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Nic ať tě nemate,
nic ať tě neděsí.
Všechno pomíjí,
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Tomu, kdo má Boha,
tomu nic nechybí.
Bůh sám stačí!
Nada te turbe, modlitba sv. Terezie z Avily
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Křest Štěpána Minaříka

rozhovor se Štěpánem Minaříkem na str. 5, foto Jan Peroutka

Pozvánka na hlásání Radostné zvěsti

Valašské Meziříčí, 8. dubna 2015
Milí přátelé, vážení spoluobčané,
více než 20 let jsem farářem ve Valašském Meziříčí.
S některými z Vás se vídám často, s některými příležitostně. Některé jsem možná ještě nikdy neviděl ani
nepotkal. Za všechny se modlím.
Při příležitosti tohoto pozdravu a zároveň velikonočního přání Vás chci pozvat na náměstí našeho
města. Pět neděl po sobě zde proběhne setkání, při
kterém se budeme za naše město modlit. Uslyšíte
několik písní a především slovo, které může pomoci každému z nás. Věřím tomu a sám jsem zažil, že
skrze tuto dobrou zprávu může Boží láska skutečně
vstoupit do srdce člověka, a to bez rozdílu. Bůh má rád
všechny lidi, i Tebe, kdo čteš tyto řádky.
Pavel Stefan, farář římskokatolické farnosti
P.S. Setkáme se každou neděli od 19. dubna do
17. května a to vždy o půl třetí na náměstí ve Valašském Meziříčí.
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Poděkování panu Švajdovi
Možná to zní divně, jsou ale
pohřby, na kterých mi hrozí, že
budu víc dojat než nejbližší příbuzní. Bylo tomu tak i na pohřbu
pana Josefa Švajdy 20. 3. 2015.
Mnozí z vás ho znají. Když jsem
přišel před dvaceti lety do farnosti, pan Švajda jako šikovný
zedník nám velmi často, rád a
zcela nezištně pomáhal. Kdykoliv bylo třeba něco dozdít, zazdít,
omítnout, hned jsem věděl, na
koho se obrátit. Později se jeho
zdravotní stav zhoršil a na brigády přicházet nemohl. V té době
byla nemocná také jeho manželka. Velmi mne dojímalo, jak se o ni staral a jak nemoc i závěr
života prožíval s ní. Přestože se jeho zdravotní stav nelepšil, pan
Švajda přicházel i přes těžkosti v chůzi každou neděli do kostela. Když už to nešlo, pozval mě k sobě a domluvili jsme se,
že ho budu navštěvovat pravidelně každý první pátek v měsíci. Vždycky jsem se na tato setkání těšil. Vyprávěl mi o svých
vnoučatech, která znám, ale která jsem již dlouho neviděl. Co
však bylo pro mě nejdůležitější, skoro pokaždé jsem ho zastihl
s růžencem v ruce. To že se tu a tam modlím růženec s nějakou
babičkou, považuji za samozřejmost. Když jsem se ale modlil s
panem Švajdou, nemohl jsem se ubránit dojetí. Tento obyčejný
a správný chlap uměl vzít do rukou s fortelem nejen zednickou
lžíci, ale také svatý růženec. Ještě teď mě to dojímá, když si na
to vzpomenu. Závěr života strávil pan Švajda v hospici Citadela.
Několik dnů před jeho smrtí jsem tam byl někoho zaopatřovat.
Když jsem odcházel, byl už večer a já jsem si říkal: Mám asi půl
hodiny volného času, dnes jsem se ještě nemodlil růženec, půjdu na pokoj pana Švajdy a poprosím ho, aby se pomodlil se
mnou. Přiznám se, že při svých návštěvách nemocných málokdy budím někoho, kdo podřimuje nebo už spí. Tady jsem udělal výjimku. Pan Švajda mou nabídku modlitby přijal ochotně, a
když jsme se loučili, dvakrát opakoval: To mě nenapadlo, že se
ještě dnes večer spolu s vámi, pane faráři, pomodlím růženec.
Při této příležitosti bych chtěl panu Švajdovi poděkovat za
všechno, co udělal pro naši farnost a kostel jako zedník. Samozřejmě, že chci také poděkovat všem, kdo nám v těch uplynulých letech při všech opravách a brigádách pomáhali. O každém
zde nemohu napsat podobný článek. Zároveň chci vzkázat chlapům: Nestyďte se vzít do rukou růženec! Na panu Švajdovi jsem
viděl, že to může být ryze chlapská záležitost.
o. Pavel

Holky buďte IN!
Kdo by neznal časopis, který už několik let vychází pro věřící
děvčata přibližně od jedenácti let výše. Časopis se jmenuje „IN!
Dívčí svět.“ Donedávna jsem odebíral patnáct kusů tohoto časopisu a rozdával jsem je od šesté třídy výše na naší základní
škole Salvátor. Nyní jsem se rozhodl, že předplatné rozšířím. 40
kusů budu objednávat za farnost Valašské Meziříčí, 15 kusů pro
děvčata z farnosti Lešná. Časopis je opravdu na výborné úrovni
a pro mnohá děvčata se může stát skutečnou oporou a pomocí
v době dospívání. Velmi rády do časopisu nahlédnou i nevěřící

kamarádky těchto děvčat. Věřím, že nikdo z farníků nebude
nic namítat proti tomu, že takto zatížím naše farní účty. Zároveň chci doporučit rodičům
těchto děvčat, aby, pokud jim
to finanční situace dovolí, časopis svým dcerám přímo objednali. Kdokoliv by chtěl na
tento účel finančně přispět,
může vložit libovolný dar do
nedělní sbírky.
Pro doplnění ještě připomínám, že naše farnost přispívá
i na časopis Tarsicius, který
odebíráme v počtu 20 kusů pro naše ministranty.
o. Pavel

500 let od narození
sv. Terezie z Avily
V sobotu 28. března uplynulo přesně 500 let od narození této
první moderní ženy v dějinách. Myslíte si, že přeháním? V mnoha případech nás může svatá Terezie inspirovat a povzbudit.
Kdo se seznámí s jejím životopisem, získá přítelkyni na celý život.
Druhé obrácení
Terezie žila v klášteře, zdálo se, že je vše v nejlepším pořádku
a přesto přišel výrazný zlom. Najednou prožívá všechno úplně jinak. Její duchovní život nabývá úžasné hloubky. Objevuje
modlitbu jako něco zcela nového a jedinečného. Zároveň do
hloubky poznává sebe a stává se stále pokornější. Na počátku
svého vlastního životopisu napsala: „Zatímco jiní svatí po svém
obrácení byli stále lepší, já jsem naopak od
této chvíle stále horší.“
Samozřejmě, že tomu
tak nebylo. Člověk zasažený Božím světlem
vidí čím dál tím lépe
to, co dosud skrývaly
temnoty našeho nitra.
Hrad v nitru
Svatá Terezie přirovnává naše nitro k pevnosti, která má sedm komnat, ta poslední sedmá je v jakémsi
pomyslném středu. Duše hledá Boha v jednotlivých sférách,
neboli komnatách, až ho nakonec najde v té poslední nejhlubší
sedmé. Bůh přebývá v lidské duši. Paradoxně je s ním možné
setkat se tam, kde jsme ještě my sami nebyli – v tom nejhlubším
nitru našeho srdce.
Žena veřejně činná
Svatá Terezie dokázala spojit vnitřní – komtemplativní život
s velmi intenzivním praktickým životem. Zakládá nové kláštery,
za tímto účelem cestuje po Španělsku, vyjednává s biskupy a
mocnými tohoto světa. Dá se říct, že je to opravdu první žena
v dějinách, která vstoupila do veřejného života takovým způsobem. Do té doby to bylo neslýchané.
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Edit Steinová (svatá Terezie Benedikta od Kříže)
Život, poslání a přímluvná modlitba svaté Terezie ještě stále přinášejí hojné ovoce. Za všechny bych chtěl zmínit asi nejvýznamnější konverzi 20. století. Edit Steinová je židovka, doktorka filosofie, vynikající žačka Edmunda Husserla, světoznámého filosofa, zakladatele fenomenologie. Protože hledá pravdu, začíná
přemýšlet také o křesťanství. Rozhodující je pro ni noc, během
které přečetla půjčenou knihu – Vlastní životopis Terezie z Avily.
Po přečtení knihy říká: Tady je pravda! Nic ji pak nezastaví na
cestě ke Kristu. Přes velmi silný odpor matky se nechá pokřtít,
opouští kariéru filosofky, vstupuje do kláštera sester karmelitek. Přesto je za války nacisty pronásledovaná a ani útěk do
kláštera v Holandsku nezabrání jejímu zajetí a následné deportaci do Osvětimi. Umírá v plynových komorách Birkenau (Březinka). Tuto intelektuálku, řeholní sestru a mučednici prohlásil
za svatou papež Jan Pavel II. Dnes je spolupatronkou Evropy.
Boží přítelkyně
Tak se jmenuje velice poutavý a zajímavý životopisný román,
který napsal polský spisovatel Jan Dobraczynski, autor dalších
známých životopisů svatých. Kniha je jak v knihovně, tak v knihkupectví Zdeňka Adamce.
o. Pavel

Don Bosco - 200 let
Aby toho nebylo málo, připomínáme si letos 200 let
od narození dalšího velikána
mezi svatými (narodil se 16. 8.
1815). Tento vychovatel mládeže, největší pedagog devatenáctého století a divotvůrce, může inspirovat nejenom
vychovatele. Když jsem končil
základní školu, půjčil někdo
mojí babičce životopis svatého Jana Bosca. Ta mne pak
povzbudila, abych si ho přečetl. Přečetl jsem knihu s větším zaujetím než foglarovky,
máyovky a jiné knihy, které
jsem tenkrát četl. Svatý Jan Bosco založil kongregaci salesiánů,
která se na celém světě stará především o mládež. Pamatujme
v modlitbách na Ludvíka a Maxe Dřímalovy, kteří do této kongregace patří. V knihkupectví Zdeňka Adamce je několik knih o
tomto světci. Od komiksového příběhu až po životopis.
o. Pavel

Výstava fotografií - Cesta života
Po skončení výstavy Hledám tvou tvář jsem si říkal: Teď již
dlouho žádnou výstavu mít nebudu. Nejdříve je to v městské
knihovně možné až v září 2016. Protože chodím rád do parku
v Lešné, napadlo mě, že se zeptám, za jakých podmínek probíhají výstavy v prostorách zámku. Paní kastelánka Alena Lysá
mi k velkému překvapení řekla, že bych tam mohl mít výstavu
již teď v květnu a v červnu. Ještě zajímavější pro mě byla informace, že v tomto období navštíví v rámci školních výletů zámek
a jeho expozice skoro 5 000 dětí. A kromě toho také mnoho do-

