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Kříži, jediná naděje
v čas umučení se v nás vryj,

ve věrných milost rozhojňuj,
z hříšníků jejich viny smyj!

Trojice, studno spasení,
kéž každý duch tě velebí!
Tajemstvím kříže uzdrav nás
a přiveď k slávě na nebi!

(Hymnus Vexilla regis, Nešpory o Květné neděli)
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Neměl podoby ani krásy,
aby upoutal náš pohled.

Opovržený,
opuštěný od lidí,

muž bolestí,
znalý utrpení,

jako ten, 
před nímž si lidé zakrývají tvář,
potupený
a od nás nevážený.

(Izaiáš 53,2.3)

Jak snadné je někdy vidět
ve tváři člověka tvář trpícího Krista!

(Na památku Karla Pavláta. R.I.P.)

Velikonoční Vídeň, odvrácená strana tržiště
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Hledám tvou tvář
Tak jsem nazval svoji malou výstavu fotografií. Šlo mi o hledání 
Boží tváře především ve tváři člověka. To jsem ale netušil, že 
jednu takovou tvář budu hledat po celou dobu výstavy a že ji 
najdu, teprve až výstava skončí. Chci se s vámi o tento příběh 
podělit.
Před nedávnem proběhla velice zdařilá akce v bývalém kostele 
Nejsvětější Trojice. Šlo o Uspávání broučků. Pořídil jsem několik 
fotek a pokud šlo o neznámé lidi, vždy jsem si vyžádal e-mail, 
na který mohu fotku poslat. Jenom v jednom případě jsem si 
adresu nevyžádal. Tvář paní s vnoučkem mi připadala natolik 
povědomá, že jsem počítal s tím, že nebude žádný problém fot-
ku po někom poslat. Když jsem se doma přesvědčil, že fotka je 
opravdu podařená, ptal jsem se některých účastníků akce, zda 
tuto paní neznají. Nikdo v celé škole Salvátor nevěděl o této 
paní nic. Co teď? Protože jsem právě chystal výstavu fotogra-
fií, napadlo mě, že tam fotku umístím a připojím prosbu, aby 
mi návštěvníci výstavy pomohli paní vypátrat. Čekal jsem, že 
do tří dnů přijde někdo s nějakou informací anebo že se do-
tyčná přihlásí sama. Nic takového se však nedělo. Teprve asi v 
polovině měsíce mi napsal do pamětní knihy bývalý strojvůdce 
tuto informaci: Tato paní na 99 procent pracovala jako výpravčí 
na jisté železniční trase z Valašského Meziříčí. Jméno že si však 
dotyčný nepamatuje. S tímto poznatkem jsem seznámil svého 
známého, bývalého výpravčího a ten, vybaven popisem tratě 
a fotografií z výstavy, vyrazil na nádraží ČD. Nevím, jak dlou-
ho pátral, ale výsledkem tohoto snažení bylo jméno a příjmení, 
název vesnice, kde paní dělala výpravčí, a název vesnice, kde 
bydlí. Jednoho dne odpoledne jsem nastartoval auto a do zmí-
něné vesnice vyrazil. Zastavím na malém parkovišti, vedle mne 
ve stejnou chvíli zastaví modrý favorit. Vystoupí z něho člověk 
okolo šedesátky a já se ptám:

„Vy jste odtud, pane?“ 
„Jsem, a co má být?“
„Znáte paní …?“ Odpovědí byla protiotázka.
„Kdo vlastně jste?“
„Jsem farář.“ „A co jí chcete?“ pokračoval výslech.
„Chci jí předat nějakou fotografii.“
„Já jsem její soused.“ A pak mi ukázal dům, ve kterém dotyčná 
bydlí. Za malou chvíli jsem zazvonil u dveří. Dveře se otevřely, 
za nimi se objevila žena kolem šedesátky.

„Dobrý den, bydlí tady paní …?“ 
„Bydlí.“ V duchu jsem si říkal: Pokud je to tato paní, pak to určitě 
není paní z fotografie. Ptám se tedy znovu:

„To jste vy, paní?“
„To jsem.“ A moje odpověď:
„Tak to nejste vy.“
„Proč bych to nebyla já? A o co vlastně jde? Pojďte dále.“
A tak jsem vysvětloval, že hledám tvář z jedné fotografie, která 
se objevila na výstavě ve Vlašském Meziříčí. Paní mě vyslechla 
a jednoznačně potvrdila při pohledu na fotografii, že to v žád-
ném případě, i přes určitou podobu, není ona. Jenomže to ještě 
nebyl konec. Když tak stojím na chodbě rodinného domku, vi-
dím, že dveře do sousední místnosti jsou otevřeny. A za dveřmi 
v pokoji velká polohovací postel a v ní docela malá babička. Ur-
čitě nejméně osmdesát let.

„To je vaše maminka?“ ptám se. „Ano.“ Odpověděla.
„A chodí za ní pan farář?“ 
„Tak špatně na tom ještě není.“ Kromě toho mi řekla, že babička 
skoro neslyší a že vůbec nemluví. Já jsem kul železo, dokud bylo 
žhavé: 

„Když už jsem tady, já se u vaší babičky pomodlím.“ Nejdřív roz-
paky, ale pak souhlas.

„Babičko, přišel za vámi pan farář.“ Babička se usmála od ucha 
k uchu. Já nahlas pokračuji:

„Babičko, já se s vámi pomodlím.“ Babička kývala, že ano a v oku 
se jí zaleskla slza. Nejdřív jsem se chtěl pokusit o zpověď. A tak 
jsem paní požádal, jestli mohu zavřít dveře pokoje.

„V žádném případě! Loni jsem byla okradena nějakým podvod-
níkem.“

„Nebojte se paní, já jsem už 20 let farářem ve Valašském Meziří-
čí, můžete tam někomu zatelefonovat.“

„Ne, ne, dveře musí být otevřeny.“ Paní nás pak poslouchala 
v kuchyni, jak se modlíme. Pomodlil jsem se korunku Božího mi-
losrdenství, udělil jsem babičce pomazání nemocných a zazpí-
val mariánskou píseň. V tu chvíli už paní domu asi věřila, že jsem 
opravdu farář. Hezky jsme se rozloučili, paní podotkla, že foto-
grafie je opravdu hezká. A když jsem ji ještě upozornil na to, že 
mi cestu k jejímu domku ukázal soused, spráskla ruce a vykřikla:

„To zas bude řečí!“
„Nebojte,“ uklidňoval jsem ji. „Můžete říct, že jsem navštívil ba-
bičku.“

