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Po celý život budu chválit Pána!
Má duše vychází z propasti,
z přehluboké jámy...
Beru si křídla svého Spasitele...
Oh, jak sladké je být u tebe!
Ó můj Spasiteli, tvoje jméno je veliké.
Naplňuje nebe! Vše ho chválí
a je naplněno radostí v jeho přítomnosti
Dává mi křídla, abych létala;
dává mi tisíc květů,
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abych je sypala po cestě, kterou vidím;
dal mi do rukou košík kvítí,
všichni přátelé si mohou sbírat!
Celou cestu jsem sypala.
Přátelé i nepřátelé spěchali si brát.
Nebe i země, vše se usmívalo
svým neposkvrněným úsměvem.
Láska je veliká!...
Hymnus karmelitánské mystičky, zakladatelky kláštera v Betlémě,
svaté Marie od Ukřižovaného Ježíše (vl. jménem Mariam Baouardy;
1846-1878, svatořečena papežem Františkem 17. května 2015)
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Poděkování Jiřímu Bětuňákovi
Když vejdete hlavním vchodem od náměstí do farního kostela
ve Valašském Meziříčí, ocitnete se v tzv. žebračně. Kromě dvou
pokladniček tam uviďte celou řadu nástěnek. Čte je někdo?
Dnes vám chci prozradit, že první nástěnku na levé straně (pod
křížem) již léta pečlivě připravuje Jiří Bětuňák z Poličné. Jednu
z těchto nástěnek jsem tentokrát umístil na druhou stranu Života farností. Kromě toho, že je to opravdu zajímavý text, bych
chtěl využít této příležitosti, abych Jiřímu nejenom za tuto práci
poděkoval. Jsem rád, že neodmítl mou prosbu a napsal nám
něco o sobě i o tom, jak a proč tyto nástěnky dělá, případně
jaké je jejich další využití v jiných farnostech.
o. Pavel

Nástěnky v předsíni našeho kostela
Skromný začátek
V roce 1973 mě požádal br. Ludvík Dřímal, nynější jáhen, abych
mu pomohl při přípravě nástěnek v předsíni našeho farního
kostela (za hlavním vchodem). Sdělil mi, že máme k dispozici
dvě skřínky a každý z nás by měl na starosti jednu z nich. Nabídku jsem přijal za předpokladu, že budou splněny dvě podmínky. První podmínkou bylo, že texty mi budou vždy dány a za
jejich správnost bude odpovídat on sám. Druhou podmínkou
bylo incognito. Nástěnka měla být udělána jako list, který by
se po vyjmutí ze skříňky posílal do dalších farností na Moravě a
v Čechách, o kterých věděl Ludvík sám. Výměna se pak konala
každé tři týdny a termín musel být přísně dodržován, aby nebyl narušen jejich koloběh. Texty nástěnek musely být předem
předloženy tehdejšímu duchovnímu správci P. Antonínu Krupicovi. Nešlo ani tak o správnost po stránce teologické, protože
se vědělo, že Ludvík je v teologických otázkách na úrovni, špíše
šlo o záležitosti bezpečnosti. Nezapomeňme, že to byla doba
přísného dozoru nad církvemi, zejména nad katolickou. Přítomnost estébáků při mši svaté nám byla známa. O některých jsme
to věděli, jiní se svým chováním v kostele prozradili sami.
Nečekaná změna
Zmíněná spolupráce a Ludvíkův systém fungoval bez větších
potíží do léta roku 1985, kdy u nás nastoupil jako kaplan P. Petr
Siostrzonek, nynější břevnovský převor. Rozhodl se, že mi bude
texty dodávat, což vzorně plnil. Dokonce mi poskytoval i obrázkový materiál, který získával asi z Polska. Po roce působení v naší farnosti byl však přeložen jako kaplan do Olomouce,
kde mu byl na jaře roku 1987 odebrán státní souhlas. Vrátil se
k nám do Valašského Meziříčí (bydlel v řadovce na Šafaříkově
ulici u paní Kolovrátníkové) a našel si zaměstnání v rožnovské
Tesle. Mši svatou sloužil tajně v rodinách a malých společenstvích, která už v té době existovala a nová vznikala. Vše se
konalo za přísného utajení a Petr měl pro slavení bohoslužby
vše perfektně připraveno. Dokonce měl pro tento účel i zvláštní
úbor podobný dalmatice (tzv. albokasule) v krásné modré mariánské barvě.
Postupem času však za těchto okolností nebyla možná další
spolupráce. Proto jsem se obrátil na nového kaplana P. Františka Eliáše, který nastoupil na místo P. Petra. Když jsem ho požádal o spolupráci, odpověděl, že to jistě zvládnu sám. Pomoc mi
však přesto přišla, a to dokonce z Říma a z Francie.
V té době jsem dostal informaci, že je možno bezplatně získávat

knihy z náboženské edice Křesťanské akademie v Římě, jestliže
o to požádáme a pošleme vlastní adresu. Toho jsem hned využil
a čekal na odpověď, která přišla asi za půl roku. Bylo mi jen
sděleno, že moje adresa byla předána na kompetentní místa a
mému požadavku bude vyhověno. Brzy pak začaly docházet balíčky knih, z nichž některé zabavila cenzura, většina z nich však
byla doručena.
V té době se ozval jeden pedagog z církevní školy ve Francii,
otec tří dcer s nabídkou, že by si chtěl s naší rodinou dopisovat
(adresu měl pravděpodobně z Říma). Nabídku jsem přijal a uvítal i jeho ochotu posílat mi časopisy s náboženským obsahem.
Na nástěnky jsem pak používal z těchto tiskovin barevné obrázky i vhodné texty.
Současnost
Přišel rok 1989 a konečně jsme se dočkali náboženské svobody i nových nebývalých možností. Obrovské množství tiskovin
s náboženským obsahem, barevných časopisů, různých drobných publikací, které nabízejí jednotlivé řády a kongregace, se
staly pro přípravu nástěnek velkou pomocí. Úžasnou pomůckou pro nástěnkáře jsou dnes kopírovací přístroje barvotisků a
není tedy už tolik potřebné užívat vlastních kreseb a výtvorů,
jak tomu bylo zejména v počátečních letech.
V počátcích, kdy za obsah nástěnky odpovídal Ludvík Dřímal,
měly texty spíše formu katecheze a jejich náplní byla liturgie
po II. vatikánském koncilu, jednotlivé svátosti, později to byli
světci. V pozdějších letech již byla volena témata s ohledem na
církevní a občanský rok, dění v církvi, ve farnosti, v rodinách,
připomínky čtenářů apod. Z periodik jsem užíval hlavně Teologické texty, z francouštiny Feu et lumiere (Oheň a světlo), Prions en Eglise (Modleme se v Církvi) a další naše a cizí. Z autorů
T. Špidlík, J. Hlouch, J. Škarvada, L. Grignion, A. Pereira, K. Wojtyla, L. Kubíček, F. Kowalská aj.
Jak vznikne nástěnka
Nebudu popisovat postup při vlastní tvorbě, což by vyžadovalo
další kapitolku. Ten si vytvoří každý sám podle svých schopností a možností. Jen připomenu, na co se nesmí zapomenout. Za
nejdůležitější považuji soustavnou modlitbu k Duchu svatému,
aby mě vedl při vyhledávání a volbě tématu, ilustrace a pak při
vlastní práci. Další úmysl je za čtenáře, aby to, co je na nástěnce
napsáno, přineslo duchovní užitek i radostnější život. Zároveň
prosím o modlitbu na stejné úmysly všechny, kteří nástěnky
čtou, případně ode mne žádají texty. Nástěnky jsou vyměňovány každý měsíc s výjimkou prázdinn, kdy se mění za dva měsíce.
Závěrem bych chtěl jen říct, že s přibývajícím věkem ruka slábne, ztrácí jistotu. Též obtíží, které přináší stáří, přibývá. Avšak
žiji v naději, že se najde někdo mladší a převezme štafetu, obohatí naše nástěnky novými nápady, pokud snad naši věřící budou mít o ně ještě zájem.
			
Ad maiorem Dei gloriam!
Jiří Bětuňák

Křesťanské hudební festivaly
Nedávno jste možná v kostele slyšeli přímluvu, která byl mimořádně vložena do přímluvných modliteb. Byla to prosba za
křesťanské hudební festivaly, za jejich pořadatele, hudebníky
i posluchače. Chtěl bych tuto prosbu zopakovat i v Životě farností. Blíží se doba, kdy různých hudebních festivalů bude velmi
mnoho. Mezi nimi není málo takových, které pořádají křesťané.
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Někdy katolíci, jindy evangelíci, někdy společně. Tu a tam nějaký křesťanský interpret vystoupí i na velkém hudebním festivalu (např. Colours of Ostrava). Pomodleme se tedy společně tuto
modlitbu:
Duchu svatý, ty inspiruješ umělce, aby vytvářeli umění, které
činí člověka lepším.
Duchu svatý, ty dokážeš proměnit chaos v organizovaný řád.
Duchu svatý, ty se dotýkáš lidských srdcí, když slyší poselství o
Boží lásce.
Prosíme tě, učiň si z křesťanských hudebníků své nástroje, inspiruj textaře, skladatele a buď v ústech interpretů. Pomáhej také
těm, kteří křesťanské hudební festivaly připravují a organizují.
Ať vytvářejí program podle tvé vůle. Především tě prosíme za
posluchače a návštěvníky těchto festivalů, ať nepřeslechnou tvé
poselství a tvé slovo. Ať to, co uslyší, přináší i nadále dobré ovoce v jejich každodenním životě.
o. Pavel

