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Najdete odpočinek!

Často se mě po prázdninách nebo dovolené lidé ptají: Odpočinul jste si aspoň trochu? Odpovídám, že o dovolené jde o něco
jiného. Měli bychom ji prožít jako rekreaci, což v přesném překladu znamená znovustvoření. A to nemusí být vždycky nutně
spojeno s odpočinkem. Na druhou stranu musím ale říct, že každý z nás má před sebou nelehký úkol: naučit se odpočívat. Jednak proto, že jednou budeme odpočívat věčně, a kdo to nebude
umět, ten to bude mít na věčnosti alespoň z počátku hodně
těžké. Za druhé, jenom ten udělá mnoho práce, splní své úkoly,
kdo umí odpočívat. Abyste pochopili, oč jde, uvedu slova jedno-
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ho kněze, který žil v klášteře: Správný mnich musí umět usnout
kdekoliv a kdykoliv. V tomto článku mi ale nejde o spánek, i když
i ten patří k odpočinku, ale hlavně o to, abychom i uprostřed
mnoha povinností a starostí uměli prožít krátké okamžiky, které nás takříkajíc postaví na nohy a nabíjí novou energií. Abychom to uměli, musíme se učit žít:
1) v přítomném okamžiku
2) v pokoře
3) ve vůli Boží
4) v Boží přítomnosti
5) v naději			
pokračování na str. 3
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Prázdninové pozdravy

pohled na Beskydy ze Svince u Starého Jičína

společenství mladých nejen z ValMezu viz článek na str. 5
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Najdete odpočinek!

Moje úřední hodiny

pokračování ze strany 1
1) Žít přítomný okamžik
Je to veliké umění. Mnoho energie ztrácíme tím, že vzpomínáme na minulost a litujeme, že už to není co bývalo a nebo
myslíme na budoucnost s obavami, co možná nastane. Přitom
minulost již není a nic na ní nemůžeme změnit a budoucnost
není vůbec jistá a my se často bojíme toho, co nikdy nenastane.
Tak nám uniká jediný skutečný čas našeho života, a to je přítomnost. Nemyslím si, že bychom se neměli vyrovnat s minulostí, tzn. tu a tam musíme vzpomínat na to, co bylo. Také není
možné žít bez plánů do budoucna. Ze všeho nejdůležitější však
je žít dnešní den, přítomný okamžik. Tehdy se doslova naučíme
odpočívat. Jako by nás životem unášela lodička přítomné chvíle.

Na dveřích fary jsou úřední hodiny: pondělí a středa 8.30 –
10.00 a 14.30 – 16.00...
Jenomže to neznamená, že v tomto čase sedím v kanceláři a
čekám, až někdo přijde. Na jedné straně se snažím, aby v tyto
hodiny v kanceláři vždycky někdo byl a mohl např. vystavit potvrzení o křtu, zapsat mši svatou (pokud je volné místo), posloužit nějakou informací atd. V ostatních případech jsem rád, když
si mohu některé záležitosti vyřídit sám. Jedná se mi především
o zápis křtu, pohřbu nebo svatby. V těchto případech jsem rád,
když se se mnou dotyční domluví telefonicky. Setkat se pak
můžeme i mimo úřední hodiny, v době, kdy to bude vyhovovat oběma stranám. Nejdřív bych tedy chtěl říct, kdy je dobré
mi volat. Ideální jsou úterý a středa dopoledne. Stačí zavolat v
tyto dny. Do 11 hodin jsem většinou na faře a mohu si domluvené setkání poznačit do svého plánovacího kalendáře. První
setkání před křtem či svatbou je dobré se mnou domluvit na
tomto telefonním čísle 731 621 221. V případě vyřízení pohřbu
neuškodí připomenout tyto informace: nejdříve je třeba navštívit pohřební službu, ta mě pak telefonicky kontaktuje a upřesní
termín pohřbu. Současně domluví, kdy je možné, aby pozůstalí přišli na faru nahlásit údaje do pohřební matriky. Nejlepší je,
když pohřeb zapisuje kněz, který bude i pohřbívat.
o. Pavel

2) V pokoře
Pyšný člověk si nikdy neodpočine. Stále je nespokojený, stále
na něco nadává a reptá. Pokorný člověk žije v pokoji. Raduje
se z maličkostí a z těžkostí nedělá tragédii. Ježíš nám říká: Učte
se ode mne, neboť mám tiché a pokorné srdce a pro své duše
najdete odpočinek.
3) V Boží vůli
Ten, kdo zná vůli Boží a žije podle ní, jako by byl unášen proudem Boží lásky do oceánu věčnosti. Kdo podle vůle Boží nežije,
jako by stále plaval proti proudu, který ho strhává zpátky. A to
je velmi únavné. Papež Jan XXIII. říkával: Boží vůle - náš pokoj!
Marně hledá odpočinek, kdo nejedná podle Boží vůle.
4) V Boží přítomnosti
je radost, pohoda, štěstí. Je pravda, že v Boží přítomnosti žijeme stále, ale málokdy si to uvědomujeme. Pokud prožijeme
přítomný okamžik v Boží přítomnosti, pak jsme napojeni na ten
nejsilnější zdroj energie. Je třeba si stále připomínat: Nikdy nejsem sám! On je se mnou! Dívá se na mě s láskou! Jsem v jeho
rukou! A toto všechno je vlastně tím pravým odpočinkem pro
náš život. Kdo to prožívá, ten může odpočívat i uprostřed nejrušnějších dnů svého života. Někdy stačí malá chvilka, ze které
vyjdeme jako znovuzrození. Svatého Ignáce z Loyoly se ptali, co
by dělal, kdyby papež zrušil a zakázal jeho životní dílo, kterým
byl jezuitský řád. On řekl: Stačilo by mi několik minut před svatostánkem, abych zase našel pokoj a radost. Z toho vidíme, že
k tomuto odpočinku člověk nepotřebuje ani dovolenou, ani
prázdniny.
5) V naději
Jenom člověk naděje umí odpočívat. Kdo žije bez naděje, je beznadějně ztracen. O jakou naději však jde? Že budu mít konečně
hodně peněz? Ani nápad! Že můj život bude bez nemocí a různých problémů? To se nestane! Že lidé kolem mě budou jednat tak, jak si představuji? To je úplně bláhové! O jakou naději
tedy jde? Především je to naděje, že předchozí čtyři body budu
stále lépe uskutečňovat ve svém životě. A pak je to naděje, že
nic z toho, co prožívám, není zbytečné, marné, ale že všechno
je už tajemným způsobem součástí věčnosti, ke které směřuji.
Jinými slovy, že všechno má hluboký smysl a význam. Buďme
tedy lidmi naděje a náš život bude už teď svátkem a radostným
odpočinkem.
o. Pavel

Návštěva z Ukrajiny
Ve čtvrtek 25. září k nám přijede misionář P. Peter Krenický, který již léta působí na Ukrajině. Mše svatá začne v 18.00 hodin,
po ní bude asi půlhodinová adorace. Spolu s otcem Peterem,
kterého dobře známe, přijedou bohoslovci z Kyjeva. Můžeme
se těšit, že nám zazpívají krásné východní liturgické zpěvy. Při
setkání proběhne sbírka, kterou podpoříme práci otce Petera.
o. Pavel

Koncert Oborohu
se uskuteční 18. října v 19.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně. Informujte prosím příznivce této kapely.

Čas večerní mše svaté
Celých dvacet let, co jsem ve Valašském Meziříčí, začíná večerní mše svatá v letním období v 18.30, v zimním v 17.30 hodin.
Ke změně většinou dochází při změně letního času na zimní a
naopak. Výjimkou je mše svatá v sobotu večer, která po celý
rok začíná v 17.30 hodin. V této chvíli bych si přál, aby většina
farníků věnovala zvýšenou pozornost následující úvaze. Několikrát za mnou přišel někdo, kdo mě prosil, aby večerní mše svatá v neděli začínala i v zimním období v 18.30 hodin. Důvod je
jednoduchý a pochopitelný. Dotyčná osoba pracuje i v neděli,
většinou slouží tzv. dvanáctky a tato směna konči až v 18.00 hodin večer. Naše mše svatá v neděli večer je jediná široko daleko.
Jenomže, otázka je:
a) kolik takových zájemců ve Valašském Meziříčí a okolí je?
b) kolik lidí, především rodičů s dětmi, by na tuto večerní mši
svatou přestali chodit, kdyby i v zimě začínala tak pozdě?
c) co by se stalo, kdyby nedělní mše začínala v jinou hodinu, než
večerní mše ve všední den?

3

Pokusím se nyní krátce na tyto otázky odpovědět:
Ad a) Myslím si, že těchto lidí není mnoho a navíc, mnozí z nich si
mohou docela oprávněně říct: Může po mě chtít někdo, abych
šel na mši, když mám za sebou dvanáctihodinovou službu např.
v nemocnici? Byl bych velice rád, kdyby se mi tito potenciální
zájemci o večerní mši svatou v neděli v 18.30 ozvali. Tento čas
by mohl být výhodný i pro ty, kdo z nějaké dálky dojíždějí domů
na konci víkendu a mši svatou v 18.30 hodin by přece jen stačili
navštívit.
Ad b) Tím jsem částečně odpověděl i na druhou otázku s tím, že
právě tyto rodiny by někdy pozdější začátek mohly využít. Pro
rodinu je samozřejmě nejlepší, když je na mši již v neděli dopoledne. A když by to výjimečně nevyšlo, tak začátek mše v 18.30
hodin by nemusel být problém.
Ad c) Opět si myslím, že by to v zásadě nemusel být problém,
vždyť mše svatá v sobotu večer začíná celý rok v 17.30 hodin
a nikdo až na nepatrné výjimky si to neplete.
Jednu dobu jsem uvažoval i o tom, že by mše svatá po celý rok
začínala ve farním kostele večer v 18.00 hodin. Ale to by pro
tyto zaměstnané nic neřešilo. Pastoračně je moudré, aby začátek mše svaté byl v zimním období dříve než v letním. Nedělní
mše svatá tedy zatím „visí ve vzduchu“, očekávám reakce zaangažovaných. Koncem září definitivně rozhodnu a byl bych moc
rád, kdyby se po tomto rozhodnutí neozvaly žádné protestní
hlasy těch, kteří měli své připomínky sdělit o něco dřív.
o. Pavel

