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Varhany jsou pro můj zrak i sluch královnou všech nástrojů. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Tak jako se píšťaly sjednocují v jediný zvuk, sjednoť, prosíme, všechny členy církve bratrskou láskou, abychom
Ti jednou se všemi anděly a svatými zpívali píseň věčné chvály. (Benedikt XVI. – modlitba při svěcení varhan)

Poslední koncert festivalu Podzimní varhany 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí v úterý 4. Listopadu 2014 v 18 hod. Na varhany bude hrát Wladyslav SZYMAŃSKI (Polsko) – varhanní
virtuóz, muzikolog, pedagog, hudební skladatel, znalec historických varhan.
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Pouť ZŠ Salvátor do Rožnova pod Radhoštěm v úterý 16. září 2014

Ministrantský den Kroměříž v sobotu 6. září 2014
Sobota 6. září v Kroměříži, byla ve znamení rytířů Kristových ministrantů, jelikož zde probíhala Ministrantská pouť. A nejen
Kristových. Neboť po společné mši s otcem arcibiskupem nás
čekala skupina historického šermu z místního Arcibiskupského
gymnázia, policisté, hasiči, vojáci se svou technikou, a spousta
aktivit a her na celý den. Vrátili jsme se plni zážitků a očekávání, co bude příště. Během mše byla vyhlášena ministrantská
soutěž na následující školní rok. Jejím tématem je Don Bosco,
jelikož budeme 16. srpna 2015 slavit 200 výročí jeho narození.
A tak se budeme v průběhu roku na schůzkách na toto výročí
i na soutěž připravovat.
Jaroslav Bača

fotografie Arcidiecéze Olomoucká
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Co mě potěšilo

Nový kříž pro farní kostel

1. Radost být knězem
Děti i učitelé ZŠ Salvátor se každoročně zúčastní pouti na začátku školního roku. Letos jsme navštívili kostel Všech svatých
v Rožnově pod Radhoštěm při příležitosti 250. výročí posvěcení
tohoto kostela. Na začátku promluvy jsem se ptal dětí: „Kde
jsme byli na pouti minulý rok?“ Děti odpověděly – Ve Vidči. „Pamatuje si děti někdo z vás, o čem jsem ve Vidči kázal?“ Terezka
ze 4. třídy se hlásí: „Rozebral jste nejpoužívanější slova: děkuji,
prosím, promiň a mám tě rád“. Přiznám se, že ani já jsem si to
takto nepamatoval. Nevěřil jsem vlastním uším. Někdo si po
roce přesně pamatuje bez jakékoli nápovědy, o čem bylo kázání. Pro kněze – kazatele nemůže být větší radost. Terezko, díky!

Na svátek Povýšení svatého kříže jsem připomněl jakýsi svůj
dluh. V našem kostele není u oltáře výrazný a z daleka viditelný
kříž. Vždycky se těším na dobu postní, kdy se před námi objeví
veliké plátno s Ukřižovaným. Doslova si to užívám, když mohu
například při pohřebním kázání říct: „Pohlédni na kříž! Ježíš tě
miluje! Jeho srdce je otevřené pro všechny, jeho náruč je dokořán!“ Věřím, že stejně jako v době Mojžíšově nemocní lidé
pohlédli na měděného hada a byli uzdraveni, i my můžeme pohlédnout za stejným účelem na Kristův kříž. Protože mám ke
Kristovu kříži velice osobní vztah (pokřtěn jsem byl v kostele
Povýšení svatého kříže v Karviné, moje první kněžské místo
po svěcení bylo ve Valašských Kloboukách, kde je rovněž kostel Povýšení svatého kříže), byl bych moc rád, kdyby tady po
mě na památku, kromě záchodků postavených ve farním dvoře,
byl i kříž v presbytáři našeho kostela. Dá-li Bůh, mohl by být
nový kříž posvěcen příští rok 14. září na svátek Povýšení svatého kříže. Mnozí farníci již na kříž finančně přispěli. Chtěl bych,
abychom přispívali i modlitbou. A protože to bude příští rok
13. a 14. září 80 let od zjevení Korunky Božího milosrdenství
sv. Faustýně, chtěl bych, abychom se již teď co nejčastěji tuto
modlitbu modlili. Za návštěvníky našeho kostela, za všechny,
kdo jednou při jakékoliv příležitosti pohlédnou na tento nový
kříž. A protože je Korunka modlitbou, kterou se dá všechno vyprosit, můžeme očekávat veliké věci. Korunka ke Korunce a našetříme veliké bohatství. Nejcennější z tohoto pohledu mohou
výt tzv. prvokorunky. Pán Ježíš slíbil každému, kdo se třeba jen
jednou Korunku pomodlí, kdyby to byl největší hříšník, milost z
jeho nekonečného milosrdenství. Nabídni někomu, že ho tuto
modlitbu naučíš a že se ji s ním pomodlíš. Může to být dítě, mladý člověk anebo hlavně nemocný člověk. Aby modlitba přinesla
vytoužené ovoce, je třeba se ji modlit s důvěrou a vyprošovat
lidem milosrdenství, i když si to nezaslouží a třeba nám i ublížili.
Pak je to skutečně modlitba i v Ježíšově duchu a pomůže především těm, kdo se ji modlí. Děkuji všem, kdo přijmou toto pozvání k modlitbě a na nový kříž přispějí aspoň jednou korunkou.
o. Pavel