Duch svatý, biřmovanci a my
Blíží se Letnice – Slavnost Seslání Ducha svatého. Z určitého
pohledu jakýsi vrchol celého roku. Co by nám pomohlo, kdyby
se Ježíš narodil, zemřel za nás na kříži a vstal z mrtvých, kdyby
nám nedal do srdce svého Ducha – Ducha svatého. Častokrát
opakuji, že pokud se my dospělí nebudeme těšit na Ducha svatého a jeho dary, jako se malé děti těší na dárky pod vánočním
stromečkem, příliš se toho v našem životě k dobrému nezmění.
Ve farnosti Valašské Meziříčí bychom Letnice měli letos prožívat s ještě větším nadšením, už jen proto, že se asi šedesát biřmovanců připravuje na biřmování, které bude v sobotu 26. září
v 10 hodin ve farním kostele. Znovu prosím farníky, aby se za
biřmovance modlili. Vzadu v krabičce u kancionálů zůstalo ještě
několik jmen, ze kterých si můžete poslepu svého biřmovance
vylosovat. Pak můžete odevzdat jakousi písemnou přihlášku
k těmto modlitbám, která je rovněž u kancionálů.
Bude zajímavé, když se postupně některé dvojice (modlící se
biřmovanec) setkají nebo seznámí. Může z toho být i duchovní
přátelství, které obohatí jak biřmovance, tak i modlitebníky.
o. Pavel

druhým. Hodně mi také pomáhá korunka Božího milosrdenství.“
Opět mě to velmi potěšilo. Náš život je, jako když dozrává ovoce.
Tak je to i s modlitbou. Mladým lidem chutná někdy jako kyselá
jablka, u starších se stává něčím dobrým, sladkým a příjemným.
Na pohřbu paní Krhovjákové jsem o tom mluvil. Pak jsem vytáhl
z kapsy růženec, ukázal ho všem účastníkům pohřbu a zopakoval slova, která řekl papež Jan Pavel II. lidem, kteří před ním
vyjadřovali z obavy z možné další světové války: „Růženec je
silnější zbraň než atomová bomba. Když se ho budete modlit,
nemusíte se bát.“ Zároveň jsem ale položil otázku: Kdo bude
v této rodině v tradici růžence pokračovat ? Naše zemřelá už
nemá dceru.
Když jsem se několik dnů po pohřbu setkal s její snachou, která
bydlí ve stejném domě, věnoval jsem jí růženec z kázání a později i knížku Růženec mi zachránil život. Ona mě velmi potěšila,
když říkala, že se s příbuznými na pohřební hostině dohadovali,
jak se vlastně růženec modlí. Pro mě, jako pro kazatele opět
velká radost, že moje kázání pokračuje i po mši. Navíc jsem ještě několik dnů po pohřbu dostal tento e-mail. Přečtěte si ho a
radujte se se mnou:
Chvála Kristu a Panně Marii.
Otče Pavle,
chci Vás pozdravit ze Vsetína a poděkovat za vše, co jste udělal
pro mou tetu Marii Krhovjákovou z Poličné. Minulý týden jste na
jejím pohřbu hezky mluvil o modlitbě Růžence, který se modlila
její maminka a po její smrti i má teta. Chtěl bych Vám říct, že v
této modlitbě chci pokračovat já a snad v budoucnu také moje
dcera. Teta mně vždy vyřídila Vaše pozdravy. Moc si Vás vážila
a měla Vás ráda.
Pořád jsem se za Vámi chystal podělit se s radostí přijetí svátosti
biřmování od košického arcibiskupa otce Bernarda Bobra, ale
nějak to nevyšlo. Vím, jak jste katoličtí kněží přetěžovaní a kolik
máte povinností ve farnosti. Kdybyste si někdy našel chvilku času,
rád bych se za vámi zastavil.
Dnes je to 45 let, co jsem byl pokřtěn ve vašem kostele, a nemám se ani s kým o tuto radost podělit. Vzpomeňte si prosím v
modlitbě na mě, mé rodiče a kmotry.
Děkuji a přeji Vám mnoho požehnání ve Vašem poslání.

Nepochopitelný růženec
Před několika dny jsme se rozloučili v našem kostele s paní Marií
Krhovjákovou z Poličné. Pravidelně jsem ji jednou za měsíc navštěvoval. Kdysi dávno jsem také navštěvoval ve stejném domě
i její maminku. Ta zemřela před několika lety ve věku devadesáti let. Když jsem za ni přicházel, paní Krhovjáková někdy kroutila
hlavou a říkala: „Já to nechápu. Ta moje maminka už celé dny
nic jiného od rána do večera nedělá, než jenom sedí a modlí se
jeden růženec za druhým.“ Mě to samozřejmě velmi potěšilo.
Růženec je ve své podstatě modlitba srdce. Tu a tam se podaří,
že se stane jakousi součástí našeho vědomí i podvědomí. Když
maminka paní Krhovjákové zemřela, po několika letech se ozvala její dcera a prosila mne: „Už nemohu chodit do kostela, jsem
nemocná. Nemohl byste za mnou přicházet každý první pátek
v měsíci, podobně jako jste navštěvoval moji maminku?“ Je pro
mne víc než symbolické, když se po několika letech do domu,
který jsem pravidelně navštěvoval, vrátím. Navíc mi pak paní
Krhovjáková po čase řekla: „Pane faráři, já už jsem jako ta moje
maminka. Sedím tady celé dny a modlím se jeden růženec za
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Marcel Krhovják

Požehnaný stav
V běžném jazyce ve dvou případech používáme slově „požehnaný“. Nejdříve chci zmínit výraz požehnané stáří. Když se někdo
dožil vysokého věku, nazýváme to požehnané stáří nebo také
požehnaný věk. Co se tím chce říci? Možná to, že stáří i přes těžkosti a trápení je privilegovanou dobou, ve které člověk zakouší
Boží blízkost, pomoc i požehnání. Lidé říkají přísloví „není zlého,
aby to na dobré nevyšlo“.
Ještě v jednom případě je slovo požehnaný používáno v běžném jazyce: Požehnaný stav. Když je nějaká maminka těhotná,
říkáme o ní, že je v požehnaném stavu. Někdo kdysi řekl: Každé
dítě, které se má narodit, je pro nás od Boha znamením naděje. Kdyby tato naděje neexistovala, Pán Bůh by už nové lidi na
svět neposílal. Že je těhotenství opravdu požehnaný stav, jsem
v posledním čase několikrát zakusil. Ve chvíli, kdy jsem prožíval
jakési temnoty a vnitřní zmatek, mi jedni manželé přišli sdělit

radostnou zprávu, že čekají děťátko. V tu chvíli byla temnota
pryč a má duše se naplnila radostí. Z tohoto pohledu je radostná zpráva o novém životě srovnatelná s radostnou zvěstí
o vzkříšení Ježíše Krista. Může to mít na duši podobný účinek.
Přestože je těhotenství požehnaný stav sám o sobě, chtěl bych
povzbudit maminky, případně manžele, kteří čekají radostnou
událost narození dítěte, aby tu a tam vyhledali nejbližšího kněze a poprosili o požehnání pro matku čekající dítě. Velmi hezký
text tohoto požehnání máme v tzv. Benedikcionálu (žehnání
a svěcení). Já sám se přiznám, že když někde zahlédnu těhotnou ženu, aniž bych zjišťoval, zda je věřící nebo nevěřící, v tu
chvíli tajně žehnám jak této mamince, tak jejímu dítěti, které
se má narodit.
Jestli chcete pro sebe i pro své kněze něco dobrého udělat,
proste je při různých příležitostech o požehnání a nemusí se
jednat jen o „těhulky“, jak se dnes říká.
o. Pavel

po vystoupení Martina Luthera. Nejlepší bude, když se budeme držet toho, co nám při návštěvě v roce 1991 řekl papež Jan
Pavel II. Omluvil se za násilnou smrt Jana Husa, označil ho za
mravně bezúhonného kněze a za reformátora, který toužil po
obnově života církve. Tímto způsobem můžeme jeho odkaz naplňovat a upřeme pozornost na to, co nás s odloučenými bratry
a sestrami z jiných církví spojuje a ne rozděluje. Kéž nás však jakákoliv zmínka o mistru Janu Husovi vede především k modlitbě
za náš národ a za uzdravení národní paměti. Pokud se tak stane, má určitě i náš národ v budoucnu Evropě, která se vzdaluje
Bohu, co říct a nabídnout. Dobré je také připomínat ty kapitoly
našich národních dějin, na které je celý národ hrdý a vytvářejí
tak pouto jednoty. Například působení Cyrila a Metoděje anebo osobnost a odkaz císaře Karla IV.
o. Pavel

Mistr Jan Hus - 600 let

„Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou,
a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem.“ (Ef 2,4-5)