Pozor OLDIN!
Vy nevíte, co je Oldin? Tak to je tedy průšvih. Nejdříve vám
řeknu, co se přihodilo na jednom setkání kněží s otcem arcibiskupem. Někdo z kněží se zeptal otce arcibiskupa, proč se
průběžně nevyjadřuje k otázkám církevních restitucí, abychom
my kněží věděli, jak máme komu a na co odpovídat. Otec arcibiskup pronesl: Vždyť jsem o tom napsal už tři články do Oldinu. V sále nastalo samozřejmě trapné ticho, protože zmíněný
Oldin se k nám málokdy dostane. Teď už tedy prozradím, co to
je: OLomoucký Diecezní INfromátor, časopis, který by měl být
k dispozici v každé farnosti tak, aby lidé věděli, co se děje v celé
diecézi. Jako dobrý příklad mohu uvést například farnost Lešnou, kam přichází pravidelně 10 výtisků toho časopisu a jsou k
dispozici farníkům, kteří svůj život v církvi a s církví berou vážně.
Špatným příkladem je naopak farnost Valašské Meziříčí, kam
jsem prozatím tento časopis neobjednal. Slibuji, že se polepším
a od příštího čísla Oldinu bude v kostele nejlépe u kancionálů
nejméně 50 výtisků k dispozici. Tyto časopisy budeme hradit z
farního účtu, zájemci o diecézní informace za výtisk nemusí nic
platit. Bude-li zájem vyšší, další výtisky přiobjednám.
o. Pavel

Biřmování
Konečně bude ve farnosti Valašské Meziříčí opět probíhat příprava na biřmování. Po dobu dvou let, kdy nebyla ani v Lešné
ani ve Valašském Meziříčí, jsem z toho byl celý nesvůj. Proč tako
nečekaná mezera? Rozhodl jsem se, že nejnižší věk biřmovanců bude 1. ročník střední školy, a tak jsem na loňské deváťáky
rok čekal. V ohláškách jste již mohli slyšet potřebné informace.
V kostele jsou ve velkém počtu k dispozici přihlášky, na kterých
jsou všechny potřebné informace pro zájemce. Jak jsem nedávno
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v kázání řekl, moc bych si přál, aby s těmito biřmovanci prožila obnovu v Duchu svatém celá naše farnost. Některé přípravy
budou probíhat i v kostele, nemám nic proti tomu, aby přišli i ti,
kteří již biřmováni byli.
Pevnou součástí přípravy na biřmování budou i adorace po večerní mši svaté na první pátek. Budeme na nich zpívat písně,
které pak mohou zaznít i na biřmování. Modlím se za ty, kdo
se budou pravidelně modlit za někoho z biřmovanců ať Duch
svatý tyto bratry a sestry naplní svojí silou, radostí a pokojem.
Brzy budou mít naši farníci možnost vylosovat si někoho z biřmovanců, aby věděli, za koho se budou třeba celý rok modlit.
Biřmování bude v září v příštím roce, včas se dozvíte, jakým
způsobem se ještě můžete do duchovní obnovy farnosti zapojit.
První příprava bude v pátek 10. října v 19.30 v kostele.
o. Pavel

Nejsi pokřtěn?

Tak to je tedy chyba! Příprava na křest dospělých začne v naší
farnosti v pondělí 20. října v 19.30 hodin na faře. Na tato setkání mohou chodit i ti, kdo sice pokřtěni byli, ale pak už nic. To
znamená, že je to také příprava na první svaté přijímání v dospělém věku. Setkání probíhají každé dva týdny. Na první setkání můžete nepokřtěné a další začátečníky doprovodit. Je možné,
aby příprava na křest a první svaté přijímání probíhaly v rámci
pátečních příprav biřmovanců. Ať dotyční zváží obě varianty
a rozhodnout se pro jednu z nich.
o. Pavel

Prázdninové pozdravy
(komentář k barevným fotografiím)
O prázdninách jsem se setkal se zajímavými lidmi a slíbil jsem
jim, že jim pošlu toto číslo Života farností. Chtěl bych připojit
i osobní pozdrav a povzbuzení.
1. Zdravím farníky v Supíkovicích, Staré Červené Vodě a Velkých Kuněticích.
Již podruhé za sebou jsem se s P. Františkem Barošem vyměnil
na necelé dva týdny o prázdninách. On byl ve Valašském Meziříčí, já v jeho farnostech v Jeseníkách. Prožil jsem mnoho hezkých
chvil na horách, na rozhlednách, na kole i v kostelích. Pobyt v
tomto pohraničí mě vždy povzbudí k tomu, abych si více vážil
svých farností. Lidé, kteří v obtížných podmínkách bývalých Sudet prožívají svoji víru, mohou být pro nás povzbuzením. Rád je
tímto způsobem zdravím a prosím o vzájemnou modlitbu. Na
titulní stránce tohoto čísla ŽF vidíte vitráž, kterou jsem vyfotil
ve farním kostele ve Staré Červené Vodě. Myslím, že se velmi
dobře hodí k úvodnímu článku.
2. Zdravím ovčí babičku.
Když jsem byl na dovolené v jižních Čechách, navštívil jsem náhodou také domov důchodců . Tam jsem potkal jednu seniorku, se kterou byla docela zábavná a zajímavá řeč. Tato paní
na vozíčku se mnou nejdřív diskutovala o Bachově hudbě. Také
prozradila, že do šesti let žila v Ostravě a že její velkou láskou
jsou Beskydy, které mám pozdravovat. Speciálně pro ni je na
druhé stránce fotka Beskyd od Starého Jičína (Svinec). Později
jsem se dozvěděl u zdravotní sestry, která v domově důchodců
pracuje, že tuto paní nedávno připravila na první svatou zpověď
a první svaté přijímání. K tomu jí chci touto cestou blahopřát.
Dále jsem se dozvěděl, že rodná sestra této paní napsala literární předlohu známých Pohádek ovčí babičky, které ilustroval
Bohumil Šiška a nezapomenutelným způsobem namluvila Jiřina

Bohdalová. Byl to můj oblíbený večerníček. Snad mi tato paní
promine, že jsem si ji takto ihned v duchu pojmenoval: ovčí babička.
3. Zdravím lišku u mého oblíbeného rybníka, která se ochotně
nechala vyfotit a přípomněla mi známou knížku Malý princ od
Antoina de Saint-Exupéry.
4. Zdravím také sestru Faustynu do kláštera Herz Jesu Kloster
v Düsseldorfu.
Všichni jsme rádi, že po dvanácti letech opět navštívila naši farnost. Snad mi promine, že jsem její fotku u kžíže na Svinci dal
na zadní stranu. Věřím, že nám ji nejenom bude připomínat, ale
také nás bude povzbuzovat k modlitbě za nová řeholní povolání.
o. Pavel

Wanted!
Asi všichni víte, co toto anglické slovo znamená: Hledá se! Pátrání! Nebo také jednoduše zatykač! Nechci nikoho zatknout, ale
pátrání přesto vyhlašují. Hledají se děti, které chodily do náboženství, ale také děti, které ještě nikdy nechodily, především
děti, které ještě nebyly u prvního svatého přijímání. Pomozte
mi je vypátrat, buďte spolu se mnou jako pastýř, který hledá
ztracené ovečky. Ať tyto děti, pokud možno, začnou chodit do
náboženství, rozvrh je zveřejněn i v tomto čísle Života farností. Bezprostřední příprava na první svaté přijímání tak začne v
kostele krátce před Velikonocemi. Říkal jsem si, jaké by to bylo
krásné, kdyby v našem kostele proběhly slavnosti prvního svatého přijímání dvě.
První jako obvykle pro děti ze třetí, případně čtvrté třídy a pak
ještě druhá slavnost pro ty, kteří už mají okolo dvanácti let.
Samozřejmě, že nic nebrání tomu, aby tyto děti šly k prvnímu
svatému přijímání společně. Pokud by jich však bylo více, myslím si, že by tato slavnost mohla být dvojí. Jsou to jenom moje
bláznivé sny? Pokud na to nebudu sám, věřím, že to v příštích
letech může být reálné.
o. Pavel

Okénko do pátečního spolča

Vážení čtenáři Života farností,
i když léto patří prázdninám, v našem spolču to stále žije! Je to
už půl roku od našeho prvního společného setkání a za tu dobu
jsme zažili mnoho pěkného. Dovolte nám ale začít od začátku.
Naše spolčo vzniklo před Velikonocemi a my tuto „náhodu“ vzali vážně. Rozhodli jsme se proto prožít velikonoční čas společně.
Absolvovali jsme křížovou cestu v přírodě, velikonoční obřady,
noční (ranní) bdění u hrobu a také následnou oslavu vzkříšení našeho Pána. Květen jsme prožili s Pannou Marií a modlitbou růžence, který jsme si vyráběli sami, a také jsme se modlili
Korunku k Božímu milosrdenství. V červnu se nám začaly blížit
prázdniny a my se rozhodli, že ještě než začnou, pojedeme na
společný víkend na Hutisko. Tam jsme zažili spoustu dobrodružství, her, výletů, mši svatou apod. Jelikož bylo pro nás těžké se
na prázdniny rozloučit, scházíme se i nadále. V této době probíhá spolčo také v rodinách a setkání jsou zpestřená i opékáním
buřtů.
Náplň našeho spolča jsme již trošku přiblížily tím, co jsme prožili. Moc nám záleží na tom, aby se každý člen v našem spolču
cítil dobře. Vymýšlíme společně program a podílíme se na něm.
Zavedli jsme „slovíčko na týden“. To vždy vybere některý člen
ze spolča z Písma svatého nebo se inspiruje nějakým světcem,
vytiskne jej i pro ostatní a my si ho vystavíme na místo, na kte-

ré se často díváme a snažíme se podle toho žít. A pak si vždy
řekneme, jak se nám to podařilo a vzájemně se povzbuzujeme.
Naším záměrem je také zvát mezi nás hosty. Mezi ty, kteří přijali
pozvání, patří náš pan farář otec Pavel Stefan, otec Kamil Obr z
Rožnova pod Radhoštěm a na Hutisko za námi přijel otec Bohumil Svítok. Za dobu trvání spolča nás navštívilo i několik nových
mladých lidí, kteří již zůstali a stali se našimi členy. Naši členové
nejsou pouze z Valašského Meziříčí, ale i z přilehlého okolí.
Na společně prožité chvíle se vždy moc těšíme a za tu krátkou
chvíli trvání našeho spolča se staly neodmyslitelnou součástí
našich životů. Proto chceme opět povzbudit i další mladé lidi
(od 15 let), aby se za námi přišli podívat a s námi a s Pánem Ježíšem prožili hezký čas. Čekají tu na Vás noví přátelé, příjemná
a pěkná atmosféra, spousta legrace, písničky, slovíčka na týden
a buchty, které nikdy na našem spolču nechybí. Nebojte se a
přijďte za námi!
Hanka a Lenka Martinátovy