4

spělých návštěvníků. Řekl jsem si: Bylo by velkou škodou této
příležitosti nevyužít. Nejdříve mě napadlo, že by se mohlo jednat o výstavu Děti a zvířátka. Mám díky hodinám náboženství
a kontaktům s rodinami dost fotek dětí. (Děti se totiž na rozdíl
od dospělých rády fotí.) Také mám prověřeno, které fotky se líbí
dětem. Navíc mi některé děti v náboženství hlásí: Máme malá
koťátka, kuřátka. Máme králíčky, ovečky. Máme nového pejska
atd. A hned je co fotit. Při této příležitosti poznám další členy
rodin a to je pro kněze vždy zajímavé. Připravil jsem si tedy výstavu v malém a přinesl jsem ji na zámek. Moje představa však
byla jiná než představa „zámecké vrchnosti“. Nakonec jsem dal
na radu paní kastelánky a její spolupracovnice Terezy Klanicové
a dobře jsem udělal. Výstava se jmenuje Cesta života. Poskytl
jsem ještě jiné fotky. Jde o jakýsi pohled na život od dětství až
po stáří. Mnohé fotky už znáte. Některé jsou na výstavě poprvé. Nebojte se, nebudu již výstavu připomínat v každých ohláškách. Jde mi především o návštěvníky, kteří prozatím žádné
moje fotky neviděli. Čtenáře Života farností prosím především
o modlitbu za ty, kteří fotky uvidí. Tak se může každá fotka stát
nositelem požehnání.
Závěrem chci poděkovat Aleně Lysé a Tereze Klanicové za pomoc při realizaci výstavy, Muzeu regionu Valašsko za možnost
vystavit svoje fotky v prostorách zámku. Děkuji také všem, kdo
mi něco napíší do pamětní knihy na výstavě.
o. Pavel

Ad: Hledám tvou tvář
Jak je Pán Bůh ke mně dobrý! Někdy jednám velmi živelně pod
vlivem jakéhosi nadšení. Jindy jsem nerozhodný. Dlouho váhám,
než něco udělám a pak toho třeba ještě lituji.
Když jsem v předposledním čísle Života farností zveřejnil článek
o tom, jak jsem hledal paní z fotografie, která byla na výstavě,
zdálo se mi to naprosto v pořádku. Po vyjití časopisu jsem ale
propadl jakémusi vnitřnímu zmatku: Je dobré, že ve farním časopisu zveřejňuji takové články? Nevypadá to jako snaha upozornit na sebe, nejsem v tom úplně mimo? No a když podobné
chmury dusily mou duši, dostal jsem nádherný e-mail, neodolal
jsem a v tomto čísle Života farností zveřejňuji. (Snad toho zase
nebudu litovat. Prosím o shovívavost a trpělivost.)
„Dobrý den, otče Pavle. Nemohu nereagovat na váš článek v
aktuálním čísle Života farností „Hledám Tvou tvář“. I když nejsem křesťanka a nebyla jsem ve víře vychovávána ani podporována, svou cestu k Bohu od dětství postupně nacházím. Asi od
loňských Velikonoc prožívám život s Bohem daleko intenzivněji,
zatoužila jsem také po pokřtění, ale nechci, aby to byl pouhý rozmar, ale touha, obrovská touha spojit svůj život s Pánem. Proč
to píšu? Během toho roku, co od minulých Velikonoc uplynul, si
pročítám různé články o víře. Poslouchám přednášky karmelitána Kodeta, modlím se za mír ve světě a mimo to čtu i Život farností. A Váš článek mě neskutečně dojal. Připadala jsem si, jako
bych četla Káju Maříka či Javořickou a ocitla se v té době. To se
ani slovy nedá popsat. Vlastně Vás osobně neznám, ale když čtu
Život farností, cítím, jak hluboce myslící, empatický člověk jste,
jaký kus Ježíše je ve Vás. Kéž by bylo více takových lidí, kteří v
úctě a lásce mají svůj život i život druhých, mají otevřená srdce,
jak lépe by nám všem bylo...
Přeji Vám příjemné prožití velikonočního období, hodně štěstí ve
Vašem poslání a hodně dobrých lidí kolem sebe.“
čtenářka Petra, 33 let

Tento dopis jsem zde neuveřejnil proto, že mě dotyčná chválí.
(Kéž by měla pravdu!) Úplně mě však dojalo, jak vnímá a chápe
svoji cestu ke křtu. Touha, obrovská touha po spojení s Bohem!
To mě opravdu dostalo. Kéž by bylo více takových.
o. Pavel

Rozhovor se Štěpánem Minaříkem
V loňském roce jsem o Velikonocích pokřtil 12 dospělých. Letos
to byl křest jediný. Když jsem před Velikonocemi vedl jakýsi dialog s tehdejším katechumenem, nyní již křesťanem Štěpánem
Minaříkem, byl jsem velmi povzbuzen opravdovostí jeho víry.
Proto jsem mu položil několik otázek. Věřím, že následující řádky mohou povzbudit jak nepokřtěné v naší blízkosti, tak i křesťany, aby byli těmto možným katechumenům povzbuzením a
pomocí na cestě ke křtu.
Krátké představení
Jmenuji se Štěpán Minařík, je mi 27 let a pocházím z menší obce
na Vysočině. Kostel jsem pravidelně začal navštěvovat asi před
5 lety, díky své ženě, která je z katolické rodiny.
Kdy Vás poprvé napadla myšlenka na křest?
První impuls přišel krátce před svatbou v předminulém roce.
Tou dobou jsem navštěvoval nedělní bohoslužby asi třetím rokem a již měl jasnou představu, jakým směrem bych chtěl svůj
život směřovat dále.
Jak jste prožil přípravu na křest a co Vás nejvíce oslovilo?
Příprava pro mě byla především vyjasněním, co obnáší život ve
víře, co mi život ve víře dává a co ode mě žádá. Okamžik, který
ve mně zanechal velmi silný dojem, bylo přijetí uchazečů o křest
v Olomouci. Bohoslužba a řeč pana arcibiskupa Graubnera byla
v duchu životní změny, která mě čekala a celý obřad mě pozitivně navnadil do posledních dní před křtem.
Jaké jsou Vaše dojmy ze křtu a jak jste prožil první dny po
něm?
Samotný křest pro mě byl něco úžasného. Bylo to tak osobní a
povzbudivé. Velice mi to připomnělo státní závěrečné zkoušky
na vysoké školy, kdy jsem věděl, že po nich začne zcela nový život. I křest nyní vnímám jako zásadní zlom v mém životě, ačkoliv
vím, že cesta v poznání Boha je ještě hodně dlouhá…
Jaká jsou Vaše očekávání a naděje, co se týče víry do budoucnosti?
Do budoucna bych se rád připravoval na biřmování, což vidím
jako další cíl. Křest mě vnitřně velmi posílil a jsem moc rád, že
mám zážitek, o který se budu moci ve slabších chvílích opřít.
A naděje? Spíše než naděje mi víra dává jistoty, že nás Bůh má
rád a pokud jemu svěříme naše starosti a těžkosti, vždy se nám
dostane pomoci.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na mém křtu a bohoslužbě podíleli, zejména mojí ženě, kmotře, mým rodičům,
tchánovi a tchýni a neméně pak otci Pavlu Stefanovi, ministrantům a schole.
otázky kladl o. Pavel

Slovo života na duben 2015
„Pro všechny jsem se stal vším.“ (1 Kor 9,22)
V prvním listě komunitě v Korintu, z něhož je vzato Slovo života
na tento měsíc, se sv. Pavel musí hájit, protože někteří křesťané si ho příliš neváží. Zpochybňovali či popírali jeho apoštolské
poslání. Když je sv. Pavel o tomto svém poslání ujistil tím, že
„se mu dostalo vidění Ježíše Krista“ (srov. 9,1), vysvětluje, proč
se chová tak pokorně a zdrženlivě a vzdává se jakékoli odměny
za svoji práci. Přestože by mohl uplatnit apoštolskou autoritu a
práva, raději se stává „služebníkem všech“. Toto je jeho evangelijní strategie.
Je solidární se všemi typy lidí, až se stává jedním z nich, s cílem přinášet novost evangelia. Několikrát opakuje „stal jsem se“
jedno s druhým: s Židy - z lásky k nim se podřizuje Mojžíšovu
zákonu, i když se považuje za osvobozeného od tohoto zákona;
s těmi, kteří nedodržují Mojžíšův zákon, žije sv. Pavel tak, jako
by byl bez tohoto zákona, zatímco má jeden náročný zákon, totiž samotného Ježíše; s těmi, kteří byli definováni jako „slabí“ pravděpodobně úzkostliví křesťané, kteří si kladli otázku, zda je
či není dovoleno jíst maso zvířat obětovaných bůžkům – se i on
stává „slabým“, přestože je „silný“ a zakouší velikou svobodu.
Jedním slovem, stává se „pro všechny vším“.
Pokaždé opakuje, že tak jedná, aby „získal“ všechny pro Krista,
aby stůj co stůj „zachránil“ aspoň některé. Nedělá si iluze, nemá
triumfalistická očekávání, dobře ví, že pouze někteří odpovědí
na jeho lásku, nicméně on miluje všechny a dává se do služby
všem podle příkladu Pána, který přišel, „aby sloužil a dal svůj
život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). Kdo víc než Ježíš
Kristus se s námi sjednotil? On, který byl Bohem, „sám sebe
se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z
lidí“ (Fil 2,7).
„Pro všechny jsem se stal vším.“
Chiara Lubichová učinila z tohoto slova jeden ze základních pilířů svého „umění milovat“, shrnula ho do výrazu „sjednocovat
se“. Viděla v něm výraz „diplomacie“ lásky. Napsala: „Když někdo pláče, máme plakat s ním. Pokud se směje, radovat se s ním.
Tak je tíha kříže rozložena na mnoho ramen, která ho nesou, a
radost se násobí, protože ji sdílí mnoho srdcí. (…) Sjednocovat
se s bližním z lásky k Ježíšovi, sjednocovat se Ježíšovou láskou,
až bližní, sladce zraněn Boží láskou v nás, zatouží sjednotit se
s námi, ve vzájemné výměně pomoci, ideálů, plánů, citů. (…)
Toto je diplomacie lásky, která má s běžnou diplomacií společné mnohé prvky a výrazy, a proto neříká vše, co by mohla říct,
protože by se to nelíbilo bratru a nebylo by to milé Bohu; umí
čekat, umí mluvit, jde k cíli. Božská diplomacie Slova, které se
stalo tělem, aby nás zbožštilo.“
S jemnou pedagogikou Chiara též upozorňuje na každodenní
překážky, které se staví tomuto „sjednocování se“ do cesty:
„Někdy je to roztržitost, jindy špatná touha říct překotně vlastní nápad, v nevhodnou chvíli dát radu. Při jiných příležitostech
nemáme dost ochoty sjednotit se s bližním, protože se domníváme, že by nepochopil naši lásku, nebo nás brzdí představa,
kterou o něm máme. Někdy nás omezuje skrytý zájem získat
ho pro naši věc.“ Proto „je opravdu nezbytné odříznout nebo
odložit všechno to, co zaplňuje naši mysl a naše srdce, abychom
se mohli sjednotit s druhými.“ Je to tedy neustálá a neúnavná,
vytrvalá a nezištná láska, která čerpá z největší a nejmocnější
lásky Boží.
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Tato cenná doporučení nám mohou pomoci žít Slovo života
tohoto měsíce, upřímně naslouchat druhému, do hloubky ho
pochopit, ztotožnit se s tím, co prožívá a zakouší, a sdílet jeho
starosti i radosti:
„Pro všechny jsem se stal vším.“
Nesmíme interpretovat tuto evangelijní výzvu jako požadavek
rezignace na vlastní přesvědčení, jako bychom nekriticky schvalovali jakýkoli způsob jednání druhého nebo neměli vlastní způsob života a vlastní názory. Pokud jsme milovali tak, že jsme
se stali druhým, a pokud to, co bylo sdíleno, bylo láskyplným
darem, který vytvořil upřímný vztah, můžeme a máme vyjádřit
vlastní názor, i když může třeba zranit, avšak vždy tak, abychom
zůstávali v postoji nejhlubší lásky. Sjednocovat se není známkou
slabosti, není to výraz snahy o klidné a pokojné soužití, nýbrž
postoj svobodného člověka, který je odhodlán sloužit; takový
postoj vyžaduje odvahu a přesvědčení.
Důležité je také neztratit ze zřetele účel sjednocování se.
Slovo sv. Pavla, které budeme žít tento měsíc, pokračuje, jak
jsme již naznačili, následovně: „…abych stůj co stůj zachránil aspoň některé“. Pavel vysvětluje toto své stávání se vším touhou
vést druhé ke spáse. Je to cesta do nitra druhého s cílem nechat
tam plně zazářit dobro a pravdu, která v druhém již je, spálit
případné chyby a zasadit tam sémě evangelia. Tento úkol podle Pavla nezná limity ani výmluvy, je to úkol, který musí splnit,
protože mu ho svěřil sám Bůh, a musí ho vykonat „stůj co stůj“,
s kreativitou, které je schopna jedině láska.
Tento záměr musí být naší základní motivací, když se „sjednocujeme“. I politici a obchodníci mají zájem být nablízku lidem, proniknout do jejich myšlení a zachytit jejich požadavky a potřeby,
avšak jejich cílem je vždy zisk. Oproti tomu „božská diplomacie,“
říká opět Chiara, „má jedinečnou a zásadní charakteristiku, která je vskutku jedinečná: je motivována dobrem druhého a není
v ní tudíž ani stín egoismu.“
„Sjednocovat se“ tedy, abychom všem pomáhali růst v lásce a
přispěli tak k uskutečnění všeobecného bratrství, které je Boží
touhou pro lidstvo, důvodem, proč Ježíš obětoval svůj život.
Fabio Ciardi

