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1. Ježíš nám zanechal v evangeliu své slovo. Jeho slova jsou 
Duch a život. Nebe a země pominou, Ježíšova slova nepominou. 
Některá z jeho slov nás okamžitě potěší a povzbudí. Jiná naopak 
provokují, zneklidňují. Časem se může stát, že se takové slovo 
dostane mezi nejoblíbenější.
2. Ježíš nás učí skrze každodenní události. Nic v našem životě 
není náhoda. To, co prožíváme, je Ježíšova škola. Jsme v jeho ru-

V Ježíšově škole kou jako hlína v rukou hrnčíře. On nás hněte, formuje, přetváří.
3. Ježíš k nám mluví v modlitbě. Pro většinu lidí je modlitba o 
tom, že něco říkáme. Později tu a tam k nám v modlitbě pro-
mluví Ježíš. Vnímáme jeho vnuknutí, slyšíme jasné pokyny. Do-
konalá modlitba je, když se naše srdce ztiší a mluví jen On. Skrze 
toto naslouchání máme v sobě opravdový život. (více na str. 3)

o. Pavel
Fotografie znázorňuje Ježíše, jak učí apoštoly  

(areál Domus Galilaeae na Hoře Blahoslavenství v Izraeli)
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Genezaretské jezero

Ježíš zde vyvolil rybáře za své učedníky a apoštoly. Z lodičky na 
jezeře kázal, utišil na jezeře bouři, po vodě tohoto jezera chodil. 

Tentokrát jsem chtěl především navštívit klášter sester Karmeli-
tek, který založila, ve kterém žila a také 26. srpna 1878 zemřela 
svatá Marie od Ježíše Ukřižovaného. Byl jsem šťastný, že jsem 

Zastavení v Betlémě

V blízkosti jezera nasytil z pěti chlebů a dvou ryb zástup, ve kte-
rém bylo nejméně pět tisíc mužů, žen a dětí určitě ještě víc.

toto místo mohl navštívit tak krátce po jejím svatořečení. Stále 
velice silně vnímám její pomoc a blízkost. Doporučuji čtenářům 
ŽF, aby se s touto svatou spřátelili.        o. Pavel
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V Ježíšově škole
Až se to bojím v této chvíli říct. Pozítří začíná škola. V jedné ro-
dině na konci prázdnin dokonce zakázali vyslovovat slovo škola. 
Že prý je to sprosté slovo. Přede mší svatou zase stál jeden malý 
ministrant u trhacího kalendáře, který máme v sakristii. Držel 
v ruce poslední prázdinový list a říkal: „Mám úplnou hrůzu to 
otočit!“
Co když ale někdo našim dětem závidí: „Jak rád bych zase chodil 
do školy! Jaké to bylo krásné, když jsem dostával dobré znám-
ky a pochvaly.“ Aby nikdo nikomu nezáviděl, mám pro všechny 
malé i velké návrh: Přihlasme se všichni do Ježíšovy školy! On je 
nejlepší učitel. A navrhuji, abychom se přihlásili do první třídy. 
V Ježíšově škole se můžeme vždycky považovat za začátečníky. 
Já osobně se přihlásím jako prvňáček, který loni propadl. Snad 
tentokrát projdu. 
Jak nás Ježíš, náš učitel, bude učit? 
1. Svým slovem, které nám zanechal v evangeliu. Jak vzácná 
jsou to slova. Jeho slova jsou Duch a jsou Život. Představte si. 
Nebe i země pominou, ale Ježíšova slova nepominou. Navrhuji, 
abychom si Ježíšova slova rozdělili do tří pomyslných přihrádek. 
Přihrádka první – slova, která milujeme, která nás vždycky po-
vzbudí, případně i vzkřísí. Slova, která nosíme ve svém srdci a 
vychutnáváme, jak jsou výživná a sladká. Ve druhé přihrádce by 
mohla být slova, kterým rozumíme a která bereme vážně. Ve 
třetí slova, která nás zneklidňují, provokují, slova, kterým nero-
zumíme. Proč si to, Pane Ježíši, říkal? To sis měl dobře rozmys-
let. Když slyším toto slovo, nejraději bych si zacpal uši. Víte ale, 
co se může stát? Časem se některý z těchto Ježíšových výroků 
dostane až do první přihrádky. Když budu mluvit za sebe, mám 
velice rád Ježíšovo slovo ZAPŘI SÁM SEBE. Je to slovo, které nás 
může osvobodit a naplnit velikou radostí. Mohu ale říci, že to 
nějakou dobu trvalo, než se toto slovo dostalo z třetí škatulky 
do první. 
2. Ježíš k nám promlouvá také skrze události každodenního ži-
vota. Nic se neděje náhodou. Ne vždycky ale tomuto vyučování 
rozumíme. Uvedu opět příklad z prázdnin. Představte si, co se 
mi stalo. Ztratil jsem fotoaparát. Většina z vás ví, co to pro mě 
znamená. Nešlo jen o nějaký malý foťáček, ale o brašnu s třemi 
objektivy. Než jsem ho našel, setkal jsem se se svým zpovědní-
kem a ten mi tuto událost názorně interpretoval: Je to dobré 
znamení, že ti to trvalo skoro celý den, než jsi na to přišel! A pak 
si také můžeš říct: „Jestli svůj fotoaparát najdu na místě, kde 
jsem to předpokládal, pak ho ještě potřebuji. Pokud, Pane, si 
myslíš, že ho již v životě potřebovat nebudu, pak ať tam tedy 
není.“ Já jsem ale oponoval: „Ne, koupím si nový.“ Z toho vidíte, 
jak nedokonalým jsem žákem v Ježíšově škole. Je třeba, aby-
chom si uvědomili, že jsme každý den v jeho rukou. Viděli jste 
někdy hrnčíře? Jak tvaruje a formuje hlínu na hrnčířském kru-
hu? Podobně přetváří Bůh také nás skrze každodenní události. 
3. Ježíš k nám mluví také v modlitbě. Když se zeptáte většiny lidí, 
co je to modlitba, řeknou vám: „Modlit se znamená mluvit, opa-
kovat nějaká slova.“ Může být ale někdo kousek dál. Modlitba 
je přece rozhovor s Bohem. Tu a tam zaslechneme, co nám Bůh 
říká. Vnímáme vnuknutí Ducha Svatého. Ještě lépe je na tom 
ten, kdo se umí ztišit a v modlitbě naslouchá Bohu. Modlitba to 
je naslouchání. Především Bůh k nám promlouvá. 