Blíží se šestisté výročí upálení mistra Jana Husa. Nejednou
o něm uslyšíme, dovolte i moji malou úvahu na toto téma. Snad
pomůže k jakési orientaci.
1. Dětství
Když jsem byl malý chlapec, samozřejmě jsem se díval na filmy,
které tenkrát běžely v televizi. Známé Vávrovy snímky: Jan Hus,
Jan Žižka, Proti všem atd. Jako malý katolík jsem trpěl. Vnímal
jsem, že v těchto filmech nejde ani tak o odkaz a poselství Jana
Husa, jako spíš o to vyvolat v srdcích lidí nenávist vůči katolické
církvi.
2. Jak se na to dívat dnes
Především bych chtěl říct, že postava mistra Jana Husa byla
v dějinách spíše zneužívána nejrůznějšími politickými a duchovními proudy. Ani dnes není jednoduché zaujmout správný konstruktivní postoj. Zatímco okolní národy, například Maďarsko,
Slovensko, Polsko, nevidí zásadní rozpor mezi pojmem církev
a národ, u nás existuje od husitských válek jakási rána, která
stále působí napětí mezi katolickou církví a národem. Chtěl
bych nabídnout několik myšlenek zároveň s prosbou o modlitbu za uzdravení naší národní minulosti.
a) Při pohledu na Jana Husa existují v katolické církvi dvě strany.
Ta první, řekněme, je reprezentována například Tomášem Halíkem, který usiloval o to, aby byl Jan Hus prohlášen za svatého,
podobně jako Johanka z Arku ve Francii. Tím by se jednou provždy vzal vítr z plachet těm, kteří chtějí nadále využívat postavu Jana Husa k rozněcování nenávisti vůči katolické církvi. Není
tajemstvím, že Tomáš Halík měl velký vliv na prohlášení Jana
Pavla II. při návštěvě v naší vlasti v roce 1990. K tomu se ještě
vrátím.
b) Proti tomuto postoji někteří historici (např. Dr. František Holeček) poukazují především na to, že ve spisech Jana Husa, který
se nechal inspirovat v bibli knihami Makabejskými, jsou často
výzvy k otevřenému násilí a jakési Boží válce. Že to měli být
především následovníci Jana Husa, kteří vzali Boží spravedlnost
do svých rukou. Následky: tisíce mrtvých, vypálené kostely, vyvražděné kláštery, města a vesnice a jako reakce Evropy na toto
běsnění nešťastné křížové výpravy.
c) Jak bychom se na Jana Husa měli prakticky dívat dnes my. Je
třeba říct, že Jan Hus byl především katolický kněz. I když s některými jeho výroky nemůžeme souhlasit, věroučně má Jan Hus
blíže k nauce katolické církve než reformované církve vzniklé

Slovo života na květen 2015

Když se Pán Bůh zjevil Mojžíšovi na hoře Sinaj, vyjádřil svoji
identitu těmito slovy: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování
a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný“ (Ex 34,6). Hebrejská Bible, aby vyjádřila podstatu této milosrdné lásky, používá jeden termín (rahamim), který připomíná mateřské lůno,
místo, odkud vychází život. Když se Bůh dává poznat jako „milosrdný“, ukazuje péči, s níž se stará o každého svého tvora – je
to péče podobná péči matky o dítě: má ho ráda, je mu nablízku,
chrání ho, stará se o něj. Bible používá i jiný výraz (hesed), aby
vyjádřila další aspekty milosrdné lásky: věrnost, shovívavost,
dobrotu, solidaritu.
I Panna Maria v Magnificat zpívá o milosrdenství Všemohoucího, které trvá od pokolení do pokolení (srov. Lk 1,50).
Ježíš sám mluvil o Boží lásce, když nám zjevil Boha jako „Otce“,
který je blízko, zajímá se o všechny naše potřeby, je připraven
odpouštět a dát nám všechno, co potřebujeme: „on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým“ (Mt 5,45). Jeho láska je opravdu „bohatá“ a „veliká“, jak o ní hovoří list Efezským, z něhož je toto
Slovo života:
„Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou,
a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem.“
Sv. Pavel téměř křičí radostí, jejímž zdrojem je kontemplace mimořádného působení Boha vůči nám: byli jsme mrtví, ale on
nás probudil k životu, dal nám nový život.
Tato věta začíná slovem „ale“, čímž se vyjadřuje kontrast vůči
situaci, o níž sv. Pavel hovořil předtím: jde o tragickou situaci
lidstva sužovaného vinou a hříchy, uvězněného v egoistických a
zlých tužbách, pod vlivem sil zla, v otevřené vzpouře proti Bohu.
V této situaci by si lidstvo zasloužilo výbuch Božího hněvu (srov.
Ef 2,1-3). Bůh však místo toho, aby trestal – a proto sv. Pavel tak
žasne – naopak vrací lidstvu život: nenechává se vést hněvem,
nýbrž milosrdenstvím a láskou.
Ježíš již naznačil toto Boží působení, když vyprávěl podobenství
o otci dvou synů, který s otevřenou náručí vítá mladšího syna,
který upadl do zvráceného života. Totéž sděluje v podobenství
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o dobrém pastýři, který jde hledat ztracenou ovci a když ji najde, vezme ji na ramena a přinese ji domů; nebo v podobenství
o dobrém Samaritánovi, který ošetřuje zranění člověka, který
upadl do rukou lupičů (srov. Lk 15,11-32; 3-7; 10,30-37).
Bůh, milosrdný Otec, o němž v symbolech hovoří tato podobenství, nám nejen odpustil, ale dal nám stejný život, jaký má jeho
syn Ježíš, dal nám plnost božského života.
Proto sv. Pavel zpívá tuto píseň vděčnosti:
„Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou,
a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem.“
Toto Slovo života by v nás mělo probudit tutéž radost a vděčnost, jakou zažíval sv. Pavel a první křesťanské společenství.
Také každému z nás se Bůh ukazuje jako „nekonečně milosrdný“
a „veliký v lásce“, připravený odpouštět a opět nám důvěřovat.
Neexistuje hřích, bolest či samota, do které by Bůh nevstoupil,
nepostavil se vedle nás a nedoprovázel nás na naší cestě, aby
nám dodával důvěru, možnost opět vstát a sílu začínat stále
znovu.
Ve své první modlitbě „Anděl Páně“, 17. března před dvěma
roky, začal papež František hovořit o Božím milosrdenství a toto
téma se pak pro něj stalo typické. Při oné příležitosti řekl: „Boží
tvář je tváří milosrdného otce, který je vždy trpělivý… chápe
nás, čeká na nás, nikdy se neunaví v odpouštění…“ Na konci tohoto svého prvního krátkého pozdravu připomněl, že „Bůh je
láskyplný Otec, který vždy odpouští, který má pro nás všechny
srdce plné milosrdenství. Také my se učme být ke všem milosrdní.“
Tato poslední slova nám ukazují konkrétní způsob, jak žít toto
Slovo života.
Je-li „Bůh s námi“ nekonečně milosrdný a velký v lásce, také my
jsme povoláni k tomu, abychom prokazovali milosrdenství druhým. Jestli on miluje zlé lidi, kteří jsou vůči němu nepřátelští, i
my bychom se měli naučit milovat ty, kteří jsou nevlídní, dokonce i naše nepřátele. Neřekl Ježíš: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“? (Mt 5,7); nežádal nás, abychom
byli „milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“? (Lk 6,36). I sv. Pavel
vybízel své komunity, vyvolené a milované Bohem, aby projevovaly navenek „milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a
trpělivost“ (Kol 3,12).
Pokud jsme uvěřili v Boží lásku, i my budeme schopni milovat
tou láskou, která chápe každou bolest a každou potřebu, láskou,
která všechno promíjí, která chrání, která pečuje o druhé.
Když budeme takto žít, budeme svědky Boží lásky a budeme
moci pomáhat těm, s nimiž se setkáme, aby objevili, že i vůči
nim je Bůh bohatý v milosrdenství a velký v lásce.
Fabio Ciardi

Chléb náš vezdejší

Ke chlebu byla u našich předků vždy velká úcta, což dokazují i mnohé pověry, vážící se k tomuto božímu daru. Drobečky
chleba se nikdy nevyhazovaly, ale daly se ohni, aby neškodil.
Stouplo-li se na drobeček chleba, rozplakal se, že to bylo slyšet
až v nebi. A tak ho Pán Bůh ubral, poněvadž si myslel, že ho je
moc. Hospodyně posypávaly před líhnutím nasazená vejce drobečky chleba, aby byla kuřata silnější. Upadne-li krajíček chleba
na zem, je nutno ho zvednout a políbit, aby nám nešetrné zacházení odpustil a nikdy nechyběl.
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Do bílé kávy se nikdy chleba nekrájel, ale drobil. Jinak bylo nebezpečí, že nebudou dojit krávy. Zakazovalo se obrátit chléb
nakrojenou stranou ke dveřím, aby se nepřivolala bída.
Přes hranice pašovaný nebo nalezený chléb má léčivé účinky.
Vypukne-li požár, jako první vyneseme z domu chléb, abychom
se nezbláznili.
Jak s chlebem, tak s lidmi.
Když zemře otec, zemře i chléb.
Šlápne-li se po chlebíčku, přivolá se bída.
Chlebem a solí se vítají nejvzácnější návštěvy.
						
Amen.

120 rabínů na setkání
v Domus Galilaeae v Izraeli
Svatá země. Papež František zaslal poselství účastníkům prvního mezinárodního setkání rabínů, kardinálů a biskupů organizovaného hnutím Neokatechumenátní cesty v mezinárodním
centru tohoto hnutí Domus Galilaeae vybudovaném na Hoře
Blahoslavenství v Galileji. Setkání se konalo u příležitosti 50. výročí zveřejnění koncilní deklarace Nostra aetate (o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím) a k 70. výročí konce Šoá. Na
setkání, které se konalo ve čtvrtek 7. května, provedl orchestr
a sbor Neokatechumenátní cesty symfonii nazvanou „Utrpení
nevinných“ (La Sofferenza degli Innocenti), kterou zkomponoval Kiko Argüello, jeden z iniciátorů Neokatechumenátní cesty.