Oslovit člověka
Co přesně vedlo vrchního celníka jménem Zacheus v Jerichu,
aby vylezl na strom a z jeho koruny vyhlížel, až kolem půjde
rabi Ješua – nevíme. Písmo, konkrétně sv. Lukáš ve své 19. kapitole sice hovoří o tom, že byl malé postavy, a pro množství
lidí, kterými byl divotvůrce obklopen, jej nemohl dobře (nebo
vůbec) spatřit. Ale v oněch dobách bylo jistě mnoho lidí nevelkého vzrůstu… A bylo také více těch, kteří Ježíše vyhledali
a oslovili osobně – jako třeba vážený člen židovské rady Nikodém (Jan 3, 1-29) nebo příslušník nenáviděné okupační římské
armády (Mt 8, 5-13) a další žádající o pomoc.
Avšak tento boháč Zacheus, který své jmění nabyl patrně hodně nepoctivým způsobem, šplhá na strom veden zřejmě nejen
čistě lidskou zvědavostí, která převážila nad obavou z přímého
kontaktu. Chce na vlastní oči vidět neobyčejného člověka, jehož
provází tak rozporuplné zvěsti. A tu je ve větvích stromu zasažen oslovením Ježíše, který si „dovolí“ se sám pozvat ke stolu
v jeho domě – a po chvíli pak převrátí jeho život naruby.
Tato scéna mi vyvstala na mysli v souvislosti se setkáním s kně-
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zem a profesorem Tomášem Halíkem, neboť jedna z jeho četných knih nese název – OSLOVIT ZACHEA. A totéž mi připomněla i situace v prostorách kina Svět v našem městě dne 20.
března, kterou způsobilo to neobvyklé množství lidí, když svou
účastí projevili zájem o poslech živého slova a zážitek setkání s
uvedenou osobností.
Ano, T. Halík je osobností oslovující široké spektrum posluchačů,
ať už jsou to studenti, generace středního či pokročilého věku,
lidé věřící či jinak se vůči církvi vymezující. Je to zřejmě proto, že
i on sám důsledně usiluje o to, o čem se zmínil v úvodní pasáži
své přednášky s názvem Současné proměny náboženství: totiž
že pojem náboženství, latinsky (i v jiných jazycích) RELIGIO je
odvozen ze slova re-ligio = znovu navázat. A také že je možno souhlasit ještě i s jinak odvozeným významem : re-legere =
znovu číst! Když kardinál Newmann řekl: „Vyjadřujeme-li dnes
víru stejnými slovy jako naši pradědečkové, říkáme něco úplně
jiného“, měl tím na mysli zřetelný a trvalý požadavek na tvořivé
hledání nových způsobů a přístupů k víře a k Bohu. Jestliže neměníme formu, nutně postupně dochází ke změně obsahu… Je
pochopitelné, že uvedenou formulaci je potřeba brát s přihlédnutím k toku času v celých dějinách (kde staletí dnes vnímáme
jako snadno vymezitelnou periodu), a nikoliv jen v řádu let či
dokonce měsíců. Osvětlení těchto historických návazností a vývoje náboženství (především křesťanského – od starověku až
po současnost) se ostatně T. Halíkovi podařilo podat způsobem,
který zahrnoval jak tradici (ve smyslu tvořivého předávání), tak
také a především hledání odpovědí na naléhavé otázky současného světa.
A ještě jiný termín - pohled se zde objevil: je zapotřebí re-kontextualizovat obsah víry. Tedy stálá sebereflexe reakcí-postojů
křesťanů/křesťanství k reálným potřebám společnosti a člověka žijícího v ní. Současná globalizace naší planety, která přináší
jednak velké šance, ale znamená také nová, dosud neznámá
nebezpečí, představuje především zrychlení při překonávání
vzdáleností. Jenže to paradoxně vyvolává odcizení a ztrátu vzájemné mezilidské blízkosti, kterou nelze chápat jen jako „nedostatek vzdálenosti“. A právě tu se křesťan žijící z Boha může stát
„expertem na blízkost“, neboť se mu díky víře může lépe dařit
poodhalovat smysl (dějů ve světě i v lidském nitru). Může znovu-zažívat Boha, který nemá jméno (viz Ex 3,14), který „není“-neexistuje jako věc, nýbrž jako nabídka, výzva, pozvání. Boha
není možné zjistit způsobem, jako se ověřuje hmotný výskyt;
On je tak, že „platí“ – podobně jako má svou platnost matematická definice… A Bibli, to zjevené Boží slovo, lze buďto brát
doslova (tj. čistě rozumově, prvoplánově) – nebo vážně (tedy
vírou)!
Václav Dřímal

Požehnání
Hospodin, náš Bůh, ať vám žehná a chrání vás,
ať naplní vaše srdce vlídností a vaši duši radostí,
vaše uši hudbou a váš nos vůní
a váš jazyk ať rozezpívá písní přinášející naději.
Ježíš Kristus, pramen živé vody,
ať je stále za vámi, aby vás ochraňoval,
před vámi, aby vás vedl,
po vašem boku, aby vás doprovázel,
ve vás, aby vás utěšoval,
nad vámi, aby vám žehnal.

Duch Svatý, dárce života,
ať ve vás dýchá a posvěcuje tak vaše myšlenky,
ať ve vás jedná a posvěcuje tak vaše skutky,
ať přitahuje vaše srdce, abyste milovali svatost,
ať vás posiluje, abyste svatost bránili.
Ať si ve vašem srdci zbuduje svůj příbytek,
zavlaží jeho vyprahlost a rozpustí jeho chlad,
zažehne ve vašem nitru oheň své lásky
a daruje vám pravou víru, pevnou naději a upřímnou,
dokonalou lásku.
Amen.
Toto požehnání zaznělo na konci ekumenické bohoslužby v lednu v našem farním kostele. Vytvořila ho skupina křesťanů z Brazílie. Tato skupina byla zodpovědná za přípravu materiálů pro
Týden modliteb za jednotu křesťanů. I ty se můžeš takto modlit
za ty, na kterých ti záleží.
o. Pavel

Z večerů chval
V následujícím příspěvku se vracíme k poslednímu z letošních
ekumenických setkání, které proběhlo formou společného večera chval, a promluvě baptistického kazatele Jaromíra Zubíka na
text z knihy Nehemiáš 12, 27-43 „Posvěcení jeruzalémských hradeb“. Kéž je nám připomínkou rostoucího vzájemného porozumění mezi křesťany v našem městě a důvodem k velké vděčnosti
za tuto milost.
Obraz posvěcení jeruzalémských hradeb
Je to výjimečný a radostný den pro judský lid Starého zákona.
Po mnohém úsilí a obětavosti jsou dokončeny opravy všech
poničených částí hradeb okolo Jeruzaléma. A posvěcení hradeb znamenalo, že Boží vůlí je, aby celý Jeruzalém patřil Bohu,
ne jen chrám. Posvěcení všech oblastí našeho života znamená podřízení všeho, co děláme pod Boží vládu. Jak mě chceš,
Pane, použít na místě, kde trávím mnoho času, mezi lidmi,
kteří v Tebe nevěří. Základními činy posvěcení jsou tu chvály
a díky. Žalm 115,1 říká: „Ne nás Hospodine, ne nás, ale svoje
jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!“ Chvála zbavuje stavitele pýchy, že dokázali sami něco výjimečného.
Prvotní chvála a dík patří Bohu, ne našim schopnostem. Člověk,
který neumí být vděčný, je pyšný. Vděk znamená, že to co umím,
je především obdarování, že to co mám, je dar od Boha.
Dva chválící sbory vystupují společně na hradby města. Jsou
to hudebníci, zpěváci, kněží a velmožové. Společně vycházejí
z jednoho místa a dávají se opačným směrem. První jde přesně tou cestou, kterou šel Nehemiáš, když přišel poprvé do
Jeruzaléma a uviděl totální zkázu, ruiny, způsobené před léty
nepřítelem. Nehemiáš sám jde s druhým houfem cestou opačnou. Jeden děkovný sbor šel k samotným základům, kde to vše
začalo, druhý šel k místům, kde stavba pokračovala. K oběma
krokům bylo třeba Božího vedení, zmocnění i ochrany. Každý,
kdo šel po hradbách, se dostal do místa, které měl a bude mít
ještě dlouho v živé paměti: „Tady jsem já a moji spolupracovníci
stáli v mezeře mezi poničenými hradbami a pracovali jsme. Tady
jsme prožívali těžké i radostné chvíle. Tady jsme snášeli vliv dne i
noci, tady jsme museli mít v jedné ruce meč a ve druhé zednické
nářadí. Tady jsme se střídavě dívali na kameny pod rukama a
střídavě do okolní krajiny, zda na nás nejde nepřítel. Tady jsme