Celostátní setkání animátorů
Patříš do mládeže a není ti jedno, co se děje ve farnosti? Chceš
být aktivní nebo vést společenství pořádané církví? Pak jsi animátor a právě pro takové lidi jako ty bylo ve dnech od 17. do
23. srpna uspořádané další Celostátní setkání animátorů v Třešti.
V srpnu se animátoři z celé České republiky sešli v Třešti na
Celostátním setkání animátorů. Celým setkáním nás provázelo téma: Nikdo není ostrov – Zaostřeno na vztahy. Setkání se
uskutečnilo v areálu místní střední školy. Program probíhal ve
velkém sále, stravování v místní jídelně a ubytování v internátu
školy. Sešlo se nás okolo 500 animátorů.
Program začínal každý den v 8 hodin ráno společnou modlitbou
v sále. Poté následovala ranní katecheze, která byla každý den
zaměřena na vztahy mezi námi a Bohem, rodinou a partnerskými vztahy. První katechezi vedl Mgr. Roman Cardal, Ph.D. český filosof. Hovořil na téma: Přirozený zákon a relativismus.
Další katechezi měl P. ThLic. Petr Smolek, který měl teologicko-biblický pohled na člověka. Ve třetí katechezi jsme se učili
partnerským vztahům s Mgr. Hanou Imlaufovou. Čtvrtkem nás
provázel Pavel Fischer, bývalý vyslanec ve Francii a spolupracovník Václava Havla, s tématem: Rodina. Poslední páteční katecheze byla na téma: Zaprášené poklady církve s Mons. ThLic.
Tomášem Holubem, Th.D. Po katechezích následovali tzv. DISKY
neboli diskuzní skupiny asi po 15 lidech, kdy jsme se nad daným
tématem sdíleli.
Po obědě byla možnost z výběru aktivit: turnaj ve volejbalu, fotbalu, různé kreativní činnosti, posezení v místní čajovně, výlety
po historickém okolí (např. do Telče).
V odpoledních hodinách měli účastníci možnost vybrat si jedno
z TEMP (Tematické přednášky). Byla to příležitost vyposlechnout si biskupy, kněze, řeholnice, manželské páry a osobnosti
z různých směrů našich životů (psychologové, lékaři, pedagogové, právníci, filosofové). Jen namátkou vybírám: Mons. Karel
Herbst, P. Pavel Stuška, MUDr. Jitka Krausová, fr. Antonín Krasucki OP, MUDr. Ludmila Lázníčková, manželé Maříkovi, Ladislav Švarc, MUDr. Mario Šmehil.
Jedno odpoledne jsme byli rozděleni do svých diecézí, kde jsme
měli možnost osobně si povykládat s našimi biskupy. S arcibiskupem Janem Graubnerem jsme hovořili o zastoupení animátorů v našich děkanátech, probírali jsme chod diecézního centra Přístav v Rajnochovicích a představovali jsme si nové členy
týmu.
Každý večer ve 20 hodin jsme měli mši svatou, kterou celebro-
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vali naši biskupové. Vyslechli jsme promluvu Mons. Pavla Posáda, Mons. Dominika Duky, Mons. Jiřího Paďoura, Mons. Karla
Herbsta, Mons. Františka Lobkowicze, Mons. Josefa Kajneka,
Mons. Jana Graubnera, Mons. Františka Radkovského. Mši svatou doprovázela skupina KaPři z Příchovic, které jsme mohli slyšet na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou.
Celý týden jsme měli možnost sledovat reality show z prostředí
vily s názvem „Boj o svatost“. Této soutěže se zúčastnili čtyři
svatí. Sv. František z Assisi, sv. Rita, sv. Augustin, blahoslavená
Pina Suriano a blahoslavený Karel Habsburský ve finále dokázali,
že si titul svatého zaslouží.
Celostátní setkání bylo ukončeno v sobotu mší svatou, kterou
jsme slavili s Mons. Pavlem Posádem – delegátem pro mládež.
Setkání bylo velice krásné, plné nových přátelství a obohacující
pro každého animátora. S těžkým srdcem se každý z nás vracel
domů do všedního života. Ale jak nám bylo několikrát opakováno: Až přijedete domů, nepadněte do šedi každodenního života
a uchovejte si náboj pro Boha a práci ve farnosti s vědomím, že
nikdo není ostrov – i když zrovna nemáš přátele, vždy máš po
boku Pána Boha.
animátor Pavel Kutálek

žit se je odsunout na okraj, vyloučit, poněvadž jsou jiní než my
a mohli by narušit naše pohodlí.
Budeme se tedy snažit žít toto Slovo života především v našich
rodinách, ve sdruženích, komunitách a v pracovních kolektivech. Zdržíme se posuzování, diskriminace, předsudků, nevole,
nesnášenlivosti k tomu či onomu bližnímu, které se tak snadno
a často dostavují a které tolik ochlazují a poškozují lidské vztahy,
zabraňují vzájemné lásce, na kterou se jako rez nanášejí.
Udělejme si předsevzetí, že i ve společnosti budeme svědčit
o Ježíšově přijímající lásce ke každému bližnímu, kterého Pán
pošle do naší blízkosti. Přijímejme zvláště ty, u nichž má společenský egoismus tendenci je snadno vylučovat nebo stavět na
okraj.
Přijímat druhého, který je jiný než my, je základem křesťanské
lásky. Je to východisko, první stupínek k budování té civilizace
lásky, té kultury společenství, k níž nás Ježíš volá zvláště dnes.

Slovo života na září 2014

Plenární schůze školního roku 2014/15
V úterý 23. 9. se od 16 hodin v jídelně školy uskuteční plenární schůze pro rodiče našich žáků. Pan ředitel bude přítomné
informovat o uplynulém školním roce a nastíní průběh a akce
toho letošního. Po ukončení plenární schůze budou následovat
v jednotlivých třídách krátké třídní schůzky. Všichni rodiče jsou
srdečně zváni.
Drakiáda Velká Lhota 2014
V sobotu 27. září na hřišti ve Velké Lhotě od 11.00 hodin proběhne již tradiční Drakiáda. Zveme všechny děti, rodiče a všechny
příznivce naší školy na tuto zábavně-sportovní akci. Děti čeká
spoustu aktivit, při kterých si vyzkouší svou dovednost a šikovnost. Opět bude připraven skákací hrad a účast přislíbili hasiči
se svým zásahovým vozem. Těšíme se na Vás.
Lenka Adámková

„Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako
i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.“ (Řím 15,7)
Tato slova jsou jedním ze závěrečných doporučení, která svatý
Pavel dává ve svém listě římským křesťanům. Tuto komunitu,
jako ostatně mnoho dalších rozptýlených v řeckořímském světě,
tvořili věřící pocházející zčásti z pohanství a zčásti ze židovství.
Jejich mentalita, kulturní formace a duchovní vnímavost byly
tedy velmi rozličné. Tato rozličnost otevírala cestu k posuzování,
předsudkům, diskriminaci a vzájemné nesnášenlivosti, což určitě nebylo v souladu s tím, jak si Bůh přeje, aby přijímali jeden
druhého.
Aby jim apoštol pomohl překonat tyto potíže, nenachází účinnějšího prostředku než jim připomenout, aby se zamysleli nad
milostí svého obrácení. To, že je Ježíš povolal k víře a udělil jim
dar svého Ducha, bylo hmatatelným důkazem lásky, s níž Ježíš
přijal každého z nich. Navzdory jejich minulosti a různému původu je Ježíš přijal, aby tvořili jedno jediné tělo.
„Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako
i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.“
Tato slova svatého Pavla nám připomínají jednu z nejpůsobivějších stránek Ježíšovy lásky. Je to láska, s níž Ježíš během svého
pozemského života vždycky přijímal všechny, zvláště největší
vyděděnce, ty nejpotřebnější, nejvzdálenější. Je to láska, s níž
Ježíš nabídl všem svou důvěru, osobní přátelství, a tím postupně zbořil všechny překážky, které lidská pýcha a sobectví vystavěly ve společnosti jeho doby. Ježíš byl projevem lásky, s níž nebeský Otec plně přijímá každého z nás, a lásky, kterou bychom
tedy měli mít k sobě navzájem. To je to, co od nás chce Otec
především. Nemohli bychom tedy Otce oslavit více než tím, že
se snažíme přijímat jeden druhého stejně, jako Ježíš přijal nás.
„Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako
i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.“
Jak tedy budeme žít Slovo života tohoto měsíce? Toto slovo soustřeďuje naši pozornost na jednu z nejčastějších stránek našeho
sobectví, a přiznejme si, na stránku, která se nejtíže překonává:
na náš sklon se izolovat od druhých, diskriminovat druhé, sna-
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Chiara Lubichová

