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Bděte a modlete se, neboť Pán přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
(Mt 24,44; 26,41)

Svět se nachází ve stavu dřímoty, hříšného spánku.
Bůh jej budí válkami, epidemiemi, požáry, ničivými bouřemi,
zemětřeseními, povodněmi a neúrodou.

Sv. Jan Kronštadtský

Přijď, Pane Ježíši! Přijdu brzy! (Zj 21, 21)
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Neobvyklý pohřeb
V nedalekém Novém Jičíně proběhl pohřeb, který velice zapůsobil na všechny účastníky. U oltáře bylo dvanáct kněží a kostel
byl zcela zaplněn. A protože jsem o tomto pohřbu slyšel dvakrát
v krátkém čase, rozhodl jsem se v našem časopise zveřejnit parte a několik myšlenek. Myslím si, že bychom o tom měli vědět už
jen proto, že zemřelý má v naší farnosti babičku (paní Pelcová
z Hrachovce) a manželka zemřelého příbuzné (Bothovi). Marek
Sigmund odešel z tohoto světa ve věku 37 let. Před nedávnem
zázrakem přežil vážnou autonehodu, kterou nezavinil. Pak ale
přišla rakovina. Kromě manželky ve čtvrtém měsíci těhotenství
zde zanechal tříletou dceru Amálku. Mnozí z příbuzných, kdo
byli na tomto pohřbu, říkali, že zakusili jakýsi odlesk vzkříšení.
Příbuzný Martiny prohlásil: jsem hrdý na to, že v naší rodině
existuje někdo, kdo má takovou víru. Tento článek píši ještě ze
dvou důvodů. Mnohdy máme pocit, že naše utrpení přesahuje naše síly. Možná nás situace pozůstalých v těchto úvahách
trochu přibrzdí a uvědomíme si, že těžkosti, které často řešíme,
nejsou až tak vážné. Také bych chtěl touto cestou poprosit o
modlitbu za pozůstalé a za všechny, kdo kdekoliv oplakávají své
zemřelé.
Doporučuji parte k pozornému přečtení. Může nás už teď přivést k užitečným myšlenkám a modlitbám za šťastnou hodinu
smrti. Můžeme např. prosit Ducha svatého:

že tento evangelický farář žil a působil na Velké Lhotě. Broučky
sice napsal na Vysočině, knížku ale vydal v našem kraji.
Přestože jsem se chystal do kostela Nejsvětější Trojice s tím, že
se tam také pomodlím, moc se mi to nedařilo. Kostel Nejsvětější Trojice pro nás může být jakýmsi mementem. Je prázdný.
Když kolem budu procházet, mohu se ptát: Je moje duše chrámem Božím? Nebo jsem Pána vyhnal těžkým hříchem? Pokud
se tak nestalo, uvědomuji si jeho přítomnost ve svém srdci? Každý kostel i ten, který již neslouží ke svému účelu, může být pro
nás znamením důležitých skutečností.
o. Pavel

Bez Božího požehnání
marné lidské namáhání

(Poznámka: Markův bratr absolvoval na koloběžce pouť do Santiago de Compostela a nejednou o tom vydával svědectví např.
biřmovancům. Chystám se, že ho za tímto účelem i k nám pozvu. Martina pracovala v TV NOE. Na pohřbu byl P. Leoš Ryška
i P. Martin Holík z radia Proglas)
o. Pavel

Tak to aspoň říkali naši předkové. Chtěl bych teď popsat svoji
teorii, jak mohla vzniknout některá poutní místa. Kdosi se unavený zastavil u studánky, občerstvil se a s vděčnosti se pomodlil.
Také připojil například tuto modlitbu: „Bože, žehnej každému,
kdo se napije z této studánky.“ Další člověk, který se zde napil, zakusil sílu tohoto požehnání a připojil také svoji modlitbu.
Navíc se rozhodl, že zde pro vodu bude chodit pravidelně. Z
vděčnosti k Pánu Bohu zde umístil kříž nebo nějaký obraz Panny
Marie. Víc a víc lidí zakoušelo moc Božího požehnání, víc a víc
lidí připojilo své modlitby. Někdo řekne, že je to trochu zjednodušené, ale já jsem opravdu přesvědčen, že tady na světě se nic
neděje bez modlitby.
Proč o tom píšu. Přál bych si, aby takovou studánkou živé Boží
vody byl i náš Život farností. Sám se za jeho čtenáře modlím,
a věřím, že nejsem sám. Lidé, kteří třeba jen zahlédnou některý
výtisk, mohou v duši zakusit dotek Boží lásky a možná se i za
další čtenáře pomodlí. Jen tak si vysvětluji, že náklad našeho
časopisu stále roste a že ho čtou dokonce i ti, kteří do kostela
nechodí. Pane, žehnej všem čtenářům, i těm, kteří se za další
čtenáře modlí!
o. Pavel

Farář poprvé v kostele

Sbírka na bible

Nedávno jsme opět po několika měsících prožili mši svatou
v kostele Sv. Jakuba v Krásně. Ve farním kostele ve Valašském
Meziříčí již bezmála 350 let probíhají bez přerušení bohoslužby.
Kromě farního kostela a kostela sv. Jakuba je v našem městě
kostel Nejsvětější Trojice. Již neslouží svému původnímu účelu,
je z něho muzeum – lapidárium (lapis = kámen, muzeum kamenných náhrobků, soch atd., například jsou zde staré kříže, kamenné zárubně a erby i z našeho farního kostela). Přesto jsem rád, že
tento kostel ve městě máme. Když přijíždíte od Rožnova nebo
od Bystřice pod Hostýnem do Valašského Meziříčí, je u cesty
velká hnědá tabule s nápisem Kostel Nejsvětější Trojice. Věřící
lidé si tak při vjezdu do našeho města mohou připomenout svůj
křest. Byli jsme pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Přiznám se, že jsem v kostele Nejsvětější Trojice byl nedávno
poprvé. Proběhla tam velmi zdařilá akce „Uspávání broučků“,
kterou zorganizovali pracovníci Muzea regionu Valašsko ve spolupráci s Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko. A naši
Broučci ze ZŠ Salvátor byli při tom. Velice krásné představení
se zpěvy (viz předposlední strana ŽF) a pak lampionový původ
k evangelickému kostelu. Tam všichni ještě uslyšeli o Janu Karafiátovi, autoru legendárních Broučků. Asi nemusím připomínat,

lépe řečeno na Českou biblickou společnost a na Katolické biblické dílo, proběhne v kostele ve Valašském Meziříčí a v Lešné
8. prosince na Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.
Tuto sbírku neděláme v neděli, protože není povinná a navíc v
poslední době bylo několik sbírek, které jsme odeslali na nejrůznější účely. Vzhledem k tomu, že ve farním kostele ve Valašském Meziříčí jsou v tento den tři mše svaté, věřím, že sbírka
nebude malá. Tím spíše, že v naší farnosti jsou lidé, kteří mají k
Písmu svatému opravdovou lásku a vidí tuto sbírku jako důležitou. Pán Bůh zaplať.
o. Pavel

Uč nás jak si zasloužit
svatou smrt
a dej nám žít věčnou radost
před Bohem.