Přítomno bylo 120 rabínů z různých částí světa, sedm kardinálů:
kard. George Pell, Prefekt ekonomického sekretariátu Svatého
stolce; kard. Stanislaw Rylko, president Papežské rady pro laiky;
kard. Telesphore Placidus Toppo, arcibiskup Ranchi (Indie);
kard. Christoph Schönborn, arcibiskup Vídně; kard. Josef Cordes, emeritní president Papežské rady Cor Unum; kard. Andrew
Yeom Soo-jung, arcibiskup ze Soulu (Jižní Korea); kard. Paolo
Romeo, arcibiskup Palerma (Itálie) a 20 biskupů, iniciátoři Neokatechumenátní cesty Kiko Argüello, Carmen Hernandezová a
P. Mario Pezzi spolu s ředitelem Domus Galilaeae P. Rino Rossim a členové Neokatechumenátní cesty. Římský biskup zaslal
krátké poselství, ve kterém zdraví účastníky setkání a ujišťuje
je o své duchovní blízkosti. „Doufám, že vaše setkání bude příležitost k posílení bratrských svazků a prohloubení vaší snahy
dát poznat volání nevinných jazykem hudby. Společně s vámi
prosím Pána, aby toto volání vyslyšel a zahojil rány všech, kdo
trpí. Také se modlím za to, aby byla srdce otevřena prosbám
nevinných celého světa,“ píše papež František v poselství zaslaném účastníkům mezináboženského setkání v Domus Galilaeae
na pobřeží Tiberiadského jezera. Atmosféru setkání přibližuje
Kiko Argüelo:

„Vyslechli jsme symfonii a společně jsme zpívali Šemá Izrael. Někteří plakali dojetím, protože Talmud říká: „V den, kdy katolíci, gojím a židé, zazpívají společně Šemá Izrael, přijde Mesiáš“.
Všichni byli velice pohnuti. Potom jsme nechali jednotlivé sku-

piny, ve kterých byli kardinálové, biskupové a rabíni, odpovědět
na otázku: co je spásonosným posláním židovského lidu a katolické církve v této chvíli? Jeden z představitelů judaismu, rabín Brodman, například prohlásil, že »toto setkání dokazuje, že
Mesiáš je před branami«. Řekli spoustu krásných věcí, líbilo se
jim u nás moc, společně jsme zpívali. Bylo to fantastické,“ řekl
Kiko Argüello.
Tato setkání s představiteli židovského národa včetně provedení
symfonie Utrpení neviného proběhla v minulosti poprvé v roce
2012 v Bostonu, pak v prestižním Lincoln Center v New Yorku, kde bylo na 3000 židů včetně rabínů. V tom samém roce v
Teatro Bechar Gerard v Jeruzalémě a v červnu 2013 v blízkosti
„brány smrti“ v Osvětimi za účasti 15 000 osob, kterého se zúčastnili také mnozí bratři od nás z Valašského Meziříčí.
Pro nás je tato událost o to významnější, že v letošním roce
tento orchestr, ve kterém hrají profesionální hudebníci z celého světa, kteří jsou také na Neokatechumenátní cestě (jedním
z nich je i P. Jannez Bokavšek - presbyter skupiny katechistů mající na starosti Českou a Slovenskou republiku, a který v tomto
orchestru hraje na housle), poprvé diriguje Tomáš Hanus z brněnského prvního Neokatechumenátního společenství.

Blíže o této události hovořil s iniciátorem Neokatechumenátní
cesty Kikem Argüellem Roberto Piermarini z Rádia Vatikán:
Jak se zrodilo toto mezináboženské setkání?
Byl to nápad rabínů z New Yorku. Symfonie „Utrpení nevinných”
v Lincoln Centru v New Yorku se rabínům velice líbila a přáli
si pokračovat také v Osvětimi před „Branou smrti”, kam přije-

lo 60 biskupů z Polska, 15 tisíc bratrů a mnoho rabínů. Rabín
Rosenbaum reformista byl velmi zasažen a řekl, že by nechtěl,
aby tento vztah lásky a sjednocení s Cestou skončil. Řekl: „Ve
skutečnosti jen málo rabínů ví, co se děje v katolické církvi s
Neokatechumenátní cestou: tato láska, kterou máte k židovskému národu, která přichází z katechumenátu z křesťanského
společenství. Na cestě se odkrývají hluboké kořeny naší víry:
Abrahám, Exodus, dějiny spásy atd.” A tak řekl: “Proč neuděláme setkání v Domus Galilaeae, kam bychom pozvali více rabínů:
všechny rabíny z Evropy a světa?” A já jsem řekl: “Mamma mia,
to je těžké! Ale, dobře! Napište vy!” Tak tedy on a rabín Greenberg, který má velkou prestiž, napsal dopis všem rabínům o
setkání mezi katolíky a židy v těchto dnech, který jsem podepsal já, dva rabíni, kardinál O’Malley, kardinál Cañizares a rabín
Rosen. Sledovali jsme, co se bude dít, a překvapilo nás, že bylo
nakonec přítomno 120 rabínů z celého světa, což je fantastické!
Přijeli také různé větve: ortodoxní, liberální reformisté. Bylo to
poprvé, kdy se společně shromáždili, což je podle nich „zázrak,
který dovedou udělat jen katolíci!”
Jaká je misie, kterou v tomto historickém momentu mají židé
a katolíci?
Provedli jsme Symfonii a společně jsme všichni zpívali Šemá
Israel. Někteří plakali opravdu dojatě, protože Talmud říká:
„V den, kdy katolíci, goim a židé zazpívají Shemà Israel, přijde
Mesiáš.” Byli tedy všichni ohromeni. Potom jsme dělali dotazník ve skupinách s přítomnými kardinály, biskupy a rabíny. Jedna z otázek byla: Jaké je spásonosná misie hebrejského národa
a katolické církve v této době ve světě? Vysvětlili jsme, jak se
Cesta v současné době otvírá v Asii v Číně, v Laosu, ve Vietnamu, v Kambodži – a jak přinášíme Tóru, která je světlem světa
a Evangelium všem těm národům, kde vládl komunismus. Rabíni byli tímto velmi zaujati a vyjádřili velkou spoluúčast. Jsme
sjednoceni v této velké misii.
Jak rabíni odpověděli?
Fantastické! Fantastické! Rabín Brodman, který je jeden z nejdůležitějších, řekl: „Tato událost ukazuje, že Mesiáš již stojí ve
dveřích.” Potom říkali nádherné věci: krása Domus Galilaeae,
který je hostil, a který se jim ohromně líbil… a také písně. Tancovali jsme, protože tyto dny připadají na konec Lag Ba’omer,
času smutku, který připomíná utrpení Rabbi Akiva. V době, kdy
končí Lag Ba’omer, se dělá velký oheň ve všech synagogách a
tančí se. Dělali jsme to také zde a všichni jsme tancovali: kardinálové, biskupové a všichni rabíni. Bylo to úžasné! Nevěřili
svým očím, když viděli, co se to děje. Je to opravdu historický okamžik. Chtějí samozřejmě, abychom v našem vztahu pokračovali. Jedna věc, která je velmi zasáhla, je předávání víry
v nové evangelizaci, protože oni v tomto mají velké problémy.
Mladí se ve skutečnosti sekularizují. Promítali jsme video, kde
jsme vysvětlovali, jak se děje na Cestě předávání víry. Zůstali
ohromeni nad tím, jak rodiče umí vysvětlit Slovo Boží svým dětem, jak se ptají dětí: Co ti říká dnes toto slovo ve tvém životě?
Byli užaslí a chtěli, abychom jim s tímto pomohli.
Ředitel Domus Galilaeae, Centra Neokatechumenátní cesty
v Galilei, don Rino Rossi, jeden z organizátorů setkání, vysvětluje, jaké jsou hlavní momenty tohoto historického setkání:
„Zcela jistě je velmi oslovilo představování, protože probíhalo
napříč itineranty Neokatechumenátní cesty z různých národů,
kteří představili rabíny a sdělili svoji osobní zkušenost, třeba
i krátkou. Tito itineranti například představili svoji situaci man-
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želství s 8, 10, 12 dětmi… Toto na ně velice zapůsobilo, což sdělili ve svých svědectvích. Potom je také zasáhla Symfonie Nevinných: přijel sem orchestr a viděl jsem mnohé rabíny plakat, velmi se to dotklo jejich srdce. Potom také hodně důležitý moment
nastal s dotazníkem, kde mohli mluvit a říci své zkušenosti, ale
především i možnost výměny zkušeností s kardinály, biskupy,
katechisty, itineranty a rabíny.
Byla nějaká společná modlitba?
Ve středu večer jsme měli společné nešpory pod vedením rabína. Ve čtvrtek ráno chtěli, aby se konala křesťanská modlitba.
Dělali jsme ranní chvály s žalmy a čtením proroka Izaiáše (60,
1-5), kterým předsedal kardinál Schönborn a měl i homilii.
Jaká byla reakce rabínů na závěr setkání?
Slyšeli jsme úžasné zkušenosti. Začal rabín z Izraele, rabín David Brodman, který řekl takovou zkušenost, která ohromila celé
shromáždění. Mluvil o tomto setkání jako o naprosto stěžejním
ve vztahu katolické církve a židovského světa, které by on nikdy v životě nečekal. Řekl: „Toto byl můj sen. Toužil jsem potom a Pán mě tím obdařil. Na konci mého života mohu vidět
všechny tyto věci.” A citoval knihu jednoho rabína, která je pro
něj velice důležitá; řekl, že se nacházíme v době, kdy prožíváme
„porodní bolesti“ připravující příchod Mesiáše mezi nás a on už
to všechno vidí také i v tomto setkání a vidí to jako přípravu
na příchod Mesiáše. Potom zde byl jiný rabín z Holandska, který vyprávěl svoji zkušenost z dětství, jak byl zachráněn jednou
křesťanskou rodinou. A o tomto setkání řekl: “Já jsem skutečně viděl Boha konat mezi námi.” Další rabín říkal: „Říkám vám
upřímně, co se mi stalo, když jsem poslouchal Kika. V mé rodině
a naší tradici jsem nikdy neslyšel, že nás Bůh miluje,” a řekl to s
takovou silou, která ohromila shromáždění. „Viděl jsem to zde
v tomto domě,“ řekl. „Viděl jsem to ve skutečnostech, jak jsme
byli přivítáni…, ve zkušenostech těch, kteří mluvili, jak hovořili
manželské páry, tyto rodiny, tito bratři z Neokatechumenátní
cesty, kteří mluvili svým životem o tom, jak je Bůh miloval, jak
je vykoupil, jak je spasil…“ Řekl: „Ptal jsem se zde mé ženy: ‘A ty,
slyšela jsi někdy od někoho v životě, například v synagoze, toto
slovo, že tě Bůh miluje?’” A žena mi řekla: „Ne, nikdy jsem to
neslyšela, nikdy!” A rabín říkal: „Já také ne…”. Také byla velmi
živá zkušenost rabína Greenberga z USA. Atmosféra, která se
na konci vytvořila, se nedá ani popsat, opravdu! Měli jsme také
momenty velmi rodinné, tancovali jsme… Byl zde opravdu velice silný duch soudržnosti!
Zdroje: www.radiovaticana.org • www.cammino.info •
www.domusgalilaeae.org
Evžen Hlavica
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Ad Inzerát ze ŽF 04/2015
Byt 4+1 na Havlíčkově ulici nabízený k prodeji v minulém čísle ŽF,
nabízíme také k pronájmu (i dlouhodobějšímu).
Evžen Hlavica, 605 212 441

