patti Smith
Terrence Howard
Flea
Q-Tip
Adam Levine
Chris Rock
Justin Timberlake
Kate Moss

Sir Peter Blake
Sheryl Crow
Dennis Hopper
Woody Harrelson
Amy Lee
Tommy Lee
The Dixie Chicks
Mick Jones
Sharon Stone
Patricia Arquette
Bono
Shelby Lynne
Anthony Kiedis

Travis Barker
Lisa Marie Presley
Kid Rock
Jay-Z
Keith Richards
Billy Gibbons
Corinne Bailey Rae
Johnny Depp
Graham Nash
Brian Wilson
Whoopi Goldberg
Rick Rubin
Owen Wilson

Mohli jste si přečíst řadu jmen, některá známá, některá méně.
Některá pro mnohé překvapivá. Jsou to většinou herci nebo
zpěváci. Jedno mají společné: Propůjčili svou tvář a tak se vlastně podepsali pod úspěšný videoklip tradicionálu, který v závěru
své kariéry nazpíval Johnny Cash. Píseň se jmenuje God is Gona
Cut you Down. Volně se to dá přeložit: Bůh tě nakonec vždycky
stejně dostane. Tady jsou slova překladu písně převzaté z portálu Karaoke. Píseň si poslechněte na YouTube. Má již 19 miliónu shlédnutí. Třeba se díky vám dostane nad 20 miliónu!
o. Pavel
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Můžeš utíkat dlouho
utíkat dlouho
utíkat dlouho
Dříve nebo později tě ale Bůh stejně dostane
Dříve nebo později tě ale Bůh stejně dostane
Jdi říct tomu lháři
jdi a řekni tomu půlnočnímu jezdci
řekni tomu tulákovi, gamblerovi, pomlouvači
Řekni mu, že Bůh je dostane
Řekni mu, že Bůh je dostane
No, má svatá dobroto, nech mě říct ti novinku
má hlava je mokrá od půlnoční rosy
Klečel jsem na kolenou a mluvil s mužem z Galileje
Mluvil ke mně s takovým vlídným hlasem
Že jsem si myslel, že slyším anděle šoupat nohama
Vyvolal moje jméno a mé srdce se zastavilo
Když řekl: "Johnny, jdi konat mou vůli"
Jdi říct tomu lháři
jdi a řekni tomu půlnočnímu jezdci
řekni tomu tulákovi, gamblerovi, pomlouvači
Řekni mu, že Bůh je dostane
Řekni mu, že Bůh je dostane
Můžeš utíkat dlouho
utíkat dlouho
utíkat dlouho
Dříve nebo později tě ale Bůh stejně dostane
Dříve nebo později tě ale Bůh stejně dostane

Můžeš utíkat dlouho
utíkat dlouho
utíkat dlouho
Dříve nebo později tě ale Bůh stejně dostane
Dříve nebo později tě ale Bůh stejně dostane
Jdi říct tomu lháři
jdi a řekni tomu půlnočnímu jezdci
řekni tomu tulákovi, gamblerovi, pomlouvači
Řekni mu, že Bůh je dostane
Řekni mu, že Bůh je dostane
Řekni mu, že Bůh je dostane

Nový mail Života farností
Po měsíci provozu nových webových stránek naší farnosti je
zřejmé, že si našly své stálé místo na vašich počítačích, mobilech, tabletech a dalších zařízeních. Nejčastěji přicházíte na
web kvůli ohláškám a úmyslům mší svatých. Také je poznat,
když vyjde nové číslo ŽF. Své příspěvky, poznámky, připomínky, které se týkají jak webu tak ŽF můžete nově zasílat na mail:
zf@farnost-valmez.cz

První soboty
Když jsem první sobotu v měsíci dubnu přišel ráno ještě za tmy
ke zpovědnici, nevěřil jsem vlastním očím, kolik čtenářů ŽF se
rozhodlo udělat si novénu devíti prvních sobot v měsíci. U některých mě to zvlášť překvapilo a potěšilo. Věřím, že vytrvají a
časem někoho pro podobný skutek získají.
Prozatím platí, že se bude první soboty v měsíci zpovídat již přede mší svatou a pokud i nadále již po mši žádní zájemci o zpověď nebudou, mohlo by se zpovídání od 7.15 do 8.00 zrušit. Je
však i druhá možnost, ti kteří přijdou ke zpovědi až před osmou
hodinou, mohou po skončení zpovídání přijmout svaté přijímání, aby splnili obě podmínky této novény. Velmi také doporučuji
všem zúčastněným, aby si tu a tam znovu přečetli všechna zaslíbení i podmínky pro získání těchto příslibů. Najdete je v těchto
číslech ŽF: 4/2014 a 6/2013.
o. Pavel

Bohoslužby o prázdninách
Nebude-li v ohláškách uvedeno jinak, budou mše svaté ve farním kostele ve Valašském Meziříčí takto:
V pondělí pouze ranní mše svatá v 6.30 hodin.
V úterý pouze večerní mše svatá v 18.30 hodin.
Ve středu a ve čtvrtek pouze ranní mše svatá v 6.30 hodin.
V pátek ranní mše svatá v 6.30 hod a večerní v 18.30 hodin.
V sobotu ranní mše svatá v 6.30 hod a večerní v 17.30 hodin.
V neděli mše svaté beze změny: 6.30, 8.00, 9.30 a 18.30 hodin.
Ve středu bude od 18.00 hodin Fatimský apoštolát
Ve čtvrtek je od 18 do 19 hodin adorace se svatým přijímáním.
Ve farním kostele v Lešné, nebude-li uvedeno v ohláškách jinak,
je mše svatá ve čtvrtek večer v 17.15 hodin a v neděli v 8.30
hodin.
V kapli v Jasenici nedělní vše svatá v 10 hodin.
o. Pavel

Májové pobožnosti - poděkování
Stále věřím a doufám, že přijde renezance májových pobožností. Tak jak tomu bylo dříve, když lidé přicházeli ve velkém počtu.
Prozatím musíme být trpěliví. O to více chci poděkovat všem,
kteří každoročně organizují pravidelně večerní májové pobožnosti v našich kaplích na vesnicích. Za všechny jmenovat Hrachovec, Poličnou, Podlesí, Krhovou, Jasenici a Pernou. Pokud
jsem na někoho zapomněl, odpusťte, Pán Bůh o Vás ví.
Při májových ve Valašském Meziříčí jsme četli na pokračování
úžasnou knihu Maria, zrcadlo církve od papežského kazatele
Raniera Cantalamessy. Velmi mne zaujal následující úryvek.
V knize budeme pokračovat příští rok, dá-li Pán.
o. Pavel

Řekni nevěřícímu...
Blahoslavená Alžběta od Nejsvětější Trojice (karmelitka) píše:
„Nalezla jsem nebe na zemi, protože nebe je Bůh, a Bůh je v mé
duši. V den, kdy jsem toto pochopila, se ve mně všechno rozsvítilo a chtěla bych povědět toto tajemství všem, které mám ráda.“
Mocí milosti je „onen svět“pro nás světem, který máme v sobě.
Nevěrec se domnívá, že toto všechno je iluze a žádná skutečnost. Skutečnost je pro něho to, o čem se může přesvědčit zku-