Mše svatá s nedělní platností

V tomto případě je to podobné jako s odpustky za zemřelé.
Může se o nich psát každý rok a stejně se přijde někdo zeptat,
jak to vlastně je, co a kde se má modlit.
Takže aby bylo jasno. Jakákoliv mše svatá v sobotu odpoledne
a večer má nedělní platnost. Není důležité, zda je to mše svatá
pohřební, svatební anebo má již nedělní texty. Tak to říká kodex
církevního práva.					
o. Pavel
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Finanční situace naší farnosti
Než krátce uvedu, jaká je finanční situace ve farnosti Valašské
Meziříčí, začnu vtipem: Svatý Petr střeží nebeskou bránu, když
tu se odněkud přikutálejí mince a chtějí do nebe. Svatý Petr
chvilku přemýšlí a pak říká, pojďte dál, vy jste byly v kostele každou neděli. Později přicházejí bankovky, a se vstupem do nebe
je to čím dál tím těžší. Pojďte, říká Svatý Petr, někdy jsem Vás
v kostele přece jen viděl. Nakonec přijde pětitisícovka. Co ty
tady děláš? Do nebe nesmíš, tebe jsem v kostele nikdy neviděl!
Dokončili jsme první polovinu opravy střechy kostela sv. Jakuba. Celá tato akce, včetně nového kříže v průčelí kostela, stála
1 261 276 Kč. V této částce je započítána projektová dokumentace, stavební dozor, materiál a práce. Opravu provádí firma
TESLICA z Holešova. Stavební dozor má Ing. Jiří Kolmačka ze
Zlína. Z peněz farnosti jsme zaplatili částku 756 302 Kč. Město přispělo částkou 149 974 Kč, ministerstvo kultury částkou
355 000 Kč. V tomto roce jsme tedy první etapu zaplatili. Na
účtu máme momentálně 111 268 Kč. Takže dá se říct, že jsme
z nejhoršího venku. Sbírky na tento účel však budou i nadále
pokračovat. V příštím roce musíme střechu dokončit. Děkuji
všem dárcům a dobrodincům. Kromě toho mají na našem účtu
také své peníze farníci z Hrachovce a z Jasenice. Momentálně
má kaple Hrachovec 168 741 Kč a kaple Jasenice 154 467 Kč.
Díky všem, kdo se i o tyto kaple obětavě starají.
o. Pavel

Kniha, kterou doporučuji
Je sice pro puberťáky, když jsem ji ale prolistoval, nabyl jsem
přesvědčení, že může být velice užitečná a hlavně srozumitelná
jak pro dospělé, tak i pro seniory. Kniha se jmenuje Síla modlitby teenagera (čti tínejdžra). Napsala ji Stormie Omartianová,
vydaly Paulínky. Žádejte u našeho knihkupce.
OBJEV SÍLU MODLITBY A ZAČNI MĚNIT SVŮJ ŽIVOT.
o. Pavel

O Zvonečkovi a Rolničce
Před několika roky jsem v našem kostele pokřtil Tomáše Pavelku. Ten se svým bratrancem Michalem Závadou napsal knihu
pro děti. Tomáš na ni dostal peníze z grantu EU a bude zdarma distribuována do školek, školních knihoven a jiných zařízení.
Díky této knize mohou děti prožít se dvěma kouzelnými skřítky
předvánoční týden. Knížka je k dostání v knihkupectví u Zdeňka
Adamce.
o. Pavel

Papež a Velký třesk
KOMENTÁŘ P. MARKA VÁCHY
Přijde mi alarmující, kolik věřících i nevěřících má stále zafixovanou katolickou církev jako nepřítele vědeckého poznání: je to
blud, který má kořeny hlubší, než by se zdálo. Když papež František promluvil o Velkém třesku a o evoluční myšlence v tom
smyslu, že jsou zcela slučitelné s křesťanským pohledem na
svět, dostala se zpráva do všech světových médií, včetně těch
našich. Papež přitom neřekl nic převratného ani revolučního –
katolická víra je totiž v principu slučitelná s jakoukoli vědeckou
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teorií, neboť věda zkoumá pravidla hry tohoto světa, zkoumá,
jak věci fungují, zatímco víra se ptá, jaký to všechno má smysl.
Katolická církev nebude nikdy věřícím přikazovat, jaký mají mít
názor na teorii Velkého třesku, teorii darwinovské evoluce, existenci Higgsova bosonu či teorii relativity, z jednoduchého důvodu: není k tomu kompetentní. Papež tak zopakoval známou
pravdu, že mohu být ortodoxním katolíkem, i když zastávám
názor, že náš vesmír vznikl Velkým třeskem nebo že dění na
Zemi funguje principem přirozeného výběru.
Věda se ovšem vyvíjí, nové teorie nahrazují ty staré, a kdo by
chtěl smiřovat současnou nejmodernější vědeckou teorii s učením církve, bude za sto let smiřovat zas a pak znovu a znovu.
Ukáže-li se jednou, že Země je stará šest tisíc let, nechť je - víru
to ani neohrozí, ani nepotvrdí. Pokud si dnes z dobrých důvodů
myslíme, že Zemi je přibližně čtyři a půl miliardy let, ani tento
údaj víru nijak neohrožuje ani nepotvrzuje.
První kapitola Geneze pojatá jako deníkový záznam ostatně
odporuje nejen současnému vědeckému poznání, nýbrž i tomu
tehdejšímu: jen v poezii je možné, aby slunce bylo stvořeno až
čtvrtý den, jakkoli po první tři dny nastalo večer a jitro, jen v
poezii je možné, že zelené rostliny zde byly již před sluncem.
Navíc se lidský pozorovatel dostal do stvoření až šestého dne.
V každém případě je povzbuzující mít při sporech s kreacionisty
po boku papeže. Když o tom člověk přemýšlí, je povzbuzující
mít papeže po boku všeobecně, i když mluví třeba o rozvedených nebo lidech s rozmanitými životními osudy.
Katolický týdeník 45
POZNÁMKA O. PAVLA
Když jsem studoval na gymnáziu, bylo pro mne velikou pomocí
dílo jezuity Teilharda de Chardin. Tento vědec se nebál otevřeně přijmout vývojovou teorii vzniku člověka jako důkaz Boží
moci a inteligence. V současné době se na věci dívám jinak. Nic
mi však nebrání, abych řekl, že není důležité, jakým způsobem
stvořil Bůh svět a všechno živé. V Bibli jde na prvních stránkách
o něco jiného, pro nás daleko důležitějšího. Myslím si, že to velmi pěkně vyjádřil P. Marek Orko Vácha v Katolickém týdeníku.
Proto jsem tento článek otiskl, abych pomohl těm, kteří v těchto věcech tápou, a zároveň abych ušetřil čas a síly těm, kteří
jsou schopni neustále se touto otázkou zabývat a druhé vytrvale přesvědčovat. Než se do nekonečna ptát, jak Bůh všechno na
počátku stvořil, je lepší vnímat Boží stvořitelskou moc ve svém
každodenním životě a po každém skončeném dni si říct spolu
s Bohem: „VIDÍM, ŽE VŠECHNO JE VELMI DOBRÉ.“
o. Pavel