ZŠ Salvátor
V pátek 24. 4. se 6 žáků naší školy vydalo v doprovodu asistentky Žanety Škrlové na Vsetín, kde se konal již 22. ročník recitační soutěže. Zastoupeni jsme byli ve 3 kategoriích a ani letos se
žáci nevrátili s prázdnou. Vendula Janíková z 2. ročníku obsadila
v nejmladší kategorii 2. místo, Petr Hlavica z 5. ročníku obdržel
za svůj přednes čestné uznání a Marie Olejníková z 6. ročníku
získala taktéž čestné uznání. Všem zúčastněným děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Lenka Adámková

Výjezd školního parlamentu do Veselí nad Moravou
Ve středu 15. 3. jeli parlamentáři s panem ředitelem, paní učitelkou Krupovou a panem Holmanem do školy ve Veselí nad
Moravou. Důvodem této cesty bylo, abychom se přiučili něco o
řízení a práci školního parlamentu. Nikdo z nás nevěděl, co nás
doopravdy čeká, takže nějaká nervozita byla, a ta stoupala s
tím, jak jsme se blížili k Veselí. Dorazili jsme v pořádku na místo
a příjemná tvář pana ředitele z Veselí nás uklidnila a na setkání
se zdejšími žáky jsme se začali těšit. Vešli jsme do budovy školy
a najednou jsme cítili, jak se na nás upírají zraky žáků školy, ale z
většiny pohledů jsme vyčetli, že jsou na takovou návštěvu zvyklí. Pan ředitel nás všechny zavedl do místnosti, kde se každé
pondělí ráno setkává školní parlament. V místnosti bylo mnoho
žáků. Čekali na nás. Jakmile jsme se usadili, začala paní učitelka,
která je koordinátorkou parlamentu, popisovat, jak to u nich
chodí. Dozvěděli jsme se toho hodně a většina aktivit jejich parlamentu je úplně jiná než naše. V parlamentu mají žáci rozděleny funkce. Kromě toho, že je někdo předseda a místopředseda,
je např. někdo další nástěnkář, někdo je mluvčí, jeden kluk je
fotograf, jiný zapisovatel, který celý průběh jednání parlamentu
zapisuje do notebooku. Parlamentáři nás také provedli školou
a pak nám ukázali, jak probíhá setkání parlamentu. Mohli jsme
sledovat, jak jsou všichni aktivní a mají mnoho nápadů. Po dobrém obědě jsme si společně zahráli hry. Při nich jsme se hodně
zasmáli a trochu více se poznali. Domů jsme se vraceli s hlavou
plnou nových informací.
Budeme se snažit, podle inspirace z Veselí, zlepšit činnost našeho školního parlamentu.
Miriam Vančurová, VIII. r.

Vítání ptačího zpěvu
1. května se několik žáků naší školy zúčastnilo zajímavé a poučné akce Vítání ptačího zpěvu. (Poděkování v této souvislosti
patří především manželům Dvorským, kteří tento program kaž-doročně pro širokou veřejnost připravují.) Děti se seznámily
např. s tím, jak a proč se ptáci kroužkují, jak si budují příbytky,
jak se ptáci odchytávají do sítí. Poslouchaly např. žlunu, kukačku, kosa, sýkory. Měly možnost vidět zblízka odchycené ptáky,
např. strakapouda, kosa nebo červenku. Nejvíce všechny zaujal fotogenický dlask. Někteří měli to štěstí, že mohli ptáčka po
okroužkování sami pustit.
Magda Krupová

Škola v přírode 3. třída
Od 22. do 24. dubna jsme s třeťáky prožili několik dnů v přírodě. Po dobrých zkušenostech s programy Alceda Vsetín jsme
opět využili jejich nabídky a školu v přírodě si objednali u nich.
Pobyt se uskutečnil v terénním středisku Hájenka na Novém
světě v Semetíně u Vsetína. Hry a náplň připravili instruktoři
Alceda. Všechny aktivity byly pro děti přínosné a vhodně doplňovaly školní výuku. Děti ocenily zejména činnosti, které nemáme možnost běžně ve škole podniknout, jako např. lovení
larev hmyzu v potoce a jejich následné určování nebo zdolávání
nízkých lanových překážek v lese. Nechyběly ani hry a soutěže. Na závěr každého dne proběhlo společné zhodnocení všech
aktivit. Své zážitky si děti zapisovaly do „zážitkovníků“. Počasí
jsme měli téměř letní, a tak jsme si pobyt všichni náramně užili.

Škola v přírodě 4. třída
Na konci dubna odjela 4. třída na školu v přírodě, která se uskutečnila v Hutisku-Solanci. Lepší počasí jsme si snad nemohli
přát. Sluníčko nás provázelo po celou dobu pobytu, a tak jsme v
krásném prostředí obklopeni lesy poznávali krásy přírody, uskutečnili spoustu sportovních a výtvarných aktivit, nechyběla ani
noční stezka odvahy a výlet na Soláň. Zažili jsme toho opravdu
spoustu, máme na co vzpomínat!
Kateřina Janýšková

Páťáci na návštěvě v mateřské školce
Ve čtvrtek 30. dubna navštívili naši páťáci opět své malé kamarády v mateřské školce, aby jim před spaním přečetli. Tentokrát
četli z knihy Mikeš.

Magda Krupová
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Sportovci Salvátoru opět úspěšní
Krajské finále v minikopané starších žáků - Kroměříž
Velké naděje se upíraly k fotbalistům z II. stupně (kategorie
starších žáků), kteří po vítězství v okrskovém i okresním kole
měli možnost poměřit své síly v krajském finále, které se uskutečnilo začátkem května v Kroměříži. A je třeba říct, že kluci
nezklamali, naopak sahali dokonce po vítězství v celém turnaji, když v rozhodujícím zápase s domácími fotbalisty vedli ještě
10 minut před koncem 3:0. Bohužel jak to tak někdy ve sportu
bývá, došlo k obratu a konečná prohra 3:4 nás odsunula na konečné 2. místo.
Před turnajem bychom tohle umístění určitě brali, nicméně po
skončení zavládlo v mužstvu zklamání, vždyť jsme těsně přišli
o možnost zahrát si o celostátní finále. Přesto se jedná o skvělý výsledek a časem tohle umístění vyzní jako velký sportovní
úspěch naší malé školy. Chtěl bych poděkovat všem klukům za
skvělou reprezentaci naší školy, zvlášť žákům deváté třídy, pro
které to byl poslední turnaj za naši školu a kteří měli ohromný
podíl nejen na tomto, ale na většině sportovních úspěchů školy.