2. V kostele je super
Koncem srpna prožívá farnost Valašské Meziříčí adorační den.
Kostel je celý den otevřený, lidé se mohou v tichu modlit před
Nejsvětější svátostí oltářní. Byl jsem na faře, okno bylo otevřené. Slyším, jak z kostela vyšla skupina lidí. Mezi nimi bylo malé
dítě, které volá na celou ulici: „V tom kostele to bylo super!“ Podle všeho to nebyli lidé, kteří běžně do kostela chodí a já jsem
si v duchu pomyslel: Kéž by všichni pochopili, že je v kostele
dobře. Někteří říkají: „Já tam nemohu, na mne by ten kostel
spadl.“ Neboj se, před lety jsme zpevňovali krovy i celý kostel.
Až překonáš počáteční ostych, pocítíš i ty, že kostel je místem
uzdravení, vnitřního pokoje a štěstí.
3. Náboženství
Letos mám velkou radost z toho, že na faru dorazily skoro všechny děti, které chodily do náboženství v loňském roce. Zvlášť potěšitelné je to u dětí na druhém stupni. Tyto děti opravdu věrně
chodí až do 9. třídy. Nakonec jsme našli i několik prvňáčků. Když
spočítáme všechny děti, které přicházejí na faru, je jich více než
v loňském školním roce. Děkuji všem, kdo tyto děti povzbuzují,
případně vodí do hodin náboženství na faru.
4. Náboženství na Křižné
Na této největší škole ve městě již několik let učíme náboženství.
Nejdříve jsem to zkusil já, pak několik let učila paní katechetka
Marie Štěpančíková. V loňském roce převzala tyto hodiny paní
Marie Sedlářová. Protože letos změnila zaměstnání, nemůže již
učit. Jednu hodinu (3. třída) učí jáhen Jiří Dřímal. Ta druhá (4. a
5. třída) zůstala nakonec pro mě. Tak jsem se po létech na Křižnou vrátil. Obešel jsem všechny 4. a 5. třídy a hledal ztracené
ovečky. Zvláště ty děti, které jsem znal z přípravy na 1. sv. přijímání. Podařilo se. Prozatím je v této skupince 13 dětí. Věřím, že
ještě některé mezi nás přijdou. Možná nevíte, jak málo někdy
stačí, aby někdo začal chodit nebo se vrátil do hodin náboženství. Stačí jeden dospělý z rodiny, anebo starší kamarád, který
projeví radost z toho, že někdo našel cestičku do náboženství.
Mysleme na to a také se za tyto děti modleme.
5. Nováčci v kostele
Nemohu mít vždycky přehled o tom, kolik nových tváří se objeví na nedělní mši svaté. Ve všední den to však nepřehlédnu.
Kupodivu jsou to v poslední době převážně mladí lidé. Někdy
na ranní, jindy na večerní mši svaté. Mám z nich radost. Kéž by
i mnozí další objevili, jakým požehnáním může být mše svatá ve
všední den, třeba jen jednou za týden.

Superkrátká pobožnost pro naši
uspěchanou dobu

„Kdykoliv slyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí hodinu odpoledne,
ihned se zcela ponoř do mého Milosrdenství. V této hodině
chci dát všechno těm, kdo mě prosí.“ Toto jsou slova, která řekl
Pán Ježíš sv. Faustýně. A také dodal: „Můžeš-li, pomodli se ve tři
hodiny křížovou cestu. Pokud nemáš tolik času, zastav se alespoň na chvíli u Svatostánku v kostele. A když ani to není možné,
pak tam, kde jsi, alespoň na chvilku přemýšlej o mém utrpení
a vyprošuj moje milosrdenství především hříšníkům. V té hodině chci dát vše, oč mě budou prosit.“ Pán Ježíš ve tři hodiny
odpoledne zemřel na kříži. Opona v jeruzalémském chrámu se
roztrhla na půl. Skály pukaly, hroby se otevřely, mnoho mrtvých
bylo vzkříšeno. Třetí hodina je vítězstvím Milosrdenství. Když
dal Pán Ježíš sv. Faustýně přísliby spojené s třetí hodinou, myslel i na naši uspěchanou dobu. Nemáme čas na dlouhé modlení.
Tady stačí třeba jen jedna jediná minuta. Mrtví budou vzkříšeni
a kamenná srdce puknou. To všechno můžeš i ty vyprosit ve tři
hodiny. Když přidáš podle svých možností Korunku Božího Milosrdenství, bude to jako 2 v 1, (podobně jako šampón a kondicionér) vlastně ještě skutek milosrdenství, toje 3 v 1 (jako Cafè
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latte). Mnozí lidé si myslí, že se mají Korunku modlit ve tři hodiny. Není tomu tak. Modlitba Korunky není vázána na žádnou
hodinu a třetí hodina může být opravdu jen minutová pobožnost. Za málo peněz hodně muziky – dalo by se říct. Nejenom
mladí lidé dnes mají mobil, na kterém si mohou ve tři hodiny
nastavit nenápadné pípnutí. Anebo ve městě nám krásně odbíjejí každou hodinu hodiny na zámku. A pokud jste ve městě
v pátek okolo třetí hodiny, uslyšíte, jak bijí naše zvony. Využijte
tento mimořádný a jedinečný okamžik třetí hodiny.
o. Pavel

Čas večerní mše svaté

pohár absolutního vítěze celé soutěže. Jsem na všechny žáky
velmi pyšná a doufám, že se jim bude v recitaci dařit i nadále.
Prodloužené podzimní prázdniny
V letošním školním roce čekají na naše žáky prodloužené podzimní prázdniny, které proběhnou od 27.10. - 31. 10. 2014. Na
dva dny prázdnin a jeden státní svátek navážou dva dny ředitelského volna. Další volno je pak čeká v pondělí 17. listopadu,
které prodlouží víkend, no a to poslední v letošním roce bude až
o vánočních prázdninách od 22. 12. 2014 - 4. 1. 2015.
Lenka Adámková