ZŠ Salvátor

Fryšták - Orientační dny pro 6. ročník
Od pondělí do středy si v listopadu užili ve Fryštáku tři úžasné
dny naši šesťáci. Není pochyb, že by se tam chtěli vrátit všichni
ostatní žáci z II. stupně, kteří už na vlastní kůži prožili dny plné
her a zábavy, ale cena kolem 1500,- Kč na žáka za 3 dny je pro
některé rodiče nepřijatelná. Snad se někdy opět podaří obhájit
nějaký projekt a žákům pak bude moci škola na tento senzační
pobyt opět přispět.
Jumping Drums
Že jste takový název ještě neslyšeli? Vy, co máte své děti na
I. stupni, jste se jistě dozvěděli, že si z Nového Jičína v úterý
11. listopadu děti přivezly nezapomenutelné zážitky, díky výše

jmenované skupině v čele s frontmanem Ivem Bartouškem. Co
tato skupina předvedla na bubny, bylo vyjímečné. Všichni přijeli
z koncertu nadšení a plní nezapomenutelných rytmů.
Lenka Adámková
Florbalisté Salvátoru postupují do okresních kol!
Ve dnech 3. 11. 2014, respektive 7. 11. 2014 se na ZŠ Křižná
zúčastnili žáci druhého stupně ZŠ Salvátor okrskového kola ve
florbalu. Mladší žáci (kategorie 6. – 7. třída) v konkurenci 7 týmů
předvedli naprosto suverénní výkony a své soupeře přehráli
hezkými kombinacemi a častou střelbou rozdílem třídy. Nakonec z toho bylo vítězství a postup do okresního kola.
Za vše hovoří výhra nad tradičním rivalem ZŠ Vyhlídka v poměru 5:1. Turnaje se zúčastnili a pochvalu zaslouží: Jonáš Vrána,
Honza Kořístka, Petr Kunetek, Petr Žilinský, Vojta Palát a Štěpán
Savko.
Starší žáci (kategorie 8. – 9. třída) rozhodně takové ambice neměli. Ještě k tomu z různých důvodů chyběli v sestavě tři žáci,
což naše šance na případný úspěch ještě snížilo. Jak už to tak
někdy bývá, dokázali se kluci neuvěřitelně semknout a podat
heroické výkony na hranici svých možností. Velkou bojovností
skloubenou s chytře zvolenou taktikou a také notnou dávkou
štěstí z toho nakonec bylo v konkurenci taktéž 7 týmů vítězství
a postup do okresního kola. Velkou pochvalu zaslouží: Adam
Škorňa, Radek Štefka, Lukáš Hrabovský, Vojta Fuksa, Pavel Kašík a Tomáš Denk.
Závěrem bych chtěl všem sportovcům popřát hodně štěstí mezi
nejlepšími týmy v okresních kolech, které se uskuteční na Vsetíně.
Norbert Škorňa

Slovo života na listopad 2014
„U tebe je pramen žití.“ (Ž 36,10)
Toto Slovo z Písma je tak důležité a životodárné, že je nástrojem
smíření a společenství. V prvé řadě nám říká, že existuje jediný
pramen života - Bůh. Díky jemu, jeho tvořivé lásce, vzniká vesmír a stává se domovem pro člověka.
On nám dává život se všemi jeho dary. Žalmista zná tvrdé podmínky a vyprahlost pouště a ví, co znamená pramen vody, v jehož okolí rozkvétá život. Proto nemohl najít krásnější obraz, aby
opěvoval stvoření, které se rodí jako řeka prýštící z Božího lůna.
Díky tomu vyvěrá z jeho srdce hymnus chval a díků. To je první
krok, který máme udělat, první poučení, které můžeme ve slovech žalmu najít - chválit a děkovat Bohu za jeho dílo, za nádheru vesmíru a za život člověka, který je jeho slávou a jediným
stvořením, které mu dokáže říci:
„U tebe je pramen žití.“
Ale Otec se ve své lásce nespokojil pouze s vyslovením Slova,
skrze které bylo vše stvořeno. Přál si, aby jeho vlastní Slovo na
sebe vzalo naše tělo. Bůh, jediný pravý Bůh, se stal v Ježíši člověkem a přinesl na zem pramen života.
Zdroj veškerého dobra, veškerého bytí a veškerého štěstí přišel,
aby přebýval mezi námi, abychom ho měli téměř na dosah. Ježíš říká: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“ (Jan
10,10). On sám naplnil veškerý náš čas a všechen rozměr naší
existence. Zůstal s námi navždy, abychom ho mohli poznat a
milovat v jeho nejrůznějších podobách.

Někdy nás může napadnout: „Jak by bylo hezké žít v Ježíšově
době!“ On však ve své lásce našel způsob, jak nezůstat jen v
malém koutku Palestiny, ale být na všech místech světa. Podle
svého příslibu je přítomen v eucharistii. Můžeme se jí sytit, abychom posilovali a obnovovali svůj život.
„U tebe je pramen žití.“
Dalším zdrojem, ze kterého lze čerpat živou vodu Boží přítomnosti, je bratr či sestra. Jestliže milujeme každého bližního, a
zvláště toho, který prochází okolo nás a potřebuje naši lásku,
neměli bychom ho považovat za někoho, komu my prokazujeme dobro, ale za našeho dobrodince, protože nám daruje Boha.
Když v něm milujeme Ježíše („Měl jsem hlad…, měl jsem žízeň…,
byl jsem na cestě…, byl jsem ve vězení…“) (srov. 25,31-40), je
naší odměnou Ježíšova láska a Ježíšův život, protože on sám,
přítomný v bratrech a sestrách, je zdrojem této lásky a tohoto
života.
Bohatým zdrojem vody je také Boží přítomnost v našem nitru.
On k nám stále promlouvá a je na nás, abychom naslouchali
jeho hlasu, hlasu svědomí. Čím více se snažíme milovat Boha
a bližního, tím více sílí jeho hlas a přehlušuje všechny ostatní. Existuje však jeden privilegovaný okamžik, během kterého
můžeme více než kdy jindy čerpat z Boží přítomnosti v našem
nitru. Je to chvíle, kdy se modlíme a snažíme se prohloubit bezprostřední vztah s Bohem, který přebývá v hloubi naší duše. Je
to jako hluboký pramen vody, který nikdy nevyschne, který je
nám stále k dispozici a může v každé chvíli uhasit naši žízeň. I
uprostřed té nejvyprahlejší pouště stačí na okamžik zavřít okna
naší duše a ztišit se, abychom našli tento pramen. Můžeme s
ním dosáhnout takové jednoty, že budeme vnímat, že už nejsme sami, ale že jsme dva: On ve mně a já v něm. Skrze jeho
dar s ním budeme spojeni jako voda s pramenem, jako květ s
rostlinou.
Slovo žalmu nám tedy připomíná, že jenom Bůh je pramenem
života, a tedy plného společenství, pokoje a radosti. Čím více
budeme pít z tohoto pramene a čerpat život z této živé vody,
kterou je jeho slovo, tím si budeme navzájem bližší a budeme
žít jako bratři a sestry. A stane se to, o čem žalm hovoří dále:
„Když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo“ , to světlo, na které
lidstvo čeká.
Chiara Lubichová