šeností. Netuší, že se Bůh může jevit nekonečně skutečnější než
všechno, co nás ve světě obklopuje a co je vidět. Zkus se modlit,
zkus věřit, zkus přijímat svá utrpení, zkus navázat společenství s
jinými bratřími a prožívat zkušenost víry: Potom mi řekneš, zda
je tohle všechno pro tebe ještě iluze, nebo naopak zda to není
skutečnější než to, čemu říkáš skutečnost!
z knihy Maria, zrcadlo církve
od Raniera Cantalamessy

Neobyčejný sen

Sny jsou různé a na velkou většinu z nich zapomeneme dříve,
než se probudíme. Já bych chtěl napsat něco o snu, který se
mi hluboce vryl do života. Asi před rokem a půl jsem měl „živý“
sen, ve kterém jsem viděl Pannu Marii s Ježíškem na rukou. Při
této scéně jsem měl pocit nepopsatelného štěstí a blaženosti.
Nikdy předtím ani potom jsem nic takového nepocítil. V tom
snu říkám Panně Marii: „To jsem šťastný! Kdyby to tak už zůstalo.“ Ona mi na to odpověděla otázkou - „chceš být šťastný?“ A
pokračovala: „Modli se modlitbu z kancionálu na straně šestnáct a budeš šťastný. Toto pověz co největšímu počtu lidí!“ Nevyznělo to jako příkaz, ale jako vlídná nabídka. Sen skončil. Jak
jsem reagoval? Ráno jsem se honem šel podívat na stranu šestnáct v kancionálu a o snu jsem pověděl manželce, svým dětem
a nejbližší rodině. Modlitby ze strany šestnáct jsem se naučil nazpaměť a modlím se je denně. Na tento sen nelze zapomenout.
Čtenář Života farností
Poznámka o. Pavla:
Tohoto čtenáře dobře znám. Jsem přesvědčen, že jeho svědectví je věrohodné. Jedná se o modlitbu z Kancionálu č. 11. na
str. 16. Když jsem slyšel jeho vyprávění, hned mne napadlo, že
si někteří budou myslet, že jsem v č. 2 ŽF uvedl tuto modlitbu
pod vlivem výše zmíněného snu. Není tomu tak. Až teď jsem
se rozhodl, že modlitbu znovu zveřejním a sám jsem tohoto
farníka povzbudil, aby sen napsal pro náš časopis. Tak se splní
přání Panny Marie, aby to bylo sděleno co největšímu počtu lidí.
(Poslední čísla ŽF mají náklad 1 700 výtisků!) Opět prosím naše
farníky, aby se tuto modlitbu modlili za nové prostory pro ZŠ
Salvátor a za úspěšný průběh i finanční zajištění opravy kostela
sv. Jakuba v Krásně.

Modlitba k svatému Josefu

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
Pannou a Bohorodičkou, – a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal 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, laskavý 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 nebezpečí života, – tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel
– a proti všemu protivenství. – Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, – abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí – svatě žili,
zbožně zemřeli – a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen
Odpočinutí věčné dej zemřelým Pane, - a světlo věčné ať jim svítí.
- Ať odpočinou v pokoji. - Amen
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Slovo života na červen 2014
„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
(Mt 28,20)
Evangelista Matouš začíná evangelium připomenutím, že Ježíš,
jehož příběh vypráví, je Bůh-s-námi, Emanuel (srov. Mt 1,23).
Na závěr uvádí citovanou větu, ve které Ježíš slibuje, že i po
svém návratu do nebe zůstane stále s námi. Bude až do konce
světa Bůh-s-námi.
Ježíš se těmito slovy obrací na učedníky poté, co jim svěřil úkol,
aby šli do celého světa a přinášeli jeho poselství. Byl si dobře
vědom toho, že je posílá jako ovce mezi vlky a že budou muset ihned snášet odpor a pronásledování (srov. Mt 10,16-22).
Nechce je proto v jejich poslání nechat samotné. Ve chvíli, kdy
odchází, jim slibuje, že zůstane. Už ho neuvidí na vlastní oči,
neuslyší jeho hlas a nebudou se ho moci dotýkat, ale on bude
uprostřed nich jako předtím, dokonce ještě více než předtím.
Jestliže do té doby byla jeho přítomnost omezená na určité místo – na Kafarnaum nebo na jezero, horu či Jeruzalém – od této
chvíle bude všude tam, kde budou jeho učedníci.
Ježíš měl na mysli také nás všechny, kteří žijeme uprostřed složitého každodenního života. Jako vtělená Láska myslel asi na to,
že by chtěl být stále s lidmi, sdílet s nimi každou starost, radit
jim, jít s nimi ulicemi, vcházet do domů, oživovat svou přítomností jejich radost.
Proto chtěl s námi zůstat a dát nám pocítit svou blízkost, svou
sílu, svou lásku.
Lukášovo evangelium vypráví, že když ho učedníci viděli vystoupit na nebesa, „s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma“
(Lk 24,52). Jak to bylo možné? Zažili totiž pravdivost těchto jeho
slov.
Také my budeme plni radosti, budeme-li opravdu věřit Ježíšovu
příslibu:
„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
Tato poslední slova, jimiž se Ježíš obrací na učedníky, poznamenávají závěr jeho pozemského života a současně začátek života
církve. Ježíš je v církvi přítomný mnoha způsoby: v Eucharistii,
ve svém slově, ve svých služebnících (biskupech, kněžích), v
chudých, maličkých, v lidech na okraji společnosti…, ve všech
bližních.
My rádi zdůrazňujeme zvláštní Ježíšovu přítomnost, kterou
nám v Matoušově evangeliu sám odhalil: „Kde jsou dva nebo
tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“
(Mt 18,20). Ježíš chce být díky tomuto příslibu přítomný na každém místě.
Žijeme-li to, co nám přikazuje - zvláště jeho nové přikázání - můžeme zakoušet tuto jeho přítomnost také mimo kostely, mezi
lidmi, ať už žijí kdekoliv.
To, co se od nás žádá, je vzájemná láska, která slouží, chápe,
má účast na bolestech, úzkostech a radostech našich bratří. Je
to láska typická pro křesťanství, která všechno přikrývá a vše
odpouští.
Žijme tak, protože všichni máme možnost setkávat se s Ježíšem
již zde na zemi.
Chiara Lubichová
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ZŠ Salvátor
Vídeň očima žákyně 7. ročníku
Jeden dubnový pátek vyjeli žáci 5. - 9. ročníku, kteří se učí němčinu, na exkurzi do Vídně. Měli jsme mírné zpoždění kvůli zapomenutému pasu, ale vše nakonec dobře dopadlo. Po příjezdu
do Vídně jsme nastoupili na metro a vydali se na vídeňské atrakce. Bylo jich tam mnoho, ale my jsme šli pouze na Vídeňské kolo.
Všem se to moc líbilo, ale někteří by rádi šli i na jiné atrakce.
Poté jsme se opět metrem přesunuli ke katedrále sv. Štěpána,
kde jsme společně s Rakušany slavili mši svatou. Na náměstí
jsme si prohlédli morový sloup a kostel sv. Petra. Po návštěvě
kostela jsme měli asi 20minutový rozchod v jednom vídeňském
obchodě, kde si mnozí z nás nakoupili Mozartovy koule na památku. Díky sponzorům jsme si mohli zajít do cukrárny a vybrat
si ze 4 druhů dort. Všichni jsme si na něm pochutnali. S plnými
bříšky jsme se vydali na velikonoční trhy. Poté naše kroky zamířily na zámek Schönbrunn. Po krásné prohlídce jsme udělali
pár společných fotek. Při cestě na metro jsme si všimli živé sochy, která znázorňovala zlatého trpaslíka. Metro nás dopravilo k
Historisches Museum (Karlsplatze), ale bohužel jsme přišli příliš
brzy, a tak paní učitelka rozhodla, že navštívíme kostel Karlskirche. Metro nás poté opět dopravilo k našemu autobusu a my
se vydali na cestu domů. Všem se tento výlet moc líbil a všichni
jsme si ho moc užili.
Dorota Perutková
My Fair Lady
Na tento známý muzikál se do Městského divadla ve Zlíně vydali v úterý 10. června vybraní žáci II. stupně. Hudební komedie o
dvou dílech podle hry George B. Shawa a filmu G. Pascala "Pygmalion" se opravdu povedla. Tři hodiny a dvacet minut trvající
představení nadchlo žáky svým dějem, kostýmy i neustále se
měnícími kulisami. Ve zcela vyprodaném divadle s více než 600
místy se naši žáci chovali vzorně. Kéž by takových kulturních
chvilek mohlo být více.
Prázdniny 2014
Všichni se již na ně těšíme. Ať je prožijeme doma nebo v zahraničí, u rybníka, řeky, moře či na horách, kéž budou co nejvíc
slunečné a odpočinkové, abychom se všichni v pondělí 1. září
opět ve zdraví sešli na půdě školy. Těšíme se na nové prvňáčky,
na všechny novinky, jež nový školní rok 2014/2015 přinese a
také na nové deváťáky, pro které to bude rok poslední. Těm
současným přejeme co nejúspěšnější vkročení na střední školy,
a také aby na tu svou "základku" rádi vzpomínali.
Lenka Adámková