„No právě! U nás ve vesnici chodí farář, až když člověk umírá.“ 
Následovalo tedy ještě krátké vysvětlení, že pomazání nemoc-
ných je svátost uzdravení a že se mnoha lidem po ní opravdu 
uleví. Potud tedy první část mého pátrání.
Do Valašského Meziříčí jsem se vracel s radostí, že to všechno 
nebylo marné a dále jsem čekal na potřebné informace ohled-
ně fotky. Žádná taková informace však nepřicházela. Když jsem 
výše zmíněnou příhodu vyprávěl jednomu známému, který by-
dlí v nedaleké farnosti, on si příhodu nenechal pro sebe a vy-
právěl ji jiné známé. Ta shodou okolností dlouhá léta v našem 
městě pracovala jako poštovní doručovatelka. Po vyslechnutí 
příběhu sebevědomě řekla:

„Ať mi pan farář fotografii po vás pošle a já mu určitě řeknu, 
o koho se jedná.“ A protože se můj známý v poslední den v 
pondělí 2. února přijel na výstavu podívat, navrhl jsem, že ho 
domů odvezu, vezmu fotografii a bývalou poštovní doručova-
telku společně navštívíme. Když jsem fotku ukázal, okamžitě se 
ozvalo jedno jediné jméno a příjmení, které podle dotyčné při-
cházelo v úvahu. Ta paní měla opravdu přehled. Navíc jsem se 
dozvěděl, kde paní pracuje a kde přibližně bydlí. A také to, že o 
několik domů dál v této vesnici bydlí její maminka. Proto jsem 
nelenil, po vypití čaje jsem se rozloučil a maminku jsem navští-
vil. Otevřela mi stará babička, která došla ke dveřím o hůlce. 
Okamžitě mě poznala, a když jsem jí daroval fotku její dcery 
a malého pravnoučka, dojetím se rozplakala. S omluvou mi řek-
la, že už nemůže chodit do kostela a já jsem jí slíbil, že ji příleži-
tostně navštívím. V pondělí výstava končila a já jsem měl jistou 
stopu. K setkání však došlo až druhý den v úterý. Paní vděčně 
přijala fotografii, ujistila mě, že ten malý chlapec na fotografii je 
pokřtěný a dala svolení, že mohu otisknout tento článek i foto-
grafii z výstavy v Životě farností. Někdo se mě pak ptal:

„Proč to děláš? Proč ti tak záleží na tom, abys někomu předal 
fotku?“ Osobně si myslím, že není fotka jako fotka. Některé fot-
ky mají duši. A když takovou fotografii můžete darovat tomu, 
kdo je na ní, navíc s milovaným vnoučkem, uděláte tomu člově-
ku velkou radost. No a může být něco krásnějšího než rozdávat 
radost? To je vlastně posláním faráře: rozdávat radost. Ať už 
skrze návštěvy nemocných, hodiny náboženství, kázání, zpověď 
a další setkání s lidmi. Nakolik se mi to daří, musíte posoudit 
sami. Svatý Pavel říká pro mne nedostižná slova: „Pro všechny 
jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé.“ 
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Vyhodnocení výstavy fotografií

Papež, já a média

(1 Kor 9, 22). Pokud mi k tomu pomohou fotografie, pak se hned 
tak svého koníčka nevzdám.

o. Pavel

Nedávno jsem se setkal s knězem – kamarádem, který svého 
času velice dobře fotil. Některé fotky byly úžasné. A tak se ho 
ptám: „Co focení?“ A on: „Už vůbec nefotím. Nemám na to čas.“ 
V tu chvíli jsem se ptal sám sebe: Nedělám něco špatně, když mi 
ještě trochu času na tuto zálibu zbývá? Abyste pochopili, je to 
moje dlouhodobé dilema. Když se přihodí něco takového, jako 
je výše uvedená příhoda, pak si myslím, že to není marné a že 
to je nástroj, který mohu používat jako součást evangelizace. 
Momentálně jsem také povzbuzen hezkými ohlasy, které jsem 
našel v pamětní knize výstavy fotografií. Pro zajímavost chci 
uvést, které z fotografií byly nejčastěji oceňovány a zmiňovány:

1. místo: Srdce ve vodě
2. místo: foto na památku Karla Pavláta (Muž bolesti)
3. místo: děvče v bublině
4. místo: pole vlčích máků
5. místo: paní Starůstková (Za několik hodin uvidím Ježíše)
6. místo: čtveřice fotografií z Pusteven
7. místo: duha
8. místo: soubor fotografií ze Staňkovského rybníka.

U některých fotografií jsem to čekal, některé mě překvapily. Za 
všechny uvedu fotku paní Starůstkové. Pro mne je to opravdu 
důležitá fotografie. Že ale osloví a zasáhne tolik lidí, to jsem ne-
čekal. Vždyť vedle byly daleko atraktivnější fotky. Někdo napsal, 
že děkuje za fotku anděla v lidské podobě. To mluví za vše. Jsem 
přesvědčen, že s takovou fotkou je spojeno požehnání, které 
nám paní Starůstková vyprošuje z nebe.
Ještě chci odpovědět na jednu námitku, která se týká druhé nej-
úspěšnější fotografie. Proč prý tam jako na pranýři visí člověk, 
kterého jsme znali. Kdyby Karel Pavlát ještě žil, nedovolil bych 
si tam dát fotku bez jeho souhlasu. Protože jsme se dobře znali 
a protože jsem tohoto bezdomovce ještě před smrtí v hospici 
Citadela zaopatřil, věděl jsem, že fotka poslouží i k tomu, aby se 
někteří za Karla pomodlili, případně se naučili vidět v bližním 
Ježíše. Zbylých 99 procent ohlasů na tuto fotku byly povzbudivé 
a podnětné reakce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo výstavu navštívili, 
kdo mi tam do pamětní knihy něco napsali a kdo se se mnou za 
návštěvníky modlili. Bez toho by výstava neměla valnou cenu.