Vánoční jarmark
Charita Valašské Meziříčí pořádá na 1. adventní neděli, tj. 30. listopadu 2014, na prostranství před kosteleme a na dvoře kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí Vánoční jarmark, na kterém se budou
prodávat adventní věnce, perníčky a drobné
výrobky klientů a zaměstnanců Charity Valašské Meziříčí.
Prodejní doba bude od 6:10 do 10:45 hodin
– po dobu konání ranní a dopoledních mší svatých tak, abyste
měli možnost si zakoupit adventní věnec a nechat si ho při mši
svaté požehnat.
Pokud i Vy máte zájem přispět svým výrobkem na tento jarmark, budeme jen rádi.
Kdo z Vás chce darovat svůj vlastními silami vyrobený, upečený,
usmažený, usušený, výrobek nebo výrobky a pak výtěžek z jeho
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prodeje věnovat na činnost Charity, může svůj výrobek nebo
výrobky donést do Charity VM na ulici Kpt. Zavadila 1345 (areál bývalých kasáren, za hasiči) nejpozději do pátku 28. 11. do
12.00 hodin. Výtěžek akce bude určen na provoz služeb Charity
Valašské Meziříčí. Všem příznivcům a dárcům Pán Bůh zaplať za
podporu.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková
Bližší informace na telefonním čísle: 731 340 299

Podpora Zlínského kraje
pro Charitu Valašské Meziříčí v roce 2014
Zlínský kraj i v letošním roce 2014 podporuje některé námi realizované projekty.
V rámci projektu „Most mezi dítětem a školou“ realizovaného
v námi poskytované službě Klubu Zeferino Zlínský kraj podpořil projekt částkou 76 000 Kč. Cílem našeho projektu je udržet
děti z těchto rodin v hlavním vzdělávacím proudu, aby tak byly
schopny dostát nárokům běžné základní školy a uvědomit si
důležitost vzdělání pro svůj další život. Jednotlivé aktivity jsou
zároveň koncipovány tak, aby dětem nenásilnou a přirozenou
formou vštěpovaly základní morální hodnoty, jako je pravdomluvnost, odpovědnost, solidarita, respekt k druhému člověku.
V rámci námi poskytovaných sociálních služeb „Charitní dům
pokojného stáří Valašská Bystřice“, „Centrum osobní asistence“, „Azylový dům pro matky s dětmi“ a „Terénní služby Domino“ jsme v letošním roce rovněž na každou z výše uvedených
služeb obdrželi od Zlínského kraje finanční podporu, která tak
zajistí stabilnější financování a poskytování jednotlivých sociálních služeb.
Více podrobnějších informací o projektu a službách naleznete
na webu Charity Valašské Meziříčí www.valmez.charita.cz
Zlínský kraj podporuje činnost
Charity Valašské Meziříčí již čtrnáctým rokem. Za všechny podpory děkujeme.
Mgr. Petr Liška
koordinátor ředitelství Charity Valašské Meziříčí
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Obnovení pobočky ČKA
ve Valašském Meziříčí

V letošním podzimu jsme si připomněli dvě významná výročí –
100 let od konce 1. světové války a 25 let od 17. listopadu 1989.
Vzpomínáme, jaké utrpení znamenala Velká válka pro celou
Evropu a jak těžkým obdobím byla pro nás komunistická diktatura od února 1948 do listopadu 1989. Uvědomujeme si však,
že ani dnešní svět není bez problémů, že jich v poslední době
znepokojivě přibývá. Situace na Ukrajině a v Rusku, nebezpečné
konflikty na Blízkém východě i stav současné české společnosti
v nás probouzejí téma občanské a společenské odpovědnosti.
Každý z nás ji pojímáme jinak – někdo se angažuje politicky, někdo dělá dobrovolníka, někdo třídí odpad nebo poctivě vychovává své děti.
My jsme zvolili cestu oživení pobočky České křesťanské akademie ve Valašském Meziříčí, jejíž činnost ustala před několika
lety. Chceme nám farníkům i širší veřejnosti přinášet témata
duchovní i společenská formou přednášek a besed se zajímavými osobnostmi.
Česká křesťanská akademie se snaží v křesťanském duchu
pomáhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury,
politiky a ekonomie. Je to nezávislé sdružení občanů, které je
otevřeno nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem, kteří cítí
odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Je nestátní, neziskové a nadstranické. Činnost organizace je hrazena z členských příspěvků a finančních darů. Členský příspěvek, který slouží místní organizaci
k zajištění přednáškových akcí, činí 200 Kč za rok.
Obracíme se na bývalé členy ČKA i na všechny, kterým jsou myšlenky ČKA blízké, aby podpořili naši činnost.
Za výbor pobočky Lenka Husáková a Naďa Gilarová
(kontakt: tel. 723 001 101, 777 672 904)

Ekumenické Večery chval
Večery chval se konají již v mnoha farnostech různých církví.
Lidé v poslední době sdílejí zkušenost, že společné pokoření
se před Pánem, sdílení modliteb a ponoření se do chval, tedy
společného vzývání Pána, je něčím, co jiné aktivity ve farnostech nemohou zastoupit. Jistěže to není víc než mše svatá, než
zvěstování evangelia a udělování svátostí. Bohoslužby jsou jistě
vrcholem života církve, ale i do těch se nevejde všechno: tak
jako se do nich nevejde hlubší rozbor nějakého tématu nebo
diskuse nebo osobní rozhovor o duchovních věcech, tak ani delší soustředění a ztišení se před Boží tváří.
Jsem vděčný za pozvání, které vyšlo od přátel Komunity blahoslavenství ve valašskomeziříčské farnosti, abychom se pokusili večery chval pořádat společně. Přes všechna omezení daná
rozdílností věrouky a církevního práva jsou věci, které můžeme
bez problémů dělat společně – a jednou takovou věcí jsou i tato
modlitební setkávání. S manželkou jsme velmi rádi navštívili večer chval pořádaný Komunitou blahoslavenství ve farním kostele v červnu. Další se konal u nás v evangelickém kostele 17. října,
příští bude zase ve vašem farním kostele.
Při večerech chval je dost prostoru pro osobní modlitbu i pro
modlitbu společnou, i ve formě opakujících se písní, kdy se člověk může před Bohem ztišit, ponořit se do jeho přítomnosti,
nechat běžet své myšlenky (k Němu). Je to příležitost nechat
k sobě promluvit určitý text, obraz nebo podobenství a připustit je k tělu. Tentokrát to byla nádherná a silná slova proroka
Ozeáše (2,16-25; 6,1-6; 11,7-9) a jeho obraz Boha jako ženicha
a nás jako nevěsty – ve kterém jsme jednak „kolektivní“ (jako
Božího lid), jednak jako každý z nás (jako ta či ten, kterou či
kterého si Bůh zamiloval). V čase krize vztahu se Bůh podle proroka nechová jako uražený a zneuznaný manžel, ale jako někdo,
kdo silou své osobnosti zvládne nevěru druhého, a nabízí lásku
dokonce podloženou věčnou smlouvou. Chce si nás zasnoubit
věrností (jeho věrnost je silnější než naše), milosrdenstvím a slitováním (odpouští nám a má nás rád), ale překvapivě i spravedlností a právem – to se týká druhých lidí, vztah k Bohu nelze
prožívat v izolaci od druhých – nelze říci „miluju Boha, ale lidi
nemusím.“ Smlouva s Hospodinem nás navíc zavazuje k tomu,
abychom se zasazovali o spravedlnost a právo.
Právě společné chvály, i jako žánr písní, nám pomáhají připustit
si ten rozměr vztahu blízkosti a lásky, a dojít v něm zase o kousek dál. Říkávám snoubencům: „Nemůžete k druhému mít takové očekávání, že bude dokonalý, to je jedině Bůh. A právě i pro
to, aby se člověku dařilo v manželství, je třeba žít a prožívat
vztah s Bohem, a pečovat o něj, věnovat mu čas.“ Chvály nám
pomohou říct Bohu věci, které bychom sami neformulovali,
položit se na tu rovinu blízkého a intimního vztahu s Bohem.
„Romantický“ vztah k Bohu je dar, ale má svá úskalí. Lidé zvenčí třeba nepochopí, o co se jedná: Když se hraje na svatbě „Ty
jsi touha má“, tak si lidé myslí, že jde o ženicha nebo nevěstu,
nebo „Žádná chvíle bez tebe nemá smysl“ – tak to už je trochu
zřejmé, že to neplatí o manželích. Prorok říká: Vaše zbožnost
je jako jitřní obláček (Oz 6,4). Je důležité, abychom svůj vztah
s Bohem prožívali, ale také reflektovali: aby nebyl založen jen
na emocích.
Prorok Ozeáš nám otevírá Boží srdce: Mé vlastní srdce se proti
mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí (Oz 11,8). – Toto by
přece žádný Bůh ve starověkém světě nikdy neřekl: Což bych
se tě, Efrajime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat?
Myslím, že zde Ozeáš předjímá Nový zákon: Bůh se nás nechce
vzdát. Vydal svého Syna, sám sebe vydal lidem všanc. Když to