Humanitární pomoc pro Čačak
V polovině května zasáhly rozsáhlé oblasti
Srbska a Bosny a Hercegoviny ničivé povodně,
které si vyžádaly několik desítek obětí a způsobily obrovské škody na majetku.
Charita Valašské Meziříčí se zapojila do okamžité pomoci Srbsku, kterou inicioval městský úřad Valašské Meziříčí. Konkrétně pomoc
mířila do města Čačaku, se kterým Valašské
Meziříčí v roce 2005 navázalo partnerskou

spolupráci. Pracovníci zdejšího městského úřadu kontaktovali
přímo starostu povodní postiženého města a domluvili se na
konkrétní podobě pomoci.
Naše Charita věnovala materiální pomoc v celkové hodnotě
10.000,- Kč. Za tuto částku byly mimo jiné nakoupeny potřeby
pro kojence (mléko v prášku, dětské kaše, vlhčené hygienické
ubrousky), hygienické potřeby (toaletní papír, papírové ubrousky), trvanlivé potraviny (masové konzervy, polévky v sáčku,
čaje,…) a potřeby na úklid (odpadkové pytle, čistící prostředky).
Celou tuto materiální pomoc spolu s další materiální a technickou pomocí jiných institucí dopravil kamion, který vypravila
zdejší radnice přímo do Čačaku, kde si ji od zástupců našeho
města převzal tamní starosta.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Z večerů chval
Již více než dva roky se třetí pátek v měsíci scházíme po večerní
mši svaté ke chválám. Jsou ohlašovány jako Večer chval s přáteli
a příznivci Komunity Blahoslavenství, protože právě v této komunitě, do jejíž širší rodiny někteří patříme, jsme měli možnost
poznat krásu a hloubku spontánních chval. I když se nás neschází mnoho, jsme vděční za tuto příležitost otevřít svá srdce Pánu,
chválit ho za jeho lásku k nám a možnost rozpomínat se na
všechny její doteky v našich životech. Často je ani nevnímáme
nebo je bereme jako samozřejmé. A přece je tolik důvodů ke
vděčnosti! Proto se chceme se čtenáři Života farností rozdělit
alespoň o něco z toho, co během těchto večerů prožíváme.
Součástí našich Večerů chval je čtení z Písma sv., které nám spolu s krátkým komentářem poskytuje inspiraci pro modlitby a
zpěvy. Květnovým tématem Večera chval bylo evangelium ze
4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře: Jan 10, 1-11.
Některé myšlenky z tohoto večera nabízíme touto cestou i Vám.
10,1-2: Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi,
je pastýř ovcí.
Vždy, když Ježíš říká něco pro nás důležitého, používá slovo
amen. V tomto případě dokonce dvakrát. Podobenství je tedy
pro nás něčím velmi důležitým, něčím, čemu bychom měli věnovat velkou pozornost.
Stvořený svět, v němž žijeme, je „dobrý“ (Gn 1). Každá stvořená věc či bytost má v něm své místo. I náš život je zakotven v
tomto světě a svět je uzpůsoben k tomu, abychom v něm mohli
plnohodnotně žít. Je tedy pro nás důležité znát smysl a význam
věcí, které nás obklopují. V duchu tohoto podobenství je nám
k dispozici ovčinec obehnaný ohradou jako bezpečné místo k
odpočinutí, ovčinec má dveře, kterými vycházíme na pastvu
poskytující pokrm pro život a představující místo, kde svůj život
realizujeme. Zloděj i pastýř toto všechno ví. Liší se však v tom,
jakým způsobem tuto znalost využívají: zloděj k tomu, aby kradl,
pastýř k tomu, aby dopřál ovcím to, co potřebují pro svůj život.
Lupič přelézá ohradu, aby ho nikdo neviděl a mohl uskutečnit
své špatné úmysly, pastýř přichází k ovcím dveřmi, přímo. I v
našem životě je důležité rozpoznat, kdo to s námi myslí dobře
(kdo je pastýř) a kdo se nás snaží přivést do záhuby (lupič).
10, 3-5 Vrátný mu otevírá a ovce slyší jeho hlas. Volá ovce jménem a vyvádí je. Když má všecky venku, kráčí před nimi a ovce
jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale
utečou od něho, protože hlas cizích neznají.