Pochvalu zaslouží: Michal Lípový, Martin Bártek, Šimon Vrána,
Tomáš Denk, Radek Štefka, Samuel Bořuta, Vojta Fuksa, Jonáš
Vrána, Adam Škorňa, Honza Kořístka.
Okresní kolo – OVOV – Valašské Meziříčí
Za přítomnosti jednoho z patronů soutěže, bývalé mistryně
světa a olympijské medailistky Šárky Kašpárkové, se uskutečnilo okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.
Naše škola měla své zastoupení jak v kategorii družstev, tak v
kategorii jednotlivců.
Závodilo se v disciplínách 60 m běh, kliky, švihadlo, hod medicimbalem, trojskok a běh na 1000 m.
Z osmi přihlášených družstev se naši závodníci umístili na skvělém 2. místě a jen velmi nepatrný bodový odstup (údajně nejmenší v historii soutěže) je dělil od vítězství. Málem tedy porazili loňské mistry republiky ZŠ Vyhlídku. V kategorii jednotlivců
naši sportovci posbírali taktéž spoustu medailí a postoupili tak
do kola krajského. Všem zúčastněným patří velká pochvala!
Jednotlivci: Martin Štefka – 1. místo; Jindřich Vrána – 1. místo; Veronika Štefková – 1. místo; Jonáš Vrána – 2. místo; Bětka
Vránová – 2. místo; Petr Baričiak – 2. místo; Marek Matyska – 2.
místo; Ladislav Haiker – 3. místo; Lukáš Kořístka – 3. místo;
Jakub Fojtík – zvláštní ocenění a 1. místo v kategorii ročníku
2006
Dále závodili a pochvalu zaslouží: Antonín Kratochvíl, Lukáš Křenek a Filip Adámek
Norbert Škorňa
Fotka na následující straně:
Družstvo: Petra Mikulová, Bětka Vránová, Ester Vančurová, Veronika Štefková, Jonáš Vrána,Honza Kořístka, Martin Štefka, Jindřich Vrána
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Charita uklidila „Kozinu“
Možná jste si říkali, proč jste ve čtvrtek 23. 4.
odpoledne potkávali ve Valašském Meziříčí
v okolí kamenného mostu, v parku Kozina a
dále po levém břehu Bečvy lidi v červených
tričkách s logem Charity, v rukavicích a odpadkovými pytli. Odpověď je jednoduchá.
Zaměstnanci Charity Valašské Meziříčí se rozhodli v rámci akce Ukliďme Česko dobrovolně
uklidit část území města, ve kterém pracují a
mnozí z nás také žijí. Vzhledem k povinnosti zabezpečit chod
služeb, které organizace provozuje, se sešlo 20 zaměstnanců
připravených zbavit část města odpadků.
Člověk se běžně v těchto lokalitách pohybuje a občas si všimne pohozených plastových láhví, obalů od cukrovinek a dalších
„předmětů“ , které na zemi nemají co dělat. Někdo je zvedne a
vhodí do odpadkových košů, někdo, sáhněme si do svědomí, je
nechá ležet třeba v domnění, že je zvedne někdo druhý. Sami
jsme byli překvapeni objemem sesbíraných odpadků. Po odvezení „sběru“ do sběrného dvora jsme se dověděli, že se jednalo
o 150 kilogramů.
S tím, že sesbíráme obaly od různých pochutin, nápojů a dalších předmětů, vršky všeho druhu, nedopalky cigaret atd., jsme
počítali. To, že jsme našli zrezivělé jízdní kolo, které na místě
leželo několik let, batoh, který minimálně zimu „strávil“ v parku
Kozina a hromadu vyvezeného skla, nás docela překvapilo.
Rozcházeli jsme se s velmi dobrým pocitem. Nejen, že jsme přispěli ke „zkrášlení“ části města, ale při úklidu jsme měli možnost se pobavit se svými kolegy o běžném životě, na což při
plnění pracovních povinností nezbývá čas. Spojili jsme tak příjemné s užitečným.
Tato akce byla svým charakterem novinkou. Byla však další částí
strategického chování Charity Valašské Meziříčí, co se týká společenské odpovědnosti. Naše organizace odpovědně přistupuje
k životnímu prostředí tříděním odpadů. Automobily, které při
zajištění služeb využíváme, jezdí na alternativní pohon LPG a v
neposlední řadě pořizujeme technické zařízení šetrné k životnímu prostředí.
Závěrem bych ráda připomněla orientační dobu rozkladu některých odpadů. Nedopalek cigarety s filtrem se rozloží cca za
15 let, plechovka 15 let, igelitový sáček 25 let, plastový kelímek
70 let a PET láhev se rozloží až za 100 let. O dalších materiálech,
jako je sklo a pěnový polystyren ani nemluvě, protože u těchto
materiálů doba rozkladu dosahuje až tisíce let.
Nebuďme tedy lhostejní ke svému okolí. Jaké si ho uděláme, takové ho budeme mít.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Charita Valašské Meziříčí pořádá benefiční koncert hudebního
seskupení

CIMBALLICA
Pátek 29. 5. 2015 v 19.30 hodin
Farní kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
Vstupné: dobrovolné. Výtěžek benefičního koncertu bude věnován Charitě Valašské Meziříčí – středisku Charitní ošetřovatelská
služba v Rožnově pod Radhoštěm na zakoupení lineárního dávkovače a odsávačky. Děkujeme Vám všem, kteří přispějete.

Česká křesťanská akademie zve na přednášku

„Zastávka“ hrála florbal
V sobotu 18. 4. se Nízkoprahový klub pro děti a mládež „Zastávka“ účastnil Turnaje v malé kopané ve Zlíně. Tuto akci zastřešil
Salesiánský klub mládeže Zlín.
Ze strany našich klientů byl o tuto akci velký zájem, což dokazuje i počet účastníků. Celkem se fotbalového turnaje zúčastnilo
11 hráčů, kteří byli rozděleni dle věku do kategorie starších a
mladších žáků. Naše fotbalisty pak také podpořilo 5 dívek, které
klukům po celou dobu fandily.
Během turnaje jsme mohli vidět velmi pěknou hru a také několik gólů. Ve velké konkurenci dalších Nízkoprahů ze Zlínského
kraje obsadili nakonec mladší žáci 6. místo a žáci starší místo 7.
Všichni hráči byli na konci turnaje odměněni drobnými cenami,
diplomy a plaketou za účast v turnaji.
V průběhu dne se na výkony našich klientů přijel podívat také
pan ředitel Charity Val. Meziříčí, který rovněž kluky podporoval
během zápasů a všem také přivezl něco dobrého na zub.
Ohlasy ze strany klientů byly na celý turnaj velmi pozitivní a již
nyní se všichni těší na účast v příštím roce.
Závěrem nám zbývá poděkovat všem, kteří nás při přípravě
turnaje podporovali a to zejména panu řediteli Buksovi ze ZŠ
Masarykova, který nám propůjčil prostory tělocvičny, kde jsme
mohli trénovat, a místnímu gymnáziu, jejichž studenti zakoupili
pro naše hráče dresy a podporovali je jak během tréninků, tak
i při samotném turnaji.
Děkujeme také městu Valašské Meziříčí, které dlouhodobě naši
službu podporuje a umožňuje nám tak, účastnit se takovýchto
akcí.
„Sportu ZDAR a fotbalu zvláště“
Pavla Číhalová, Vedoucí NZDM Zastávka

PŘÍPAD JAN HUS
OČIMA KRÁLE ZIKMUNDA
Přednáška se uskuteční v pátek 5. června 2015 ve Schlattauerově kavárně v 19.30 hodin. Přednáší M. T. Zikmund,
evangelický farář a publicista