prožívali chvíle nedostatku i požehnání. Tady jsme se zaradovali,
když jsme položili poslední kámen a hradby byly zaceleny. Byl
to Hospodin, který se nás zastal a nedopustil, aby se nám stalo
něco zlého, dal nám sílu a odvahu vytrvat až do radostného konce.“ Tyto osobní prožitky jsou v životě člověka tím největším
zdrojem vděčnosti, radosti a především pokory před tím, který
je věrný a nikdy nás nezanechá opuštěné.
Pohlédněme do niter svých životů
Podívejme se každý sám u sebe do svých proběhlých životů i
současných dnů. Nacházíme tam určitě okamžiky, kdy jsme byli
naplněni radostí z toho, že se nám něco podařilo, že jsme něčeho dosáhli, že nás někdo potěšil a optimisticky „nastartoval“,
kdy něčeho dosáhli naši nejbližší. Nacházíme však i okamžiky,
kdy přišly do našeho života zkoušky a těžké věci. Kdy jsme byli
už možná na hraně svých životů (těžké či vleklé nemoci, ztráta
svých milých, životní krize). Mohlo by se zdát, že nás Pán opustil
a nechal nás v tom samotné – kde byla Jeho pomoc, kde byla
Jeho zázračná síla?
Mám rád onen ilustrační příběh vyprávějící o tom, jak jde člověk s Pánem Ježíšem v Jeho království a pohlížejí nazpět do již
proběhlého života. A na životní cestě onoho člověka jsou zřetelně vidět dvě stopy jdoucí vedle sebe. Pak je ale úsek cesty, kde
je vidět jen stopa jedna. A člověk se obrátí k Ježíši a říká: „Pane,
šli jsme cestou mého života spolu, ale tady jsi mne opustil, když
mi bylo nejhůř.“ A Ježíš mu s láskou odpovídá: „Ta jedna stopa,
kterou vidíš, je moje. V těch místech jsem Tě nesl ve svém náručí.“
Když se ve svých životech podíváme nazpět a ztišíme se před
Pánem, najdeme tam velkou Boží trpělivost a lásku, která nás
nesla, i když my sami jsme na Něho často zapomínali a spoléhali
se jen na sebe, byli netrpěliví, chtěli mít svůj standard, to co se
nám líbí a čeho se nechceme vzdát. A byli jsme pyšní ve svých
srdcích. Ježíš nás neopustil, to my jsme často zapomínali na
Něho. Ale ve chválách může v našich srdcích zahořet nové poznání Boží přítomnosti v životě každého z nás. Procitnutí vděčnosti, chvály i pokory k našemu Pánu. Říká se, že co je v srdci, to
je na jazyku. Boží moc a láska nám to dá prožít, když se pro Něj
cele ve svém nitru otevřeme a ztišíme od přemíry svých starostí,
osobních zájmů a představ. Upřímné chvály nejde nacvičit, ty
vyjdou samy z vděčného srdce.
Stojíme na duchovních hradbách našeho města
Když se ony dva děkovné sbory na jeruzalémských hradbách
opět setkaly, všichni se shromáždili v jeruzalémském chrámu.
Prostranství chrámu a okolí bylo plné lidu – mužů, žen i dětí,
kteří chválili Boha. Jejich hlasité chvály rozléhající se do širokého okolí byly nejpřesvědčivějším svědectvím, že s nimi přebývá
Boží přítomnost. Na ekumenických setkáních jsme shromážděni z různých křesťanských společenství a dovolím si říct, že
jsme povoláni k tomu, abychom jako společenství Božích dětí
stáli na duchovních hradbách našeho města či míst a vesnic,
kde bydlíme. Kdo jiný než my máme stát v trhlinách hradeb s
modlitbami i chválami, aby požehnání a posvěcení mohlo přijít
na ty, kteří Boha neznají a nevyznávají, na naše známé, sousedy, v moci postavené a další. V Žalmu 127, verších 1-2 žalmista
vyslovuje úžasnou skutečnost a pravdu: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho
vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému
milému spánek.“ Modleme se za to, ať Pán sám je stavitelem
našich životů. Aby naše svědectví života oslovilo ostatní. V kni-
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ze proroka Zachariáše je slovo o tom, že mnozí z různých pronárodů se chytí cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: „Půjdeme
s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“ (Zachariáš 8,21). Kéž
je to skutečností v našich životech osobních i životech našich
křesťanských společenství.
Jaromír Zubík (laický kazatel Bratrské jednoty baptistů)

Projektový den - Velikonoce
Ve středu Svatého týdne se na ZŠ Salvátor pořádal velikonoční
projektový den. Během dopoledne děti tvořily tradiční výrobky
s velikonoční tematikou od pletení tatarů až po malování vajíček. Na závěr dopoledního programu byla v kostele pro všechny
školáky a učitele křížová cesta.

ZŠ Salvátor
Pythagoriáda 2015
V letošním školním roce jsme se zapojili do řešení Pythagoriády a zjistili jsme, že i matematici jsou na této škole nadějní. Ve
školním kole nejvíce bodů získali Josef Pavela z 5. ročníku, Petra
Mikulová a Martin Garncarz z 6. ročníku, Jonáš Vrána ze 7. ročníku a Jakub Skýpala s Petrem Kunetkem z 8. ročníku. Všichni
postupují do okresního kola, které se uskuteční v květnu na ZŠ
Křižná. Budeme jim držet palce, aby své matematické schopnosti zdárně předvedli i na vyšší úrovni.
Zájezd do divadla v Novém Jičíně
Ve středu 8. dubna získali žáci 7. - 9. ročníků nový kulturní zážitek, jelikož jsme vyrazili do Nového Jičína na divadelní představení Hráči od N. V. Gogola. Přes počáteční nejistotu, zda budou
žáci divadlu rozumět, jsme byli všichni příjemně překvapeni a z
představení jsem si všichni odnesli skvělý zážitek. Chtěla bych
poděkovat všem rodičům za vzorné společenské oblečení jejich
dětí, vezli jsme mladé elegantní slečny i muže. A našim žákům
děkuji za vzorné chování nejen na představení, ale i v autobusu.
Lenka Adámková

Den naruby
V pátek 27. března to bylo u nás ve škole úplně naruby!!! V některých třídách a hodinách byli žáci učiteli a učitelé žáky. Oslavili jsme tak společně Den učitelů. Školáci se na svou novu roli
skutečně důkladně připravili. Nechyběly rébusy, křížovky, nové
informace, matematické řetězy… Mnozí prokázali velkou odvahu a statečnost a kdo ví, třeba se někdy nakonec i učiteli opravdu stanou!

Děti dětem hrají divadlo
Čtvrťáci s paní učitelkou Bezděkovou si na hodinách dramatické výchovy připravili ve skupinkách vlastní pohádky, ke kterým
vyrobili kulisy a loutky. Pohádky zahráli mladším spolužákům.
Byly to vskutku originální příběhy plné zápletek a nečekaných
rozuzlení. Je vidět, že děti mají velkou představivost a bujnou
fantazii v tom dobrém slova smyslu. Taky prezentace byla milá
a divákům se pohádky velmi líbily.

Magda Krupová

Inzerát
Nabízí se k prodeji prostorný byt 4+1 (82m2) na ulici Havlíčkova ve Valašském Meziříčí. Byt je v revitalizovaném domě (nová
střecha, fasáda vč. zateplení, nová plastová okna, kompletní
výměna rozvodů vody i topení jak ve společných prostorách tak
svislé rozvody ve stoupačkách). Byt je situován ve 3. poschodí
(v domě je výtah), není v uzavřené zástavbě, s pěkným výhledem na Jarcovou i Štěpánov, je v osobním vlastnictví, v bytě
je rekonstuováno WC + koupelna. Případní zájemci, volejte na
telefonní číslo 605 212 441.
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Hledáme své kořeny

Svatí v našem kostele

Rostliny ke svému růstu potřebují vzduch, světlo a také živiny
z půdy. My lidé potřebujeme
ke svému životu totéž. Vzduch
a své okolí – lidi a životní prostor; slunce a
světlo Boží lásky – vidět smysl našeho života, a také výživu pro duši i tělo. Tělo se sytí
jídlem a duše prožitky. Ty prožíváme ve své
přítomnosti nebo se těšíme na budoucnost
nebo vzpomínáme na minulost. Tu minulost, která není minulostí naší vlastní osoby, ale například národa, rodiny, lidstva, tu
hledáme, objevujeme a poznáváme jako své KOŘENY.
Děti z 1. - 4.třídy ZŠ Masarykova hledaly ve středu 8. 4. kořeny
romského národa pomocí otázek malého testíku, který dostaly při Dnu otevřených dveří v Klubu Zeferino. Každá třída měla
najít a zapsat odpovědi na 7 otázek, které navazovaly na Den
Romů. Nápovědy měly na nástěnkách po celém klubu a také
mohly hledat na internetu. Děti i se svými učitelkami například
zjistily, že Romové nemají svoji vlastní zemi, ale vědí, že pocházejí původem ze staré Indie. Našly na nástěnkách několik romských moudrých přísloví (třeba: Rom Roma umřít nenechá.),
mnohá řemesla, kterými se v minulosti Romové živili – jako
kotlářství, korytářství, obchod s koňmi. Poslední z nich byl na
čas i obživou blahoslaveného Zeferina, o kterém děti našly, že
se narodil a žil ve Španělsku a zemřel v roce 1936.
Děti a jejich paní učitelky zvládly úkol velmi dobře a ty, které
pravidelně do klubu Zeferino chodí na doučování, do Poledníčku nebo kroužku, provedly své spolužáky klubem a zahrály si
společně pinec, fotbálek, daly si závod v puzzle, holky i kluci si
zaboxovali do pytle nebo si vymalovali velikonoční omalovánky
a vyrobili ozdoby do květináče.
Soutěž byla vyhodnocena a ceny předány druhý den odpoledne na bohoslužbě v kostele, která se také konala k příležitosti Mezinárodního dne Romů. Při bohoslužbě zpívaly a zahrály
na cinkátka menší děti z klubu za doprovodu Ireny Ševčíkové.
Poslechli jsme si slovo evangelia o pohřbení a vzkříšení Ježíše
Krista. Jak v hrobě zůstala jenom prázdná plátna a že Ježíš žije.
Jáhen Jiří si povídal o těchto událostech s dětmi a ty toho hodně
věděly. Pak přednesly prosby, které s tetou Katkou připravily a
za které jsme se společně pomodlili. Ceny za úspěšně nalezené odpovědi na otázky o Romech si před požehnáním odnesli
zástupci všech 4 tříd. Na prvním místě se umístila 4. A. s celkovým počtem 19 bodů. Na druhém místě 2. A., druháci byli
opravdu velice šikovní a hodně se snažili! Celkem měli 15 bodů.
Na 3. místě se umístila 3. A. s celkovým počtem 14 bodů. A na
4. místě se umístila 1. A. s celkovým počtem 11 bodů. Děkujeme všem dětem i učitelkám, že se do soutěže s velkým zaujetím
zapojily a také všem, kteří přišli do kostela oslavit svátek Romů.
Kořeny Romů jsme poodkryli a v letošní Velikonoční době přejeme všem čtenářům Života farnosti, aby spolu s námi s radostí
dál objevovali a nacházeli také své kořeny křesťanské.
Kateřina Pechová a Irena Ševčíková, Klub Zeferino