o. Pavel

V poslední době se dvakrát stalo, že některá média vytrhla jisté 
výroky papeže Františka z kontextu a jako velkou senzaci je na-
bídla veřejnosti. V jiných případech tyto sdělovací prostředky 
nevěnují příliš pozornosti tomu, co papež říká. Když se jim to 
ale hodí, pak se nezastaví před ničím. Při této příležitosti bych 
chtěl dát k dobru moji jedinou mediální zkušenost s veřejno-
právní  Českou televizí. Před dvěma lety se osamostatnily dvě 
obce naší farnosti – Poličná a Krhová. Krhovjané mě při této pří-
ležitosti pozvali na Nový rok do kaple, kde proběhla novoroční 

bohoslužba a to za přítomnosti televizní kamery. Na počátku 
mše jsem řekl: „Jsem rád, že jste se rozhodli začít nový rok s 
Bohem.“ Ve zprávách jsem pak na vlastní oči a uši vnímal toto: 
Hlasatel řekl: „Obec Krhová se osamostatnila.“ Pak následoval 
střih na mě a z mých úst mohli diváci slyšet: „Jsem rád, že jste 
se rozhodli.“ V kontextu to tedy jednoznačně vyznělo tak, že mi 
nešlo o nic jiného než o samostatnost této obce. Přitom jsem 
říkal něco úplně jiného. Tím nechci říct, že mám nějaké námitky 
proti osamostatnění Krhové. Od té doby jsem ale velmi opatrný 
na to, co slyším nebo čtu v jakémkoli sdělovacím prostředku.
Ještě jinou zajímavost chci uvést: Na Slovensku proběhlo refe-
rendum o rodině. Je fakt, že se ho nezúčastnila nadpoloviční 
většina obyvatel starších osmnácti let. Jedny noviny to nazvaly 
fiaskem. Ve druhých jsem však četl, že to bylo vítězství iniciáto-
rů. Přestože referendum nebylo uznáno, zúčastnil se ho skoro 
milion voličů, a tak se díky tomu do budoucna žádný politik na 
Slovensku nebude ohánět postoji, které zmíněné referendum 
odsoudilo. Milion potenciálních voličů na Slovensku, které má 
5 milionů obyvatel, to není zanedbatelná politická síla. A co by 
politik neudělal pro hlasy těch, kteří nejsou líní a k volebním 
urnám vždycky přijdou.
Někoho teď možná napadne: Je možné žít v naší společnosti 
a nestat se obětí dezinformace médií? Co je potřebné k tomu, 
abychom věděli, odkud vítr vane, a která bije, jak se říká. Nena-
padá mne nic jiného než pokorná prosba k Duchu svatému. On 
je světlo a pravda. S pomocí jeho osobní asistence bezpečně 
poznáme, na čí straně stát, koho volit a za co se modlit. 
Modleme se: Dej Bože, abychom se s pomocí Ducha svatého 
dobře rozhodovali a správně jednali. 

o. Pavel

(čti: many, many, many = prachy, prachy, prachy)
Mám radost, že se v našem kostele rozebere někdy i dva tisíce 
výtisků Života farností. Zpravidla to probíhá po tři následující 
neděle. Jednak přibývá těch, kteří nechodí do kostela úplně 
pravidelně, tu a tam také někdo navštíví jinou farnost a jiný kos-
tel. Děkuji všem, kdo také Život farností dále rozdávají či posílají.
Nedávno se však stalo něco výjimečného. Celý velký náklad 
Života farností zmizel z kostela během jedné neděle. Jak je to 
možné? Co se stalo? Pak mi to došlo. Avizoval jsem v ohláškách, 
že v časopise je uvedena finanční situace naší farnosti. Když je 
řeč o penězích, probudí se i ten, kdo v kostele podřimuje. Ne 
nadarmo se říká, že peníze jsou až na prvním místě. V tomto 
čísle života farností je uveden výkaz hospodaření farnosti Va-
lašské Meziříčí. Jsem zvědav, za jak dlouho bude rozebráno dva 
tisíce výtisků časopisu.
Ještě jednu skutečnost chci napsat ve vztahu k financím. Za-
čátkem nového roku začaly platit nové předpisy pro účetnictví. 
Z tohoto důvodu už nebudeme dělat sbírky pro naši farnost na 
nějaký konkrétní účel. Hned vám vysvětlím proč. Pokud by-
chom šetřili na tyto tzv. fondy, musíme tyto peníze použít jen 
na tento účel a na nic jiného. Příklad: kdybychom třeba šetřili 
na kuchyň a pak nám vítr odnesl část střechy na faře, nesmíme 
na tuto havarijní opravu použít peníze, které byly vybrány na 
kuchyň nebo na nový kříž. Navíc: Když se tyto peníze do konce 
roku neutratí, protože se například kuchyň ještě opravovat ne-
bude, je nutné z nich zaplatit také daň. Samozřejmě, že dárce 
může mít zájem o určitý účel spojený s darem. Nicméně jsou 

Money, money, money...
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to všechno peníze, které byly vybrány na opravy a provozní ná-
klady naší farnosti, proto se budou utrácet za to, co je nejpo-
třebnější.

o. Pavel

(„Ďábelská“ inspirace pro dobu postní)
 Každý z nás má nějaké utrpení, nějakou bolest. Bez výjimky to 
platí o každém člověku. A tak není divu, že se tu a tam ptáme: 
PROČ?
Dříve to bylo jednoznačné. Lidé byli přesvědčeni, že nás Bůh 
trestá za naše hříchy. Co když ale trpí člověk nevinný, spravedli-
vý? Odpověď na tuto otázku se nám snaží dát biblická kniha Job.
Nakolik se jedná o historické události, teď nehodlám rozebírat. 
Spíše kniha nápadně připomíná divadelní hru o několika děj-
stvích. V první scéně předstupují před Boha andělé a hlásí spl-
nění úkolů. Mezi nimi se objevil také padlý anděl neboli satan 
či ďábel. Bůh se ho ptá: „Co děláš, satane?“ „Obcházím zemi.“ 
A Bůh s jakousi hrdostí říká: „Tak to jsi určitě viděl mého slu-
žebníka Joba, jak žije spravedlivě, zbožně, podle všech přikázá-
ní.“ Ďábel se ušklíbne: „Divíš se? Vždyť mu tak žehnáš, stále ho 
chráníš. Kdybys však sáhl na jeho majetek, na jeho děti, uvidíš, 
že ti bude zlořečit do tváře.“ „Dobrá,“ řekl Bůh. Vše, co je jeho, 
máš k dispozici. Na něho však nesahej.“ Job pak v jednom dni 
přišel o všechny děti a o veškerý majetek a vyslovil památnou 
větu: „Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, jméno Páně budiž pochvá-
leno.“ Poté ďábel opět přichází před Hospodina. „Tak co říkáš 
teď?“ ptá se Bůh. Ďábel však nepřestává oponovat: „Kůži za 
kůži. Za svůj život dá člověk všechno. Dotkni se Joba a uvidíš, jak 
to s ním skončí.“ Dobrá, řekl Bůh. „Dělej si s ním co chceš, život 
mu však neber.“ Job náhle onemocní. Po celém těle mu hnisají 
a mokvají páchnoucí vředy. Nemůže už bydlet mezi ostatními, 
sedí na smetišti. A vředy si škrábe skleněným střepem. Man-
želka mu říká: „K čemu je ti tvá bezúhonnost? Proklej Boha a 
zemři.“ Job jí na to odpoví: „Mluvíš jako bláznivá ženská. Když 
jsme celá léta přijímali od Boha dobré věci, proč bychom ne-
přijali také zlé?“ V této situaci za ním přicházejí jeho přátelé. 
Nejdříve nejsou několik dnů schopni slova. V duchu se ptají: Jak 
je možné, že se Jobův život během krátké chvíle tak změnil? 
Job Bohu nic nevyčítá, jen se stále ptá: „Nechápu, co se to sta-
lo. Nerozumím tomu. Vždyť jsem nic špatného neudělal. Jsem 
spravedlivý.“ Jobovi přátelé se pak Joba snaží usvědčit z tajných 
hříchů: „Kdo ví, co jsi dělal, že tě to všechno potkalo?“ Job však 
trvá na svém, stále opakuje, že je bezúhonný. Pak se ho snaží 
jeho přátelé přesvědčit o Boží velikosti a o tom, že člověk nemá 
právo klást Bohu otázky. Nakonec se Job setkává se samotným 
Bohem. Po tomto setkání říká: „Doposud jsem tě znal jen z vy-
právění, teď jsem tě viděl tváří v tvář.“ Bůh se hněvá na Jobovy 
přátele. Místo, aby mu pomohli, jeho utrpení ještě zvětšili. Je-
diné, co jim pomůže, bude Jobova přímluva za ně. Job má na 
konci knihy daleko větší bohatství. Narodí se mu ještě 7 synů 
a 3 dcery (nejkrásnější ženy na zemi). Jeho štěstí je větší než 
předtím, kdy ho potkalo neštěstí.
Takto nám kniha Job odpovídá jednoduše na naše otázky po 
smyslu utrpení.
1. Utrpení a nemoci, které máme, mohou být skutečně násled-
kem našich hříchů, špatného způsobu života. Pokud tomu tak je, 
měli bychom činit pokání a s vděčností a pokorou nést následky 
svých hříchů. Neříkejme, že nás Bůh trestá, lidé se často sami 
trestají svými hříchy.