Víceúčelové centrum Norbertinum
Jsme nezisková organizace, zaměřená na obecně prospěšnou
činnost, zřízená sestrami premonstrátkami na Svatém Kopečku
u Olomouce. Naším cílem je poskytování služeb handicapovaným osobám, mládeži a dospělým formou kurzů a seminářů.
Nabízíme možnost účasti na duchovních programech centra,
exerciciích a duchovních obnovách, které zde probíhají, stejně
jako setkání studentů, seniorů, organizací, sekulárních institutů, křesťanských hnutí, občanských sdružení, ale i individuální
pobyty.
Ubytovacích kapacit je možno využívat jak pro poutníky a návštěvníky tohoto poutního místa, tak pro turisty a návštěvníky
Olomouce. Několik pokojů můžeme poskytnout i studentkám,
či pracujícím ženám. Ubytování není cenově náročné, nachází
se v krásné zahradě v prostorách kláštera, vedle baziliky Navštívení Panny Marie. V centru jsou k dispozici mimo jiné i tři
přednáškové místnosti a je možné zajistit občerstvení nebo i
celodenní stravu z klášterní kuchyně.
Naše stránky k nahlédnutí jsou zde:
www.norbertinum.wix.com/centrum
Zuzka Koudelová, vedoucí centra Norbertinum
608 034 944
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Biskupské svěcení
Vlastimil Kročil (53 let)
Narodil se 10. května 1961 v Brně.
Vyučil se elektrikářem, pracoval jako
elektromontér v podzemních kolektorech. Maturitní zkoušku složil díky
večerní škole. Třikrát se neúspěšně
hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích. Nakonec se rozhodl k
emigraci do Itálie. Na Papežské Lateránské univerzitě a následně i na
Papežské Gregoriánské univerzitě v
Římě a vystudoval teologii. Do Čech
se vrátil v roce 1994, kdy byl v katedrále sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích vysvěcen na kněze. Od roku 1996 vyučoval patristickou literaturu a spiritualitu na Teologické fakultě Jihočeské
univerzity. Působil jako kaplan v Českých Budějovicích a pak v
Jindřichově Hradci. V roce 1997 se stal administrátorem farnosti ve Veselí nad Lužnicí. V roce 2011 byl jmenován vikářem
táborského vikariátu a následujícího roku také sídelním kanovníkem katedrální kapituly u svatého Mikuláše v Budějovicích. V
lednu 2013 dostal Cenu města Veselí nad Lužnicí. Ve čtvrtek
19. března 2015 ho papež František jmenoval třináctým sídelním biskupem českobudějovické diecéze. Biskupské svěcení se
bude konat 13. června.
Kvůli komunistům nemohl studovat teologii, nakonec emigroval
do Říma. Tamější styl církevního a rodinného života později přenesl do Veselí nad Lužnicí, kde z fary vytvořil italský ostrůvek radosti a pohody. Vlastimil Kročil. Nový českobudějovický biskup.
Sedíme pod velkou pergolou, jarní větřík co chvíli strhne ubrus
ze stolu. Kolem nás stojí oleandry, každou čtvtrhodinu zazní
zvon. Člověk má pocit, jako by se ocitl na italském venkově.
„Někdy se na farním dvoře sejde i 400 lidí. Slavíme tu křtiny, narozeniny, biřmování i pohřby,“ líčí Vlastimil Kročil. Ve Veselí nad
Lužnicí je farářem 18 let. Za pár týdnů se ujme českobudějovické diecéze.
O jmenování biskupem jste se dozvěděl 10. března, v den 750.
výročí založení Budějovic. To je pěkná symbolika.
A není jediná. Souvislostí s Budějovicemi je více. Když jsem 20.
září 1988 emigroval do Itálie, tak jsem nikdy nedoufal v návrat
do Československa. Po studiích v Římě většinou posílali naše
kněze do českých komunit do velkých měst po celém světě.
Zajímavé je, že 20. září 1785 byla založena českobudějovická
diecéze. Když jsem se po letech vracel zpět do svobodné České
republiky, tak jsem se rozhodl, že budu sloužit v budějovické
diecézi. Bůh už měl pro mě dopředu připravené místo.
A ještě jedna symbolika. Jste třináctým budějovickým biskupem. Pro někoho je to nešťastné číslo, máte své šťastné?
Pro mě je třináctka velmi symbolická. Toto číslo dostává význam hlavně ve spojení s Pannou Marií. Zásadním momentem
v životě církve je 13. květen 1917, kdy se Panna Marie poprvé
zjevila v portugalské Fátimě. Zjevení potom pokračovala až do
října každý 13. den v měsíci. 13. května 1981 byl také spáchán
atentát na papeže Jana Pavla II. Třináctého června budu vysvěcen na biskupa, v den, který bude symbolicky spojený s Pannou
Marií. Letošní 13. červen navíc připadá památka na Neposkvrněné srdce Panny Marie. Proto jsem si tento termín záměrně
vybral.
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Vyrůstal jste v Brně. Jaké zažitky z dětství si vybavíte?
Dětství a mládí jsem prožil v obci Modřice, které bylo prakticky předměstím Brna. Jako děti jsme si v zimě mezi panelovými
domy stavěly kluziště. Když se dnes vracím na ta místa, jsou už
zarostlá a navíc už není žádná pořádná zima. Pěstovalo se tam
také zelí, které se vozilo za koňským spřežením. Hlávky často z
přeplněných vozů padaly dolů na silnici, jako děti jsme je sbíraly a nosily domů, abychom udělaly rodičům radost. Zajímavé
je, že ve Veselí se také pěstovalo zelí. Místním lidem se proto
někdy říká košťálníci a chramošťáci. Vidíte, další symbolická
souvislost.
Zlobil jste jako kluk?
Nevím, jestli jsem zlobil více nebo méně než jiné děti. Ale vzpomínám si třeba na jeden průvod k výročí osvobození Rudou ardmádou. Během něj se střílely světlice a dolů padaly padáčky.
Jeden zůstal viset na elektrickém vedení na našem domě. S klukama jsme ho chtěli stáhnout dolů, visel na drátě. Na provázek
jsme si přivázali kámen a házeli. Podařilo se nám ho zachytit,
když jsme zatáhli, tak se všechny dráty k sobě spojili a došlo
ke zkratu. Celý panelák byl bez elektrického proudu. Navíc to
bylo v půl osmé večer, kdy se všichni dívali na televizi. Takový
malý „blackout“. I to možná předurčilo mé pozdější vyučení se
elektrikářem.
Vyrůstal jste v prostředí křesťanské rodiny, kdo měl na vaše
budoucí směřování největší vliv?
Otec do rodiny přinesl hlubokou víru, matka zase pracovitost.
Hlavním impulsem byl však příchod mladého kněze do naší farnosti. Otevřel mi svět života kněze, radosti i starosti, které toto
povolání přináší. Jsem dodnes přesvědčený, že kdyby nepřišel
právě on, tak bych se nikdy knězem nestal.
Cesta k vašemu vysvěcení nebyla jednoduchá. Proč jste se
nejprve vyučil elektrikářem?
Protože jsem pocházel z křesťanské rodiny, tak jsem nedostal
doporučení na střední školu. Musel jsem se tedy vyučit v nějakém oboru. Problém byl v tom, že všechno už bylo obsazené,
tak jsem vzal volného elektrikáře. Paradox byl v tom, že všichni
jezdili do brněnských škol, jen já musel jezdit na venkov do učiliště, protože tam už nikdo nechtěl jít.
Potom jste pracoval jako elektromontér v brněnských podzemních kolektorech (tunelech). Jak na toto období vzpomínáte?
Vyučil jsem se u firmy Elektromont Brno, která zajišťovala i
práce v podzemních kolektorech. Čtyřicet metrů pod zemí byly
soustředěné všechny sítě a ústily ve fabrikách nebo křižovatkách hlavních ulic. My jsme prováděli osvětlení. Pracoval jsem
tam osm let. Bylo to jako v jeskyních, všude tekla voda. Mezitím
jsem si po večerech dodělával Elektrotechnickou střední školu.
Kdy jste se definitivně rozhodl, že budete knězem?
Jakmile jsem dokončil tuto střední večerní školu, tak jsem si
podal přihlášku do semináře v Litoměřicích. Tam jsem se hlásil
třikrát. A vždy neúspěšně.
Neuvažoval jste o něčem jiném?
Samozřejmě, po druhém neúspěchu už mi bylo 26 let. I můj
otec mi říkal, že mě nevezmou, ať si založím rodinu. Ale můj
duchovní otec v naší farnosti mě stále podporoval, ať vytrvám.
Nakonec jste zvolil emigraci a studium na Papežské Lateránské
univerzitě v Římě.

Začátky musely být nesmírně těžké. Uměl jste aspoň trochu
italsky?
Vůbec. Když někdo emigroval uprostřed akademického roku,
tak měl čas se trochu naučit jazyk a seznámit se s prostředím.
Jenže já opouštěl Československo 20. září 1988 a akademický
rok začínal 15. října. Rektor mi řekl, že musím hned nastoupit,
jinak by byl problém sehnat peníze na studium.
Uměl jsem italsky jen „buongiorno“ a „buonasera“. Jazyk jsem
se učil během studia. První zkoušky jsem se musel učit nazpaměť. Byla to pro mě křížová cesta. Nevím, jestli bych měl odvahu to absolvovat, kdybych věděl, co mě čeká.

vání biskupem, jsme měli v neděli mši. Všichni v kostele plakali.
Včetně mě. Člověk si uvědomí všechny souvislosti. Ví, že něco
ztrácí. Na druhou stranu je to i krásné, protože jsem tu zanechal
něco v lidských srdcích a oni zase v mém. Věřím, že toto duchovní spojenectví bude i nadále pokračovat, byť v jiné podobě.

Kdy jste se začal cítit v Římě jistěji?
Na koleji se mluvilo česky a na univerzitě italsky. To ztěžovalo
možnost naučit se dříve řeč. Trvalo mi dva roky, než jsem se dostal do stadia, kdy jsem nepřemýšlel nad tím, jestli poslouchám
italštinu nebo češtinu.

Jako hlavní priority jste po svém jmenování biskupem uvedl
rodinu, pomoc lidem na okraji společnosti a zvýšení počtu
kněží. Jak chcete například toho posledního dosáhnout?
Existují nejen naše vlastní zdroje, ale i spirituality a diecéze na
celém světě, které mají více kněží. Chci s nimi navázat spolupráci. Každý manažer firmy hledá nové možnosti, které se otevírají. To se otevírá i v oblasti duchovní. Musím vyzkoušet určité
věci, podobně, jako jsem to viděl v Itálii. Církev je univerzální, je
schopná působit v kterémkoliv místě na světě.