Svatý Cyril a Metoděj, soluňští bratři, misionáři, patroni Evropy, mají své sousoší v presbytáři našeho kostela. Oba bratři přišli na pozvání knížete Rostislava na
Velkou Moravu, když předtím působili jako misionáři
u Chazarů a na Krymu. Cyril
se původně jmenoval Konstantin a Metoděj Michal.
Konstantin se narodil roku
827 jako nejmladší ze sedmi sourozenců. Byl velmi
vzdělaný a ovládal několik
jazyků (řečtinu, latinu, hebrejštinu, slovanštinu ad.)
Jeho starší bratr Michal se
stal mnichem, vstoupil do
kláštera a přijal jméno Metoděj. Kníže Rostislav si přál misionáře, kteří by k lidu mluvili srozumitelným jazykem, obrátil se
proto na papeže a v roce 862 na císaře Michala II. a ten tímto
úkolem pověřil Konstantina a Metoděje. Konstantin vytvořil
hlaholské písmo a do staroslovanské řeči přeložil nejdůležitější
části Písma svatého a bohoslužebné knihy. Na cařihradské synodě získal Konstantin povolení používat v liturgii vedle hebrejštiny, řečtiny a latiny také slovanskou řeč. V roce 863 přišli
i s Metodějem na Velkou Moravu. Postarali se také o výchovu
svých žáků a pak odešli do Říma, kde ovšem Konstantin vážně
onemocněl a cítil, že na Moravu už se nevrátí. Vstoupil do řeckého kláštera, složil řeholní sliby a přijal jméno Cyril. 14. února
869 umírá a je pochován v kostele sv. Klimenta (velmi krásný
kostel, zajímavý také tím, že jsou to prakticky tři kostely nad
sebou v různých výškových úrovních).
Metoděj v roce 868 přijal kněžské a nakonec i biskupské svěcení
s povýšením na arcibiskupa a papežského legáta pro slovanské
národy. Cesta nazpět na Velkou Moravu byla velmi komplikovaná, Metoděj byl zajat a odvlečen do Bavorska a na Velkou Moravu se vrátil až v roce 873. Další působení Metoděje na Moravě
provázely velké komplikace se slovanskou liturgií, nakonec se
vše vyřešilo a papež Jan VIII. jej znovu potvrdil jako platného
arcibiskupa. Metoděj po návratu na Velkou Moravu dál horlivě šířil křesťanství i u Čechů a Poláků, měl však dost těžkostí.
V posledních letech života také pokračoval v překladu Bible a
bohoslužebných knih. Zemřel na Moravě 6. dubna 885.
Cyril a Metoděj se stali našimi duchovními otci, kterým vděčíme za křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo mezi
civilizované národy. S liturgií v národním jazyce předešli dobu
o 11 století. Po nich až II. vatikánský koncil v letech 1962-65 jim
dal za pravdu, že při liturgii se sluší chválit Boha všemi místními
jazyky.
Na Moravě byli oba věrozvěsti již ve 14. století uctíváni jako patroni. Centrem úcty se stal cisterciácký kostel na Velehradě, vysvěcený r. 1228. K oficiálnímu svatořečení došlo v r. 1880. Jejich
památka byla původně 20. 3., v roce 1863 byla pro české země
a Slovensko změněna Piem IX. na slavnost 5. 7., zatímco pro
celou ostatní církev je datum památky 14. 2. Papež Jan Pavel II.
je prohlásil 31. 12. 1980 za spolupatrony Evropy.
Evžen Hlavica

Vtip
Pan Novotný místo kázání poslouchá v kostele fotbalový zápas.
Najednou zakřičí: „Góóóóól!!!“ „Kdo to byl?“ povídá pan farář.
„Rosický!!!“
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Odvážné hlásání Krista
odlišuje od proselytismu
Církev postupuje „neohroženě“ a „vyjadřuje se svobodně“ –
konstatoval Petrův nástupce v kapli Domu sv. Marty, kde byly
dneškem po velikonočních svátcích obnoveny ranní papežské
mše za účasti věřících římských farností. František vyzdvihl
zkušenost apoštolů po Ježíšově Zmrtvýchvstání, že totiž pouze
Duch svatý je schopen změnit naše jednání, dějiny našeho života a dodat nám odvahu.
»Je nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli«
(Sk 4,20) - toto prohlášení Petra a Jana, které předchází dnešnímu úryvku ze Skutků apoštolů (Sk 4,23-31), si vzal papež za
podnět svého kázání. „Oba apoštolové – řekl – reagovali těmito
slovy na výhrůžky velekněží, kteří jim zakázali mluvit a učit v
Ježíšově jménu. Oni však kázali dál, vrátili se ke svým bratřím
a povzbuzovali k neohroženému hlásání Božího Slova. Dnešní
liturgické čtení podává, jak apoštolové prosí Pána, aby »pohlédl, jak vyhrožují« »vládcové, kteří se spolčují proti Mesiáši« a
dal »svým služebníkům, aby s veškerou odvahou hlásali« Jeho
Slovo:
„Také dnes hlásá církev svoje poselství neohroženě, s křesťanskou odvahou. Oba tito »neučení a prostí lidé« - jak říká Bible – měli odvahu. Lze to překládat jako odvahu, neohroženost,
odhodlanost či smělost. Slovo parrésia má mnohé významy. Od
bázně tedy přešli k neohroženosti a vyjadřovali se svobodně.“
V této odhodlanosti – pokračoval papež František – je však hlavním protagonistou Duch svatý, protože On jediný je schopen
nás obdařit milostí odvahy hlásat Ježíše Krista.
„Tato odvaha zvěstovat je tím, co nás odlišuje od pouhého proselytismu. My neděláme reklamu, abychom měli více členů ve
svém duchovním spolku. To je k ničemu a není to křesťanské.
Křesťan odvážně zvěstuje a zvěst Ježíše Krista vyvolává působením Ducha svatého onen úžas, který nás žene vpřed.“
Pravým protagonistou – opakoval dále papež František – je
Duch svatý. Když Ježíš mluví v dnešním evangeliu (Jan 3,1-8) o
novém narození, naznačuje nám, že tím, kdo nás mění je Duch,
který vane odkudkoli jako vítr, takže jen slyšíme, jak hučí. Pouze Duch je schopen změnit náš postoj, změnit dějiny našeho
života, změnit naši příslušnost. Duch dává tuto sílu neučeným a
prostým lidem jako byli Petr a Jan, takže hlásají Ježíše Krista až
k tomu nejzazšímu svědectví – mučednictví:
„Cesta křesťanské odvahy je milost, kterou dává Duch svatý. Je
mnoho cest, kterými se můžeme ubírat a které nám také dávají určitou odvahu. Říká se: »Podívej, jakou má odvahu a jak se
rozhodl! A podívej na tamtoho, jak to dobře naplánoval a zorganizoval!« Ano, to pomáhá. Přitom je však nástrojem něčeho většího: Ducha. A když není Duch, můžeme dělat mnoho a spoustu
práce, ale není to k ničemu.“
Církev nás po Velikonocích připravuje k přijetí Ducha svatého.
Proto nyní – řekl papež v samotném závěru svého dnešního kázání v Domě sv. Marty - tímto slavením tajemství smrti a vzkříšení Ježíše Krista připomínáme dějiny spásy a prosíme o milost
přijmout Ducha, aby se nám dostalo pravé odvahy Jej hlásat.“
kázání papeže František 13. 4. 2015, www.radiovaticana.cz
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Modlitba za synodu o rodině
Katecheze papež Františka na generální audienci, nám. sv. Petra
v Římě, 25. března 2015, Zvěstování Páně
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
V našem cyklu katechezí o rodině bude dnešní etapa trochu
speciální, bude to zastavení k modlitbě. 25. března totiž církev
slaví svátek Zvěstování Páně, počátek mystéria Vtělení. Archanděl Gabriel navštíví skromnou nazaretskou dívku a zvěstuje
jí, že počne a porodí Božího Syna. Touto zvěstí Pán osvěcuje a
posiluje Mariinu víru stejně jako to potom učiní s jejím snoubencem Josefem, aby se Ježíš mohl narodit v lidské rodině.
Krásné je na tom, že se nám tím ukazuje, jak hluboce je v tajemství Vtělení podle Boží vůle zahrnuto nejenom početí v mateřském lůně, ale také přijetí do opravdové rodiny. Rád bych dnes
spolu s vámi rozjímal o kráse tohoto svazku, kráse této Boží blahosklonnosti. A můžeme to učinit společnou recitací modlitby
Zdrávas Maria, která je ve své první části tvořena právě těmi
slovy, jimiž se anděl obrátil k Panně Marii. Společně se modleme: Zdrávas Maria, milostiplná…
A nyní druhý aspekt. Na 25. března, slavnost Zvěstování Páně,
připadá v mnoha zemích Den pro život. V tento den před dvaceti lety sv. Jan Pavel II. podepsal encykliku Evangelium vitae. Na
připomínku tohoto výročí přišlo dnes na Svatopetrské náměstí mnoho členů Hnutí pro život. Ve zmíněné encyklice zaujímá
rodina ústřední postavení, neboť je lůnem lidského života. Slova mého ctěného předchůdce nám připomínají, že na počátku
dostal lidský pár od Boha požehnání, aby vytvářel společenství
lásky a života a bylo mu svěřeno poslání předávat život. Křesťanští manželé slavením svátosti manželství vyjadřují ochotu
toto požehnání s Kristovou milostí celý život ctít. Také církev
se slavnostně zavazuje, že bude pečovat o rodinu, která se z
ní rodí jako Boží dar po celý její život v dobrém i zlém. Spojení mezi církví a rodinou je posvátné a nezcizitelné. Církev jako
matka nikdy rodinu neopouští, i kdyby byla nejrůznějšími způsoby pošlapávána, zraňována a sužována. Ani když upadne do
hříchu anebo se od církve vzdálí, vždycky se všemožně snaží
rodinu opatrovat a uzdravovat, vybízet ji k obrácení a smiřovat
ji s Pánem.
Je-li však toto její úkol, pak je zřejmé, že církev potřebuje mnoho modlitby, aby byla s to jej neustále plnit. Modlitbu plnou
lásky k rodině a životu. Modlitbu, která se dovede radovat s
radujícími a trpět s trpícími.
A právě to jsme spolu s mými spolupracovníky chtěli dnes nabídnout, totiž opětovně se modlit za biskupskou synodu o rodině. Znovu tedy vybízíme k tomuto závazku až do příštího října,
kdy se řádné zasedání této synody bude konat. Rád bych, aby
tato modlitba, jakož i celé zasedání synody oživoval soucit Dobrého Pastýře se svým stádcem, zejména s lidmi a rodinami, které jsou z různých důvodů „vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře“ (Mt 9,36). Takto podporována a oživována Boží milostí bude
církev moci ještě usilovněji a jednotněji dosvědčovat pravdu o
Boží lásce a Jeho milosrdenství vůči rodinám celého světa, nevylučujíce žádnou ať už je uvnitř ovčince nebo mimo.
Prosím vás, abyste tuto modlitbu neopomíjeli. Všichni – papež,
kardinálové, biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice, věřící laici
– všichni jsme povoláni modlit se za synodu. Toho je zapotřebí a
nikoli řečí! Vybízím k modlitbě všechny i ty, kdo se cítí vzdálení,
anebo už nejsou zvyklí se modlit. Tato modlitba za synodu o