V posledním čísle Života farností jsem položil otázku, co by se
stalo, kdyby večerní mše svatá v neděli po celý rok začínala
v 18.30 hodin. Přihlásilo se asi 10 vážných zájemců. Jsem velmi
vděčný za jejich dobrý příklad, když i po celodenní směně jsou
ochotni jít ještě na večerní mši svatou. Kéž by to povzbudilo ty,
kteří tak snadno nedělní mši svatou vynechávají a to i bezdůvodně. Přes to všechno musím říct, že po změně letního času na
zimní bude večerní mše svatá v neděli začínat tak jako ostatní
večerní mše svaté, to je v 17.30 hodin. Myslím si, po některých
konzultacích, že by to pro mnoho farníků bylo již velmi pozdě.
Mnozí by naopak uvítali, kdyby mše svatá po celý rok začínala
v 17.30 hodin. A tak zůstaneme prozatím u jakéhosi kompromisu – v době letního času bude večerní mše svatá v 18.30
hodin, v době zimního času v 17.30 hodin. Výjimkou je sobotní
mše svatá v kostele Sv. Jakuba, která po celý rok začíná v 17.30
hodin. Sobotní večerní mše svaté probíhají od 11. října opět v
kostele sv. Jakuba.
o. Pavel

Poděkování Pánu Bohu
Od malička jsem chodila každou neděli na mši svatou. Před
20 lety jsem zaslechla tuto větu: „Jít na mši svatou ve všední
den chce odvahu a nebát se!“ Přiznám se, že jsem tuto odvahu
prozatím neměla. Teď již 20 let chodím podle možností na mši
svatou i ve všední den. Děkuji Bohu za všechny milosti, které
mi dal skrze častější naslouchání Božímu slovu a svaté přijímání.
Také za všechno co jsem si při těchto mších svatých vyprosila.
Farnice z Valašského Meziříčí

ZŠ Salvátor
Velký úspěch ZŠ Salvátor na Svatováclavské révě
V sobotu 4. října jsme se jako každý rok vydali již na 23. ročník recitační soutěže Svatováclavské révy v Lubině. 7 vybraných žáků naší školy rozhodně nezklamalo a 5 z nich si přivezlo
nějaké ocenění. V nejmladší kategorii se na 2. místě umístila
Vendula Janíková z 2. ročníku, ve druhé kategorii jsme obsadili
všechna místa. Marie Olejníková ze 6. ročníku obsadila 3. místo,
Anežka Hellerová ze 4. ročníku získala 2. místo a Jakub Vrána z
6. ročníku vystoupil na příčku nejvyšší. Ve třetí kategorii získal
Ladislav Haiker z 9. ročníku krásné 2. místo, což se cení ještě
více, protože starší žáci recitují celkem neradi, není to dnes
zrovna moderní záležitost. Na úplný závěr získal Jakub Vrána
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Sociální rehabilitace ATTA
Sociální rehabilitace ATTA – služba pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi.
Sociální rehabilitace ATTA je jednou ze služeb
sociální prevence, které provozuje Charita
Valašské Meziříčí. Možná ji někteří z Vás znají
pod jejím dřívějším názvem „Agentura podporovaného zaměstnávání ATTA“. Pod tímto
názvem působila ATTA od r. 2006 do r. 2008.
Pak došlo k její transformaci a od 1. 1. 2009
má udělenou registraci Krajským úřadem Zlínského kraje
č. 3490404
Komu je tato služba určena? Její cílovou skupinou jsou osoby

bez přístřeší a osoby v krizi. Osoby bez přístřeší neboli lidé bez
domova – zde patří nejen ti bezdomovci, které vídáte postávat
u supermarketů a posedávat na lavičkách, ale podle typologie
ETHOS sem patří také lidé na ubytovnách, žijící v nevhodných
podmínkách, lidé v nejistém bydlení, kteří si neumí sami bez pomoci druhých řešit své problémy a potřebují pomoc a podporu.
A právě s těmito lidmi pracuje tato sociální služba. Pracovnice udržují s klienty na ubytovnách, v nájemních bytech apod.
pravidelný kontakt, podporují je, pomáhají jim řešit jejich nepříznivou sociální situaci, tak aby nepřišli o střechu nad hlavou
a mohli se postupně začleňovat do běžného života společnosti.
Osoby v krizi, to je další cílová skupina, se kterou tato služba
pracuje. Osoby, které se ocitly v přechodném stavu vnitřní nerovnováhy způsobeném kritickými událostmi v životě a svůj
stav vnímají jako ohrožení vlastní existence.
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 potřebné k chodu domácnosti, seznámíme je s tím, jak pečovat
o domácnost, o oděvy, o svůj vzhled, jak dodržovat pravidla
osobní hygieny apod., pomůžeme klientům s hospodařením
s penězi, při nakupování do domácnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Pomůžeme při vyhledání kontaktů na úřady, instituce, poradíme při využívání dopravních prostředků, při práci s informacemi, pomůžeme při vyřizování osobních dokladů – občanský
průkaz, rodný list, průkaz zdravotního pojištění, doklad o dosaženém vzdělání, poskytneme asistenci a doprovod při jednání
s úřady, zaměstnavateli, lékaři, jsem nápomocni při obstarávání osobních záležitostí – vztahy s rodinou, partnerské soužití,
bytová situace…
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
Pomůžeme při psaní dokumentů – životopisu, motivačního dopisu, úředního dopisu, vyplnění žádostí, formulářů, tiskopisů,
pomůžeme při hledání pracovního uplatnění – 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, úterý, středa, čtvrtek
8:00 – 14:00, pátek - pouze objednaní klienti. V případě potřeby
se obraťte na pracovnice Sociální rehabilitace ATTA.
Kontakt:
Ing. et Bc. Radmila Táborská –sociální pracovník (vedoucí služby), 605 471 825, 571 672 708,
e-mail: radka.taborska@valmez.charita.cz
Mgr. Jozefína Račeková – sociální pracovník, 734 435 051,
571 672 708, e-mail: jozefina.racekova@valmez.charita.cz.
Více informací najdete na stránkách Charity Valašské Meziříčí
www.valmez.charita.cz.
Bc.Hana Sulovská, vedoucí úseku služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučení, Charita Valašské Meziříčí