Proč trpíme

2. Nemusíme žít vyloženě špatným životem, nemusíme mít na 
svědomí kdoví jak těžké hříchy. Jde jen o to, že náš život je velmi 
povrchní a že nám unikají důležité skutečnosti. V tomto přípa-
dě může utrpení způsobit jakési probuzení. Člověku dojde, jak 
vážný je náš život. Všimněte si, že když se nám dobře daří, ni-
kdy se neptáme: „Proč vlastně žiji, když je mi tak dobře?“ Když 
však přijde nějaké utrpení, tehdy se ptáme: „Proč žiji, když tolik 
trpím?“ Každý den bychom se vlastně měli ptát: „Proč žijeme? 
Proč jsme na světě? Proč jsme se narodili? Jaké máme poslání? 
Co je naším konečným cílem?“ Paradoxně se takto ptáme jen ve 
chvílích bolesti a utrpení. Konečně! Aspoň tehdy!
3. Paradoxně je to sám ďábel, kdo prověřuje kvalitu naší víry. 
Copak sloužíme Bohu zadarmo? Není naše zbožnost jen výhod-
ný obchod? Nevzpomeneme si na Boha, až nám teče do bot? 
Když se při prvních těžkostech zhroutí naše víra jako domeček 
z karet, byla to vůbec víra? Sváťa Karásek v jedné písni zpívá: 

„Ohněm zprubuj sám sebe a v popelu zbude ti víra.“ A nebo ješ-
tě:  „Řekni ty, cos prošel peklem, pojď, jdem dál a zrodí se víra!“
4. Ještě jednu důležitou odpověď na smysl lidského utrpení 
nám dává kniha Job. Kdo zná dobře bibli, mohl by se divit. Jak je 
možné, že Job byl spravedlivý, bezúhonný? Apoštol Pavel v listě 
Římanům přece jasně říká: Nikdo není spravedlivý, ani jeden. 
Všichni jsou hříšníky. Je třeba vědět, že Job byl obdařen bez-
úhonností pro Ježíše Krista. Byl jeho předobrazem. Podle mě 
mu to Bůh v osobním rozhovoru objasnil: „Nechápeš teď, co se 
s tebou stalo, ale je to s ohledem na mého Syna, který se sta-
ne člověkem a bude jako spravedlivý a neposkvrněný beránek 
trpět za hříšníky. Aniž jsi to věděl, stal ses pro svět jeho předob-
razem. Tvá bezúhonnost ti byla darována s ohledem na Krista.“ 
A teď se konečně dostáváme k tomu, co to může znamenat pro 
nás. Zatímco Job byl předobrazem Krista, prorockým slovem 
o Kristu, může být křesťan obrazem Krista, ikonou Krista. Když 
trpí neprávem, když mu lidé připisují něco, co neudělal, mohou 
v něm zahlédnout Kristovu tvář. Tvář Krista, který nevyhrožuje, 
který se s láskou modlí za ty, kteří mu ubližují: „Otče, odpusť jim, 
neboť nevědí, co činí.“ Tak se v dějinách šíří Boží láska a milo-
srdenství. Ježíš říká křesťanům: „Komu odpustíte, bude odpuš-
těno.“ Toto člověk nedokáže bez Ducha Svatého. Jedině v jeho 
síle nezahořkne, nezatrpkne, naopak, své utrpení považuje za 
milost a zvláštní výsadu: Mohu být pro svět obrazem milosrd-
ného Krista!
Ať už, bratři a sestry, trpíme z jakéhokoliv důvodu, vidíme, že 
naše utrpení má smysl, že se k něčemu hodí. Když v době postní 
rozjímáme o utrpení Ježíše Krista, můžeme paradoxně objevit 
a prožívat hlubokou radost. A o tom náš život je. Jsme stvořeni 
pro radost. Měli bychom se tak dlouho ptát, proč nejsme plni 
radosti a tak dlouho hledat, až najdeme radost věčnou, neko-
nečnou. Radost, která začíná tady na zemi a pokračuje po celou 
věčnost. Čím dál tím víc!