rodině je pro dobro všech. Dnes ráno jste dostali obrázek, který
máte v rukou. Schovejte si jej a noste s sebou, abyste v příštích
měsících mohli tuto modlitbu recitovat často a s posvátnou naléhavostí, jak nás o to žádal Ježíš. Nyní ji společně recitujme:
Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
zář opravdové lásky,
k vám se s důvěrou obracíme.
Svatá Rodino Nazaretská,
učiň z našich rodin
rovněž místa sdílení a modlitební večeřadla,
opravdové školy evangelia
a malé domácí církve.
Svatá Rodino Nazaretská,
ať už rodiny nikdy nezakoušejí
násilí, uzavřenost a rozdělení:
kdo je raněn nebo pohoršen,
ať rychle zakusí útěchu a zahojení.
Svatá Rodino Nazaretská,
kéž příští biskupský synod
probudí ve všech vědomí
posvátného a nezcizitelného charakteru rodiny,
její krásy v Božím plánu.
Ježíši, Maria a Josefe,
slyšte a vyslyšte naši prosbu.
Amen.“

Velký divotvůrce z Belgie
I když P. Paul von Moll (1824–1896) dosud nebyl prohlášen
za svatého, byl tento přívětivý kněz, benediktin – jako druhý
Vincent de Paul a podobný svatému faráři arskému – svým
působením znám daleko za hranicemi své vlámské domoviny. Jeho příslovečná láska patřila stejně tak chudým a trpícím,
jako i velkým tohoto světa. Všem ji prokazoval nespočetnými
uzdraveními, zázraky a upřímnými otcovskými radami. Svědkové té doby shrnuli jeho život do jediné věty ze Skutků apoštolů: „...chodil a konal dobro a uzdravoval všechny...; neboť
Bůh byl s ním.“ (Sk 10,38)
Franz Luyckx, budoucí P. Paul, vyrůstal jako syn zámožného rolníka ve vlámském městě Moll, v provincii Antverpy. Jako 24letý
vstoupil v roce 1848 do benediktinského kláštera v opatství
Termonde. O deset let později přijal kněžské svěcení a pro 34letého P. Paula von Moll započal intenzivní apoštolát modlitby
a odříkání.
Především však měl charisma konat zázraky a uzdravovat a tento dar věrně a oddaně využíval téměř čtyřicet let; až do konce
svého života. Bůh ho pověřil tímto vznešeným posláním, když
jednou v důsledku plicní nemoci téměř zemřel: „Lékaři mi už
neuměli pomoci. Tu se mi zjevil Ježíš spolu s nejblahoslavenější Pannou Marií, svatým Josefem a svatým Benediktem. Panna
Maria mě chytila za ruku a Spasitel položil svoji pravici na moji
hlavu a řekl mi: »Budiž uzdraven! Od nynějška budeš žít k útěše velkého množství lidí. Dám ti všechno, oč mě požádáš pro
druhé.« V tom okamžiku jsem byl uzdraven.“ Hrabě A. de Ségur
v pařížských novinách ĽUnivers o P. Paulovi napsal: „V plnění

svého božského poslání ustoupila jeho osoba zcela do pozadí,
a to až tak hodně, jako by on byl pouhým svědkem, pouhým
poslušným nástrojem. Ve své pokoře připisoval svoje charisma
konat zázraky svatému Benediktovi, avšak mezi svými vlámskými rodáky zanechal dojem velké svatosti.“
Ve dne v noci
S P. Paulem se dalo vždy počítat, protože spal jen málo, často
dokonce vestoje, opíraje se zády o stěnu (tuto metodu jednou
se šibalským mrknutím oka „doporučil“ i jednomu svému příteli). Od páté hodiny ráno na něho v klášteře čekaly zástupy lidí,
dokonce až z Ameriky. Hrabě de Ségur dále píše: „To, co duše na
tomto Božím muži nejvíce přitahovalo, byla jeho dobrota, jeho
milosrdenství, jeho jemný lidský soucit, což se spojovalo s jeho
nadpřirozenou prozíravostí. Svými rychlými a konkrétními odpověďmi pomohl každému odhalit a pochopit příčinu jeho nemoci či vnitřní zkoušky, stejně tak i poznat zaručené prostředky
a podmínky k dosažení žádaných milostí. Někdy jim ukázal i jejich nejtajnější skutky a nejskrytější myšlenky, v jejich duších
četl jako v otevřené knize.“
Nemocní, ochrnutí či slepí byli uzdraveni okamžitě, anebo když
splnili úkol, kterým byla modlitba či novéna ke svatému Benediktovi.
Němými svědky těchto uzdravení jsou stovky berel zanechaných v klášterním kostele. Jednoho těžce postiženého povzbuzoval: „Chlapče, polož svoji berlu na podstavec svatého Benedikta, pak budeš chodit!“ On tak učinil a hned se slzami radosti
vyběhl ven z kostela. Jinému zase přikázal: „Vezmi svoje berle
a při proměňování je polož na klekátko, na kterém se přijímá
Eucharistie!“ Mládenec poslechl a byl uzdraven. Skrze kněžské
ruce P. Paula se stalo tolik zázraků, že někdo jednou výstižně
poznamenal: „Člověk by si skoro myslel, že tento kněz koná zázraky ze zvyku a jakoby pro ukrácení času.“
Počet těch, kteří u P. Paula našli pomoc, se odhaduje na milion.
O to překvapivější je fakt, že benediktinští kněží – jak v městě
Termonde, tak i v klášteře Steenbrugge, který sám založil a kde
byl dlouhá léta převorem a zpovědníkem všech mnichů – o charismatu svého spolubratra téměř nic nevěděli. Stejně tak to
bylo i v opatství Affligem, které zažilo rozkvět právě v době jeho
působení. Každý si, přirozeně, všiml popularity tohoto skromného a zdrženlivého mnicha. Devět desetin všech návštěv kláštera – ať už z domova, či ze zahraničí – přicházelo kvůli němu,
právě tak jako záplava dopisů z Belgie, Francie, Německa, Anglie, Holandska, Rakouska, Itálie a Ameriky. I přesto spolubratři
nedokázali pochopit jeho výjimečné charisma. Před jejich zraky
zůstalo natolik skryto, že mladý P. Benedikt z kláštera Steenbrugge, těžce nemocný tuberkulózou, šel na prosebnou pouť za
uzdravení do Lurd. Prorok ve vlastním domě nic neznamenal!
O to víc si ho vážil biskup Faict z města Brugge, který řekl: „Otec
Paul von Moll je světec!“
Mnohá vyslyšení
Nejednou se stalo, že tento dobrotivý divotvůrce už vyčkával
u brány, zda se tam neobjeví nějaká „ztracená ovečka“. Zvon u
klášterní brány se ozýval dokonce i v noci. Jak překvapený byl
jistý mladý muž, když mu v jednu hodinu v noci otevřel na cestu
připravený sám P. Paul, pro něhož přišel kvůli svému umírajícímu bratrovi! Po vysloužení svátostí řekl P. Paul nemocnému:
„Už byl nejvyšší čas! Kdybych nepřišel, tuto noc byste nepřežil.
Nyní se ale uzdravíte a dožijete se vysokého věku.“ Rovněž hospodyně jistého faráře z města Gent, která měla rakovinový nádor na páteři, byla překvapená, že P. Paul ji už očekával a vítal
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ji se slovy: „Dnes jsem měl odcestovat, ale jelikož jsem věděl,
že přijdete, zůstal jsem sám doma. Ano, samozřejmě, pomohu
vám. Musím vám pomoci, jelikož vím, jak se léčí rakovina.“ Dal jí
medailku svatého Benedikta a vyzval ji, aby se k němu pomodlila novénu. Udělala to a zanedlouho byla z rakoviny vyléčena.
Dne 19. března 1878 cestovala jistá řeholní sestra s ochrnutým,
němým děvčetem, sirotkem, do města Termonde a starostlivě
přemýšlela, jak se – dopředu neohlášená – dostane ze stanice do vzdáleného kláštera. Sotva přišly do města, přistoupil k
nim jeden kočí a řekl: „Sestřičko, otec Paul mě pověřil, abych
vás obě přivezl do kláštera a po obědě znovu pro vás přišel.“
Když P. Paul spatřil malého sirotka, slíbil jí: „Budeš uzdravena.“
A pak se obrátil k sestře: „Pomodlete se dvě novény, a pokud
to nebude stačit, pomodlete se třetí!“ Jednou ráno, na začátku
třetí novény, ochrnuté a němé dítě bez jakékoliv námahy vstalo
z postele a živě začalo hovořit. Také dceru jednoho kováře z Vieux-Dieu, která byla krátce před těžkou operací, přivezli rodiče
k P. Paulovi do kláštera v Termonde. Ačkoliv je nikdy předtím
neviděl, při pohledu na ně plný soucitu řekl: „Už včera jsem na
vás čekal v Antverpách. Vaše dcera bude uzdravena.“
Podle názoru tohoto svatě žijícího benediktina si lidé od něho
nikdy nevyprošovali dost. Při rozloučení se často s dětskou naléhavostí zeptal: „Doma jsou všichni zdrávi? Nechcete si už nic
více vyprosit?“
Po přečtení dopisu jistého učence byl velmi zklamán: „Ale vždyť
on o nic nežádá!“ Jednoho dobrého přítele z obce Oostkamp
povzbudil: „Žádej si ode mne, co jen chceš, a já ti to vyprosím.“
P. Paul von Moll nevynechal žádnou příležitost, aby nevyužil
svoje charisma. Jednou v aleji kláštera Steenbrugge potkal na
procházce žákyně a všiml si mezi nimi jedné dívky se širokým
kloboukem na hlavě. P. Paul jí jej sundal z hlavy a řekl: „Moje
malá, tvoje oči jsou velmi nemocné. Musíš být bezpodmínečně
uzdravena. Vezmi si medailku, nos ji a pěkně se modli k svatému
Benediktovi.“ Dva dny nato její oční nemoc zcela zmizela.
Jindy přišel P. Paul v Antverpách na jedno staveniště, kde pracovalo 20 dělníků. Obrátil se na jednoho z nich, který měl ovázanou ruku. Povzbuzoval ho: „Nezahálejte! Do práce! Odvažte
si obvaz ze své vykloubené ruky!“ Dělník poslechl a hned bez
jakékoliv bolesti odtlačil těžká kolečka.
Jednou P. Paul docela jednoduše řekl jisté ženě, kterou uzdravil: „Buďte tak laskavá a pozvěte všechny vaše známé a přátele,
kteří jsou nemocní, aby mě navštívili, a já je všechny uzdravím.“
A jednou v neděli z kazatelny vyhlásil: „Už dlouho mezi vámi
nebudu. Vy všichni, které něco tíží, a všichni, kteří máte starost
o svůj dobytek, přijďte ke mně a já vám všem pomohu.“
Moc nad zvířaty a přírodou
P. Paul von Moll, podobně jako jeho nebeský patron svatý Pavel, se skutečně stal vším pro všechny. Jeden statkář z blízkosti
kláštera Steenbrugge vzpomínal: „On byl skutečně zosobněnou
dobrotou, pravým otcem, splnil nám dokonce i ta nejtajnější
přání. Jeho příchod byl pokaždé požehnáním. Měl soucit i se
zvířaty. Když jedno tele ve stáji dokonávalo, naklonil se nad sotva dýchající zvíře, něžně je pohladil a řekl: »Už je mu lépe, ano,
zdá se, že je uzdraveno. Napojte je!« Když jsme před telátko
postavili vědro s vodou, hned vyskočilo, pilo plnými doušky a
bylo čilé, jako by se nic nestalo.“
Existuje nespočet příkladů, které ukazují na mocnou pomoc
P. Paula – ať už při nákazách dobytka, v čase nebezpečí bouřky
a krupobití v době žní, anebo při přemnožení housenek, červů, pavouků, slimáků a hmyzu na poli. Vzpomeňme jen jednu
pěknou příhodu: Když na poli s krmnou řepou způsobily velkou
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škodu různé druhy hmyzu, obrátil se majitel na známého divotvůrce, který mu přikázal: „Zakopej dvě medailky svatého Benedikta příčně v protilehlých koutech svého pole!“ Rolník poslechl
a přesně si zapamatoval místo, kam do země vložil obě medailky, aby později našel tuto vzácnou vzpomínku na P. Paula. Hned
druhý den na poli už žádný škodlivý hmyz nebyl. Zvědavostí poháněný rolník vykopal medailky, které ke svému údivu našel obklopené desítkami tisíc kusů uschlého hmyzu. Pečlivě uschoval
jedinečnou „sbírku hmyzu“ a nakonec ji přinesl jako důkaz o zázračné moci světce do benediktinského kláštera. Dokonce i po
smrti P. Paula se udály nápadné, veterinárně ověřené zázraky,
když rolníci plní důvěry přiložili medailku svatého Benedikta k
nemocným zvířatům anebo ji zavěsili ve stáji; často tam umístili
dopis či obrázek divotvůrce.
V městech a na cestách
Mnoho návštěv konal P. Paul von Moll v Antverpách, Bruselu a
Mechelenu. Sotva se zpráva o jeho příchodu rozšířila, přicházely stovky hledajících pomoc a na cestě se tvořily dlouhé řady čekajících. Mnich, který znal nouzi utrápených lépe než oni sami,
se s nimi modlil, uzdravoval, žehnal, dával rady při volbě povolání, prorokoval budoucnost, odhaloval jejich skryté hříchy,
vedl k lítosti a ke zpovědi. Přinášel útěchu i do mnohých belgických klášterů, nemocnic, domovů a věznic. Všude uzdravoval s
takovou pokorou a přirozeností, že to budilo dojem, jako by to
bylo pro něho to nejsamozřejmější na světě. Slova, která říkal
nemocným lidem, byla jednoduchá: „Jste nemocní; neznepokojujte se; pomodlíme se spolu a zítra budete zdrávi.“
Také svoje nesčetné cesty vlakem, vždy třetí třídou, využíval
P. Paul k tomu, aby obdaroval spolucestující nečekanými milostmi. Jeden benediktin z anglického opatství Downside napsal o své zkušenosti v čekárně železniční stanice města Brugge: „Všichni jsme tam mlčky seděli, když vstoupil řeholník se
zavřeným breviářem. Jeho benediktinský hábit byl snad kdysi
černý; i jeho klobouk byl starý a střevíce obnošené. »To je otec
Paul z kláštera Steenbrugge,« zašeptal mi jistý kněz. A já jsem
měl radost, že jsem viděl toho dobrého muže, o kterém jsem
už tolik slyšel. Tu vstoupila do čekárny stará žena, šla rovnou
k P. Paulovi a prosila ho, zda by jej mohla brzy navštívit v klášteře. »Jen mi povykládejte o vašich starostech tady,« povzbudil
ji. »Ale můj vlak přijede hned,« odpověděla. »Nic se nebojte,
bude mít zpoždění dvacet minut!« prorokoval kněz. Když to
uslyšel přednosta stanice, hlasitě se rozesmál. Ale žena začala
klidně předkládat svoje úmysly shrbenému mnichovi. Vlak přijel – opravdu přesně s dvacetiminutovým zpožděním.“
Jindy se při cestě vlakem z Antverp do obce Stabroek najednou
po osmi kilometrech pokazila parní lokomotiva. Když se čekalo
na náhradu, cestující vystoupili a udělali si piknik na otevřeném
prostranství. Dobrý kněz se však vydal na cestu a řekl: „Jen se
podíváme, zda je porucha na stroji tak velká, jak nám to namluvili.“ U lokomotivy stáli dva bezradní strojvedoucí a několik
spolucestujících, mezi nimi i jeden pán s vycházkovou holí. Tu
si otec benediktin bez okolků půjčil a strčil ji do nejbližší roury.
Když se v ní vrtal, obrátil se na oba strojvedoucí: „Zdá se mi, že
je tato roura ucpaná. Vyčistěte ji!“ Oba se nahlas vysmáli starému mnichovi, který chtěl opravit lokomotivu vycházkovou holí.
Také okolostojící potřásali hlavami. „Zkuste to,“ přikázal kněz
teď už vážným tónem. „Dejte se do práce! Bude dobře fungovat,
protože jsem to já, kdo vám to říká!“ Tu oba strojvedoucí ihned
poslechli, jakoby donuceni vyšší autoritou, a k velkému úžasu
všech se vlak dal do pohybu.