Slovo života na říjen 2014
„Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6,35)
Jan ve svém evangeliu uvádí, že Ježíš - poté co rozmnožil chleby
- ve svém velkém kázání v Kafarnau mimo jiné řekl: „Neusilujte
o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému
životu; ten vám dá Syn člověka.“ (Jan 6,27)
Jeho posluchačům bylo jasné, že tím myslí manu a očekávání
„druhé“ many, která sestoupí z nebe v době Mesiáše.
Krátce nato se Ježíš v téže řeči představuje, ještě tehdy nechápajícímu zástupu, jako pravý chléb, který sestoupil z nebe a má
být přijat prostřednictvím víry:
„Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
Ježíš o sobě mluví jako o chlebu. To je hlavní důvod jeho života
zde na zemi: být chlebem, který sytí. Být chlebem, aby s námi
sdílel svůj život, aby nás proměnil v sebe. Až potud je duchovní
význam tohoto slova s odvoláním na Starý zákon jasný. O něco
dále se však řeč stává tajemnou a obtížněji pochopitelnou, když
Ježíš o sobě říká: „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za
život světa“ (Jan 6,51b) a „Když nebudete jíst tělo Syna člověka a
pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ (Jan 6,53).
Mnohé učedníky zvěstování eucharistie pohoršilo a odešli. Jedná se však o největší dar, který chce Ježíš dát lidstvu - svou přítomnost ve svátosti eucharistie, která sytí duši a tělo a přináší
plnost radosti z důvěrného spojení s Ježíšem.
Když se živíme tímto chlebem, nemáme již důvod hladovět po
něčem jiném. Ten, který je sám Láska a Pravda, nasytí každou
naši touhu po lásce a pravdě.
„Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
Tento chléb nás tedy sytí Ježíšem již zde na zemi. Je nám však
dán k tomu, abychom my zase mohli sytit duchovní a tělesný
hlad lidstva, které nás obklopuje.
Kristus však není světu tolik zvěstován prostřednictvím eucharistie, jako spíše životem křesťanů, kteří se sytí eucharistií a Slovem, hlásají evangelium životem a ústy a dávají Kristu možnost,
aby byl přítomen uprostřed lidí.
Díky eucharistii získává křesťanské společenství rozměr Ježíšova života, který dokáže předat druhým lásku, život Boží.
„Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
Přirovnáním k chlebu nás Ježíš učí také skutečnému, ryze křesťanskému způsobu, jak milovat svého bližního.
Co to vlastně znamená milovat?
Milovat znamená sjednocovat se se všemi, sjednocovat se ve
všem, co si druzí přejí, v těch nejmenších a nevýznamných věcech i v těch, na kterých nám možná tolik nezáleží, ale druhé
zajímají.
Ježíš nádherně znázornil tento způsob lásky tím, že se pro nás
stal chlebem. On se stává chlebem, aby mohl vstoupit do všech,
stát se pokrmem, sjednotit se se všemi, sloužit všem a všechny
milovat.
Sjednocujme se tedy i my až do té míry, že se necháme strávit.
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Milovat znamená sjednocovat se tak, aby ostatní cítili, že jsou
naší láskou syceni, posilněni, povzbuzeni a pochopeni.
Chiara Lubichová
(Slovo života na srpen 2000, publikováno v časopise Città Nuova č. 14/2000, s. 7 a v časopise Nové město č. 7-8/2000, s. 16.)

Svatí v našem kostele
V dnešním čísle ŽF dokončíme naše zastavení u svatých, kteří
jsou součástí našho kostela a jsou zobrazeni ve vitrážích, konkrétně v lodi kostela a na kůru.
Svatá Ludmila
někdy též nazývána
Lidmila se narodila
kolem roku 860 na
dřevěném knížecím
hradě Pšov nad soutokem Vltavy a Labe
(v současnosti je na
tomto místě zámek
Mělník). Velmi mladá
byla provdána (r. 874875) za Bořivoje I.,
přemyslovského panovníka. Uvádí se, že
Ludmila byla pokřtěna
přímo sv. Metodějem.
Ludmila prožívala starosti se svým mužem,
s horlivostí se snažila
žít podle evangelia a
za vše se modlila. Ve
snaze přiblížit se Kristu stala se matkou chudých, světlem slepých a pomocnicí vdov i sirotků. S Bořivojem měla tři syny a
tři dcery, známí jsou však jen Spytihněv a Vratislav. Vratislav se
oženil s Drahomírou, která nebyla příliš nakloněna křesťanství.
Drahomíra s Vratislavem měli sedm dětí, tři syny (Václava, Boleslava a Spytihněva) a čtyři dcery. Do doby Václavovy plnoletosti vládla kněžna Drahomíra, nicméně výchovou Václava byla
velmoži pověřena právě Ludmila, což její snacha Drahomíra nelibě nesla a ze žárlivosti - i kvůli velké oblibě Ludmily u lidu - se
traduje, že ji r. 921 nechala uškrtit. Byla uškrcena svou vlastní
šálou nebo závojem, častými to atributy při zobrazování světice.
Je patronkou Čech, babiček, matek, křesťanských vychovatelů.
atributy: knížecí koruna, závoj nebo šála
Svatý Jiří
Mnoho toho o něm nevíme a zaznamenané zprávy o něm nejsou příliš věrohodné. Z historických pramenů je uznávána jen
zpráva o jeho mučednické smrti na začátku IV. století, kterou
podstoupil v palestinském městě Lyddě, blízko dnešního Tel
Avivu. Nad jeho hrobem byla postavena bazilika. Úcta k němu
byla šířena na Východě i na Západě, zvláště v Řecku, v Rusku a
v Anglii. Pravděpodobně pocházel z Kappadokie (území dnešního Turecka). S matkou se přestěhoval do Palestiny a stal se
vojákem v Diokleciánově vojsku. Když začalo pronásledování
křesťanů, rozdal prý své jmění chudým a pak vystoupil jako neohrožený vyznavač Kristův na obranu křesťanů. Jazykem bojoval proti starému pohanství a ďábelskému napadání církve. Od-