(o. Pavel – promluva o 5. neděli v mezidobí, 8. 2. 2015)

Tři týdny před koncem války 11. dubna 1945 po poledni za 
slunečného jarního dne bylo naše město bombardováno 9 ně-
meckými ukořistěnými letadly se sovětskou posádkou. Bomby 
měly zničit ustupující německé armádě zásoby munice a cis-
terny s benzinem, ukryté v parku u kostela sv. Jakuba v Krásně, 
ke kterému tehdy vedla kaštanová alej. Došlo k omylu, bom-
by spadly na druhou stranu Rožnovky, kde je kostel sv. Trojice, 

Vzpomínka na dobu před 70 lety
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park Botanika a lipová alej, mezi rodinné domky. 87 domů bylo 
poškozeno, jeden zcela zničen a o život přišlo 12 osob! Náš do-
mek byl velmi poškozený, kolemjdoucí se ptali, kde jste byli, že 
žijete – Pán Bůh nás ochránil. Já dodnes v modlitbách děkuji 
Kristu Ježíši, Matce Boží – ochránkyni rodin, andělům strážným 
i Duchu Svatému, který svým vnuknutím zachránil život bratro-
vi. Ještě před příletem letadel šel do sousedství ke kamarádo-
vi, synu varhaníka pana Marka. Když se objevila letadla, (která 
často nad městem přilétala) nepustil bratra domů, přestože to 
bylo „coby kamenem dohodil“. Na všechny tři přístupové cesty 
k domu, přes zahrady, přední i zadní vchod spadla bomba, která 
by zničila jeho 14letý život. Nehleděli jsme na zkázu kolem, když 
se bratr mezi sutinami objevil živý a zdravý. Byli jsme plni díků 
za zachování životů. Kdyby tehdy spadly bomby na Krásno, bylo 
by škod i lidských životů jistě mnohem víc. 

Komentář k obrázku
10 minut hrůzy a 10 roků dřiny, starostí a trápení nás obou. On, 
aby vydělal peníze na opravy našeho zničeného domova, já 
abych s pomocí Boží vykouzlila v tomto zničeném domě útulek 
pro nás a naše děti. My jsme tam zůstali bydlet! Za velmi těž-
kých podmínek: Kde jste byli, že jste živí, ptali se lidé. Pán Bůh 
nás ochránil a já jsem v duchu klečela u nohou Kristových, plná 
díků za naše životy. Tenkrát mi řekl můj muž, že nevěděl, že 
jsem tak statečná a tím jsem dodávala sílu i jemu. 14 lidí dopla-
tilo na tento zbytečný, krutý zásah a hmotná škoda veliká, ale já 
neměla čas na naříkání.
Nálet byl 11. 4. 1945 v době oběda.

„Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako 
i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.“ (Řím 15,7)

Apoštol Pavel se chtěl odebrat do Říma a poté pokračovat do 
Španělska. Do Říma proto poslal dopis určený křesťanským 
komunitám. Ani v nich, tak jako jinde, nechybělo napětí, ne-
dorozumění a dokonce ani rivalita, přestože následně nespo-
četným množstvím mučedníků komunity dosvědčily hlubokou 
a upřímnou věrnost evangeliu. Římští křesťané vycházeli z růz-
ného sociálního, kulturního a náboženského prostředí. Někteří 
pocházeli ze židovství, jiní z helénské kultury, další z tradiční-
ho římského náboženství, někteří byli možná dříve formovaní 
stoicismem či jinými filozofickými směry. Tyto kultury přinášely 
vlastní myšlenkové tradice a etická přesvědčení. Někteří křes-

ťané jsou označováni jako „slabí“, protože dodržují specifické 
stravovací zvyklosti – například jsou vegetariáni, nebo sledují 
kalendáře se zvláštními postními dny. O jiných se hovoří jako o 

„silných“, protože jsou od těchto vlivů svobodní a nejsou vázáni 
zákazy v oblasti stravy ani žádnými zvláštními rituály. Všem pak 
Pavel nabízí toto naléhavé poselství:

„Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako 
i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.“

V tomto listě se Pavel tomuto tématu již věnoval. Nejprve se 
obrátil na „silné“ a vyzval je, aby přijímali „slabé“, aniž by dis-
kutovali o jejich názorech. Poté se obrátil na „slabé“, aby i oni 
přijímali „silné“, aniž by je soudili, protože je přijal Bůh.
Pavel je totiž přesvědčen, že každý, třebaže při různosti názorů 
a zvyků, jedná z lásky vůči Pánu. Neexistuje tedy důvod soudit 
toho, kdo má jiné názory, nebo ho dokonce pohoršovat aro-
gantním a povýšeným jednáním. Místo toho je třeba mít na 
paměti dobro všech, „vzájemné povzbuzování“, tedy budování 
společenství a jednoty (srov. 14,1-23).
Jde o to, abychom i v tomto případě aplikovali onu zásadní 
normu křesťanského života, kterou Pavel právě připomenul ve 
svém listě a která říká, že „naplněním zákona je láska“ (13,10). 
Tím, že již „nežili v lásce“ (srov. 14,15), se římští křesťané pro-
vinili proti duchu bratrství, který má oživovat členy každého 
společenství.
Apoštol navrhuje jako vzor vzájemného přijímání Ježíše, který 
neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž vzal na sebe naše slabosti 
(srov. 15,1-3). Na kříži přitáhl všechny k sobě a přijal jak žida 
Jana, tak římského setníka, Marii Magdalénu i zločince, který 
byl ukřižován spolu s ním.

„Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako 
i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.“

Ani v našich křesťanských komunitách, přestože jsme všichni 
„milováni Bohem a povoláni do stavu svatých“ (srov. 1,7), ne-
chybějí, podobně jako kdysi v Římě, neshody a kontrasty mezi 
různými pohledy a kulturami, které jsou od sebe často vzdálené. 
Často se proti sobě stavějí tradicionalisté a progresisté – aby-
chom použili snad trochu zjednodušující, ale dobře srozumitel-
né termíny – otevřenější a uzavřenější lidé, lidé toužící po křes-
ťanství více sociálním nebo více duchovním. Tyto rozdíly jsou 
prohlubovány politickými názory i různým sociálním původem. 
Současný fenomén imigrace přidává našim liturgickým shro-
mážděním a různým církevním skupinám další prvky kulturní 
rozdílnosti díky lidem odlišné kultury a geografického původu.
Něco podobného může nastat i ve vztazích mezi křesťany růz-
ných církví, ale i v rodině, v pracovním nebo politickém prostře-
dí.
Vkrádá se pokušení soudit toho, kdo má jiné názory než my, 
připadat si lepší než on a zaujmout postoj neplodné vzájemné 
opozice, vylučovat druhé.
Vzor navržený Pavlem nespočívá v nivelizující uniformitě, nýbrž 
ve společenství rozdílných osob, které obohacuje. Není náhoda, 
že v tomto listě o dvě kapitoly výš Pavel hovoří nejen o jednotě 
těla a různosti údů, ale i o různosti charismat, která obohacují 
a oživují společenství (srov. 12,3-13). Modelem není – abychom 
použili přirovnání papeže Františka – koule, kde je každý bod 
stejně vzdálený od centra a kde jsou všechny body stejné. Mo-
delem je mnohostěn, kde je každá plocha jiná než ostatní a 
který je asymetrický, kde je každá část jedinečná: „Dokonce i 