vezmeme vážně, je to pro nás vlastně nepochopitelné: nikdo
z nás by své dítě nikomu všanc nevydal. Bůh však není jako člověk: Jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe; nepřijdu
s hněvivostí (Oz 11,9). Uvažme: Když jsme my, lidé, ukřižovali
Krista, jak na to Bůh odpověděl? Myslím, že logická Boží reakce
by byla, že by celý svět skončil jako Sodoma a Gomora. Jaké
překvapení, že to bylo jinak!
Ozeáš předjímá i Ježíšovo učení: Chci milosrdenství, ne oběť,
poznání Boha je nad zápaly (Oz 6,6). Ozeáš předjímá i Ježíšovu
smrt a jeho vzkříšení: Po dvou dnech nám vrátí život, třetího
dne nám dá povstat a my před ním budeme žít (Oz 6,2). Apoštol
Pavel píše, že s Kristem vstaneme i my (Kor 3,1 aj.).
Jsem rád, že někteří z Vás přišli a že to leckoho potěšilo. Jedna
mladá sestra z našeho evangelického sboru mi řekla, že se ještě
nikdy tak dobře v našem kostele necítila. Jiný bratr řekl, že nás
Bůh v životě zahrnuje takovým požehnáním a tolika dobrými
věcmi, že jen můžeme být vděčni (a to je člověk, který má velké důvody ke smutku) – a že máme využít každou příležitost
k tomu, abychom Pána Boha chválili.
Jsem rád, že se zase můžeme o trochu více otevřít a že někteří
mohou najít to, co jim dosud chybělo. Navíc je to výborná příležitost na cestě k jednotě; na Večeru chval se podíleli katolíci, evangelíci i baptisté, příště se třeba ještě další přidají. Jsem
vděčný také za to, že vznikla atmosféra vroucí a přitom svobodná. Nikdo se nemusí obávat žádné „show“, žádného očekávání
od ostatních, ani jakéhokoli nátlaku nebo manipulace. Nic zde
není povinné – ani společné zpívání, ani modlitby; člověk může
sedět tiše v lavici a připojit se jen k tomu, k čemu chce. Apoštol
přece píše: Kde je Duch Páně, tam je svoboda. (2Kor 3,17)
Až se bude příště večer chval zase konat, přijměte pozvání
a přijďte s otevřenou myslí i srdcem. Těším se na setkání s Vámi.
Daniel Heller, evangelický farář