6

tud jeho symbolické
vyobrazení - boj s drakem, o kterém píše
velká většina legend o
sv. Jiří. Dle nejznámější smyšlené pověsti z
„Legenda aurea“ začíná jeho život v Kappadokii, kde trápil zemi
Silena svým dechem
drak žijící v jezeře, jemuž byly předkládány denně dvě ovce a
později lidské oběti
vybírané losem. Když
los padl na princeznu,
byla mu přivedena
jako nevěsta, ale dřív
než se jí drak mohl dotknout, Jiří do něj vbodl své kopí a pak ho
na princeznině pásu
dovedl do města před lid a krále, aby ho před jejich očima zabil.
Jádrem všech legend o sv. Jiří je, že vítězí ten, kdo se nevzdává
a neustupuje, když přijdou těžkosti. Je patronem především rytířských řádů a skautů, dále Anglie, Benátek, Německa, Janova,
Portugalska, Katalánie, Řecka a Ruska. Hlásí se k němu i vojáci,
jezdci, zbrojíři, řezníci, rolníci, horníci, sedláři, kováři, bednáři,
artisté, pocestní a chovanci chudobince.
atributy: drak, kolo (podle tradice byl mučen kolem s hřeby),
korouhev, kůň, rytíř
Svatá Anežka Česká (Přemyslovna)
Z kostelní lodě se dostáváme na kůr, kde za
varhanami je vitráž s
vyobrazením sv. Anežky České. Je zajímavé,
že se dostala do vitáží
v našem kostele mezi
„svaté“, neboť v době,
kdy vitráže vznikaly,
byla ještě blahoslavená (její kult potvrzen
po složitých procesech Papežem Piem IX.
3. 12. 1874), nicméně
její svatořečení bylo
toužebně očekáváno
a v českých zemích
byla zvláště ctěna, což
svědčí i o tom, že se
dostala na Myslbekovo sousoší na Václavském náměstí v Praze,
kde stojí v pozadí po pravém boku sv. Václava již od r. 1912 (spolu se sv. Ludmilou a sv. Prokopem a sv. Vojtěchem - původně
tam měl být místo sv. Anežky sv. Ivan). Anežka se narodila asi 20.
1. 1211 v Praze. Pocházela z rodu Přemyslovců. Jako královskou
dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře.
Ona však dala přednost službě poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě. Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky ní

stal řád křižovníků s červenou hvězdou, a první klášter klarisek
v Praze. Po 46 let zde žila jako strážný anděl národa. Jak napsal
Jan Pavel II.: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o
přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj
a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“ Zemřela s pověstí svatosti a se svatořečením (Janem Pavlem II. 12. 11. 1989)
mohl národ pocítit její přímluvu při osvobození od totalitního
režimu. Je patronkou Čech, Českých Velenic; řádu křižovníků
s červenou hvězdou; plynárenských pracovníků (od r. 1991).
atributy: almužna, klariska, koruna, kostel, nemocný, žebrák
Svatý Jan Sarkander
Poslední světec
vyobrazený ve
vitrážích
našeho kostela. I
tato vitráž zde
byla instalována dlouho před
jeho svatořečením. Přesto je
symbolické, že
právě tyto dva
světce nechali umístit naši
předci do prostoru kůru. Možná tím chtěli naznačit touhu po přímluvě také u
kůrů nebeských, andělských, aby i jejich jména byla co nejdříve
zapsána v nebi. Stejně jako u sv. Anežky se však svatořečení
Jana Sarkandra dočkal náš národ až ke konci 20. století 21. 5.
1995 papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě v Olomouci.
Svatý Jan Sarkander se narodil 20. 12. 1576 ve Skočově na Těšínsku. Začal studovat teologii, ale studia přerušil a v roce 1606
ve Velkém Meziříčí uzavřel svatební smlouvu s Annou Plachetskou. Není jisté, zda k svatbě vůbec došlo, do roka mu Anna
zemřela a on 22. 12. 1607 přijal nižší svěcení. V breviáři se předpokládá, že jako vdovec. Po dokončených studiích 22. 3. 1609
přijal kněžské svěcení v Brně. Byl vroucím ctitelem Panny Marie
a s její pomocí vytrval v dobrém až do konce. Vzorně působil
jako farář, naposled v Holešově. Jeho horlivost byla spojena s
důvěrou v Nejsvětější svátost oltářní. Ta se projevila obzvlášť za
vpádu polských kozáků a byla příčinou záchrany Holešova, ale i
vzniku křivého podezření. Od nekatolíků byl zatčen, obžalován
z velezrady a podroben útrpnému právu. Při výslechu naléhali,
aby jim Jan prozradil, z čeho se zpovídal katolický hejtman Holešova Ladislav Popel z Lobkovic, marně. Na následky mučení
zemřel. Je patronem Moravy a pro zachovávání zpovědního
tajemství.
atributy: kniha, kříž, klíče (na znamení uzamčení zpovědního
tajemství), nástroje mučení, případně scéna mučení, koule na
noze, je zobrazován v klerice s biretem v ruce, někdy má prst
u úst.