7

zŠ salvátor

Poděkování tříkrálovým koledníkůmlidé, kteří mohou být kritizováni za své omyly, mohou nabíd-
nout něco, co se nesmí ztratit. Je to jednota národů, které si 
v univerzálním řádu uchovávají svůj svéráz; je to celek lidí ve 
společnosti, která hledá obecné dobro, jež opravdu zahrnuje 
všechny.“1 

„Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako 
i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.“

Toto Slovo života je naléhavým pozváním k tomu, abychom roz-
poznávali to pozitivní, co je v druhých, přinejmenším proto, že 
Kristus dal život i za toho člověka, kterého bych měl tendenci 
soudit. Je to pozvání k tomu, abychom naslouchali druhým a 
nechali přitom padnout obranné mechanismy, abychom zůstali 
otevřeni změnám, abychom přijímali rozdílnost s respektem a 
láskou, abychom dokázali formovat různorodé a zároveň sjed-
nocené společenství.
Toto Slovo bylo vybráno evangelickou církví v Německu, aby po-
dle něj její členové žili a aby pro ně bylo světlem během celého 
roku 2015. To, že ho sdílíme alespoň v tomto měsíci s členy růz-
ných církví, je již znamením vzájemného přijetí.
Můžeme tak oslavovat Boha svorně a jedním hlasem (15,6), 
protože, jak řekla Chiara Lubichová v reformované katedrále St. 
Pierre v Ženevě, „tato doba (…) žádá od každého z nás lásku, 
žádá jednotu, společenství, solidaritu. A volá i církve k tomu, 
aby obnovily jednotu, která je po staletí rozbita. Toto je refor-
ma reforem, kterou po nás chce Bůh. To je první a nezbytný 
krok ke všeobecnému bratrství se všemi muži a ženami světa. 
Svět totiž uvěří, pokud budeme sjednoceni.“2

Fabio Ciardi

1 Evangelii gaudium, 236.
2 Chiara Lubich, Il dialogo è vita, Roma 2007, s. 43-44.

Poděkování za lyžařský kurs
V letošním roce se na lyžařský kurz I. stupně přihlásilo přes 60 
dětí, což znamenalo vše co nejlépe zorganizovat. Počínaje do-
pravou, lektory a konče závěrečnými závody jednotlivých dětí. 
Kdo se takového kurzu někdy účastnil jako lektor či pomocná 
síla u malých dětí, ví, co vše to obnáší. Možná by stálo za to 
zjistit, kolikrát se musí lektor u začínajících dětí sehnout, aby 
jim pomohl na nožky, které pořád ujíždějí a ne a ne si dát říct. 
Obrovská trpělivost i fyzická zdatnost je nutností. Proto děkuje-
me všem učitelům, lektorům, rodičům a jejich pomocníkům za 
zorganizování a vedení této oblíbené školní akce. Pro některé 
děti je tato akce jedinou možností, jak se naučit lyžovat, či si 
prostě jen zajezdit. I když počasí ke konci úplně nevyšlo, nikoho 
to jistě neodradilo od pořádání kurzu v roce následujícím. Velké 
díky všem a hlavně vedoucímu Norbertu Škorňovi.

Co plánujeme dál?
Den pohádkových postav, akci Dravci, sovy a člověk v tělocvič-
ně ZŠ Vyhlídka no a hlavně - Jarní prázdniny.

Ale o tom všem zas příště.
Lenka Adámková

Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Tří-
králové sbírky Charity pro pomoc potřebným, 
ať už jako koledníci, organizátoři nebo dárci. 
Díky vaší ochotě můžeme vydávat viditelné 
svědectví světu o službě věřících potřebným 
a také roznášet do světa radost z úžasného 
Božího daru, který slavíme o každých Váno-
cích, radost z Boha, který se nám daruje jako 
Zachránce a Spasitel. Výtěžek sbírky v arci-

diecézi činí 23 833 606 Kč, tedy opět větší než v minulém roce; 
o jejím využití budu informovat později.

arcibiskup Jan

Další informace včetně využití sbírky naleznete na webu farnosti
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Postní almužna
Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou na post-
ní dobu a k ní neodmyslitelně patří cí almužnu a péči o potřeb-
né. Významná je zejména pro rodiny, ve kterých při společných 
modlitbách papírová schránka znázorňuje a inspiruje naši sna-
hu pomoci potřebným lidem. Potřebné lidi ve svém okolí do 
svých modliteb také vkládejme a do kasičky vložme podnět 
k pomoci konkrétním jednotliv cům nebo rodinám. Ukončení 
postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli. Tehdy 
přinesou věřící své příspěvky do kostela a tak se postní almužna 
stane kostelní sbírkou.
Povzbuďte, prosím, v tomto duchu své farníky. K postním kasič-
kám jsou také dodávány letáč ky s výzvou k této službě obětavé 
lásky. 

P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc

Paní, která sama trvale pečuje o těžce nemocnou osobu hledá 
dobrovolníka, který by s nemocným byl v neděli dopoledne (od 
8.30 do 11 hodin) , aby se mohla zúčastnit mše svaté v kostele.
Byla by vděčná i za jakoukoliv pomoc během týdne, aby si moh-
la zajít vyřídit něco do města , k lékaři apod.
Adresa: Ulice J. K. Tyla, Valašské Meziříčí
Kdo by byl ochotný tuto službu přijmout, ať se přihlásí u Aleny 
Hellerové. Tel. 739 324 816

Prosba o pomoc

1. Můžeš se krátce představit těm čtenářům, kteří tě neznají?
Mé rodné jméno je Lenka Kublová, je mi 40 let, do roku 2001 
jsem bydlela na Juřince a pracovala 7 let v Městské nemocni-
ci ve Valmezu jako zdravotní sestřička na tehdejší chirurgické 
resce. V prosinci roku 2001 jsem vstoupila do cisterciáckého 
kontemplativního kláštera v Dánsku – Maria Hjerte Abbedi, kde 
jsem 5. 7. 2002 přijala hábit a také nové jméno – sr. Maria Faus-
tyna. Zde jsem také 20. 8. 2006 složila slavné sliby, kterých se 
někteří farníci zúčastnili.
2. Kdy jsi poprvé zaslechla volání do kláštera?
První Pánovo volání jsem zaslechla poprvé na podzim roku 1995, 
pár měsíců po přijetí svátosti biřmování. Velmi mě to vylekalo 
a já to nechtěla z počátku ani přijmout, protože jsem měla jiné 
plány se svým životem. Ale protože je ke mně Pán hodně milo-