Bratři a sestry, milé děti, začíná nový šlolní rok. Přihlásili jsme 
se do Ježíšovy školy. Přeji vám i sobě, aby nikdo z nás nepropadl.

(kázání otce Pavla poslední prázdninovou neděli)

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky

1. Chci Pánu Bohu poděkovat za nádherné léto, které následo-
valo hned po 25. výročí mého kněžského svěcení. Bez přeháně-
ní mohu říct, že jsem prožil nejkrásnější prázdniny v životě:
Pobyt ve Svaté zemi, tři dny na táborech skautů a skautek, ně-
kolik dnů v městě Telč, krásné dny doma u rodičů, nezapome-
nutelné dny, které jsem prožil ve Valašském Meziříčí a v jeho 
blízkém či vzdálenějším okolí a výlet na Slovensko. Ještě dlouho 
se budu k tomu, co jsem prožil, vracet.
2. Děkuji těm, kdo mi vymysleli tak nádherný dárek poutě do 
Izraele, kdo mi na tuto pouť přispěli a kdo mě doprovázeli svou 
modlitbou. Děkuji i Broučkům za dárkový poukaz do penzionu 
Patricia v Telči. Děkuji všem, s kým jsem se o letošních prázdni-
nách kdekoliv setkal. Věřte, že jste byli součástí podivuhodných 
Božích plánů a cest. Dále budu na vás pamatovat ve svých mod-
litbách.

o. Pavel

Když vejdete do kostela ve Valašském Meziříčí, hned u vcho-
du najdete stolek, na kterém se objevuje pravidelně Katolický 
týdeník, časopis Světlo a Život farností. Hned vedle je jakási la-
vice, na které vidíte nejrůznější letáčky, stvrzenky, časopisy a 
petice. Někdy je toho už tolik, že v tom kdokoliv ztrácí orientaci. 
Některé věci jsou tam už hodně dlouho. Tu a tam jsem se na-
štval a radikálně tyto prostory uklidil. Za pár dnů to bylo stejné. 
Pověřuji tedy Janu Wesselou, aby nad tímto zákoutím našeho 
kostela bděla. Věci, které jsou tam již delší dobu, ať vyhazuje, 
ať také hlídá obsah těchto materiálů, nehodící se do kostela, ať 
ihned odstraní.

o. Pavel

Nová služba ve farnosti

Když někdo nedává pozor při čtení ohlášek ve farnosti Valaš-
ské Meziříčí, může se pak podívat na internetové stránky naší 
farnosti (farnost-valmez.cz). Nepozorné farníky v Lešné může 
zachránit ještě nástěnka před kostelem. Teď už to bude jiné. 
Obec Lešná nám velkoryse nabídla okénko pro farnost na svém 
portálu. Tam si tedy můžete pravidelně ohlášky číst. Hodí se to 
zvláště, když je informací až moc.