Význam pastýře se v podobenství dále rozvíjí: je tím, kdo kráčí v
čele stáda („před nimi“), udává směr a hledá pro ovce vhodnou
pastvu. Dává pozor, aby žádnou neztratil nebo nenechal v ovčinci („když má všecky venku“). Jeho péče je obdivuhodná: každou
ovci zná a volá jménem. V tomto ohledu podobenství pravděpodobně záměrně překračuje rámec přirozeného pastýřského
života v Izraeli, protože stáda ovcí byla velká a ovcím se jména
nedávala, a nutí nás zamyslet se nad skutečnou pastýřskou péčí
Ježíše vůči nám: každého z nás zná jménem (zná každého z nás
osobně, zná nejen naši minulost a celou historii našeho života, ale zná naše jméno, v biblickém smyslu tedy naše poslání
a úkol zde na Zemi). Jestliže v tomto smyslu přemýšlíme nad
významem tohoto podobenství, naplňuje nás důvěra v Ježíše
jako pastýře - toho, kdo zná smysl a řád stvoření, naše místo ve
světě, nás samotné (s našimi chybami a nedostatky, ale i s našimi schopnostmi a obdarováními). On je tím, kdo o nás pečuje a
chce pro nás to nejlepší.
V biblickém podobenství (ale i ve skutečnosti) ovce znají hlas
svého pastýře: tady se však dostáváme k nároku, který toto podobenství na nás klade: pro ovce je samozřejmé, že svého pastýře znají a poznají po hlase. Pro člověka, který je na rozdíl od
ovcí skutečně svobodnou bytostí, to už tak samozřejmé není:
musí se sám rozhodnout poznávat hlas pastýře, musí chtít. Jen
tehdy, naučíme-li se poznávat hlas Ježíše v našem životě, budeme schopni číst v knize našeho života a nacházet Boží doteky a
působení v něm. A jen tehdy budeme umět odolávat svodům a
nástrahám falešných pastýřů a lupičů.
10, 6-7: Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co
tím chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu: Amen, amen, pravím vám,
já jsem dveře pro ovce.
Jak často se nám stává, že i přes dobrou vůli nepochopíme, co
nám Bůh určitými událostmi a situacemi v našem životě chce
říct! Máme však minimálně dva důvody, abychom neklesali na
mysli: zaprvé: není to nic zvláštního – vždyť Bůh nás ve všech
ohledech přesahuje a nikdy nebudeme schopni jej plně pochopit. Zadruhé: přirovnání ukazuje, že Bůh nad naší omezeností
a nechápavostí neláme hůl, ale právě naopak: znovu k nám
promlouvá a volí jiné přirovnání, jiný způsob. Nebojme se přiznat Bohu svou bezradnost, to, že třeba nechápeme, co se nám
zrovna v životě děje (třeba prožíváme něco bolestného či jinak
těžkého). Otevřme mu svá srdce a přiznejme svou bídu – On s
našimi limity počítá a záleží mu na tom, abychom nakonec porozuměli jeho působení v našem životě.
Již v prvním přirovnání byla řeč o dveřích – slouží ke vcházení
do ovčince (do místa bezpečí a odpočinutí) a pro vycházení (na
pastvu, tedy do každodenního úsilí o zabezpečení našeho života potravou a vším potřebným). Ve druhém přirovnání nám toto
Ježíš ještě zdůrazňuje: já jsem dveřmi, kterými můžeš bezpečně
vcházet a nalézat odpočinutí a bezpečí v mé lásce. Já jsem dveřmi, kterými můžeš vycházet do každodenního života, ke druhým lidem. Je to přirovnání o velké svobodě, kterou nám Bůh
dává: nedává konkrétní příkazy, ale jen způsob, jak se v životě
správně rozhodovat – skrze Něho, s Ním a v Něm (vzpomeňme
na sv. Augustina: miluj a dělej, co chceš).
10, 10-11 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem
přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř.
Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Kardinál Špidlík k první části desátého verše poznamenává, že
zloděj nic nemá, vše co má, si nakradl. Tedy nic netvoří, jen boří
a ničí. Vždy si na to vzpomeňme, když se budeme v životě rozhodovat a budeme muset rozlišovat, co je pro nás dobré a co ne.
Na pochopení druhé části verše jako by nás Ježíš připravoval
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celým předchozím textem. Přijmout za své, že život s Ježíšem
je životem v hojnosti, můžeme právě až ve světle veršů o dobrém pastýři: Ježíš je ten, kdo rozumí tomuto světu, kdo rozumí i nám a ví, co je pro nás nejlepší. Takovému pastýři stojí za
to důvěřovat. Jen tehdy, pokud přijmeme Ježíše jako dobrého
pastýře našeho života, do hloubky pochopíme a prožijeme, co
myslí výrazem život v hojnosti. Nejedná o bezstarostný život v
blahobytu, ale o život, v němž všechno, co žijeme (ať dobré či
těžké), může mít svůj smysl a může se stát místem setkání s ním,
s jeho láskou, která naplňuje srdce a dává pokoj. Takový život
je krásný, i když často těžký. A že to myslí opravdu vážně, nám
dokázal svou láskou projevenou až do krajnosti - na kříži.
Na závěr nezbývá než si přát, abychom uměli poznávat působení Dobrého Pastýře v našem životě a aby náš život byl Jeho
ustavičnou chválou.
Bohdan

Poděkování, dokud žijí.
Budou mít pokračovatele?
V měsíci listopadu 2013
jsme si při slavnostní mši sv. připomněli
20. výročí od postavení a posvěcení kaple v
Hrachovci a současně
byl požehnán nový svatostánek. Od této doby
uplynul nějaký čas a my
s velikým vděkem přijímáme skutečnost, že
Ježíš už nyní přebývá
v tomto svatostánku a
chce především přebývat v našich srdcích.
Hodně často se při různých
pobožnostech
modlíme za zemřelé
naše předky a vyprošujeme jim Boží milosrdenství, zvláště pak za ty, kteří se za svého
života podíleli na výstavbě naší kapličky. Bylo to jistě mnoho
obětí a hlavně modliteb. Některým z nich se vůbec nesplnil jejich sen, aby za svého života v naší obci viděli stát kapli či kostel,
o kterém snili. Většina ochotných aktérů výstavby kaple již jsou
na věčnosti a my jsme jim možná tak málo vděčni za to, že se
s pomocí Boží vůbec pustili do tohoto díla a my se dnes máme
kde scházet jak k modlitbě či mši sv.
A tak možná je dobré děkovat za minulost, žít přítomností a
prosit za budoucnost, třeba i této kapličky, aby tento Boží dům
nebyl nikdy opuštěn a nestál uprostřed naší obce coby pomník
minulosti.
V současné době se zde konají 1x za měsíc (podle časových
možností kněží) mše sv., příp. dle požadavku pohřby, mše sv.
pro mládež děkanátu před taneční zábavou.
Od měsíce ledna 2014 každé pondělí v 17.00 hod. zde ochotně
slouží jáhen p. Petr Vrána bohoslužbu slova. Od 18.00 hodin
je pak společenství Hnutí modlitby matek. Odevzdáváme své
děti Pánu Ježíši a modlíme se zvláště v tomto roce rodin za celé
naše rodiny.
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Každou neděli probíhá v kapli od 18.00 hodin modlitba sv. růžence, v postní době pak je to křížová cesta se zpěvy.
V měsíci květnu tak jako každoročně (dá-li Pán) se konají každý
den od 18.00 hodin májové pobožnosti (modlitba sv. růžence a
mariánské písně).
Ve fatimských dnech (každého 13.) v měsících květnu – říjnu
se scházíme k modlitbě sv. růžence a připomínáme si tak výročí zjevení ve Fatimě, neboť právě tuto sochu P. Marie v kapli
máme.
A protože jsme
všem
našim
předkům možná už neměli
možnost poděkovat za postavení
kapličky
a cítíme vůči
nim veliký dluh,
chceme touto
cestou už nyní
poděkovat především našemu
Pánu za toto
dílo a také všem
těm, kteří v současnosti
jsou
ochotni se postarat dle svých
možností např.
o úklid jak kaple
nebo jejího okolí (ženy ze společenství HMM), tak např. p. Kutálkovi a p. Pelcovi Jar., kteří provedli jarní ořez a úpravu křovin, během roku pak počítáme s nimi s pracemi souvisejícími
se sečením a odvozem trávy, také firmě C.B.G. V. M., která nyní
darovala kapli 2 nové reflektory na osvícení presbytáře, a také
p. Gondovi, za instalatérské práce v sakristii.
Díky za každé otevřené srdce pro službu a ochotné ruce pomoci
při provozu tohoto Božího domu, za každou modlitbu a i sebemenší dar. Díky za všechny ty malé či velké zázraky, které činí
náš Pán v našich životech.
Nechceme být žádnou přítěží pro farnost, ale místem modlitby
a setkávání s Bohem – oázou míru a pokoje v tomto uspěchaném světě.
Všichni farníci jsou v kapli v Hrachovci vždy srdečně vítáni!
ženy ze společenství Hnutí Modlitby matek