Rozhovor se sestrou Faustynou

srdný a trpělivý, nechával mi spoustu času, než jsem se pro Něj 
svobodně rozhodla a dokázala Mu na Jeho lásku odpovědět tou 
svojí a říci Mu své ANO. Mezitím jsem vstoupila do Neokate-
chumenátního společenství, které mi pomohlo v mém hledání 
i vnitřních bojích rozlišit, že je to opravdu Boží vůle a že se tedy 
nemusím bát jej následovat.
3. Ve kterých klášterech jsi byla?
V roce 2001 jsem vstoupila do našeho kláštera v Dánsku. 19. 3. 
2006, tedy ještě v noviciátě, jsem byla vyslána, spolu s dalšími 
sestrami na nové misie do Německa – do naší rezidence, Herz 
Jesu Kloster ve velkoměstě Dűsseldorf, založeného roku 2004. A 
od té doby žiji zde. V roce 2013 jsem byla dočasně vyslána spolu 
s dalšími sestrami do Peru, kde máme od roku 2008 založený 
nový klášter Sanctisima Trinidad přímo v Pachacutské poušti na 
břehu Tichého oceánu. Byla to jen přechodná situace a strávily 
jsme zde 9 měsíců. Abychom mohly pokračovat v životě v du-
chu cisterciáckých Otců, opustil celý náš konvent v této době 
cisterciácký řád a vytvořily jsme novou církevně uznanou aso-
ciaci. Nyní žijeme nadále naši obvyklou spiritualitu jako sestry 
z Claraval (Claraval je španělsky Clairvoix, rodiště sv. Bernarda). 
4. Jak prožíváš svůj život po 13 letech v klášteře?
Dříve jsem mívala strach, že život v klášteře bude nuda anebo 
že bude Pán po mně chtít až příliš. Dnes vidím a už jsem se mno-
hokrát přesvědčila, že to není pravda.  Protože Pán je ten, který 
STÁLE PŘEKVAPUJE A KTERÝ NÁS PŘEDCHÁZÍ, a tedy i PROVÁ-
ZÍ VE VŠEM, CO PROŽÍVÁME. Nikdy jsem si nemyslela, že život 
v klášteře může být tak pestrý a tak naplněný.  Pán mě překva-
puje od začátku. Např. s cizími jazyky - nejprve v DK jsem se 
musela naučit novou řeč dánštinu. Když jsme přešly do Dűssel-
dorfu, začaly jsme s němčinou a od loňského roku se učíme a 
teď i používáme jako naši společnou řeč španělštinu. Kdyby mi 
to někdo před 20 roky řekl, vůbec bych mu nevěřila, že toho 
budu jednou schopna. A proto vím, že je to Pán, který mi dává 
ke všemu sílu a milosti, a že je to i zásluhou Vás všech, kteří se 
za mne modlíte.  Momentálně je nás celkem 55 sester a pochá-
zíme z 20 různých zemí. A tak ke všemu používáme hlavně ještě 
jednu společnou řeč a tou je láska. Ta porozumí rozdílnosti jak 
řeči, tak kultur a zvyků, které si každá sestra s sebou přináší. 
Jsme také stále v očekávání, protože se nám přestavuje jeden 
klášter ve Španělsku a zatím nevíme, kdy a kdo z nás tam pů-
jde. Tím je náš kontemplativní život spojen zároveň i s misií, což 
velmi pomáhá neusadit se v tom „svém“ zabydleném, ale být 
stále otevřena a k dispozici Pánu a Jemu skrze představené, aby 
si nás každou použil tam, kde chce a jak chce. Jedním z našich 
slibů je „každodenní obrácení“ – to dnes vnímám jako dobré 
a velmi nutné, protože právě to mne uschopňuje vyjít z těch 
mých představ, jak by měl můj život vypadat, a tak nechat vše 
na Pánu. Není to vždy jednoduché. Proto vidím, že se musím 
denně učit DŮVĚŘOVAT Pánu a zároveň si připomínat, co vše už 
v mém životě vykonal, abych mohla s vírou kráčet dál.
5. Co bys vzkázala mladým, kteří se ptají, jestli je Pán nevolá 
k zasvěcenému životu?
Možná to, co mi poradil kdysi sám o. Pavel: „NEBOJ SE! Jestli Tě 
volá PÁN, dostaneš do srdce pokoj.“ Je fakt, že já jsem dostala 
pravý pokoj, až když jsem složila své slavné sliby … tedy z mé 
strany to vyžadovalo udělat krok víry, krok do neznáma, aniž 
jsem věděla, co mě čeká. A tak bych chtěla vyřídit mladým, ať 
se nebojí pro Pána něco riskovat a nabídnout mu své, třeba i 
slabé síly a schopnosti. Vyplatí se to! Tak zakusíte, že je to ON, 
kdo koná nové věci ve Vašem životě a skrze Vás i pro celý svět. A 
taky uvidíte, že Vám Pán nic nebere a naopak Vám dá 100x více.

pokračování na straně 10
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Tomáš Halík ve Valašském Meziříčí

Ekumenická setkání

pokračování ze strany 8
6. Nechceš něco vzkázat biřmovancům, nemocným, či jiným 
farníkům?
Biřmovancům: Nebojte se využít této velké šance osobně se se-
tkat s Pánem a Duchem svatým, který může proměnit Váš život.
Nemocným a jakkoli trpícím: Vím, že je-li bolest či utrpení vel-
ké, je naše slovo slabé a neschopné pomoci. Takovým chci být 
nablízku svou modlitbou. Prosím Pána, ať je to On sám, kdo Vás 
potěší, posílí, dodá odvahu a naději. Utrpení je velké tajemství. 
Jím máme účast na Pánově utrpení. Proto pokud můžeme, nabí-
zejme Mu své bolesti a zkoušky, aby to použil na záchranu duší. 
Kéž nám všem v tom pomáhá Duch svatý a Maria.
Všem farníkům: Nosím Vás stále ve svém srdci a přimlouvám 
se za Vás u Pána. Pokud kdokoliv budete potřebovat modlitbu 
za Vás, za Vaše rodiny, děti či známé, můžete nám vždy napsat 
svůj úmysl. Za všechny se pak společně modlíme. Na závěr Vás 
chci taky poprosit o modlitbu za nás, ať vytrváme v Pánově díle 
až do konce. 
Naše adresa: Herz Jesu Kloster, Kaiserstr. 40, D- 40479 Dűssel-
dorf

rozhovor připravil o. Pavel

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí

Jindřich Mikuda *11. 11. 1952 †12. 1. 2015, Bynina 48
Ing. Josef Růžek *1. 12. 1932 †14. 1. 2015, Křižná 658
Marie Luterová *25. 3. 1943 †19. 1. 2015, Hrabyně 202 (ÚSP)
Jaromíra Rusková *25. 8. 1928 †25. 1. 2015, Zašovská 174
Miroslava Segeťová *12. 11. 1938 †25. 1. 2015, Poličná 404
Josef Čapek *15. 7. 1927 †26. 1. 2015, Podlesí 34
Marie Chromcová *23. 5. 1925 †29. 1. 2015, Kopřivnice,
ul. 17. listopadu 1230
Jozef Tovarňák *26. 7. 1945 †4. 2. 2015, Vsetínská 435/40