Z historie naší farnosti
V letošním roce si připomínáme výročí sto let od vypuknutí první světové války, ve které zahynulo více než 500 farníků
z Valašského Meziříčí a přifařených obcí. Jejich památku měly
připomínat nové zvony, které nahradily tři zvony o celkové váze
4292 kg, zabavené pro válečné účely v roce 1917. Farní úřad
sice už na konci roku 1917 požádal konzistoř o svolení pořídit
nové zvony ocelové, to však nebylo povoleno. "Věřící i kněžstvo
trpce nesli tento nedostatek, a proto farář dal ulíti 2 nové zvony
u firmy Oktav Winter z Broumova ve váze 1562 a 724 Kg, celkem za 65.568,66 Kč." Více než polovina částky byla věnována
farníky. Větší zvon s obrazem P. Marie s Ježíškem nesl nápis:
"Předchůdce mého, který 85 let zde sv. Donáta prosil za ochranu občanů před ohněm, bleskem a bouří, zničila světová válka
r. 1917, mne pak zrodila vděčnost farníků, abych věčnou hlaholil slávu Rodičce Boží, Královně míru. 1922." Menší zvon s
obrazem svatých Cyrila a Metoděje nesl nápis: "Mne stvořila
láska slovanských srdcí, abych stále prosil apoštoly Moravy za
svornost a sjednocení Slovanů ve svaté katolické církvi římské.
1922 - Rytíř Boží sv. Jiří, který zde přede mnou věřící pozýval ke
svatému, zahynul hrabivostí světové války r. 1917." Oba zvony
v roce 1923 posvětil světící biskup Msg. Jan Stavěl.
V roce 1926 bylo zadáno ulití velkého zvonu firmě Buřil a Riss,
zvonárna v Kuklenách u Hradce Králové, za cenu 66.250,- Kč.
Byl zasvěcen svatému Václavovi a nesl uprostřed obraz světce
s korouhví na koni, jak hledí na obraz P. Marie Staroboleslavské

V následujících číslech ŽF budeme pokračovat spolu s našimi
světci, kteří jsou součástí našeho kostela a mají zde obraz či
sochu nebo dokonce celý oltář.
Evžen Hlavica
v pravém rohu, v levém rohu byli dva andělé, nesoucí palmu
a mučednickou korunu. Pod obrazem byla prosba: "Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám ni budoucím!"
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Na okraji zvonu byl nápis: "Tento zvon dal ulíti Val. Meziříčský farář Eduard Kavan, aby byl po věky živým pomníkem
500 farníků padlých ve světové válce 1914-1918. Celý náklad
66.000 Kč darovali farníci z lásky ke svým padlým mučedníkům, pochovaným v cizině." Uprostřed zvonu na druhé straně proti obrazu bylo heslo a účel zvonu vyjádřeno nápisem:
"Padlým věčně budu zvonit hrany, živé volat v chrámu svaté
brány, vzývat budu Boha - Matku Jeho, aby míjely nás mraky
lidské zloby, vášní blesky, které zapalují ohně války, srdce plní
stesky." Zvon byl kolaudován Augustinem Navrátilem, farářem
v Mariánských Horách, a kanovníkem vyšehradským Msg. Václavem Müllerem, který shledal, "...že jest jeho zvuk čistý, plný,
ušlechtilý, a že ve spodní oktávě mohutně, velmi plně a dlouze
vyznívá." Byl posvěcen při slavnosti dne 10. 10. 1926 olomouckým arcibiskupem ThDr. Leopoldem Prečanem, při čemž bylo
uděleno sv. biřmování 800 biřmovancům. Vytažen na věž (viz
fotografie) byl 12. 10. 1926.

Tyto zvony, které věčně měly připomínat oběti první světové
války, nebyly uchráněny před světovou válkou druhou. V dubnu
1942 byly i ony odebrány pro válečné účely.
Zdeněk Pomkla

Mrtví
Jan Skácel
Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme sami
A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny
Tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznáváme
Po chrpách které kvetly vloni
slabounce jejich ruce voní
Tiše mne zdraví jako svého
hrbáčka času přítomného

Mše svatá za všechny zemřelé bude
v neděli 2. listopadu 2014 v 15 hodin
na hřbitově ve Valašském Meziříčí.
Po ní bude modlitba u kříže a žehnání
hrobů.
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Svědectví ztraceného
Blíží se první listopadové dny, kdy jsme my všichni i lidé ve světě pozváni zastavit se a minimálně zauvažovat o životě a smrti, o věčnosti. Chci se podělit se svědectvím z brožury Msgre
de Ségur "A peklo přece existuje..." radikálního rozhodnutí
sv. Bruna, zakladatele nejpřísnější řehole kartuziánů, která má
církevní schválení, tedy Imprimatur.
Jak došlo k založení nepřísnější řehole a co vedlo zakladatele
k tak radikálnímu rozhodnutí? Bruno byl svědkem události, která ho přiměla opustit svět, odejít do samoty v Grand Chatreuse
u Grenoblu a žít tam velmi přísným, kajícím životem. Řehole se
rozšířila po celém světě.
Událost, která přivedla Bruna k nekompromisnímu následování
Krista, se odehrála v Paříži. Případ byl podroben přísné kritice a
podložen mnoha svědectvími, proto je jeho historická věrohodnost nesporná. Případ se odehrál za bílého dne, v přítomnosti
mnoha svědků.
V roce 1082 zemřel v Paříži v té době známý a slavný univerzitní
vědec Rajmond Diocrés. Byl všeobecně uznávaný a obdivovaný.
Právě v tom čase se zde zdržoval i Bruno, také talentovaný učenec, známý po celé Evropě, kanovník a představený katedrální
školy v Kolíně nad Rýnem.
Účast na pohřbu slavného kolegy považoval za svou povinnost.
Mrtvolu Rajmunda Diocrése uložili ve velkém sálu u chrámu
Notre Dame. Podle tehdejšího zvyku byl mrtvý přikrytý bílou
plachtou. Sál byl po dobu obřadu zaplněný do posledního místa.
V okamžiku, kdy se začalo číst oficium za zemřelé, při slovech
"Odpověz mi, jak velké a početné jsou tvé hříchy" se ozval hlas:
"Spravedlivým soudem Božím jsem byl obžalován." Přítomní při-