Všechno má svoji cenu
Byli i takoví, kteří si ho dobírali jako „obchodníka s medailkami“
a dělali si z něho posměch. Většinou stačil, jako u P. Pia, jeden
jediný pohled tohoto světce a ti, kdo ho podceňovali, osočovali
či pronásledovali, padli přemoženi milostí na kolena a následovali ho do zpovědnice, kde jim odhalil nejtajnější hříchy jejich
života. Ale pouze zvenku vypadaly některé věci jako hračka. „Až
poslední den se lidé dozvědí, co jsem vytrpěl. V noci často přichází satan a mučí mě, ale nemohu si stěžovat, protože mě utěšuje Matka Boží,“ svěřil se P. Paul jedné řeholnici. Skutečně přinášel za každou darovanou milost oběť z lásky. Často se dlouho
modlil u nemocných a vnitřně tak velmi trpěl spolu s nimi, že
mu na čele vystoupily kapky potu. Nejednou ho bylo slyšet, jak
řekl: „Mnoho mě stálo dosáhnout této milosti.“
Jiným přislíbil: „Pomohu vám nést váš kříž. Modlím se s vámi.“
Tak to bylo v případě jednoho starého muže, který se v klášterním kostele o berlích a jen s námahou vlekl k P. Paulovi. Ten
ho tam však nechal stát a dvakrát se pomodlil křížovou cestu,
než starci vzal hole a položil je k soše sv. Benedikta. Nyní to byl
vděčný stařec, který se sám od sebe, bez námahy a plný zbožnosti pomodlil křížovou cestu.
„Z lásky k Tobě, Ježíši!“
Jedné duchovní dceři napsal do Antverp: „Vyčítali mi, že jsem
vždy kázal o Boží lásce. Tak jsem s tím přestal, ale Bůh mi dal
pochopit, že ve všech kázáních, přednáškách a zpovědích musím mluvit o jeho velké lásce k lidem!“ Neobyčejně krásné jsou
jeho nespočetné dopisy, v nichž prosícím o pomoc, přátelům i
neznámým osobám psal o Boží lásce, která z jeho přeplněného
srdce přímo proudila. „Někdy jsem jí tak naplněn, že v sobě cítím dostatek síly k tomu, abych obrátil celý svět.“
Ví se, že zanícený diskutér často vyšel ze zpovědnice až ve 23
hodin a v jeho cele na něho už čekalo mnoho duší z očistce, aby
od něho získaly útěchu a osvobození. Kdy tedy P. Paul vybavoval svůj enormní korespondenční apoštolát, když dostával 30
dopisů denně? Nedivme se, že jednou napsal: „Nemějte mi to
za zlé, když budu stručný, protože mi schází čas. Jsem přetížený
prací a hromadami dopisů!“ Tajemství, proč přece jen dokázal
všechno starostlivě vybavit, prozradil jednomu důvěrníkovi:
„Jsem vždy spojen s mým milým Pánem. On sám mi diktuje,
co mám napsat. Boží láska je mým bohatstvím, mou radostí,
mým pokrmem, mým pokladem, mojí útěchou, mým životem,
mým vším.“ Proto začínal každý dopis stejnými slovy: „Z lásky
k Tobě, Ježíši!“ Potom si lidé v dopise mohli přečíst kupříkladu následující: „Kde chceš hledat a najít Boží lásku, když ne v
Eucharistii? Zde je Ježíšova láska viditelná a vystavená k úctě.
Často si s Ním povídej! Podívej se, co jen On vytrpěl z lásky k
nám lidem: opovržení, potupu, údery, rány a nakonec smrt na
kříži. Ano, Bůh dělá vše pro lidi. Budu se modlit, aby ti dal Ježíš
poznat hodnotu kříže, protože jako apoštolové, tak i dnes každý utíká před křížem. Jen tu a tam někdo řekne: »Z lásky k Tobě,
Ježíši!« Tento povzdech lásky je však jakoby otvorem ve tvém
srdci, přes který okamžitě vniká Boží láska. V takových chvílích,
když necítíš žádnou lásku nebo jen málo lásky, nereptej. Ďábel
dělá všechno, co je v jeho moci, jen aby tě odradil od Ježíšovy
lásky. Tehdy pověz v srdci: »Ó Ježíši, necítím žádnou lásku, ale
v naději, že mi daruješ ještě více lásky, to přijímám s láskou.«“
Otevřeně, ale bez stěžování, se svěřil jedné řeholnici: „Pracoval jsem až do vyčerpání svých sil. Ale do posledního okamžiku
mi nebude ležet na srdci nic důležitějšího než to, abych miloval
Boha tou nejněžnější a nejvlídnější láskou a abych to přál všem
lidem na celé zemi.“