Jáhenské svěcení
Milí farníci,
letošní rok je v naší královéhradecké diecézi zasvěcen duchovním povoláním. Proto bych se s vámi chtěl krátce podělit o své
krátké svědectví, protože jsem před několika lety Boží povolání
zaslechl i já a po několika letech duchovního putování jsem přijal 14. září 2014 jáhenské svěcení pro službu ve farnosti Havlíčkův Brod.
Je to už 14 let, co jsme se ženou Petrou z Valmezu odešli do
Havlíčkova Brodu a nebyl to tehdy náš plán a odcházeli jsme
tam defakto proti své vůli, ale zároveň se zvláštní odevzdaností
a pokojem. Já jsem tehdy totiž ještě sloužil jako voják z povolání
na velitelství v Olomouci, takže to pro mě nebyla otázka chtění, ale povinnosti uposlechnout rozkaz a pro mou ženu Petru
to zase byla volba následovat svého novopečeného manžela. V
Havlíčkově Brodě jsme tedy oba začínali společně novou životní etapu, a to jak tu manželskou, tak duchovní. Teprve později,
když jsme v místní farnosti našli své místo, se nám začal smysl
našeho přesídlení jevit v jiných souvislostech a nyní bezpečně
víme, že to nebyla náhoda, ale Boží záměr, ze kterého si odnášíme cennou duchovní zkušenost, že máme být stále otevření
Božímu působení a máme s pokojem přijímat i věci, které se
nám nelíbí a nevidíme v nich zatím smysl.
Moje cesta s Bohem je vlastně docela bohatá na zkušenost
překvapivých Božích vedení. Začalo to vlastně už mou konverzí, když jsem v posledním ročníku střední školy v Boha uvěřil
(1993). Byl jsem sice křtěný jako dítě, ale naši rodiče nás du-
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chovně nevedli a dávali nám v tomto ohledu volnost. Vděčíme
jim ale za to, jaký nám ukázali silný osobní příklad lásky k bližním, smysl pro poctivost a spravedlnost, což jak věřím, bylo rozhodující k tomu, abychom cestu k Bohu později našli. K vlastní
víře jsme se setrou došli tedy až v dospělém věku, a to krátce
po sobě a spolu s námi se duchovně probudili i naši rodiče. Já
jsem uvěřil díky evangelickému charismatickému společenství,
které mě tehdy oslovilo a Krista zvěstovalo a sestra Pavla uvěřila přímo ve vašem farním společenství.
Cesta do církve mi trvala asi 4 roky, během kterých jsem postupně prošel charismatickým společenstvím a studentským
evangelickým hnutím zaměřeným na evangelizaci studentů.
Církev jako instituci jsem zpočátku kategoricky odmítal a katolickou obzvlášť. Po čase jsem si ale začal stále více uvědomovat, že mi něco podstatného duchovně chybí, a to je zakotvení ve společenství. Uvědomil jsem si, že něco jiného je spolčo
mladých, se kterými je mi dobře, a něco podstatně jiného je
společenství církve, kde bych měl mít své zázemí. Díky Boží milosti působící skrze mou sestru a otce Pavla Stefana se mi podařilo překonat předsudky vůči katolické církvi, které jsem po
konverzi v evangelickém společenství získal. Nebylo to snadné
a zpočátku jsem v sobě měl velký nepokoj a bojoval se sebou
samým, protože jsem cítil vnitřní rozpor rozumu a srdce. Rozum nasycený různými omyly mi tehdy říkal, že nedělám dobře,
když mě to táhne ke katolíkům, ale srdce mi říkalo, že to dobře
je. Zvítězilo srdce a rozum postupně dostával stále více a více
odpovědí na mé otázky. Z nelásky k církvi postupně vyrostla
láska k ní a ochota ke službě v ní. Zkušenost „evangelíka“ si ale
nesu jako velmi cenný Boží dar, díky kterému rozumím i našim
odloučeným bratřím. V roce 1996 jsem přijal svátost biřmování
a poprvé se setkal s Kristem ve svátosti Eucharistie. Události,
které se děly v následujících letech, byly Boží odpovědí na mé
volání k Němu při biřmování.
V Havlíčkově Brodě jsem začal ministrovat, tedy až jako dospělý
muž, a někdy v roce 2001 jsem pocítil volání nabídnout se při
zaměstnání i k nějaké formě pastorační služby. Velice mě oslovoval a inspiroval příklad našeho bývalého trvalého jáhna pana
Pecna, našeho nynějšího otce Josefa, který pastoroval nemocné a staré v psychiatrické léčebně, nemocnici i v domácnostech.
Obdivoval jsem jeho úžasnou lidskost a nasazení a uvědomil
jsem si, že by bylo dobré, kdyby se našlo více lidí, kteří mu pomáhají, a tak jsem se mu nabídl a rozšířil stávající řady laiků,
kteří mají v naší farnosti pověření k podávání svatého přijímání. Tehdy mi pan Pecen svěřil některé lidi z léčebny a tu a tam
po domech či v nemocnici. Skrze tuto zkušenost služby ve mně
postupně uzrávalo vědomí, že mě Pán volá k jáhenské službě.
Nadále si ale ponechávám své zaměstnání, kterým je aktuálně
už desátým rokem služební poměr u Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina, kde pracuji jako správce geografických informačních systémů. Tato práce mě také naplňuje a přemýšlím,
jestli by se jáhenská služba nedala nějak propojit se službou u
hasičů. Chtěl bych poděkovat své ženě Petře za zázemí a za to,
že tuto službu se mnou sdílí. Trvalý jáhen totiž nekoná a nemá
svou službu konat sám, ale je to služba propojující svátost kněžství a manželství.
Když tak přemýšlím o své cestě k povolání, tak vidím všechny ty
situace, kterými mě Bůh často proti mé vůli a očekáváním provedl. Poznal jsem, že Bůh nás někdy vede tak, že někdy ani nevíme kam a proč. Že nás často zdánlivě vede i hodně klikatými
cestami, a že se vše vyjeví mnohdy až později s odstupem času.
Důležitá je naše otevřenost a ochota přijímat i ty okolnosti, které nejsou podle našich představ. Také jsem poznal, že při hledá-
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ní Boží vůle nemáme vždycky čekat na nějaké jasné znamení, a
chtít mít ve věcech předem jistotu, protože Pán svou vůli většinou jen jemně a v tichosti naznačuje, a záleží na naší ochotě
vykročit a říci ano, i když máme pochybnosti. Asi nejkrásněji
je tato zkušenost vidět v životě Panny Marie, když přijímá Boží
výzvu a také přesně neví, ale důvěřuje. Maria v té chvíli jistě
není naivní a nečeká snadnou cestu, ale je si plně vědoma tíhy
okolností, které přijdou, ale přijímá a neztrácí pokoj.
Také bych chtěl povzbudit všechny, kdo se právě v něčem důležitém rozhodují, nebo jsou již na cestě, kdo třeba cítí Boží
volání k nějaké službě a prožívají nejistotu, pochybnosti a obavy a možná mají chuť to pod tíhou těchto vnitřních bojů vzdát.
Musím se přiznat, že snad největší duchovní krizi jsem zažíval
právě několik měsíců před svěcením. Byl jsem z toho zpočátku
zmatený. Ta krize ale byla zároveň požehnáním, protože v krizích jsme donuceni odhodit všechno nepodstatné a spolehnout
se opravdu ne na sebe, ale na Boha. Když v těžkostech najdeme
odvahu jít dál a v každé pochybnosti a obavě řekneme Bohu
ANO, tak naše láska k Němu o kus povyroste. Ve chvílích největších pochybností jsem v nitru uslyšel Pánův hlas, že On své
volání nikdy neodvolává, že o mých slabostech a nedostatcích
věděl už dávno, a že pokud bych své rozhodnutí poslechnout
Jeho hlas odvolal já, tak by to bylo spíš z malověrnosti - jako
sv. Petr, když se začal topit, protože se zalekl toho, že kráčí po
vodě nejistoty. Poznal jsem, že tyto vnitřní boje jsou přirozené
a dokonce důležité, protože nás obohacují. Nebojte se pochybností a nebojte se svého strachu, ale důvěřujte Bohu.
Chtěl bych vás touto cestou moc poprosit o vaši přímluvnou
modlitbu a chci se modlit spolu s vámi i za vás, abychom každý
z nás objevili své povolání, ať už duchovní či světské, v zasvěceném životě, nebo v manželství. Snad právě tato pestrost našich
cest a Božích obdarování, která jsou všechna stejně důležitá a
nezastupitelná, jsou tím nejúžasnějším, co můžeme na Božím
stvoření obdivovat.
Ze srdce žehná Petr Trefil
jáhen

Některé pozvánky a články se již do tohoto čísla ŽF nevešly, ale
jsou zveřejněny na webu farnosti www.farnost-valmez.cz
Dovoluji si upozornit zvláště na Sborník o 20. výročí návštěvy
Jana Pavla II. v naší arcidiecézi.		
Evžen Hlavica