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Justýna Marie Lukášová
Vendelin Thor Václav Křištof
Jáchym Peroutka
Jan Orava

Ondřej Žamboch
Adam Sovák
Matyáš Jančík
Ema Marie Surových

Zdeňka Trefilová *4. 10. 1930 †23. 1. 2015, Lhotka n. B. 5
Josef Maška *8. 7. 1940 †22. 1. 2015, Mštěnovice 25
Ludmila Štajnarová *1. 10. 1929 †2. 2. 2015, Mštěnovice 44

Lešná

Další akcí Křesťanské akademie v našem městě je přednáška 
prof. Tomáše Halíka, která se bude konat v pátek 20. března 
2015. Jedná se o společnou akci naší a rožnovské pobočky a jen 
díky tomu, že se obě skupiny snaží o „restart“ své činnosti, bylo 
možné po dlouhém úsilí dojednat termín návštěvy této dnes 
opravdu velmi vytížené osobnosti.
Prof. Tomáš Halík je katolický kněz, profesor Karlovy univerzi-
ty, filosof, religionista, sociolog. Působí jako farář akademické 
farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a je prezi-
dentem České křesťanské akademie. V březnu minulého roku 
mu byla v Londýně udělena prestižní Templetonova cena (udílí 
se žijícím osobnostem, které svým dílem prohlubují vnímání 
duchovního světa, neoficiálně se jí říká Nobelova cena za nábo-
ženství). Tomáš Halík je také celosvětově uznávanou osobností 
na poli mezináboženského dialogu, jeho knihy jsou překládány 
do mnoha světových jazyků.
Návštěvu našeho města zahájí T. Halík přednáškou a besedou 
se studenty místního gymnázia na téma Dialog kultur a nábo-
ženství. Pro veřejnost je naplánována přednáška v 16.30 v sále 
kina Svět s názvem Současné proměny náboženství, následovat 
by měla diskuze a krátká autogramiáda.
Na tuto přednášku vás jménem pořadatelů srdečně zveme!

za místní skupinu ČKA Lenka Husáková, Naďa Gilarová

Je možné objednat si videozáznam na DVD z programu du-
chovní obnovy vedené P. Marinkem Šakotou v našem kostele 
15. 2. 2015 u Václava Chládka.

Ekumenická setkání, která probíhala v naší farnosti po dobu 
čtyř týdnů, se stala hezkým momentem setkávání s bratry a 
sestrami z jiných církví působících v našem městě. Každý z ka-
zatelů uchopil svou promluvu na téma Janova evangelia setkání 
Ježíše se samařskou ženou u studny v Sycharu jiným způsobem, 
a proto bylo možné dozvědět se vždy něco nového, jiný úhel 
pohledu. Všechna setkání se také nesla v duchu chval, díků 
a proseb a bylo cítit svobodu, jednotu v modlitbě a chválách. 
Velmi pěkná byla také setkání lidí po skončení bohoslužby, kdy 
bylo možné promluvit si mezi sebou, poznat nové lidi, navázat 
nové kontakty a z každého tohoto setkání byla cítit srdečná 
atmosféra a pohoda. Jakoby předzvěst jednoty v různosti, kdy 
každý ctí a váží si způsobu prožívání víry toho druhého a respek-
tuje jej, a zároveň si možná více váží své vlastní cesty a touží ji 
lépe znát a prožívat. Velmi pěkně to vyjádřil papež František 
při Ekumenických nešporách v bazilice sv. Pavla za hradbami 
v Římě, kde mj. řekl:
Žena ze Sycharu se Ježíše ptá na pravé místo, kde se má uctívat 
Bůh. Ježíš se nestaví ani na stranu hory, ani chrámu, ale jde dál, 
jde k podstatě a boří každou zeď rozdělení. Poukazuje na prav-
divost uctívání: „Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat 
v duchu a v pravdě“ (Jan 4,24). Mnoho kontroverzí mezi křesťany, 
jež byly zděděny z minulosti, lze překonat, odsune-li se stranou 
každý polemický či apologetický (apologie = obhajoba, obrana) 
postoj a společně se v hloubi hledá to, co nás sjednocuje, to zna-
mená povolání k účasti na tajemství Otcovy lásky, které nám 
zjevil Syn skrze Ducha svatého. Jednota křesťanů, jak jsme pře-
svědčeni, nebude plodem rafinovaných teoretických diskusí, ve 
kterých se každý pokouší přesvědčit druhého o opodstatněnosti 
vlastního mínění. Syn člověka přijde a najde nás ještě uprostřed 
diskuse. Musíme uznat, že k dosažení hlubiny Božího tajemství 
potřebujeme jeden druhého, potřebujeme se setkat a konfron-
tovat pod vedením Ducha svatého, který harmonizuje rozdílnost 
a překonává konflikty. Smiřuje rozdílnosti.

Evžen Hlavica

Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života 
farností naleznete na www.farnost-valmez.cz v sekci Aktuálně.
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Babičko, ještě, že tě mám!

Za několik hodin uvidím Ježíše!

(Moje poslední setkání s paní Starůstkovou z Krhové)
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srdce máme chladná jako led, jsme spoutáni řetězy hříchu

Je však někdo, kdo může rozbít tato pouta. Někdo, kdo může uzdravit z každé nemoci. Někdo, kdo není lhostejný k tvému utrpení 
a kdo tě může vysvobodit z každého otroctví. Hádej, kdo to je? Můžeš 4x:                     o. Pavel

Marek Rethy, 3.A

Zuzana Olejníková, 3. B

Radovan Lev, 4. třída

Jitka Chovancová, 3. B

Práce žáků ZŠ Salvátor