Děkan budějovické katedrály Zdeněk Mareš se rád do Itálie
vrací a přiznává, že má rád kapučíno. Máte i vy nějaké italské
„neřesti“?
Samozřejmě. Já mám rád italská vína, kávu, tamní jídlo. Celý
způsob gastronomie je úžasný. Nebral bych to jako neřest. Itálii
mi evokuje i místo, kde právě sedíme. V Itálii jsem poznal spoustu věcí, které jsem se snažil přenést na jih Čech. Například oleandry, máme jich tu 40. Nebo přímořské kvetoucí keře bugan-vilie. Oživuje to celý areál fary. Potom samozřejmě slavnosti,
které v Itálii prožívají úplně jinak. Když máme nějaký slavnostní
den, narozeniny, křtiny nebo pohřeb, tak se tu sejde i 400 lidí,
rozložíme stoly, každý donese občerstvení. Po mši prožijeme
krásný den. Vzniká tak velká rodina italského typu. To jsem si
vždycky přál. Každou neděli mám na mši 200 lidí v kostele, při
větších slavnostech je sem potom pozvu na společný oběd.
Co jste si ještě z Itálie přivezl?
Systém práce, pastorační činnost, uvažování... V Itálii je všechno vybudované, nikdy tam nebyl komunismus, jejich struktury
i způsob komunikace s lidmi se snažím aplikovat u nás. V Česku
mnohdy vidíme jen zúžený pohled problémů, možností a výzev,
které před námi stojí.
Když jste v roce 1997 přišel do Veselí nad Lužnicí, našel jste po
éře komunismu faru asi pěkně zdevastovanou.
Bylo léto, otevřel jsem vrata a zůstal jsem fascinovaně stát. Byla
tu jen dvě hnojiště, maštal, stodola a velký kopec. Všechno rozbořené. To co mně hned zaujalo, byl samotný prostor.
Takže se vám nakonec i dost hodilo vaše původní vyučení.
To mi moc pomohlo. Díky zkušenostem jsem se nebál práce a
zpočátku jsem si spoustu věcí dělal sám. Nejprve jsem na dvoře
začal dělat výkopy a natahovat sítě. Potom jsem povolal bagristu a ten 12 hodin bagroval terasy. Nejprve jsme opravili maštal,
kde byly krávy. Dnes je tu kuchyně a farní sál. Stodola už je připravená pro budoucí školku. Postavil jsem pergolu s krbem, letním barem a veškerým zázemím. Před dvěma lety skončila další
oprava kostela i s jeho okolím. Z evropských fondů jsme na to
získali 20 milionů. Postupně se nám podařilo vytvořit prostředí,
ve kterém můžeme společně sdílet radost.
Z Veselí odcházíte po 18 letech. Jak to nesete?
Nechávám tu kus svého srdce. Prožil jsem tu mnoho radostných i bolestných chvil. Po březnovém oznámení mého jmeno-

Jako biskupské heslo jste si zvolil „Milovat a sloužit Bohu“.
Proč?
V latině je to přesně „Milovat a sloužit Pánu“. Jsou to dva důležité aspekty. Člověk se nejprve musí naučit milovat, aby dokázal
dobře sloužit lidem.

Spoustu práce vám zaberou i církevní restituce, co budete
muset aktuálně řešit?
Já musím hledat, jak do budoucna zajistit financování kněží a
laiků. V církvi nepracují jen duchovní, ale i otcové a matky od
rodin. Je to povolání jako každé jiné. Charita také potřebuje finance na to, aby mohla pomáhat. Peníze musíme někde vygenerovat. Budu mít k dispozici nějaké prostředky z restitucí a je
potřeba vytvořit systém, aby církev mohla pomáhat dál.
Díky restitucím obdrželo nedávno biskupství například zámeček Lustenek v Hlincové Hoře u Budějovic. Jaké chystáte
využití?
Já bych z Lustenku rád viděl třeba dům s pečovatelskou službou. Územní plán a parametry, které jsou tam nastavené, však
neumožňují skoro nic. Maximálně by tam mohlo vzniknout muzeum, nebo nějaký dům s problematickým využitím. Čeká mě
mnoho jednání se státní správou a úředníky. Přál bych si, aby
došlo k nějakému konsenzu a společnými silami se nám podařilo realizovat dobré dílo, které bude sloužit druhým.
Blíží se vaše rozloučení ve Veselí. Chystáte něco speciálního?
Budu tady mít v neděli 14. června první mši jako biskup. První
cesta po svěcení tak povede do Veselí. Společně tu prožijeme
krásnou neděli. Bude to radostné loučení.
Nebojíte se dalších slz?
Bojím, ale za ně se nikdo nemusí stydět, ani já ne. V takové situaci jsou totiž slzy výrazem toho, že někdo má někoho rád a že
se zapsal do srdce druhého člověka.
Článek je uveden v novinách Mladá fronta DNES dne 23. 4. 2015
Zdroj: Biskupství českobudějovické www.bcb.cz
Spolu s otcem Vlastimilem Kročilem a jeho farníky se radujeme
také my, kteří ho léta známe. Otec Vlastimil otevřel ve farnosti
Veselí nad Lužnicí Neokatechumenátní cestu a sám se aktivně
účastní jejího itineráře. Je velkým ctitelem Panny Marie a členem Fatimského apoštolátu. Pozvánku na svěcení naleznete na
webu biskupství a také na webových stránkách naší farnosti.
Evžen Hlavica

13

Program noci kostelů 29. 5. 2015
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA NÁMĚSTÍ
19.30 zahájení
19.35 Popelka Nazaretská (Renč – Petrů)
dětský sbor ZŠ Salvátor Broučci + Brouci (rodiče)
21.00 varhanní hudba – interpretace Bohumíra a Josefa Kratochvílových
22.00 Dalibor Pimek – violoncello
22.45 ticho „jako v kostele“
23.45 nejznámější varhanní skladby J. S. Bacha (autentický zvuk
varhan, záznam hry předních varhaníků na našich varhanách)
24.00 závěrečná modlitba a požehnání
EVANGELICKÝ KOSTEL V BOTANICE
20.00 vernisáž výstavy obrazů Stanislava Cholevy, zaměstnance
sociálního podniku PALOMINO při Diakonii ČCE – středisku ve
Valašském Meziříčí
20.30 koncert Pavla Helana, vlídného písničkáře a finalisty soutěže Československo má talent
KOSTEL SV. MICHAELA V LEŠNÉ
20.00 zahájení
20.10 skladby pro varhany, trubku a housle
22.30 závěrečná modlitba a ukončení
Souběžně probíhají prohlídky zámku Lešná za zvýhodněné
vstupné v časech 20.30, 21.00 a 21.30
(Výstava fotografií Pavla Stefana - Cesta života)
KAPLE JASENICE
21.00 májová pobožnost (zpěv, hudba, modlitby)
21.30 svátostné požehnání a ukončení

Komentář k barevným fotografiím
Na titulní stránce je makové pole, které jsem vyfotil loni
o prázdninách mezi Zlatými Horami a Javorníkem. V pozadí jsou
Jeseníky.
Strana 15
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat žákům i učitelům ZŠ
Salvátor, s jakou pečlivostí každoročně připravují školní akademii. Děkuji také Kulturnímu zařízení za možnost tuto akademii
uspořádat ve velkém sálu s pomocí zvukařů a kulisáků. Pánu
Bohu děkuji, že jsem našel způsob, jak i z hlediště udělat kvalitní snímky.
Poslední strana
Děkuji Igoru Matiovskému za fotografii našeho kostela. Známe
se z Fotolabu na náměstí ve Valašském Meziříčí. Fotka se mi
velmi líbila na jeho výstavě v knihovně v Krásně.
o. Pavel

Vtip

Pan farář se dětí ptá: „Děti, proč je důležité, abychom byli při
kázání potichu?“ Bystrá holčička odpoví: „Protože lidé spí!“
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80 let! Blahopřejeme!
Před několika dny jsem vyrazil do Kroměříže. V klášteře Milosrdných sester svatého Kříže jsem navštívil manžele Dřímalovy.
Jedním z důvodů této mé návštěvy byla blížící se osmdesátka
našeho dlouholetého trvalého jáhna Ludvíka Dřímala. Teď již
o tom mohu psát v minulém čase. 16. května se Ludvík dožil
osmdesáti let. Přeji mu do dalších let především Boží požehnání
a mnoho darů Ducha svatého. Ať Ti, Ludvíku, Pán Bůh odmění
jak zde na zemi, tak na věčnosti všechno, co jsi za léta jáhenské
služby vykonal pro naši farnost. Rovněž Vám, paní Dřímalová,
děkuji za podporu pro svého manžela po dobu jeho jáhenské
služby, za všechny modlitby a krásný příklad pokory a trpělivosti. Oběma chci také poděkovat za toto povzbudivé setkání, na
které stále vzpomínám.
o. Pavel

Nabídka ubytování
Nabízíme možnost ubytování v prostorách fary ve městě Mirovice, které se nachází nedaleko Příbrami (Svaté Hory), zámku na
Orlíku, hradu Zvíkov a dalších zajímavých míst. Více na:
http://farnost-mirovice.webnode.cz/news/akce-vyhodna-cena-pobytu-na-mirovicke-fare/
Na viděnou se těší
P. Mgr. Petr Hovorka, administrátor farnosti

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí, Lešná
Petr Hoffman
Leopold Veselý
Monika Maléřová
Barbora Halaštová

David Bareš
Valerie Marie Plesníková
Adéla Holáňová

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Michal Blaha		
Bynina 117		

Hana Martinátová

Květná 125

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí, Lešná
Marie Pobořilová *6. 10. 1923 †18. 4. 2015, Krhová 108
Marie Hradilová *26. 10. 1936 †19. 4. 2015, Zd. Fibicha 1211
Antonín Táborský *14. 6. 1937 †20. 4. 2015, Jičínská 718
Anna Holčáková *22. 9. 1924 †24. 4. 2015, 1. Máje 1038
Alžběta Černochová *18. 6. 1930 †2. 5. 2015, Krhová, Pod
kameněm 325
Milan Vanduch *23. 12. 1951 †5. 5. 2015, Sklářská 602
František Jež *5. 10. 1942 †6. 5. 2015, Podlesí 424
Vojtěška Žlebková *17. 1. 1928 †6. 5. 2015, Vysoká 2

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

Akademie ZŠ Salvátor 2015

Prodaná nevěsta aneb Trochu klasiky neuškodí - vystoupení učitelů rodičů a přátel školy

Ze života hmyzu – děti z 1. třídy pod vedením paní učitelky Černochové

ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ šepotám... Vystoupení děvčat ze 4. třídy
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