ZŠ Salvátor

OVOV – Republikové finále – 5. - 6. září 2014 Praha
Začátkem září čekal naše sportovce vrchol v podobě republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Závodilo se v tradičních disciplínách (běh na 60 m, hod medicimbalem, skok daleký, shyby, kliky, lehy-sedy, hod míčkem, trojskok,
švihadlo, běh 1000 m), tedy v disciplínách, kdy musí sportovec
prokázat velkou všestrannost a kde to bez tréninku dost dobře nejde. My jsme si chtěli závody co nejvíce užít, ale v koutku
duše jsme věřili, že dosáhneme i na nějakou z medailí. První
den se dětem podařil náramně a tři z nich měli závod rozjetý na
medailové umístění. Bohužel jak už to tak ve sportu bývá (což
je na něm zároveň krásné i zrádné), přišel den druhý a začala
se nám „lepit“ smůla na paty. Vyvrcholilo to zraněním jednoho
ze závodníků, který musel na ošetření do nemocnice (pochvala „malému“ velkému bojovníkovi J. Vránovi). Ostatním dvěma
„zůstaly“ oči pro pláč v podobě neoblíbené bramborové medaile. Počáteční zklamání brzy vystřídal dobrý pocit ze skvělého
umístění ve velké konkurenci sportovců z celé republiky. Závěrem bych chtěl všechny pochválit za vynikající reprezentaci
školy a také dodat, že jsme byli v Praze nadšeni nejen ze závodů,
ale ze všech doprovodných akci, které tuto oblíbenou soutěž
provázejí.
Kategorie jednotlivců:
Veronika Štefková – 4. místo

Jindřich Vrána – odstoupil kvůli zranění z medailových pozic
Šimon Vrána – 4. místo		
Jonáš Vrána – 9. místo
Martin Štefka – 17. místo
Norbert Škorňa

- Žáci se mohou rozhodnout i pro jinou skupinu, pokud by jim
stanovený den vyučování nevyhovoval.
- Přihlásit se mohou i žáci, kteří nebyli pokřtěni, nebo i starší
děti, které ještě nikdy do náboženství nechodily.
- Prosíme všechny žáky, aby přišli hned do prvních hodin náboženství.
- Podle nového školního řádu je potřeba pro každý školní rok
vyplnit novou přihlášku do náboženství.
Prosíme, abyste dali vědět všem dětem, které by mohly navštěvovat výuku náboženství, kdy a kam mají přijít.

O pohár svaté Zdislavy

Dne 23. srpna 2014 se na Prostřední Bečvě uskutečnil fotbalový turnaj ministrantů našeho děkanátu O pohár svaté Zdislavy.
Naši ministranti obsadili krásné 3. místo.

Sportovci Salvátoru s patrony této soutěže, Robertem Změlíkem
a Romanem Šebrlem

Výuka náboženství

V týdnu od 8. září 2014 začne v naší farnosti výuka náboženství dle následujícího rozvrhu:
Žákům ve školách na vesnicích (Krhová, Jarcová, Poličná), v Církevní škole Salvátor a na Křižné (I., II., III., IV. a V. třída) bude
oznámen rozvrh hodin náboženství pro jednotlivé třídy přímo ve
škole.
Náboženství pro žáky ze všech škol z města Valašského Meziříčí probíhá ve farní budově:
1.třída - v úterý od 13.30 - 14.10 hod. pro žáky ze všech škol
z města
2.třída - ve středu od 13.30 - 14.15 hod. pro žáky ze všech škol
z města
3.třída - v úterý od 14.15 - 15.00 hod. pro žáky ze všech škol
z města
4.třída - v pondělí od 13.45 - 14.30 hod. pro žáky ze všech škol
z města
5.třída - ve středu od 14.20 - 15.05 hod. pro žáky ze všech škol
z města
6.třída - v pondělí od 14.35 - 15.20 hod. pro žáky ze všech škol
z města
7.třída - ve čtvrtek od 14.45 - 15.30 hod. pro žáky ze šech škol
z města
8.třída - v pondělí od 15.25 - 16.10 hod. pro žáky ze všech škol
z města
9.třída - ve středu od 15.05 - 15.50 hod. pro žáky ze všech škol
z města
Ve čtvrtek od 13.55 – 14.40 hod. spojené ročníky – jen po domluvě s katechetkou
Na základě domluvy s příslušným katechetou nebo katechetkou, pokud to bude možné, lze posunout začátek vyučování.
- U žáků 6., 7., 8. a 9. tříd, pokud by většině z nich nevyhovoval
den pro vyučování náboženství, je možno po domluvě s příslušným katechetou změnit vyučování na jiný vyučovací den.
- Žáci se přihlašují přímo ve své hodině náboženství u katechety
nebo katechetky, kteří je budou v tomto roce vyučovat.

zleva: Jonáš Vrána, Šimon Vrána, Vojta Palát, Peťa Žilinský, Jarda Bača, Samuel Bořuta, Dominik Bořuta, Adam Škorňa, Pavel
Žilinský

Mše svaté pro menší děti

I v letošním roce zveme všechny malé děti a jejich rodiče (prarodiče, sourozence, kamarády nebo kmotry) na dětské mše
svaté, které se budou opět konat obvykle v poslední čtvrtky
v měsíci. Začínáme netradičně ve čtvrtek 2. října v 17 hodin. Těšit se můžete opět na dětské písničky, ukazovačky, katecheze,
obrázky... Více info na nástěnce i na farním webu.
"Pán Ježíš zve kluky, holky, volá mne i tebe:
Pojďte za mnou, pro maličké připravil jsem nebe..."
Společenství rodin
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Medžugorje 2014
Jako každý rok se vypravily 2 autobusy mladých z Valašského
Meziříčí a okolí na pouť do Medjugorje. Každá pouť do Medžu
je něčím výjimečná a ta letošní už výjimečně začala. Kvůli poruše autobusu jsme v Maďarsku strávili 7 hodin čekáním na náhradní autobus a kvůli dešti, který nás provázel celým Chorvatskem, jsme museli zrušit celodenní pobyt u moře.
Přes všechny útrapy jsme dorazili do Medjugorje a jako zázrakem přestalo pršet a my jsme mohli postavit stany. Déšť nás
provázel i druhým dnem na Podbrdě (místě zjevení) a na Kravických vodopádech. Večer začínal program Mladifestu. Každý
den byl pro nás připravený bohatý program. Ráno jsme začínali ranními chválami, různými katechezemi, přednáškami a
svědectvími. Odpoledne pak program pokračoval přednáškami,
dvěma růženci, mší svatou a den byl zakončen adorací.
A jelikož připravený program nabízel i několik volných chvil, využili jsme je k načerpání dalších duchovních zážitků. Navštívili jsme komunitu Cenacolo, která pomáhá lidem se závislostí.
Dále jsme si poslechli svědectví Gorana. Jeho životní příběh
plný drog, násilí a pokusů o sebevraždu zakončený obrácením
a svatbou s Češkou nás oslovil ze všech svědectví nejvíce. Na
druhou stranu nejzábavnějším zážitkem z festivalu byly průlezky a kolotoče v místním centru pro děti z ulice. Nezapomenutelné byly i naše spontánní, noční výstupy na Križevac a Podbrdo, které jsme podnikali bosky s modlitbou na osobní úmysly.
Pro mnoho z nás byli silným zážitkem posedlí lidé, kteří se projevovali při hodině zjevení Panny Marie, při mši svaté a adoraci.
Díky novým přátelstvím a bohatému programu jsme toho moc
nenaspali, přesto nikdo z nás nelitoval, že se do Medžu vypravil
a nakonec i to moře bylo. Poslední den jsme strávili v malebném prostředí chorvatských Lurd a u moře na Makarské riviéře.
Už teď se těšíme na příští rok a doufáme, že vypravíme dvakrát
tolik autobusů.
Mladí z Valmezu a Rožnova

Letošní pouť do Bosny a Hercegoviny na místo zvané Medugorje byla úžasná. Na cestě tam se objevil problém s autobusem.
I přes několikahodinové zdržení nikdo nereptal a všichni to brali
s pokorou a spíš jako zpestření dlouhé cesty. Nakonec bylo lépe,
že jsme čekali v Maďarsku hezky v suchu a v relativním teple a
že se nevyplnil náš původní plán. Neboť na Makarské bylo škaredě. Zatažená obloha, déšť a zima… Jo, holt Boží záměry jsou
nevyzpytatelné.
Po příjezdu na místo jsme měli nádhernou mši vedenou otcem
Františkem Urbanem. Před obřadem se měli přihlásit všichni,
kdo půjdou k přijímání. Zvedlých rukou bylo poskromnu… Kázání bylo rychlé a celkově se mi bohoslužba zdála být krátká.
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Ptala jsem se, zda jsem usnula a polovinu zaspala (cestování
tolik hodin v autobuse člověka poněkud unaví). Ale prý kněz
je taky jen člověk a nejen mně se chtělo skočit do postele
a usnout jako kotě.
Celý festival mladých (letos konaný již po 25.) probíhal tradičně.
Přednášky, růženec, mše svatá a adorace. Je až s podivem, že
na tomto místě šlo modlení a rozjímání skoro samo a nikdo mě
do ničeho nemusel nutit. To je na tom nejlepší. Nikam a nic nemusíš… Když nechceš, tak ani na program nejdeš ani modlit se
nemusíš. Možná i proto jsem chodila a modlila se.
Konec cesty jsme završili mší svatou v chorvatských Lurdech.
Tentokrát se k přijímání hlásili všichni Medugorje je opravdu
kouzelné místo a stojí za to jej navštívit.
S pozdravem Veronika Matysková
Pouť do Medugorje je pro mě cesta, na které jsem s přáteli, cesta nesnadná (maďarští komáři jsou při nočním čekání na funkční autobus nemilosrdní), cesta, která má směr, cesta, která voní
dobrodružstvím s Bohem.
Po příjezdu do campu Verite jsme měli první společnou mši.
Druhý den ráno jsme se vypravili na Podbrdo, místo, kde se vizionářka Mirjana každý měsíc setkává s Pannou Marií. Po návratu naše dva autobusy odjely k nedalekým vodopádům Kravica,
kde jsme strávili zbytek odpoledne, protože festival začínal až
večer úvodní mší svatou. První dny byly upršené.
V průběhu festivalu mladých jsme se účastnili programu, tedy
přednášek, katechezí, modliteb růžence, mší svatých, adorací a
dalších. Občas jsme vyběhli na některý z kopečků pobýt chvíli
ve ztišení na místě, kde se Maria zjevila. Popovídat Bohu o svém
životě i životech našich blízkých, poprosit o velké věci i maličkosti, které jsou pro nás důležité. Mnohdy i zjistit, jak to s tou
důležitostí vidí Bůh.
Ochutnali jsme zdejší pivo, zašli si do oblíbené (dosti vzdálené)
restaurace Filli. V pátek jsme zase měli možnost ochutnávat
různé druhy zdejšího chleba. O postu Panna Maria mluví ve
svých poselstvích velmi často a já Jí věřím, že je důležitý.
Letos se při organizaci festivalu objevilo několik novinek. Jednou z nich bylo asi metr a půl široké a sto metrů dlouhé bílé
plátno, na které poutníci mohli až do posledního dne psát své
úmysly, prosby, díky. Při poslední mši dobrovolníci nechali toto
popsané plátno „plout“ nad hlavami poutníků směrem k oltáři.