Ad „Korunka ke Korunce“
Chci se podělit o zkušenost věrnosti příslibů Pána Ježíše.
Kamarád, který už prošel „branou smrti“, mě mnohokrát ujišťoval, že se stáří nedožije. Já jsem ty jeho řeči moc nebral, ale
vnímal jsem následky špatného způsobu života před obrácením. A protože s námi tu a tam jel na pouť, povzbuzoval jsem
jej k modlitbě sv. růžence při řešení jeho složitostí i těžkostí
v zaměstnání i rodině. Mnohokrát jsem ovšem z jeho úst slyšel
slova: „Člověče, já jsem rád, že se během dne stihnu pomodlit
jen korunku.“ A tak střádal pokud možno korunku ke korunce,
protože byl velkým ctitelem milosrdného Ježíše. Za těch 15 let,
co jsme spolu bývali v kontaktu, jsme přeskákali ledaco. Vzpomínám, když byl s námi jednou na exerciciích P. Velly v Koclířově,
jak podával na závěr svědectví o svém obrácení a o sobě, které provázely salvy smíchu, takže i věhlasný exorcista P. Elias se
držel jen za kolena a plakal smíchem stejně jako všichni z nás.
Ale postupně v jeho životě bylo čím dál méně příležitostí ke smíchu, až se přiblížil rozhodující čas. Přiznám se, že jsem si stále
ještě neuvědomoval, že by počet 49 roků zde na zemi měl být
pro něj konečný.
Jeho stav vyžadoval střídavé hospitalizace v nemocnici, kde
přijal svátost nemocných a kde jsem mu mohl přinášet v eucharistii svátostného Spasitele. Nadešla neděle, o které jsem
netušil, že bude v jeho životě poslední. V ten den jsem se vrátil
z modlitebního setkání ke cti Panny Marie, Matky všech národů,
v Kolíně nad Rýnem a hned jsem jej šel domů navštívit. Stav sice
nebyl kdovíjaký, ale zdálo se mi, že by s Boží pomocí mohl ještě
dojít do kostela na večerní mši svatou. A protože ten den bylo
také výročí prvního zjevení Panny Marie v Medžugorje, povzbudil jsem jej k tomu, že Ona mu jistě pomůže a nezůstane mu
nic dlužná. Skutečně se odhodlal, večer na svou poslední mši
sv. přišel a já mu u sv. Terezie podal naposled sv. přijímání. To
jsme ovšem oba nevěděli, stejně jako to, že v úterý brzy ráno,
kdy mě prosil o odvoz do nemocnice, je jeho poslední rozloučení s rodinným zázemím. Domluvili jsme se, že přijdu ve čtvrtek,
ale vše bylo jinak. Ve středu po půl čtvrté mi volala kamarádova
manželka a v pláči říká: „Je to s ním špatné, nevnímá, dali mu
kyslík. Přijeďte.“ Tak jsem sedl na kolo a uháněl do nemocnice
s modlitbou na rtech, aby na oddělení byl někdo, kdo se nade
mnou slituje a pustí mě i jako cizího k jeho lůžku, jelikož manželka musela v nějaké neodkladné záležitosti odjet domů. Bohu
díky mě pustili dovnitř. Spatřil jsem jej na lůžku napojeného na
všechny snad existující přístroje v nemocnici. Tak jsem ještě připojil ten nezbytně nutný a to růženec. Objal jsem jej a říkám:
„Pojď, pomodlíme se korunku k Božímu milosrdenství.“ Začali
jsme a od třetího desátku jsem pozoroval na grafech klesající
hodnoty tepu i tlaku. Myslel jsem, že to možná bude chvilkové,
ale na konci čtvrtého desátku mi bylo jasné, že kamarád vbíhá
do cílové rovinky svého života zde na zemi. A měl jsem jen přání,
abychom modlitbu dokončili celou. A dobrý Pán to dovolil. Po
třetím zvolání Svatý Bože, Svatý silný atd., které se modlíme na
závěr korunky, se všechny křivky na přístrojích bratrsky a sestersky srovnaly ve vodorovných polohách a kamarádův život
začal v nové dimenzi, kterou přístroje už nedokážou měřit. Byl
jsem úplně neschopný slov nad Ježíšovou věrností svým příslibům, které dal těm, kteří přijmou jeho pozvání, modlit se tuto
korunku.
A tak jsem jen znovu a znovu opakoval: "Jak dobrý jsi, Bože, jak
dobrý jsi, Bože."
V podvečer toho dne, kdy církev slaví památku Panny Marie,
Matky ustavičné pomoci, a kdy jsme se k Její cti večer v kostele

modlili svatý růženec, jsem měl další důvod Jí poděkovat za milost kamarádovy šťastné smrti a mé asistence u něj.
A na závěr ještě možná kamarádovo poselství pro nás: „Člověče, střádej do banky, která nekrachne, a to korunku ke korunce.
A budeš rád, že jsi stihl to nejpodstatnější.“
Václav Chládek

Poděkování
Vážený otče Pavle,
jménem všech méně známých farníků Vám ze srdce děkuji za
Vaše už dvacetileté působení v naší farnosti.
Do dalších let Vám přeji pevné zdraví, Boží požehnání a prosím,
aby Vás už nikdy nenapadla myšlenka dobrovolného odchodu
od nás.
L. V.

Prostřeno v naší farní kuchyni
musí být co nejdříve
Zamýšlím se nad rekonstrukcí této kuchyně. Neměla jsem příležitost podívat se do ní a nikdy jsem nepsala do „Života farností.“
Z doslechu ale vím, že kuchyně dosloužila, vařit v ní je obtížné.
Sbírka na tento účel vyhlášená otcem Pavlem nedopadla tak,
aby rekonstrukce mohla být zahájena.
Máme duchovního správce vstřícného, milého, chápajícího
a obětavého. Souhlasím se žákem Základní školy Salvátor, že
máme nejlepšího faráře na světě! Mnozí z nás mu ale nevěří,
a dokonce je osočován. V nejbližší době budeme pravděpodobně platit eurem, veškeré investice se na nějakou dobu zastaví,
a proto rekonstruujme co nejdříve!
Před časem naše farnost získala za prodej nemovitosti, kterou nám darovala soukromá osoba, větší částku. Finance ale
leží v depozitáři Arcibiskupství olomouckého. Nakonec mohou
skončit jako špatná investice, mohly by být použity třeba na
malování našeho farního kostela, což je velmi potřebné.
Prosím, pomáhejme otci Pavlovi v jeho snahách jakýmkoliv způsobem.
Žiji ve Valašském Meziříčí od roku 1968, jsem věřící, chodím
pravidelně na bohoslužby. Velmi záleží na tom, aby o. Pavel
i kaplan o. Slavomír byli spokojeni a cítili se doma.
Omlouvám se, že se nepodepisuji plným jménem.
L. V.
Poznámka otce Pavla:
Děkuji této farnici (jméno je mi známo) za vstřícný postoj i za
poděkování. Je třeba však některé věci doplnit.
Peníze, které máme v depozitáři Arcibiskupství olomouckého,
nemůžeme utratit na opravy kostela či fary. Je za ně možné
koupit např. nový pozemek či budovu. Máme je odloženy pro
případ zakoupení budovy pro naši školu Salvátor. Je ale pravda,
že bychom z nich mohli na rekonstrukci kuchyně získat bezúročnou půjčku.
Kde je teď hlavní problém naší kuchyně? Přiznám se, že to momentálně závisí na mě, případně na nějakém architektovi, který
by ve spolupráci se mnou promyslel celou přestavbu kuchyně a
sousedních tří místností do nového celku. Momentálně čekám
na inspiraci Ducha svatého, případné návrhy architektů a jiných
moudrých hlav. Prosím o modlitbu na tento účel.
o. Pavel
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Mariánské informace
• V úterý 2. 12. 2014 je plánováno další oblastní setkání Světového apoštolátu Fatimy a mariánských ctitelů a proběhne jako
adventní duchovní obnova. Začátek přípravné části tradičně
v 15.00. Zahájení modlitbou sv. růžence v 16.00. Přednáška
P. Pavla Dokládala v 16.30. Mše sv. s adorací a obnovou zasvěcení Mariinu Srdci v 18.00.
• Ve dnech 5. - 7. 12. 2014 povede v ČM Fatimě Koclířov seminář
„Svátost smíření - hřích a jeho důsledky“ P. Petr Šustáček. Avizovaný seminář vedený P. Andrejem Čajou z Rodiny Panny Marie
se neuskuteční.
• V masopustní sobotu 14. 2. 2015 se uskuteční modlitební den
ke cti Panny Marie, Matky všech národů, v Nitře na Slovensku.
Pokud se přihlásí včas dostatečný počet zájemců, pojede opět
autobus.
Václav Chládek