skočili k mrtvole a zvedli plachtu. Mrtvý ležel ztuhlý a nehybný,
úplně bez života. Na chvíli přerušený obřad se opakoval. Přítomní však už byli rozrušení a vystrašení.
Pohřební oficium se začalo znovu, ale když došli k místu: "Odpověz mi...," mrtvý se před očima všech zdvihl a silným, jasným
hlasem promluvil: "Spravedlivým soudem Božím jsem odsouzen" a padl zpět. Hrůza a strach dosáhly vrcholu. Lékaři konstatovali smrt. Mrtvola byla ztuhlá a studená. V pohřebních obřadech se už nepokračovalo, oficium odložili na následující den.
Církevní autority si už nevěděly rady. Jedni tvrdili, že je zatracen,
proto už modlitby nepotřebuje. Druzí, a toho mínění byl i biskup, uvažovali, že všichni jednou budeme odsouzení, ale jak, to
nevíme. Biskup rozhodl, že pohřeb se odkládá na zítřek.
Následujícího dne se obřady začaly znovu. Bruno se svými průvodci byl přítomný tak jako včera. Nejen celá univerzita, ale kdo
jen v Paříži mohl, spěchal do Notre Dame.
Oficium začalo znovu. Na tom samém místě, při čtení "Odpověz
mi...", se učencovo tělo opět vzpřímilo a Dr. Rajmond Diocrés
s nepopsatelným výrazem tváře zvolal: "Spravedlivým soudem
Božím jsem zatracený!" Po těchto slovech mrtvola padla a už
navždy zůstala nehybná.
Případ byl už jasný. Komentáře nebylo třeba. Kapitulární biskup
vydal pokyn, aby od mrtvoly odňali hodnostní insignie a odevzdali je správě Montfaucon.
Při odchodu z chrámu se 45letý Bruno neodvolatelně rozhodl
opustit svět a odebral se se svými šesti společníky do Grande
Chartreuse, kde se odříznuti od světa úplně zasvětili Bohu.
Toto je případ, kdy se mrtvý vrátil z místa zatracení ne proto,
aby ho opustil, ale aby vydal svědectví, že peklo existuje.
Připravil Václav Chládek
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Až budeme umírat...

Mariánské informace

ROBERT HERRICK

• V úterý 2. prosince 2014 je plánováno oblastní setkání Světového apoštolátu Fatimy a mariánských ctitelů v našem kostele
na úvod nového církevního roku a adventní doby.

LITANIE K DUCHU SVATÉMU
V bezútěšné hodině
pochybnost až zdrtí mě
a s ní tíha viny mé,
sladký Duchu, potěš mě!

• Ve dnech 5. - 7. 12. 2014 bude v ČM Fatimě Koclířov vést duchovní obnovu vzácný mariánský kněz P. Andrej Čaja ze společenství Rodiny Panny Marie. Vřele doporučuji.

Když prodlévám na svém loži,
srdce bolí, hlava hoří
a mé útrapy se množí,
sladký Duchu, potěš mě!
Když pláč, vzlyky v domě zní
a svět dusí příkrov tmy,
do níž zrak mám upřený,
sladký Duchu, potěš mě!
A když lékař snahu vzdává,
léčba zbytečnou se stává,
neb má trýzeň neustává,
sladký Duchu, potěš mě!
Z lektvarů a pilulek
Marně když mi strojí lék,
bych důstojně dožil věk,
sladký Duchu, potěš mě!
A až umíráčku hrany
oznámí mé umírání,
v boji s ďáblem buď mi zbraní,
sladký Duchu, potěš mě!
Když knot zhasne na svíci
a ustoupí těšící,
až zbudu sám, trpící,
sladký Duchu, potěš mě!
Kněz až začne modlení,
kývnutím dám znamení,
neschopen již mluvení,
sladký Duchu, potěš mě!
Až (ví Bůh) se bude zdát,
že si zoufám v pochybách,
že mě zkáza smete v prach,
sladký Duchu, potěš mě!
A když pokušitel svádí,
předhazuje hříchy mládí,
zmást mě chce a lživě radí,
sladký Duchu, potěš mě!
Řev pekla až zaútočí,
zalehne sluch, zastře oči,
kéž mě hrůzy nezaskočí,
sladký Duchu, potěš mě!
Věčný soud až slávou vzplane,
odpečetí ukrývané,
až vše odevzdám ti, Pane,
sladký Duchu, potěš mě!
Převzato z knížky V souhvězdí slávy
Básně anglických metafyziků vybral a přeložil Josef Hrdlička
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Václav Chládek

Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Štefan Bajar
Štěpán Petrovický
Natálie Heroldová
Jan Vrečka
Michael Ovčačík
Eliáš Dřímal
Monika Pernická

Jiří Štaff
Jakub Štaff
Adam Dragon
Sebastian Kováč
Filip Václav Josef Staněk
Tobiáš Vojtěch Palát
Alžběta Mechlová

Lešná
Robert Konvička

Daniel Mákky

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Vlasta Janišová *3. 4. 1937 †20. 9. 2014, Krhová 15
Anna Hradilová *27. 8. 1919 †24. 9. 2014, Bynina 64
Rudolf Dobiáš *29. 3. 1927 †29. 9. 2014, Hrachovec 161
Karel Tvrdoň *17. 11. 1942 †4. 10. 2014, Bezručova 722
Jiřina Kašíková * 24. 4. 1928 †4. 10. 2014, Hulince 428
Jan John *2. 1. 1959 †5. 10. 2014, Juřinka 99
Bedřich Domašík *28. 7. 1930 †5. 10. 2014, Sokolská 1578
Bohumil Vašica *22. 11. 1942 †10. 10. 2014, Na Šištotě 276
Anna Misiariková *11. 3. 1926 †11. 10. 2014, Domov pro
seniory Rožnov p. R., Fučíkova 1605

Odpustky pro zemřelé
Od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí
se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních
dnech lze takto získat odpustky částečné.