Příjemný byl i poslední den, strávený na pláži na Makarské.
Na medugorské pouti je zvláštní, že ačkoliv se průběh festivalu
může zdát rok od roku stejný, člověk tam nepřijede nikdy stejný,
jako byl loni. Proto je každá pouť jedinečná. Líbilo se mi, co řekl
Jindra první dny. Nemluvil o tom, co si o tomto místě myslí on,
ani jak bychom ho měli vnímat, řekl jen: „Choďte tu s otevřeným srdcem.“

Já osobně jsem mohla tak nějak pocítit (a bylo to šokující), jak
malou víru vlastně mám. Jak málo vím, že Ježíš je dobrý, že je
živý a že je nula centimetrů ode mě. Člověk je tam tak nějak blíž
nebi. Tak se teď snažím, abych to nezapomněla .
Krásné prázdninové zážitky prožila mládež z Velkých Karlovic
od 29. 7. - 7. 8. 2014 v Medugorji na Mladifestu.
Připojili jsme se k mladým z Valašského Meziříčí, Rožnova p. R. a
okolí. Celkem se naplnily dva autobusy a všichni jsme vyrazili na
námi dlouho očekávaný zájezd do Bosny a Hercegoviny. Užívali
jsme si naplno již cestu autobusem. Poznali jsme nové kamarády, zpívali za doprovodu kytar, pomodlili se růženec a dočkali se
i filmu na dobrou noc. V Maďarsku nám trochu zkomplikovala
plány porucha druhého autobusu, a tak nám nezbývalo nic jiného než tam přečkat noc a trpělivě čekat na příjezd nového
autobusu. Někteří to vyřešili spaním pod širákem. Bylo to pro
nás takové první dobrodružství, které jsme zažili. Se zpožděním,
ale živí a zdraví jsme nakonec dorazili do Medugorje. Bohužel
malým zklamáním byl nepřetržitý déšť, který se nám snažil znepříjemnit kempování ve stanech. Stále jsme ale nepřestávali
doufat, že se to zlepší a opravdu jsme se asi po dvou dnech
dočkali pravého jižanského počasí. Program Mladifestu byl
opravdu nabitý. Měli jsme možnost účastnit se různých přednášek, navštívit komunitu Cenacolo, jít pouť na horu Križevac
a místo zjevení Panny Marie - Podbrdo a každý den se setkat s
Pánem při večerní mši svaté. Atmosféra byla opravdu nádherná a nepopsatelná. Medugorje byla zaplněna mladými z celého
světa, kteří se společně pomodlili a zpívali. Volný čas využíval
každý po svém, ať to bylo opalování, hraní různých her, možnost svátosti smíření anebo pouze odpočinek ve stínku. Jedno
odpoledne jsme si uspořádali melounovou party, jiný den zase
navštívili Kravické vodopády. Zkrátka jeden zážitek za druhým.
Cestou zpátky jsme se ještě zastavili na celý den k moři na Makarskou riviéru a úplné završení bylo mší svatou na poutním
místě Svetiště Vepric (‘‘chorvatské Lurdy“). Myslím si, že každý
z nás měl za co Bohu děkovat, protože to byl úžasný jak duchovní, tak prázdninový zážitek.
Vendula Vašutová, Velké Karlovice

Sám však nikdo neobstojí, je důležité hledat dobré spojence,
dobré partnery, kteří napomohou dobré nápady co nejlépe a
nejúčinněji realizovat. Proto jsme i my hledali, a také jsme nalezli! Potvrdilo se nám tak přísloví „kdo hledá, najde“. V našem
„boji“ proti lepře jsme získali opravdu dobrého a údatného spojence, jímž je německá organizace DAHW, vskutku opravdoví
profesionálové!
Tato ogranizace působí již od roku 1957 a svoji činnost vykonává na více než 300 místech světa (prakticky ve 40 zemích). Kromě DAHW máme své partnery i v Indii, kteří řídí dvě nemocnice
sv. Josefa - v Bhilai Pahari a v Phulapahari. Obě byly vybudovány
a stále jsou podporovány z prostředků LL. V současnosti podporujeme další projekty v Kolumbii, Libérii a v Indii. Jedná se převážně o finanční podporu leprostanic (stanice malomocných),
která zahrnuje náklady provozní, náklady na léky, obvazový
materiál a jiné. Kromě malomocenství se podílíme i na léčbě
tuberkulózy a onemocnění buruli.
Naše činnost a její rozsah jsou podmíněny počtem a štědrostí dárců. V této souvislosti můžeme poznamenat, že i ve vaší
farnosti máme dárce, kteří se svými dary podílejí na odstraňování utrpení mnoha nemocných a na okraj společnosti vytlačovaných lidí. Všem dárcům tímto děkujeme! Jsme jim opravdu
vděčni za to, že můžeme pomáhat a být nadějí pro malomocné
(vděk samých nemocných nedokážeme ani vyjádřit). Zároveň
chceme přizvat k tomuto dílu milosrdenství i další. Bohatství,
kterým oplýváme a pomocí něhož se snažíme pomáhat, jsme
získali a získáváme pomocí poměrně malých, ale vytrvalých a
pravidelných darů. Někdy se jedná o částky v rozmezí 200 až
300 Kč.
Milí čtenáři, sestry a bratři, pokud by těchto pouhých pár vět
ve Vás vzbudil zájem více poznat naši činnost, rádi přijedeme.
Pro všechny zájemce uspořádáme poutavou přednášku, včetně
bohaté fotodokumentace. Více informací o nás můžete rovněž
získat na: www.lepra.cz; nebo také na tel. číslech 222 514 201;
603 555 995.
Lze nám také napsat na email: ll@likvidacelepry.cz nebo na adresu: Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1
Pokud budete chtít přispět na naši činnost, můžete tak učinit na
účet našeho konta: 2400259272/2010
S přáním Boží přízně Vás všechny zdravíme, za tým LL Vám žehná
P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident LL, biskupský vikář AP
Charita Valašské Meziříčí Vás všechny zve na

CHARITNÍ SETKÁNÍ

u příležitosti 15. výročí založení Klubu Zeferino a 10. výročí založení Denního centra pro
lidi bez domova, které se bude konat

v sobotu 27. 9. 2014

Likvidace Lepry
Milí čtenáři,
možná jste už někdy něco málo zaslechli o Likvidaci lepry (LL),
křesťanské organizaci, která již přes 22 let usiluje o léčbu lepry
(malomocenství). Na počátku byla pouhá idea, nápad a myšlenka, která skrze modlitbu a konkrétní postupné kroky se přetavila v dobrého bojovníka proti malomocenství – nemoci – s níž se
setkáváme v biblickém světě i v životě Ježíšově.

Program setkání:
14:00 – mše svatá k sv. Vincenci z Paula a bl. Zefirinovi, kterou
bude celebrovat P. Mgr. Vojtěch Vágai
(mše se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí)
15:00 – přátelské posezení za doprovodu dětské kapely pana
Ivana Kandráče
ve farním dvoře (v případě nepříznivého počasí se posezení
uskuteční v prostorách pastoračního centra)
Všichni jste srdečně zváni! Charita Valašské Meziříčí
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15 let Zeferina

Z Večerů chval

Dovolujeme si oznámit veřejnosti, že Klub Zeferino slaví letos
15 let. Klub začal svou činnost v roce 1999, kdy Farní charita
Valašské Meziříčí v tehdejším Domě dětí zřídila Stacionář blahoslaveného Zeferina pro předškolní romské děti a děti ze sociálně znevýhodněných rodin, kde se děti učily dovednostem
potřebným pro nástup do základní školy.
V roce 2001 se stacionář přestěhoval do charitního domu v
kasárnách, kde dostal formu komunitního centra, na jehož
chodu se podílelo mnoho romských i neromských pracovníků
a dobrovolníků i rodiče dětí. Poté se, již jako Klub dětí, věnující se z největší části školním dětem, přestěhoval v roce 2006
do ZŠ Masarykova, kde sídlí dodnes. Děti, kterým se věnuje ve
formě doučování a procvičování učiva a také naplňování volného času po vyučování, jsou žáky 1. - 9.ročníku ZŠ Masarykova.
Využívají různých aktivit a nabídek klubu.
Oslava 15 let proběhne formou vernisáže naší historie i současnosti ve vestibulu ZŠ Masarykova ve středu 17. 9. 2014, kdy
se můžete podívat na různé momenty naší existence v minulosti i současnosti ve slovech i na fotkách.
Při této příležitosti bude vyhodnocena výtvarná soutěž žáků
ZŠ Masarykova – o nejzajímavější obrázek Klubu Zeferino. Někteří žáci jej léta navštěvují a ostatní ho navštívili několikrát při
každoročním Dnu otevřených dveří se svými třídami.
Bude také možno ochutnat některé z romských tradičních jídel, která budou ve vestibulu připravena a posedět u kávy nebo
čaje v družném hovoru, protože pozvání patří jak bývalým pracovníkům, dobrovolníkům, dětem, které už klub opustily, tak
také zástupcům Města, sponzorům, celé „Masaryčce“ a zejména všem, kteří se o naši činnost zajímají.
V letošním roce vděčíme za finanční podporu Městu Valašské
Meziříčí, Zlínskému kraji, Úřadu vlády a Radě vlády pro záležitosti romské menšiny a Ministerstvu školství ČR. Děkujeme
tímto mnoha a mnoha lidem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu klubu, také všem sponzorům a dárcům.
Završením oslavy bude charitní mše svatá v sobotu 27. 9., kdy
poděkujeme Bohu společně s celou charitou a jejími příznivci
za všechno, co jsme s jeho pomocí mohli dětem nabídnout pro
lepší zvládnutí ZŠ a následné kvalitnější životní uplatnění.
Za Klub Zeferino: Irena Ševčíková, koordinátorka