Ano, taková je láska Ducha Svatého. Být křesťanem, který se
zrodil z křestní vody a z Ducha Svatého, znamená nechat v sobě
milovat Boha. Naopak: Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože
Bůh je láska. V tom smyslu jsou vaše rodiny školou lásky i víry.
Předáváním umění milovat učíte děti poznávat Boha, který
je Láska. Svět bez lásky nemá budoucnost, a proto nemá ani
naději.
Odvěký nepřítel člověka, ďábel, kterého Ježíš na kříži porazil,
se pochopitelně stále snaží vyrvat Kristu ty, které on vykoupil. Proto svádí lidi k hříchu, proto útočí na manželství, někdy
sobectvím, chtivostí či nevěrností, někdy chce zatížit svědomí
hrozným hříchem potratů, ba dokonce útočí na manželství jako
instituci. Přesvědčuje lidi, že manželství je zbytečné a někteří
politici s ním vysloveně spolupracují, když ekonomicky znevýhodňují sezdané manžely. Lidská láska zlého ducha popuzuje.
Manželství je svátost lásky. A proto je ďábel touží zničit. Mnohé
manželské problémy však lze překonat odpuštěním, které je výsostným skutkem lásky a které ďábla doslova pokládá na lopatky. Když milujeme, vítězíme nad ďáblem. Mnozí to máte dobře
vyzkoušené.
Proto vás, přátelé, upřímně vyzývám, vzývejte denně Ducha
Svatého a proste ho i mnohokrát za den, aby k vám přišel. Nevíte, jak v určité chvíli reagovat, aby to bylo dobře, aby to bylo
podle slov Pána Ježíše? Řekněte prostě: Přijď, Duchu Svatý, a
dej mi světlo. Duch Svatý přijde a naučí vás všemu a připomene
vám všechno, co jsem vám řekl já, slibuje Pán Ježíš.

Pastýřský list Letnice 2014
Drazí přátelé,
v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím. Ježíš Kristus, když naplnil své vykupitelské poslání na zemi a jako vítěz nad hříchem a
smrtí se navrátil ke svému Otci, seslal své církvi Svatého Ducha,
aby on naplnil, co Kristus hlásal, aby uskutečnil Boží království
na zemi. O Letnicích se uskutečňuje nové stvoření. Naplňují se
starozákonní proroctví: Vložím svůj zákon do jejich nitra. Dám
vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. Ten, který nepřišel zákon zrušit, ale naplnit, v den, kdy si Izraelité připomínali
přijetí Zákona na hoře Sinaj, odevzdal své církvi Ducha Svatého
jako nový, duchovní zákon. Kdo má Ducha Svatého, miluje, tedy
zachovává největší přikázání, přikázání lásky k Bohu a bližnímu.
To platí pro všechny křesťany, ale přiznejme, že zcela zvláště
pro vás, manžele a manželky, protože vy jste přijali svátost
manželství jako svátost lásky. Vy máte stavovské poslání: být
zvláštními strážci lásky v církvi a ve společnosti. Ve svátosti
manželství se křesťanští manželé stávají znamením tajemství
jednoty a plodné lásky mezi Kristem a církví, a také se na tomto tajemství podílejí. Dostávají sílu, aby si navzájem pomáhali
ke svatosti v manželském životě a při rození a vychovávání dětí.
Rodina jako škola života a lásky je nejdůležitějším místem, kde
se další generace učí prakticky milovat skutečnou láskou, která
hledá dobro druhého a nevzdává se, ani když je to těžké, láskou,
která je obětavá a věrná, shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a
jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má
zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé
žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad
nikým nezoufá, všechno vydrží. Láska nikdy nepřestává.

Pociťujete slabost, máte v sobě nejistotu či chaos? Proste: Přijď,
Duchu Svatý, a ty sám mně vnukni, jak se mám modlit o sílu.
Apoštol Pavel vás ujišťuje: Duch přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, zač se máme vhodně modlit. A tu Duch
sám se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh,
který zná přesně, co je uvnitř, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.
Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že je to spolehlivá cesta. Sám vzývám tak krátce Ducha Svatého mnohokrát za den,
zvláště když mám něco říci. On skutečně přichází a působí. Vím
však, že se musím ještě mnoho učit a rád bych v tom pokračoval
společně s vámi.
Dnešním dnem končí doba velikonoční a vstupujeme do takzvaného období během roku, které skončí myšlenkami na poslední soud a slavností Krista Krále. Jestli jsme v jiných liturgických
dobách hleděli na biblická období dějin spásy, pak toto období
je obdobím života církve a působení Ducha Svatého, obdobím,
které spoluvytváříme jako spoluodpovědní. Žijeme ve světě,
kde je stálý boj dobra a zla. Lidé světsky smýšlející se někdy
hodně liší od našeho poslání. Nezapomínejme, že dary Ducha,
zvláště poznání Boha a schopnost milovat, nám byly dány proto,
abychom mohli být užiteční. Ty dary nemáme jen pro sebe. Čím
více jich rozdáme, tím budeme bohatší, protože Bůh je štědrý
a naší velkorysostí se nikdy nedá zahanbit. Ničeho se nebojme, pokud se necháme vést Duchem Svatým. Žijte duchovně,
a nepropadnete žádostem těla. Zakusíte bohaté plody života v
Duchu Svatém, protože ovoce Ducha je láska, radost pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Těším
se, že i toto bohatství zazáří v našich rodinách, že nebudeme
tyto vlastnosti jen čekat od druhých, ale sami se těmito plody
staneme přitažlivějšími pro lásku druhých. Na každé rodině zá-
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leží. Čím krásnější a pevnější bude rodina, tím šťastnější bude i
naše společnost.
Přijď, Duchu Svatý, a přebývej v našich rodinách, aby byly
chrámem tvé lásky, místem, kde roste Boží království, nová
kultura života a nová civilizace lásky.
O to spolu s vámi usiluje a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Novéna odevzdanosti
Autorem této krátké,
jednoduché pobožnosti
je italský kněz Don Dolindo Ruotolo, který zemřel 19. listopadu 1970
ve věku 88 let. Svatý
otec Pio mu jednou
řekl: „Ve tvé duši je celé
nebe.“ Ve svém obrovském utrpení v průběhu svého života se Dolindo stával stále více
dítětem, které se zcela
odevzdávalo nebeskému Otci. Na každý den
novény je určena pouze
jedna krátká modlitba,
která vyjadřuje spiritualitu tohoto kněze. Knížečka je k dostání za 19 Kč u Zdeňka Adamce. Mnozí farníci ji
ostatním vřele doporučují.
o. Pavel
1. den novény
PŘENECH MI SVOJE STAROSTI