Také slib, který dal P. Paul svému blízkému příteli z obce Oostkamp, si může vzít k srdci každý, kdo se s důvěrou obrátí na tohoto velkého divotvůrce: „Když jednou budu v nebi, tak mě o to
více pros! Pak budu mít dost času na to, abych se o tebe staral,
a moje moc bude ještě větší.“ On svoje slovo dodržel!
P. Paul von Moll zemřel 24. února 1896 na vodnatelnost. Jeho
tělo, které po třech letech našli neporušené, dnes odpočívá
v kostele opatství v městě Termonde, kde mnoho hořících svíček svědčí o nekončící oblíbenosti tohoto (nekanonizovaného)
světce mezi lidmi. Dodnes se na jeho hrobě dějí zázraky a ze
všech stran přicházejí svědectví o zázračně vyslyšených modlitbách.
Převzato z časopisu Světlo 08/2015, vybral o. Pavel

Sebe i druhé ke mně dones!
Prožíváme přípravu na Národní eucharistický kongres, který
bude mít vyvrcholení v sobotu 17. 10. 2015 v Brně. Chci k této
příležitosti připojit své postřehy a zkušenost.
Stalo se mi při návratu z jedné pouti do Litmanové, že jsem za
volantem auta pociťoval značnou únavu. Řidiči to určitě znají, když auto začíná pomalu uplavávat tu vpravo, tu vlevo, bez
ohledu na to, že cesta vede přímo. Většinou mám v autě sestavu těch, kteří nemají oprávnění řídit, a tak to zbývá na nás dvou
- anděl strážný a já. A cesta, která začíná v noci, obnáší necelých
300 km tam a stejnou porci zpět. Na samotném poutním místě
je člověk také rád při smyslech a vnímavý, takže není se co divit, že „vlezlá vdova“ únava, která přichází se sladkou nabídkou
spánku, se ohlásí.
A tak byla zde. Ale také začala hodina Božího milosrdenství tedy 15. hodina. V tom čase bývá v neděli na slovenském rádiu
Lumen přímý přenos z jednoho z kostelů slavení eucharistické
adorace spojené s modlitbou Korunky Božího milosrdenství a
svátostného požehnání. Naladil jsem rádio a spojili jsme se v
modlitbě. Pozoroval jsem, že během opakování modlitby korunky byla ta „vlezlá vdova“ úspěšná už u všech mých spolupoutníků, takže kolem mne se vznášel „duch“ Getseman. Teď
jsem byl na řadě já. Přiznávám, že jsem při zbytku pudu sebezáchovy uvažoval, že auto odstavím. Ale lákalo mě to ještě
dotáhnout zbylých 20 km do Ružomberoku, kde jsme se chtěli
zastavit v klášteře.
Korunka končila zvoláním - Svatý Bože, Svatý silný... a byla příprava ke svátostnému požehnání. A já v té své bídě a už skoro
polapen a uchvácen nabídkami „vlezlé vdovy“, jsem všechnu
svou naději a důvěru vložil do tohoto svátostného požehnání.
Ozvaly se zvonky na začátku požehnání, já jsem udělal znamení
kříže ve spojení s těmi, kteří přijímali požehnání v kostele a v
tom se to stalo. Jako by na mne někdo vylil proud oživující síly a
já byl úplně čilý, bystrý jak rys ostrovid a schopný nejen dorazit
zbývajících 20 km, ale v tu chvíli jsem dostal takovou sílu, že
bych snad byl schopen jet na jeden zátah „durch“ republikou
až do Rozvadova. Zajímavé ovšem bylo, že požehnání vůbec nic
neudělalo s těmi, kteří se mnou byli v autě. Dál to tam bylo
jak na „pile u Křižana“. Takže jsem jim to vše potom sděloval
dodatečně.
Proč to píšu? V dnešní době je to samé Fitness nebo Wellness a
nevím jaké „ness“. Ale zdá se mi, že je možné také slyšet Ježíšovo - Sebe i druhé ke mně dones! A my máme příležitost to pravidelně naplnit. Je možné každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou
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být s Ním v adoraci a pojmout to třeba jako pravidelnou ambulantní zdravotní prohlídku a návštěvu svého osobního Lékaře
nebo konzultaci s Tím, který zná problémy i jejich řešení, nebo
jen být s Ním. Mystici k tomu nepotřebují nic. Nám nemystikům
prospěje, když si do tohoto Fitness vezmeme Písmo svaté, abychom se otevřeli zdraví přinášejícímu dialogu.
A na První pátek je nabídka adorace časově bohatší. Je možné ji pojmout jako pozvání do lázní. Není třeba žádné protekce,
žádných doporučení, žádných poplatků. Výsledky léčby a pobytu v tomto Wellness jsou garantovány. Stačí se poradit s jistou
Marií z Betánie.
Když jsem ještě sportoval, líbilo se mi, když jsem tu a tam zavítal do Podkrkonoší, kde se říká: "Přijďte pobejt." Tuším, že
i v tomto roce Národního eucharistického kongresu, Ježíš daleko intenzivněji volá a to nejen v končinách Podkrkonoší, ale i na
Valašsku: "Přijďte pobejt."
No a kapitola svátostného požehnání je sama o sobě, jak se říká
u nás po valašsku - par excellence. Ježíš, kterému je dána veškerá moc na nebi i na zemi, který se s námi o všechno rozdělil, se
v čase požehnání s námi dělí o tuto moc. Dává nám svou plnou
moc být laskavý, trpělivý, pokojný, odpouštějící atd. Být v tomto světě v jeho moci a být jako On.
Tož, ať mi někdo řekne, ke komu bychom my nemocní měli jít?
(omlouvám se těm, které jsem pohoršil, když jsem vznešené skutečnosti nazval světskými pojmy)
Václav Chládek

a pěstovat naše vztahy i náš vnitřní život. Tyto čtyři věty a jejich
citový náboj nám mohou pomoci důstojně a poctivě vyřešit obtíže mezilidských vztahů.

Poděkování

Touto cestou bych rád poděkoval všem zaměstnancům i kněžím
z Institutu Krista Velekněze, Domovu pro seniory Panny Marie
Královny v Choryni, kteří se starali pět let o naši maminku Ludmilu Kutálkovou. Jejich péče byla vždy láskyplná a citlivá k jejím
osobním potřebám. Byla dlouhodobě upoutána na lůžko a péče
kolem ní byla velmi náročná. Díky starostlivosti o její tělesné i
duchovní potřeby prožila maminka zbytek svého života v téměř
domácí péči.
		
Pán Bůh zaplať vám všem!
Karel Kutálek s rodinou

Mariánské informace

• Je možné si zakoupit videozáznam z duchovní obnovy
15. 2. 2015 za účasti P. Marinka Šakoty z Medžugorje. Cena dobrovolná, min. 100,- Kč.
• Přijímám přihlášky na pouť Fatimského apoštolátu do
Medžugorje ve dnech 23. - 29. 8. 2015.
• 12. května začnou opět na TV Noe přímé přenosy modlitby
sv. růžence z Fatimy v předvečer Fatimských dnů. Začátek vždy
ve 22.30 hod.
Václav Chládek

Knihy prodávané v letošním roce
1. Immaculée Ilibagiza - Růženec mi zachránil život
Autorka knih Přežila jsem, Odpustila jsem, Panna Maria kibežská a Chlapec, který se setkal s Ježíšem (spolu se Stevem Erwinem), se narodila ve Rwandě a studovala na Rwandské národní
univerzitě. Genocida v roce 1994 ji připravila o většinu rodiny. V
této knize se s námi svěžím, prostým způsobem dělí o své osobní
zkušenosti s celoživotním objevováním moci a krásy růžence.
2. Marek Orko Vácha - Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření
podle knihy Genesis
V textu je diskutován vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první
kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní pozornost
je pak věnována třem zprávám o stvoření knihy Genesis a vztahu těchto textů k moderní vědě, jakož i současným oficiálním
textům katolické církve souvisejícími s evoluční myšlenkou.
3. Youcat - svátost smíření
Další publikace z řady YOUCAT se zaměřuje na svátost smíření
jako na nový začátek - Update! Opět ji doplňují přitažlivé ilustrace, fotografie či citáty svatých.

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí, Lešná
Štěpán Pobořil
Lenka Žarloková
Terezie Dřímalová
Tomáš Jiří Masařík
Štěpán Minařík
Noemi Hovorková

Alžběta Marušáková
Filip Hanusek
Jakub Glogar
David Glogar
Ondřej Žlebek

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí

4. Nello Scavo - Bergogliův seznam
Kniha italského investigativního novináře Nella Scava, známého
mimo jiné svým nesmlouvavým postojem proti sicilské mafii. Za
svůj zrod vděčí tato kniha „novinářské zvědavosti“, díky níž se
Scavo pustil do mravenčí práce zkoumání okolností Bergogliova
působení v čele jezuitského řádu v Argentině v období vlády vojenské junty (1976-1983).

Jiří Sadílek *9. 6. 1937 †10. 3. 2015, Janáčkova 654
Josef Švajda *17. 8. 1933 †14. 3. 2015, Blahoslavova 259/31
Marie Dobiášová *27. 4. 1932 †13. 3. 2015, Hrachovec 161
František Klátil *27. 5. 1938 †14. 3. 2015, Zd. Fibicha 1209
Zdeňka Krmelová *10. 3. 1929 †19. 3. 2015, Písečná 1159
Anežka Kozlovská *23. 11. 1935 †20. 3. 2015, Zd. Fibicha 1216
Jarmila Vlčková *7. 1. 1922 †27. 3. 2015, Podlesí 304
Marie Škerenčáková *3. 4. 1933 †7. 4. 2015, Na Šištotě 627
Rudolf Pecha *6. 4. 1950 †8. 4. 2015, Jiráskova
Marie Krhovjáková *23. 1. 1935 †10. 4. 2015, Poličná 326

5. Ira Byock - Čtyři klíče k životu
Čtyři jednoduché věty – Prosím, odpusť mi, Odpouštím ti, Děkuji
a Mám tě rád – mají obrovskou moc, díky níž dokážou napravit

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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Farní batole aneb když spolčo
slaví 1. narozeniny

Návštěva diecézního centra života mládeže Vesmír

Po více než roční existenci pátečního společenství bychom se
s vámi rádi podělili o zlomek z mnoha našich společných zážitků.
Je to už celých 14 měsíců, co se scházíme každý týden na faře,
abychom společně Bohu děkovali za vše, co v našich životech
vykonal, abychom si společně naslouchali a povzbuzovali se
a také se radovali z toho, co obyčejně neobyčejného a krásného
můžeme v našich životech prožívat. Kdybychom mohli ukázat
momentky ze všech společných akcí, zabralo by to celé číslo
Života farností, zde jen malá ukázka.

Víkendový pobyt na Soláni

Plesová sezóna, i veřící lidé se umí bavit

P. Karel Hořák a přednáška na téma: Svatá zpověď

Návštěva pana děkana nás velice povzbudila

Někteří z nás se účastnili setkání animátorů v Třešti
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Pozvánka

Ukážeš mi cestu života, plnost radosti před tvou tváří. (Žalm 16,11)
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