Červnovým tématem Večera chval byla první část 61. kapitoly
knihy proroka Izajáše: Iz 61, 1-4. Jde o text, který četl Ježíš v synagoze v Nazaretě a který vztáhl na sebe a své působení (viz Lk
4, 16 - 30). O některé myšlenky se chceme touto cestou podělit
i se čtenáři Života farností.
61,1a: Duch Panovníka Hospodina je nade mnou.
Už první věta prvního verše má svou velkou hloubku: přítomnost Božího ducha je vždy příslibem Hospodinova tvůrčího působení. Vzpomeňme na samotný začátek Bible – Gn 1,1: „Země
byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma; ale nad
vodami se vznášel duch Boží.“ Hospodinovým působením postupně dochází k proměně pustého a prázdného světa v krásné
a dobré dílo, v jehož středu stojí i samotný člověk. Tak je to
vlastně z každým z nás: když se narodíme, náš život se podobá
prázdnému, nepopsanému papíru, nad kterým se ale také vznáší duch Boží – Duch svatý. Umožníme-li mu do našeho života
vstoupit, může ho proměnit v něco krásného a dobrého. Text
proroka Izajáše i jeho interpretace samotným Ježíšem však neodkazuje pouze na budoucnost, ale naznačuje, že Hospodinův
duch do Ježíšova života opravdu vstoupil, že se mu Ježíš otevřel
a nechal jej působit. Ovoce tohoto působení, nám tak dobře
známé z evangelií, je předobrazem působení Ducha svatého i v
našich životech. Můžeme jej tedy vztáhnout i na sebe a uvědomit si jeho základní rysy, shrnuté v následujících verších vybraného úryvku.
61, 1b-2: Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou
zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem,
vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto
Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící.
Přítomnost Božího ducha v našem životě nás uschopňuje, vybavuje mocí, tj. pomazává k tomu, abychom byli schopni naplnit
Boží vůli. Prvním úkolem, k němuž nás Hospodin skrze Ducha
svatého pomazává, je přinášet radostnou zvěst do tohoto světa.
V Písmu svatém se často mluví o radosti, radost je dle Ga 5, 2223 ovocem Ducha svatého. Bez Ducha Svatého bychom se snad
mohli pokusit lidi rozveselit, dát jim alespoň na chvíli zapomenout na trápení a starosti, které prožívají. Radost, kterou dává
Boží duch, je však hlubší a může zůstat hluboko v našem srdci
i ve chvílích zkoušek (J 15, 11). Je to radost pramenící ze zkušenosti s Bohem, s jeho působením v našem životě, jeho věrností
a štědrostí. Taková radost již není pozlátkem či lacinou útěchou
ve chvílích těžkostí, ale výrazem vnitřního přesvědčení naší víry,
že všechno nám může pomoci k dobrému, že Ježíš je opravdu
dobrý pastýř.
Dalším úkolem pomazání je obvazovat rány zkroušených srdcem. Je vidět, že pomazání se skutečně týká reálného světa,
v němž žijeme: vždyť bolesti, zármutky a různá trápení se nevyhýbají žádnému z nás. Stejně tak můžeme mít v srdci nějakou
ránu, která – pokud není obvázána – krvácí, možná i hnisá, bolí
a vyžaduje ošetření. Ježíš nám tímto textem říká, že o našich
ranách ví, že právě kvůli nim přišel. Některé rány budou zcela
uzdraveny, u některých tomu tak být nemusí. Pokud však budou Ježíšem obvázány, budeme schopni s nimi žít a ve spojení
s Ježíšem je také proměnit v požehnání pro sebe a své okolí.
Těmito ranami mohou být skutečné nemoci a fyzické bolesti,
mnoho ran či zranění však pochází z našich vzájemných vztahů
(pomluvy, porušená důvěra, neodpuštění atd.). Některé rány
si však způsobujeme sami: může jít například o nenaplněná
očekávání týkající se nás samých (nejsme spokojeni sami se se-

Celou tiskovou zprávu se všemi fotografiemi si můžete prohlédnout na webu farnosti www.farnost-valmez.cz
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bou, náš život se nevyvíjí podle našich představ), možná i samotného Boha (zdá se nám, že se v našem životě neprojevuje
tak, jak by měl, že na nás zapomněl nebo mlčel v situacích, kdy
jsme naopak čekali, že se projeví). Pokud nějakou takovou ránu
máme, je velmi důležité ji pojmenovat, v modlitbě Bohu otevřeně, pravdivě a upřímně předložit a dovolit mu, aby přišel se
svou uzdravující láskou. V této souvislosti se nám také nabízí
uzdravující moc svátostí (především svátost smíření a eucharistie) nebo přímluvná modlitba.
Dalším úkolem pramenícím z pomazání Božím duchem je vyhlášení svobody zajatcům a propuštění vězňům. Myslím, že v duchovním smyslu jde o jednu z nejsilnějších výzev pro každého
křesťana: být opravdu svobodný, zbavit se závislostí na věcech
a lidech, svých nezdravých návyků a zvyků, nikomu a ničemu
neotročit. Vděčně využívejme této nabídky a nechejme Ježíše
vstoupit do všeho, co žijeme. Nechme na něm, aby nás vnitřně
pročišťoval, osvobozoval a rozhodoval, co je pro nás dobré a co
ne. Vždyť už v úvodu tohoto textu jsme si připomněli, že Bůh
tvoří věci dobré a krásné. Dovolme mu, aby spolu s námi přetvořil náš život ke svému obrazu, a nabídněme mu k tomu vše,
co jsme a co máme.
61, 3 Pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na
hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo
ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba
Hospodinova“ k jeho oslavě.
Vše, co jsme si již řekli o pravé životní radosti, se v tomto verši jakoby potvrzuje a rozvádí. Bůh nechce naše truchlení. Kvůli
tomu nás nestvořil. Svobodný život s naším Pánem nám má být
zdrojem vnitřní radosti.
V souvislosti s našimi Večery chval se však naší pozornosti nabízí text „dát jim… závoj chvály místo ducha beznaděje“. Mluví
se v něm o tom, že pomazání Duchem také znamená obdržet
závoj chvály. Co si pod tím máme představit? Jednu z možností
poskytuje přirovnání s běžným životem: ženy užívají závoj nejen jako prostředek cudného zahalení, ale také zkrášlení. Pokud
tedy svá srdce otevřeme Boží chvále, Bůh jakoby zakrývá (halí
do závoje) naše nedokonalosti, protože po jejich potrestání
nebaží. Naopak - zažijeme dotek Boží krásy, která nás promění
ke svému obrazu. Chvála je prostředkem k našemu vnitřnímu
„zkrášlení“, návratu k původní kráse stvoření. Je lékem na ošklivosti, které způsobuje náš hřích, otevírá naše nitro pro naději
zakotvenou ve víře. V tomto verši je vlastně ukryta výzva k co
nejčastější chvále našeho Boha. V našich modlitbách často nevíme, za co a jak se máme modlit. Hledáme Boží vůli, často se
nám ale stává, že ji přizpůsobujeme k obrazu svému a do jeho
vůle projektujeme tu svou. Ve chválách, v nichž Boha chválíme
za to, jaký je a jak se projevuje, takovou chybu udělat prakticky
nemůžeme. Chvála je tedy spolehlivým nástrojem pro setkání
s Bohem, uschopňuje nás k opravdovému odevzdání se do jeho
vůle. Pak se opravdu můžeme stát tím, co naznačuje konec tohoto verše: sadbou Hospodinovou, tedy semenem, které je zaseto do dobré půdy a přináší hojný užitek.
61, 4: Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi
bylo zpustošeno, obnoví zničená města, zpustošená po celá
pokolení.
Jestliže jsme před Bohem přiznali svoje nedokonalosti a slabosti, dovolili, aby On sám obvázal nebo dokonce uzdravil naše
rány, jestliže jsme vyzpívali Bohu své chvály a nechali se naplnit Duchem radosti, můžeme se bez obav zapojit do obnovy
hříchem narušeného světa. Sám Bůh nás uschopní, abychom
s jeho pomocí obnovovali poničené vztahy k sobě samým, ke
svým nejbližším, ke světu a samozřejmě také k Němu. Tento

text je názorným příkladem toho, čemu Tomáš Halík říká paradoxy evangelia: slabí jsou v Bohu vybaveni potřebnou silou,
truchlícím se dostává útěchy a jsou naplněni radostí, vězňové
svého prázdného života a zajatci svých závislostí se stávají svobodnými lidmi a budovateli Božího království. Důležité je, že
Bůh s takovými spolupracovníky počítá. Supermany, schopné
nadlidského výkonu, by stejně nenašel. Svou nabídku adresuje
lidem slabým a chybujícím. Záleží jen na nás, zda jeho nabídku
přijmeme, zakusíme jeho uzdravující moc a milost, přijmeme
jeho obětující se lásku a otevřeme se plnosti života Božích dětí.
Ani tak to nebude život jednoduchý, ale bude to život zbavený
zbytečné zátěže našich závislostí, život, v němž i bolesti a utrpení nacházejí své místo a stávají se prostředkem setkání s ním.
Zkusme se každé ráno krášlit závojem chval! Určitě nám to
bude slušet!
Bohdan Mikušek