jsem „dostal do ruky veslo“ technické realizace ŽF. Posledním
impulsem byla letošní Noc kostelů, kde byla mimo jiné zmínka
o vitrážích v našem kostele a více lidí se nemohlo vždy shodnout na světci, který je na vitráži vyobrazen. Možná jste na tom
podobně jako já, že chodím do kostela mnoho let (odmalička),
a vlastně mnohdy ani nevím, co v našem kostele všechno je (oltáře, obrazy, sochy, malby, vitráže...), kdy byl kostel postaven,
jaká je jeho historie, jaká je historie našich dalších kostelů i celé
naší farnosti. Na stránkách ŽF se proto pokusíme něco málo na
toto téma napsat. A může to být i taková příležitost postupně
připravit materiál pro vydání nějaké publikace o naší farnosti
a našem kostele, zvláště když si za pět let připomeneme 600
let od chvíle, kdy se objevila o našem kostele první písemná
zpráva (roku 1419). Rád bych při té příležitosti poděkoval panu
Mgr. Zdeňku Pomklovi, který bude garantem historické části a
pokud bude potřeba, zajistí spolupráci i s nějakým historikem
umění. A protože v tomto poměrně rozsáhlém čísle ŽF zbylo
trochu místa a byla řeč o vitrážích v našem kostele, můžeme
začít zrovna třeba těmi vitrážemi - konkrétně vitrážemi v presbytáři. Co je to vůbec vitráž? Vitáž je zjednodušeně řečeno
okno, které se skládá z mnoha různých, nejčastěji barevných,
skel, která jsou pospojována olovem a tvoří jako celek nějaký
obraz. V našem kostele jsou všechna okna zasklena vitrážemi
světců. Vitráže v našem kostele jsou poměrně mladé, zhotovila
je v roce 1903 firma B. Škardy z Brna. Zajímavostí je, že původní nabídka počítala s vyhotovením jiných světců, než tam nyní
jsou (ale o tom zase třeba přístě). V presbytáři se nachází čtyři
vitráže vyobrazující sv. Vojtěcha, sv. Václava, sv. Jana Křtitele
a sv. Pavla, apoštola (zleva při pohledu čelem ke svatostánku).
Úkol nejen pro děti: Co je typickým atributem (znakem, se kterým je světec vždy vyobrazován) pro tyto čtyři světce? Zeptejte se děti svých rodičů, co o těchto světcích vědí a co si myslí,
že bylo důležité v jejich životě, že je Církev uctívá jako svaté
- a tedy hodné následování. (Můžete nám odpovědi své i svých
rodičů napsat na zf@farnost-valmez.cz).
Evžen Hlavica
děkuji za odbornou pomoc Prof. PhDr. Ing. Jan Roytovi - českému historiku umění a odborníku na ikonografii
a hagiografu panu Janu Chlumskému

Proč se tak neustále znepokojuješ a trápíš?
Přenechej mi své starosti a všechno se uklidní.
Vpravdě ti říkám,
že každý úkon opravdové,
hluboké a úplné důvěry, vyvolá účinek,
který si tak moc přeješ,
a tvoje obtížné situace se vyřeší.
„Pane Ježíši, úplně se Ti odevzdávám,
postarej se o všechno.“

svatý Vojtěch

svatý Václav

svatý Jan Křtitel

svatý Pavel, apoštol

Z historie naší farnosti
Už několik let přemýšlím o tom, že naší farnosti schází nějaká
publikace o naší farnosti, o našich kostelích (poslední ucelená
publikace je z r. 1940 - Dějiny farnosti Valašské Meziříčí od Františka Šiguta). Už více než před dvaceti lety, kdy jsem měl možnost strávit nějaký čas na faře, jsem přišel do kontaktu s farní
kronikou, kde byly mnohdy zajímavé a někdy i úsměvné zápisy.
Dalším impulsem byla před více než pěti lety skutečnost, že
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První svaté přijímání
Valašské Meziříčí 15. 6. 2014
Bačová Jana
Bučo Jakub
Capil Lukáš
Hellerová Anežka
Chaňo Viktor
Jemelík Tomáš
Kolářová Tereza
Košárek Václav
Kundrátová Pavla
Machačová Vendula
Marek Kristián
Matyska Marek
Pernická Pavla
Pospíšilová Tereza
Sulovská Vendula
Triebenekl Jakub
Válečková Tereza
Žilinská Kristýna

Bártek Petr
Bureš Jiří
Capil Vlastimil
Hrachovcová Aneta
Chýlková Linda
Kabeláč Tomáš
Komendová Adéla
Kubját Matěj
Kutějová Kateřina
Málek Lukáš
Marušáková Eliška
Mucha Matyáš
Petrovická Hedvika
Slovák Vojtěch
Štefková Veronika
Trusina Václav
Vrána Jindřich

Bartoňová Natálie
Bušová Markéta
Dostal Daniel
Hrušková Linda
Janíková Adéla
Kabeláčová Tereza
Košárek Karel
Kubjátová Klára
Lev Radovan
Malíková Adéla
Masařík Ondřej
Palátová Krystýna
Pivovarčík Matouš
Stromšík Vojtěch
Tománková Rozálie
Trusinová Sofie
Zemčík Radek

Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta
pokračování z minulého čísla ŽF
V roce 1703 Lusvík Maria Grignion nečekaně dostal od pařížského biskupa úlohu, aby jako vizitátor zreformoval společenství
mnichů na Mont Valérien u Paříže, protože v klášteře vládla nejednotnost a vlažnost. Mniši se dověděli o nastávající návštěvě
a vnitřně se připravili na odpor proti "hrozícímu nebezpečí", že
by se měli změnit. Když tam Grignion přišel, obávaný útok se - k
jejich velkému překvapení - nekonal. Třicetiletý mladý misionář,
nezkušený v otázkách týkajících se klášterního života, nevěděl,
jak má čelit nepořádkům v klášteře. Nejdřív se na celé týdny
uchýlil do své malé cely a do kapličky. Nemluvil se žádným
bratrem, nemíchal se do jejich hádek a nekritizoval viditelné
nedostatky. Začal podrobně studovat pravidla kláštera Mont
Valérien. Když si je Grignion půkladně prostudoval, začal tato
pravidla žít. Nosil bílý mnišský hábit, přesně dodržoval klášterní
denní řád - bez toho, aby se staral o ty, kteří ho porušovali. Během předepsané doby na oddych rozmlouval s mnichy o všem
možném: o náboženských tématech i o veselých věcech. Jen o
tom ne, co se týkalo jeho úlohy. Takovým způsobem se Ludvík
Maria stal jejich nejpříjemnějším spolubratrem, který svým životem ukazoval, jak šťastný by mohl být jejich život v klášteře,
jen kdyby dělali to, co dělat mají. Ludvík si nakonec získal jejich
důvěru a oni sami k němu přicházeli, aby ho prosili o radu ve
svých těžkostech. V krátké době opět zavládl v klášteře pokoj.
Brzy na to biskup z města Poitiers pověřil Ludvíka Maria lidovými misiemi ve farnostech města. Nebojácný apoštol si umínil, že
začne v té části města, která to nejvíce potřebuje, v nejubožejší čtvrti Montbernage. Na deset dní se Grignion stáhl do ticha
modlitby, aby si vyprosil světlo, jakou metodu v boji proti zlu
má zvolit. Vykročil cestou, která byla v té době velmi netradiční.
Začal vyhledávat kontakt s lidmi, s hostinskými a prostitutkami,
s řemeslníky a kuplíři, se zanedbanými ženami a dětmi, s lidmi,
kteří by jinak nikdy nepřišli na jeho kázání. Získat si jejich důvěru byla ta nejnamáhavější a nejpodstatnější část misie. Den co

den neúnavně procházel špinavými ulicemi, přátelsky všechny
zdravil a snažil se být nápomocný, kde jen mohl. Samozřejmě,
tento "černokněžník" si za to vysloužil jen výsměch, nedůvěru
a nenávist. Házeli po něm kameny a odpadky. S nevšední mírností snášel tuto vlnu odmítání, až si lidé časem zvykli na jeho
přítomnost. Stále častěji ho volali k nemocným a důvěřovat mu
začaly především děti, protože Grignion jako jediný byl k nim
vždy dobrý. Během těchto týdnů si pozorně všímal zvyklostí lidí,
jejich potřeb, ale viděl i jejich dobré stránky. Na odstranění zla
od kořene bylo rozhodující, aby pochopil jejich postavení. Co
skutečně těmto lidem škodilo, ať to byly skryté neřesti anebo
stará nepřátelství. To bylo Grignionovým radikálním požadavkem: nikdy se nespokojil s misií, která přinesla jen povrchní a
rychlou změnu, ale nepohnula nitrem lidí. Misie pro něho znamenala bojovat s ďáblem o duše a zvěstovat jim Krista takovým
způsobem, aby ho dokázali přijmout do svého života a nechali
se jím zevnitř proměňovat.
Jak ale měl Ludvík Maria získat tato zraněná srdce, která neměla zájem vzdát se svých zlých návyků?! - Prostřednictvím dětí!
Ty zval Ludvík jako první do svého "pastoračního centra", bývalé stodoly, kterou zasvětil Panně Marii, Královně srdcí. Pomocí
jednoduchých náboženských písní, biblickými příběhy a základními pravdami víry se děti daly lehce získat pro dobro.
Hned jak našel ochotné srdce, učil je Otčenáš a Zdrávas a modlil
se s nimi růženec. Děti začaly všude vyprávět, jak pěkně je "u
dobrého otce z Montfortu". Brzy přišly zvědavé matky, takže
po katechezi pro děti měl Grignion katechezi a společnou modlitbu i s nimi. Byly vděčné, že jim někdo zprostředkoval kousek
lásky a naděje, a nechaly se postupně vést na cestu dobra. Podobně to bylo i s muži. Po čase začali tito lidé vnímat Grigniona
jako skutečného otce a kněze.
Až tehdy je začal misionář povzbuzovat, aby se vzdali hříchu a
začali nový, skutečně křesťanský život. Ve společném procesí
měli přejít k farnímu kostelu, s upřímnou lítostí se vyzpovídat
a přijmout svaté přijímání. Byl to rozhodující okamžik, v kterém milost měla dokončit své dílo. A kupodivu, lidé následovali
svého pastýře! Poitiers zažilo něco nevídaného. Ludvík Maria
nechal lidem ve stodole sochu Panny Marie s podmínkou, že
se tam mají každý večer společně modlit růženec. A tito lidé
to i dělali. To byl vždy poslední krok každé misie, která většinou trvala čtyři až pět týdnů - vytvořit trvalé dílo, kterému lidé
měli zůstat věrní. Bratrstvo růžence anebo modlitbu křížové
cesty jako vzpomínku a důkaz jejich znovuzískané "první lásky"
k Bohu.
Místo sebe nechal Grignion někdy promlouvat kříž. Když byl
jednoho dne kostel přeplněný, vystoupil na kazatelnu, vzal svůj
misijní kříž a na Ukřižovaného dlouho hleděl s láskou, s očima
plnýma slz, bez jediného slova. Potom z kazatelny mlčky sestoupil. Přítomných se toto kázání hluboce dotklo. Potom šel Ludvík
s křížem mezi lidi a všem nabízel kříž k polibku se slovy: "Pohleďte na svého Vykupitele! Není vám líto, že jste ho urazili?“