Z historie naší farnosti
První světová válka a její hlas ve farní kronice
V tomto roce se ve světě připomíná stoleté výročí začátku první
světové války. O jejím vlivu na meziříčskou farnost a zdejší farní
kostel je ve farní kronice zapsáno:
V září 1915 podává farní úřad na místodržitelství v Brně žádost,
aby 300 kg mu bylo ponecháno na setí a 200 kg pšeničné mouky
na hostie. Bylo povoleno.
V říjnu jsme dostali písemné oznámení z konsistoře, že na věčné
světlo jest užívat olivového oleje, není-li ho, tak petroleje, nebo
včelího vosku.
V roce 1915 zakázalo okresní hejtmanství sypat o Božím Těle cestu průvodu trávou. V červnu oznámilo děkanství odvody kněží do
vojska. V říjnu zakazuje okresní hejtmanství osvětlování hrobu na
hřbitovech. V prosinci nařizuje hejtmanství odevzdat kostelní kovové nářadí na radnici.
V roce 1917 nařídilo hejtmanství odejmutí hromosvodu z kaple vězeňské trestnice. Dále bylo v tomto roce pro válečné účely zrekvírováno 98,9 kg cínových píšťal z varhan a 3 zvony z věže kostela.
Z několika zde uvedených dat, která svědčí o tom, že válka nešetřila ani posvátného místa-kostela, lze usoudit, jak se vedlo lidu
stíhanému po celou válku rekvizicemi, nedostatkem potravin, šatstva, obilí, otopu atd. Vše prodáváno na lístky a na ty lid obyčejně
ničeho nedostal. Co tu bídy a nemocí u lidu chudobného, kolik
vdov oplakávalo svých manželů, sirotků svých otců, rodičů svých
synů!
Kolik obětí finančních si vyžádala válka jednak nuceným upisováním válečných půjček, jednak tím, že státem vydávány papírové
peníze v takovém množství, že cena jejich úžasně klesla a tím cena
všech potřeb vzrostla do obrovské výše. To byly materiální pohromy, ale ještě větší škody nadělala válka v ohledu mravním. Vzrostly krádeže, podvody a násilné činy.
Dne 28. října 1918 byla válka ukončena mírem a byl prohlášen
samostatný čsl. stát. Bylo mnoho radosti a nadšení, ale nebylo
peněz, nebylo chleba a jiných potřeb, a proto ještě dlouho byly
vypisovány státní půjčky a hospodářství s plodinami bylo jako za
Rakouska ještě dlouho vázané.
Tolik z farní kroniky. Tehdejší Meziříčí mělo v té době kolem tří a
půl tisíce obyvatel. Ve válce padlo čtyřicet devět občanů.
Meziříčským farářem byl od roku 1898 do roku 1915 P. František
Gilar. Narodil se roku 1855 ve Vávrovicích u Opavy. Po něm byl od
roku 1915 meziříčským farářem P. Eduard Kavan, narozen 1875
v Březovicích a farářem v Meziřičí byl do roku 1933.
Josef Krupička
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Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Jan Pavel Šín
Adriana Pavlína Dubnická
Matěj Jakub Juřena

Veronika Orságová
Tereza Kateřina Porubová
Václav Jan Hermann

Lešná
Eliška Marie Váňová
Štěpán Kopřiva

Nicole Anna Střítezská

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Božena Jurková *30. 5. 1928 †19. 10. 2014, Tolstého 1138
Marie Králová *8. 12. 1925 †21. 10. 2014, Poličná 296
Pavel Černý *10. 1. 1958 †19. 10. 2014, Valašské Meziříčí
Pavel Mužík *6. 11. 1930 †25. 10. 2014, Podlesí 136
Patrik Drda *28. 12. 1986 †26. 10. 2014, Tolstého 1137
Emil Mýnek *1. 4. 1945 †31. 10. 2014, Hrachovec 189
Ludmila Zelenková *14. 1. 1939 † 1. 11. 2014, Poličná 258
Anna Tisovjaková *29. 5. 1919 †4. 11. 2014, DD Rožnov p.
Radhoštěm, ul. Pionýrů
Vojtěch Plesník *21. 9. 1946 †6. 11. 2014, Smetanova 1025
Anna Snídalová *26. 6. 1956 †8. 11. 2014, Poličná 375

Lešná
Zdeňka Škrlová *16. 4. 1940 †16. 10. 2014, Vysoká 23
Bohumil Hruška * 8. 7. 1924 †18. 10. 2014, Lhotka nad
Bečvou 54

Dobrý vtip
V některých farnostech ministrují i děvčata. Při pohřbu vyjde
ministrantka ze sakristie s kadidelnicí a z páté řady lavic se ozve:
„Bacha, hoří ti kabelka!!!“

Komentář k barevným fotografiím
Strážní věž na straně první
Na titulní straně je fotografie nové rozhledny Pohoř – Olšová. Je
nedaleko. Mezi Odrami a Suchdolem nad Odrou. Je z ní krásně
vidět Beskydy a Ostravu. Samozřejmě, když je dobrá viditelnost.
Doporučuji!
Roráty nejen pro děti na straně poslední
Děkuji Nikol Haikerové za vytvoření nového plakátku pro roráty.
o. Pavel

Svatý Hostýn v zimním období
V zimním období 1. 11. 2014 až 31. 3. 2015 bude bazilika na
svatém Hostýně v pondělí až pátek od 15.30 do 18.40 hodin a v sobotu a v neděli od 16.00 do 18.40 hodin uzavřena.

Uspávání Broučků - pátek 24. října 2014 v kostele Nejstvětejší Trojice
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Už je to tady

FARNÍ KOSTEL VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VŽDY V ÚTERÝ A V PÁTEK
OD 2. DO 23. PROSINCE V 6.30 HODIN
KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA V LEŠNÉ VE ČTVRTEK 4. 12., 11. 12. A 18. 12. V 6.30 HODIN
PO MŠI SVATÉ SNÍDANĚ PRO DĚTI
Už se to blíží! Už je to tady! Brzy budou Vánoce. Před nimi ale
ještě kouzelná, nádherná magická doba adventní. A s ní i roráty.
Rorate coeli desuper! (Rosu dejte nebesa!) Tak začíná ranní mše
svatá v době adventní. Chceš se dobře připravit na Vánoce? Pokud můžeš, přicházej i ve všední dny na roráty. V naší farnosti

jsou děti, které ani jednou za celý advent nevynechají. A nejenom děti. Také mnozí dospělí pochopili: „Než si dávat komplikovaná předsevzetí, prostě jdu na roráty a hotovo!“ Pokud nemůžeš každý den, zkus aspoň roráty pro děti. Připravme cestu
Pánu! Chce se narodit v našich srdcích!		
o. Pavel

Naši Broučci nespí, budou chodit na Roráty
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