Svatí v našem kostele
V minulém čísle ŽF jsme začali cyklus o našem kostele, o jeho
historii, o věcech známých i neznámých. Zmínili jsme se o vitrážích v našem farním kostele, konkrétně o vitřážích, které se nacházejí v presbytáři. Jak je vidět, jsou mezi námi děti, které ani
o prázdninách nezahálejí, a dostali jsme odpověď na otázku ze
závěru výše zmíněného článku o atributech svatých, kteří jsou
vyobrazeni na vitrážích v presbytáři:
Svatý Václav
Byl český kníže, který usiloval o mravní a kulturní povznesení
Čech. Byl velmi zbožný a mírumilovný. O jeho křesťanskou výchovu se zasloužila zejména babička – sv. Ludmila. Svým příkladem vedl lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. Zemřel
jako mučedník a je hlavním patronem naší země.
atributy: kopí s praporem a štít se svatováclavskou orlicí, dva
andělé, hrozny a klasy, kníže na koni.
Svatý Vojtěch
Byl pražský biskup, pocházel z rodu Slavníkovců. Usiloval o
duchovní i sociální obnovu své diecéze. Žil přísně, asketicky, s
chudými se dělil o svou stravu. Zemřel jako mučedník u pohanských Prusů.
atributy: biskup s palmovou ratolestí a nástroji umučení (veslo,
kopí, halapartna).
Svatý Jan Křtitel
Byl prorok a Kristův předchůdce. Hlásal blízký příchod Mesiáše,
vyzýval lid k pokání, pokřtil Ježíše v řece Jordán.
atributy: beránek, kříž, kožešina, nápis Ecce agnus Dei.
Svatý Pavel, apoštol
Po svém obrácení se stal se jedním z nejvýznamnějších apoštolů, podnikl tři misijní cesty, otevřel brány Církve všem národům
a kulturám. Říká se mu také proto „apoštol národů“. Byl sťat
mečem. Je patronem teologů, katolického tisku.
atributy: meč, kniha.
Radovan Lev
Původně dle rozpočtu z 18. dubna 1903 vyplývá, že v presbytáři
měly být umístěny vitráže s obrazy sv. Josefa a sv. Jana Křtitele
a na druhé straně sv. Petra sv. Pavla. Proč došlo ke změně se
nám zjistit nepodařilo.
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V dnešním čísle se můžeme zastavit u tří světců, kteří jsou vyobrazeni na vitrážích v kapli Panny Marie. Jde o sv. Jiljí, o sv. Františka z Assisi a sv. Aloise Gonzagu.
Svatý Jiljí
pocházel podle legendy ze zámožné rodiny z Řecka, ale odešel do Francie, kde se poblíž ústí
řeky Rhony usadil, aby v lesích žil
v chudobě jako mnich a poustevník. Nakonec založil klášter, kde
žil i s dalšími bratry podle řehole sv. Benedikta. Klášter se stal
velkým požehnáním pro okolí a
kolem něj vzniklo město Saint-Gilles. Je patronem myslivců,
pastevců a žebráků a bývá vzýván při manželské neplodnosti a rakovině, v pokušeních a při
falešném studu při svátosti smíření.
atributy: laň (podle legendy byla ochočená a on se živil jejím
mlékem), šíp (má také spojitost s touto laní, neboť na lovu byl
lovcem zasažen poustevník místo laně, a tak byl objeven králem
a stali se s Jiljím přáteli)
Svatý František z Assisi
syn bohatého obchodníka z Assisi,
který opustil všechno z lásky ke Kristu. Reformoval církev životem podle
evangelních rad a založil řád „Menších bratří“ (minoritů) včetně jeho
ženské větve a laiky žijící ve světě. V
tomto duchu a s bezmeznou láskou
vytvářel František kolem sebe společenství a se svými druhy v hrubé
kutně, prostými slovy skrze kázání
na různých místech a osobním příkladem ukazoval ostatním lidem, jak
je zapotřebí žít podle evangelia. Je
patronem ochránců přírody, chudých, krejčích, tkalců, skautských vlčat, vzýván proti bolestem
hlavy a proti moru.
atributy: beránek, bořící se dům, krucifix, lebka, lilie, ptáci, serafín, vlk, zeměkoule.
Svatý Alois Gonzaga
pocházel ze starého italského knížecího rodu, plného násilí a
vášní. Jako syn markýze byl dvorním
pážetem ve Florencii i na královském
dvoře v Madridě. Rozhodl se s pomocí Boží milosti vítězit nad zlem a konal
kající skutky. Díky vedení své matky
byl rozhodnut žít tak, aby ničím neurazil Boha a líbil se Matce Boží, v níž se
naučil vidět i svou nebeskou matku. V
deseti letech učinil slib čistoty. V Římě
vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Připravoval se na kněžství, když
vypukla morová epidemie. Při ošetřování nemocných se nakazil a v Římě
zemřel. Je patronem mládeže, studujících, přímluvce při volbě
povolání. Pomocník proti očním chorobám i morové epidemii.
atributy: jezuita, lebka, kříž, lilie.
Evžen Hlavica
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Z historie naší farnosti
V minulém čísle Života farností jste si mohli přečíst o připravovaném seriálu zajímavostí z historie farnosti. Velmi často budeme
při přípravě nahlížet do archivních
dokumentů. Ve Státním okresním
archivu Vsetín je na základě smlouvy mezi Arcibiskupstvím olomouckým a Moravským zemským archivem v Brně uložen archivní fond
Farní úřad Valašské Meziříčí, který
obsahuje písemnosti z let 1641 1998. Pokud by se dokumenty naskládaly za sebe, vznikla by řada
dlouhá skoro 10 metrů. Dokumenty jsou rozděleny do skupin podle
pokynu, vydaného v roce 1896
olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem, který rozdělil úřední agendu takto: I. Stavení
(zde jsou dokumenty týkající se kostelů a kaplí, hřbitovů, křížů,
soch a obrazů), II. Kostelní jmění, III. Jmění farního obročí, IV.
Nadace, V. Duchovní správa (svěcení budov, oltářů, křížů, obrazů soch, oltářní privilegia, pořad bohoslužeb, vyučování náboženství, záležitosti bratrstev), VI. Výkaz personálií při duchovní
správě (faráři a jejich pomocníci, varhaník, kostelník, zvoník,
hrobník, kostelní hospodáři, otcové chudých), VII. Doklady a
přílohy k oddací matrice, VIII. Přílohy ke křestním a úmrtním
matrikám, IX. Farní ústav chudinský, X. Nařízení, XI. Varia, XII.
Oddělení pro matriky. Ovšem údajů o dění ve farnosti můžeme
najít mnohem více i v dalších materiálech, např. obecních nebo
školních kronikách, v dokumentech samosprávy nebo státních
úřadů - pro zajímavost můžeme uvést agendu tzv. okresního
církevního tajemníka z let 1949 - 1989. Také je možné nahlížet
do místního tisku, např. do katolických Novin zpod Radhoště,
které ve Valašském Meziříčí vycházely v letech 1899 - 1941.
Zbývá jen dodat, že studium v archivu je bezplatné a bádat mohou všichni, kterým už bylo 15 let.
Abychom však neskončili pro mnohé nezajímavými údaji, věděli
jste, že:
- farní kostel v letech 1572, 1607, 1648, 1726 vyhořel
- v roce 1804 byla odstraněna věž nad sakristií
- v noci na 16. prosince 1694 byla vykradena kaple P. Marie.
Událost otřásla farností, věřící hojně navštěvovali kostel, aby
odprosili Boha a P. Marii za urážku, byla vykonána smírná pobožnost. Ve zloději se nakonec hnulo svědomí, při půlnoční mši
byly všechny ukradené věci nalezeny v pytli u kostelních vrat.
- u farního kostela Nanebevzetí P. Marie se nacházel hřbitov zvaný „Krchovek“
- mezi nejméně používané dokumenty z činnosti farního úřadu
patřila „Pamětní kniha jmen osob, které se zavázaly nepožívat
lihoviny“ založená roku 1845
- farnost ještě v roce 1859 zaměstnávala i nočního hlídače kostela
- mezi první čestné občany Valašského Meziříčí patřili od roku
1873 také místní kněží P. František Rimský, P. Jan Sedláček a P.
František Špička. Oceněny byly „jejich zásluhy, obzvláštně, že
chodiju do školy a k nemocnym.“
- o úpravy v kostele sv. Trojice se osobně zajímal následník trůnu
František Ferdinand d´Este
- zámek Žerotínů patřil po nějakou dobu farnosti
- na počátku 20. století se uvažovalo o stavbě nového farního
kostela

- při velké bouřce dne 19. 6. 1913 vletěl do budovy fary kulový
blesk, který vybuchl ve světnici, kde právě kněží večeřeli. Vzhledem k tomu, že se to stalo den poté, co byl zvolen páter Kavan
poslancem zemského sněmu, první, co přítomné napadlo, byl
politický atentát bombou. Při této bouřce další blesk udeřil do
kostelní věže a urazil hromosvod, jiný se dostal na farní půdu,
odtud „vyletěl podlahou na předsíň ku kaplánkám a sraziv velký
kus stropní omítky se ztratil“
- telefon na faru byl zaveden v listopadu 1915
- protože obyvatelé Hrachovce vyháněli ode dveří náboráře do
jednotného zemědělského družstva (v jednom případě na agitační dvojici hospodář vytáhl vidle), nebylo v roce 1954 povoleno tradiční procesí, které se konalo vždy 15. srpna
- v roce 1954 měl kostelní pěvecký sbor v rámci akce M (někteří
ještě pamatují akce Z) závazek odpracovat 300 brigádnických
hodin na zvelebení města
Zdeněk Pomkla

Země Izrael - Dějinami a krajinou - Peter Walker
Historie zaslíbené země sahá až k úsvitu lidských dějin a je
protkána nesčetnými dramaty - od pohraničních šarvátek po
vpády velkých armád, od příchodu Abrahama a praotců až k
strhujícím vizím proroků. U moci se střídali nejrůznější vládcové, říše přicházely a zanikaly. V tomto "kotli" se mísily kultury a
náboženské systémy. Země je dodnes svatá Židům, křesťanům
i muslimům. Její obyvatelé ovlivnili dějiny světa tak zásadně, že
je to v ostrém nepoměru s její malou rozlohou.
Stručný, ale odborně podložený přehled strhujícího příběhu země Izrael. Kniha je bohatě ilustrována špičkovými fotografiemi - netypickými leteckými záběry i původními snímky
z 19. a 20. století.
Zdeněk Adamec

Pečetidlo farního úřadu vzniklé kolem roku 1700. V pečetním poli odděleném od okraje vrubem vyobrazena P. Marie se svatozáří, vznášející se nad trojvrším, po stranách
postavy adorujících andělů.
Nápis: SIGILLUM . ECCLESIAE . PAROCHIALIS . MESERISENSIS