Totus Tuus - celý Tvůj
Základní myšlenky své mariánské nauky našel Grignon už v mariologii, kterou studoval v Saint-Sulpice. Zde byla Panna Maria
ústředním prostředkem, skrze který můžeme Ježíše najít a stát
se mu podobnými. Ludvík Maria prohloubil a doplnil tyto myšlenky mimořádně osvíceným způsobem. V nich objasňuje, že
všichni lidé, i dnes, mohou následovat Krista v každodenním
životě skrze zasvěcení Panně Marii.
Ve své podstatě je úplná odevzdanost Panně Marii dokonalým
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obnovením křestních slibů, protože ve vědomém a svobodném
aktu vůle se opětovně odevzdáváme Kristu se vším, co jsme a
co děláme, a to skrze ruce Panny Marie. Svěřujeme se Jí jako
naší Matce úplně a navždy, protože sám Ježíš šel před námi touto cestou a „povolal nás, abychom šli k němu tou samou cestou,
kterou On přišel k nám, a to skrze Marii.“ Tak je Panna Maria
„nejlehčí, nejkratší, nejdokonalejší a nejjistější cesta k Ježíši Kristu,“ jak nám to ukazuje praktická zkušenost a příklad mnoha lidí,
kteří šli touto cestou, je i nejkrásnější.
Plody této úcty v duši jsou nádherné: „Každému, kdo se zasvětí
Marii, se i Ona daruje úplně a nevyslovitelným způsobem. Ponoří
jej do plnosti svých milostí, korunuje ho svými zásluhami. Osvěcuje ho svým světlem... Zapaluje ho svou láskou... Daruje mu
své ctnosti... Protože taková duše patří úplně Marii, patří Maria
úplně jí." "V jaké míře najde Duch Svatý v nějaké duši svou věrnou a nerozlučitelnou nevěstu Marii, v takové míře může v této
duši působit, v takové míře v ní může vymodelovat Krista.“ Cílem
zasvěcení se Panně Marii, nazývané i "Forma Boha", v které byl
zformován sám Bohočlověk, je tedy přeměna celého vnitřního
člověka na Krista. Ke konci svého života se Grignon svěřil jednomu příteli: "Prožívám zvláštní milost neustálé přítomnosti Ježíše a Marie v mé duši!" Svým vlastním životem a působením tak
potvrzuje pravdivost a sílu svého učení.
V roce 1707 se vydal Ludvík Maria jako 34letý pěšky do Říma.
Papež Klement XI. ocenil jeho mimořádnou misijní metodu a
udělil mu titul "Apoštolský misionář".
Konečně měl "Père de Montfort - farář z Montfortu" církevní
schválení pro svou cestu! Jako neúnavný misionář působil devět
let v diecézích Nantes, Lucon a La Rochelle a zprostředkoval lidem svou odevzdaností sílu konat dobro. Jeho vliv byl tak velký,
že ještě i dnes, po 300 letech, je možné jej v těchto oblastech
cítit.
V diecézi La Rochelle se nakonec usadil. Zde konal své největší
misie a také zde v roce 1712 napsal své nejdůležitější dílo O
pravé úctě k Panně Marii a nakonec zde položil začátky dvou
vytoužených děl: Dcery moudrosti a Mariinu společnost (současná mužská řehole montfortiánů).
28. dubna 1716, během své poslední misie v dědině St.-Laurent-sur-Sévre, Ludvík Maria jako 43letý zemřel. Po pokusu jej otrávit a i vysílený apoštolským zápalem, se jmény Ježíš a Maria na
rtech, odevzdal svého ducha do rukou Stvořitele. Za 16 roků
svého kněžství překonal tento Boží muž pěšky přibližně 25 000
km a měl asi 200 misií, které změnily životy tisíců lidí.
Jako pravý prorok viděl Grignon Boží působení skrze Marii v posledních apokalyptických časech: "Spása světa se začala skrze
Marii a stejně tak bude skrze Ni dokonána... Potom uvidí jasně
- ale jen v míře úměrné jejich víře - tuto krásnou Hvězdu mořskou... Poznají její milosrdenství, kterého je plná, a uvědomí si
potřebu její pomoci... Jí Bůh svěřil formaci a výchovu velkých
světců, kteří budou žít na konci světa... naplnění Duchem Svatým a duchem Mariiným. Skrze ně tato božská Panovnice vykoná ve světě velké divy na zničení hříchu a založení království
Ježíše Krista, svého Syna, v tomto zkaženém světě. Právě touto
úctou k přesvaté Panně tyto osobnosti uspějí ve všem... Budou
ohnivým plamenem... A na místech, kde budou kázat, zanechají
jen zlato lásky, která je naplněním zákona."
Svatý Ludvík Maria se modlil naplněný touhou: "Přijď na tuto
zemi, Duchu Svatý, ohnivý plameni, a vyformuj ohnivé kněze!
Skrze jejich působení obnov tvářnost země a úplně obnov Tvou
nevěstu Církev."
Francouzská mystička Marta Robinová inspirovaně napsala generálnímu představenému montfortiánů: "Grignon z Montfortu
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si nebyl vědom toho, co psal, jinak by se stal pyšným. Napsal to,
co mu diktoval Duch Svatý.
Svatý Ludvík Maria Grignon z Montfortu velmi důvěřoval proměňující síle modlitby sv. růžence, proto často opakoval: "Tak
jako se spása světa začala slovy anděla - Zdrávas, Maria, i spása
každého jednotlivce je obsažena v této modlitbě. Dává klíčit Božímu slovu v naší duši."
Z "Víťazstvo Srdca" připravil Václav Chládek

Mariánské informace
• Pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku je v sobotu
28. června 2014 a do Medžugorje ve dnech 21. - 27. září 2014.
Přijímám přihlášky.
Václav Chládek

Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Helena Marie Chiara Juránková
Zuzana Alžběta Žilinská
Matěj Kabeláč

Petr Holiš
Adam Kučera
Matouš Král

Lešná
Soňa Hrušková

Miroslav Bodrog

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Alois Folvarčný		

Na Potůčkách 224/22		

Tomáš Petřek		

Krhová, Barvířka 502		

Markéta Mitášová

Kyjovice 159

Šárka Stiborová
Poličná 226

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Alois Dobiáš *19. 1. 1920 †12. 5. 2014, Hrachovec 201
Jan John *3. 12. 1930 †16. 5. 2014, Juřinka 99
Libor Pernický *21. 5. 1973 †20. 5. 2014, Podlesí 266
Jaromír Šimčík *6. 2. 1941 †22. 5. 2014, Havlíčkova 869/25
Augustin Cahlík *3. 4. 1946 †23. 5. 2014, Podlesí 452
Josef Včelařík *17. 4. 1936 †30. 5. 2014, Branky 201
Josefa Stolářová *18. 3. 1927 †8. 6. 2014, Krhová 345
Aloisie Komanová *20. 12. 1923 †9. 6. ů2014, Křižná 642
Josef Dančák *30. 9. 1934 †11. 6. 2014, Krhová 144

Lešná
Břetislav Janyška *9. 9. 1951 †13. 5. 2014, Lešná 32

Svatby, svatby, svatby

Jan Štěpán a Eva Bačinská, foto Lubo Bechny
Svatby pokračují. V minulém čílse ŽF jste si mohli přečít o některých svatbách. Je třeba připomenout i další. Lojza Folvarčný,
náš dlouholetý akolyta a ministrant, si vzal Markétu Mitášovou
z Kyjovic, farnost Pustá Polom. Protože se tam odstěhuje, chtěl
bych mu poděkovat za jeho dlouholetou službu ve farnosti.
Honza Štěpán měl svatbu v Dolní Tižině, okr. Žilina. V naší farnosti ho známe jako dlouholetého varhaníka. Hraje pravidelně
v neděli večer. Také jemu děkuji a jsem rád, že v naší farnosti
zůstává. Jako lékař bude pracovat v Novém Jičíně a jeho manželka Eva, rovněž lékařka, bude na interně v naší nemocnici.
Markéta Perutková měla svatbu v kapli v Hrachovci. Při svatbě
jsme vzpomněli jejího dědečka pana Jaroslava Pelce, který byl
hlavním inicátorem stavby této kaple. Jsem rád, že v této kapli
je stále více bohoslužeb a pobožností. Díky všem, kdo se o kapli
starají.						
o. Pavel

Alois Folvarčný a Markéta Mitášová, foto Jan Peroutka

Příklad zajisté dal jsem vám

Na fotografii vidíte žáka 4. třídy ZŠ Salvátor Vojtěcha Skýpalu na
jisté rodinné oslavě. K nadpisu by se dala připojit slova: Oslava
neoslava, kamarádi nekamarádi, nejdřív je třeba přečíst Život
farností. Kéž příklad tohoto chlapce povzbudí i ty farníky, kteří
ŽF nečtou.
o. Pavel

Petr Zatloukal a Markéta Perutková, foto Nela Burešová
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