Sbírka růženců

Tento růženec je velký. Z toho vidíme, že modlitba růžence má
velký význam. Rozhodla o vítězství v několika důležitých bitvách
– námořní bitva u Lepanta (7. 10. 1571), bitva u Vídně (1683)
a bitva u Petrovadina v Srbsku (1716). Tehdy se rozhodovalo o
budoucnosti Evropy. Turecká vojska byla poražena. Bez těchto
vítězství by Evropa byla už dávno muslimská. I tobě může růženec pomoci v rozhodujících bitvách tvého života.

Tento růženec je barevný, malý, vypadá jako hračka. Někdy se
zdá, že modlitba růžence je hračkou. Srdce je plné radosti, jako
bychom prožívali všechny ty události osobně s Ježíšem a Pannou Marií. Srdce jásá, někdy se objeví i slzy. O kolik vnitřního
štěstí je ochuzen ten, kdo se neumí modlit růženec.

Tento růženec je těžký. Je z vápence, přivezl jsem si ho z Medžugorje. Váží 1,3 kg. Někdy může být modlitba růžence těžká. Člověku utíkají myšlenky. Modlitba se nedaří. Přesto vytrvej. Je to
jako při hře na hudební nástroj. Někdy je to dřina. Nakonec ale
přijde radost ze hry i z modlitby.

Tento růženec je krásný. Když v modlitbě růžence vytrváš, tvá
duše bude krásná jako broušený křišťál. Nezapomeň, že srdcem
modlitby růžence je jméno Ježíš a že modlitba růžence je nejsnadnější školou modlitby srdce.			
o. Pavel
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Naši ministranti

zleva shora: Jakub Denk, Pavel Žilinský, František Pospíšil, Matouš Trusina, Martin Chudý, Ondřej Žilinský, Adam Škorňa, Vít Žilinský, Lukáš Žilinský,
Jaroslav Bača, Tomáš Málek, Jan Hlavica, Samuel Bořuta, Ondřej Pospíšil, Jakub Ševčík, Radek Štefka, Šimon Vrána, Karel Trusina, Tomáš Sulovský,
Radovan Lev, Vojtěch Skýpala, Pavel Chudý, Jakub Bučo, Josef Bučo, Petr Žilinský, Jonáš Vrána, Filip Chudý, Martin Štefka, Petr Hlavica, Vít Slovjoček, Maxim Bořuta, Samuel Přádka, Radek Marušák, Matěj Ševčík, Jindřich Vrána, Lukáš Málek, František Hlavica, Jan Chudý, Václav Trusina,
Antonín Kratochvíl, o. Pavel Stefan									
foto: Jan Peroutka

Ministranti jsou největší chudáci ve farnosti. Zatímco jiné děti
ještě spí, oni i ve všední den chodí na ranní mši svatou. Když
něco v kostele popletou, schytnou to nejdříve od faráře, pak od
kostelníka a nakonec i doma od rodičů. Takový ministrant si u
oltáře nemůže ani utřít nos do rukávu. Okamžitě by to viděl celý
kostel. Mějme tedy soucit s ministranty, buďme vděční za jejich
službu u oltáře. Ta má ještě další úskalí. Když je někdo tak blízko
oltáři, může dospět ke svatosti, ale také mu mohou svaté věci
zevšednět a může dopadnout špatně. Kolik politiků vzpomíná
na to, jak v dětství ministrovali. Já si říkám: „No nazdar! Když
tak dopadli, jak asi ministrantskou službu prožívali.“
Poděkování
Při této příležitosti chci poděkovat především Vítovi Žilinskému
za dlouholetou službu vedení ministrantů. Za 30 letních táborů
pro ministranty. Dále děkuji těm, kdo mu v této službě pomáhají. Nedávno to byl Filip Dřímal, teď ministranty vede Jarek Bača.
Poděkovat chci rovněž rodičům těchto chlapců. Aby se podařily
některé akce, aby byli ministranti včas u oltáře, záleží to také
na nich a na jejich spolupráci a podpoře. Jsem rád, že v naší
farnosti ministrují i větší chlapci (jinde to zabalí odchodem ze
základní školy), a dokonce máme několik případů, kdy tatínek
je u oltáře jako ministrant se svými chlapci. Ještě jednou všem
díky! Vytrvejte ve své službě!
o. Pavel
(Fotografii si můžete zakoupit u Foto Peroutka na náměstí ve
Valašském Meziříčí, ministranti na fotce ji mají zdarma i na formátu A4.)

Omluva
23. srpna 2014 se uskutečnil na Prostřední Bečvě fotbalový turnaj ministrantů našeho děkanátu. V minulém čísle Života farností bylo omylem uvedeno, že získali 3. místo. Byla to chyba.
Naši ministranti v tomto turnaji suverénně zvítězili. A ještě získali ocenění titul nejlepšího střelce pro Šimona Vránu a titul pro
nejlepšího brankáře pro Dominika Bořutu.		
o. Pavel
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