Sociální rehabilitace ATTA – služba pro osoby bez přístřeší a
osoby v krizi - je jednou ze služeb sociální prevence, které provozuje Charita Valašské Meziříčí.
Komu je tato služba určena? Její cílovou skupinou jsou osoby
bez přístřeší a osoby v krizi. Osoby bez přístřeší neboli lidé bez
domova – sem patří nejen bezdomovci, ale i lidé na ubytovnách,
žijící v nevhodných podmínkách, kteří neumí sami bez pomoci
druhých řešit své problémy a potřebují pomoc a podporu.
Co všechno služba Sociální rehabilitace ATTA svým klientům
nabízí?
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
Naučíme klienty obsluhovat běžné spotřebiče a přístroje v
domácnosti, jak pečovat o domácnost, o oděvy, o svůj vzhled,
osobní hygienu apod., hospodaření s penězi. Zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, zejména na úřadech,
ale i u lékaře a s rodinou.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
Pomůžeme při psaní dokumentů – životopisu, motivačního dopisu, úředního dopisu, vyplnění žádostí, formulářů, tiskopisů,
pracovní poradenství, nácvik vyhledávání pracovních nabídek.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poradíme ohledně práv a povinností při využívání jiných služeb,
pomůžeme při získávání informací pro Vaše další rozhodování v
nepříznivé životní situaci.
Služba je klientům poskytována bezplatně. Kanceláře najdete
ve Valašském Meziříčí na ulici Zašovská v administrativní budově městského úřadu č. p. 784 v 7. patře, kancelář č. 708 a 709.
Provozní doba: pondělí 8:00 – 16:00 hodin, úterý, středa, čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin, pátek - pouze objednaní klienti. V případě potřeby se obraťte na pracovnice Sociální rehabilitace ATTA.
Kontakt:
Ing. et Bc. Radmila Táborská –sociální pracovník (vedoucí)
605 471 825, 571 672 708, radka.taborska@valmez.charita.cz
Mgr. Jozefína Račeková – sociální pracovník, 734 435 051,
571 672 708, jozefina.racekova@valmez.charita.cz. Více informací na stránkách Charity Valašské Meziříčí a na stránkách farnosti www.valmez.charita.cz a www.farnost-valmez.cz
(redakčně kráceno)

Knižní novinky
Výstup na horu manželství - Elias Vella
Hora manželství může odstrašovat ty, kdo se bojí výšek a nedokážou ocenit schopnost sebedarování. Je ji však možné zdolat
láskou vycházející od Boha, která zve do živého vztahu s ním i
s naším partnerem. Kniha, která vznikla na základě přednášek
Eliase Velly o manželství.
Evangelium podle U2 - Opři se o mě - Greg Garrett
Skupina U2 je jistě fenoménem v oblasti populární hudby. Jejich
tvorba si našla milióny fanoušků po celém světě a to nejen díky
vynikajícím textům a melodiím, ale také díky jejich duchovnímu
poselství, které se dotýká člověka na jakési hlubší, bytostné rovině. Vliv U2 daleko přesahuje hranice popkultury. Jejich písně
povzbudily mnohé posluchače k tomu, aby svoji víru proměnili v činy, aby se vydali na pomoc chudým a těm, kteří jsou na
okraji společnosti. Tato kniha se vydává po stopách duchovních
témat, která U2 ve svých písních sdílejí.
Babičky jsou nejmoudřejší - Eduard Martin
Právě babičky byly poslány na tento svět s jedním z nejdůležitějších poselství, jaká se mají předávat: Mají za úkol vnášet do
nejistých dob jistotu, zázračnou jistotu lásky. V tom byly, jsou
i budou babičky nenahraditelné… Myslím, že jenom velice pošetilé babičky si mohou namlouvat, že jsou na tomto světě už
zbytečné, k ničemu. Babičky dobře vědí, jakým darem jsou pro
ně vnoučata. A vnoučata dobře vědí, jakým darem jsou pro ně
babičky.
Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl - František Lukeš
Autorem této zbrusu nové knihy je P. František Lukeš, i když už
není mezi námi živými. Jde o výběr z jeho dopisů přátelům a
sbírku fejetonů.

Sociální rehabilitace ATTA

Bc. Hana Sulovská, vedoucí úseku služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučení, Charita Valašské Meziříčí
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Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Markéta Janovská
Lucie Janovská
Marek Štácha
Jiří Štácha
Matyáš Dulka
Jan Dulka
Matyáš Indrák
Matouš Chupík
Matěj Španihel
Magdaléna Chudá
Sára Bothová
Hana Marie Pallová
Kristián Kadlec
Ondřej Kadlec
Matěj Kašík
Adriana Kubinová
Karolína Marie Knápková
Sofie Pobořilová

Marek Bača
Natálie Kotrlová
Jan Pecha
Lenka Pouzarová
Milan Pouzar
Michal Pouzar
Marek Pouzar
Vojtěch Jurečka
Eliška Marie Jurečková
Timotej Folvarčný
Tadeáš Michal Vaigl
Emilie Hlavoňová
Adéla Veronika Králová
Beata Gabriela Kupková
Veronika Markéta Procházková

Martin Břetislav Pavel Fabián
Jan Palát

Jana Zeljenková *4. 3. 1944 †14. 7. 2014, Podhoří 495/9
Antonín Trávníček * 5. 5. 1950 † 17. 7. 2014, Podlesí 402
Jiřina Pobořilová *6. 7. 1934 †17. 7. 2014, Pod Jehličnou 341,
Krhová
Milan Hrdina *3. 10. 1947 †18. 7. 2014, U Vodojemu 1169
Antonín Klvaňa *31. 5. 1961 †21. 7. 2014, Poličná 366
František Adámek *8. 6. 1942 †22. 7. 2014, Vsetínská 553
Jarmila Vránová *3. 11. 1931 †28. 7. 2014, Hrachovec 160
Anna Honsová *6. 7. 1926 †6. 8. 2014, Králova 1017
Josef Čuba *27. 1. 1954 †7. 8. 2014, Loučka 207
Dagmar Lubinková *15. 1. 1928 †7. 8. 2014, Máchova 812
Jana Pobořilová *14. 5. 1944 †20. 8. 2014, Krhová 281
Helena Pavlíková *28. 11. 1927 †28. 8. 2014, Krhová,
U kapličky 4
Jaroslav Trefil *23. 4. 1944 †30. 8. 2014, Seifertova 704
Marie Stolařová *19. 7. 1929 †1. 9. 2014, U Apolla 691
Karel Kubín *16. 7. 1938 1. 9. 2014, Pod Obecniců 308,
Karolinka
Anna Růžičková *9. 11. 1930 †2. 9. 2014, Podlesí 428
Josef Folta *10. 11. 1934 †3. 9,. 2014, Jarcová 230

Lešná
Václav Kolaja *12. 9. 1943 †23. 6. 2014, Smetanova 1152

Lešná
Miroslav Bodrog
Ludmila Pavlíková
Jakub Janiš

Tomáš Janiš
Karolína Kubešová

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Petr Šebesta		
Oznice 56		

Martin Varga		

U Vodojemu 1249		

Milan Pouzar		

• V sobotu 4. 10. 2014 se uskuteční pořad hlavního dne Mariánské konference Světového apoštolátu Fatimy a mariánských
ctitelů v ČM Fatimě Koclířov. Hlavní host je biskup královehradecký, Mons. Jan Vokál. Pokud bude dostatečný počet zájemců,
pojede autobus, na který přijímám přihlášky.
Václav Chládek

Zuzana Stančíková

Mikulůvka 105

Denisa Vašíčková
Loučka 233

Lenka Pouzarová

Hůry, Požárnická 80		

Hůry, Požárnická 80

Michal Pernický		

Ludmila Vodová

Lešná
Perná 10		

Mariánské informace

Jasenice 26

† Na konec své pozemské
cesty došli

Oprava kostela sv. Jakuba
Byla dokončena letošní fáze opravy střechy a výměna kamenného kříže ve štítu střechy nad hlavním vchodem. Oprava bude
pokračovat v příštím roce další fází a probíhá takto po částech
z důvodů financování. Na každý rok je šance žádat finanční příspěvek. Kdyby oprava proběhla v jednom roce najednou, mohli
bychom žádat jen v tom daném roce a finanční příspěvek by byl
daleko nižší. Dříve ještě než se na podzim kostel znovu otevře,
je nutné provést sanační omítky v místech, která byla v minulosti zavlhčena. Před otevřením bude nutné brigádnicky interiér
uklidit a očistit a připravit. Na jaře potom před zahájením dalších prací se znovu lavice, varhany apod. přikryjí.
Václav Chládek

Valašské Meziříčí
Marie Habudová *2. 4. 1926 †16. 6. 2014, 28. října 382
Vladimír Kabeláč *23. 12. 1946 †18. 6. 2014, Na Příkopě 580
Ladislav Ondruch *5. 11. 1934 †1. 7. 2014, Podlesí 210
Anežka Zetková *14. 1. 1928 †1. 7. 2014, Sokolská 487
Anna Jurošková *11. 8. 1923†2. 7. 2014, Křižná 568
Věra Bártková *28. 4. 1943 †5. 7. 2014, Podlesí 44
Jan Havlíček *16. 10. 1930 †9. 7. 2014, Nádražní 204
Ludmila Kneislová *27. 6. 1951 †11. 7. 2014, Podlesí 412
Zdeněk Vrána *22. 5. 1937 †13. 7. 2014, Dvořákova 923/20
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Inzerát
Prodává se prostorný byt 4+1 na ulici Havlíčkova ve Valašském
Meziříčí. Byt je v osobním vlastnictví bez rekonstrukce jádra,
ale v revitalizovaném panelovém domě na konci sídliště s hezkým výhledem na Jarcovou a na Štěpánov. Zájemci nechť se
ozvou na mail redakce ŽF zf@farnost-valmez.cz

Setkání s liškou

Tu se objevila liška.
„Dobrý den,“ řekla.
„Dobrý den,“ zdvořile odpověděl malý princ.
„Kdo jsi?“ zeptal se malý
princ. „Jsi moc hezká…“
„Jsem liška,“ řekla liška...

...Tu se přiblížila hodina odchodu.
„Sbohem…,“ řekl malý princ.
„Sbohem,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké:
správně vidíme jen srdcem. Co je
důležité, je očím neviditelné.“
„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ,
aby si to zapamatoval.
(Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ)
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Až se budeš bát své jméno zavolej
jsi klenot na královské dlani
až se budeš bát nastav slunci tvář
to světlo tě zná jsi milovaný
(Eva Kociánová, Až se budeš bát
poslední píseň na albu Vteřiny křehké
Jiří Pavlica & Hradišťan)
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