o. Pavel

Ohlášky pro farnost Lešná

Marek Eben v našem kostele
Pokud jste ve škole dávali pozor víte, že Jan Ámos Komenský 
kromě jiného napsal velice zajímavou a inspirující knihu La-
byrint světa a ráj srdce. Poutníka na jeho cestách doprovázejí 
průvodce Všudybud a Mámení, které mu nasazuje růžové brýle. 
Poutník se však nedá oklamat, prohlédne jejich lži a poloprav-
dy a správně pochopí, že tady na Zemi nikdy nebude ráj. Ten 
však najde ve svém srdci. Přesněji řečeno v srdci, ve kterém 
přebývá Bůh. K tomuto dílu napsal nádhernou varhanní hudbu 
Petr Eben. Mimochodem po Antonínu Dvořákovi nejhranější 
český skladatel za hranicemi naší vlasti. Na varhany nám toto 
dílo zahraje Tomáš Thon a recitovat nebude nikdo jiný než syn 
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slavného hudebního skladatele dobře známý herec, moderátor, 
hudebník a zpěvák Marek Eben. Vzhledem k tomu, že kapacita 
našeho kostela je omezena, je třeba si v předprodeji zakoupit 
lístky. Koncert je součástí festivalu Podzimní varhany, který ka-
ždoročně pořádá naše město. Proto je cena pevně stanovena, 
na rozdíl od jiných koncertů, při kterých je vstupné dobrovolné. 
Chci ještě dodat, že Marek Eben bude recitovat původní text 
Komenského – staročeština. Doprovod na varhany je krásná, 
ale náročnější vážná hudba. Je dobré vzít v úvahu tyto skuteč-
nosti, pokud si chceme koncert skutečně vychutnat.

o. Pavel

Jsem rád, že v naší farnosti máme scholu, která opravdu umí. 
Těším se na koncert písní chval (Praise and Worship), který 
bude v neděli 11. října v 16.00 hodin ve farním kostele. Věřím, 
že kostel bude praskat ve švech.
Teď chci ale psát především o tom, co nás čeká v nejbližší době. 
Chtěl bych po dohodě s Petrem Zavičákem, aby v naší farnosti 
vznikla ještě jedna schola, složená z mladších dětí. Průměrný 
věk 3., 4. třída. Tato schola by zpívala vždy na nedělní mši sva-
té v 9.30 a to třetí neděli v měsíci. Zkouška by začínala v 8.30. 
Pokud tedy znáte nějaké dítě, chlapce či děvče v tomto věku, 
přiveďte ho v neděli 20. září na faru. 
Možná se podaří zachovat v naší farnosti následující řád: 
• Druhou neděli v měsíci bude zpívat celá schola (malí i velcí) a 
to po celou dobu mše svaté v 9.30 (i ordinárium). Při této mši se 
pokusíme do zpěvů zapojit celý kostel.
• Třetí neděli, jak už bylo výše řečeno, to bude malá schola. Vět-
šinou to budou dvě až tři písně.
• Zbývající neděle bude zpívat při mši v 9.30 velká schola: žalm, 
dvě až tři písně a ordinárium z kancionálu.
Snad se nám to podaří. Prosím o modlitbu za ty, kdo zpívají a 
hrají, a nezapomeňte, kdo zpívá, dvakrát se modlí. 

o. Pavel

Hola, hola, Malá schola volá!

Toto připomíná svatý Petr všem křesťanům. Je to proto, aby-
chom nezapomněli, že tady na zemi nemáme trvalý domov. 
Naše pravá vlast je v nebi. Tato slova bychom si měli vždy při-
pomenout, když slyšíme o utečencích, běžencích a přistěhoval-
cích. Určitě bychom se za tyto lidi měli modlit a pokud máme 
nějaké možnosti a dost sil a prostředků, i nějak pomoci. V této 
krátké úvaze připojuji číslo účtu, který byl zveřejněn v Aktech 
arcidiecézní kurie (ACO):
Církev od nejstarších dob považovala za svou povinnost pomá-
hat svým trpícím a pronásledo vaným bratřím. Dobrovolné dary 
jako příspěvek na pomoc diecéze pronásledovaným křesťanům, 
kteří budou přijati v naší zemi, je možné zaslat na níže uvedené 
konto.
Dary z farností:
číslo účtu: 377 688 503/0300
Variabilní symbol: 911 710
Specifický symbol: IČO farnosti
Dárci kromě farností (např. fyzické osoby, právnické osoby):
číslo účtu: 377 688 503/0300
Variabilní symbol: 911 711
Specifický symbol nebo avízo: jméno osoby

Jsme poutníci a přistěhovalci

V pondělí 14. září v 19.30 se poprvé setkají na faře ti, kdo se 
chtějí v dospělém věku připravit na křest. Případně ti, kteří 
v dětství pokřtěni byli, ale pak už žádná formace a výchova 
k víře neprobíhala. Pokud někoho takového znáte, pozvěte ho 
nebo přímo doprovoďte na toto setkání.

o. Pavel

Příprava dospělých na křest
a první svaté přijímání

Na den, kdy mnozí z vás budou číst toto číslo Života farností 
(13. a 14. září), připadá 80. výročí zjevení modlitby, které se 
říká Korunka Božího milosrdenství. Několikrát již byla uveřej-
něna v našem časopise a mnoho farníků se ji pravidelně modlí. 
Korunka je spojena s mnoha přísliby, které Ježíš svaté Faustý-
ně a skrze ni celému světu dal. I o těch již v našem časopise 
byla řeč. Nechci tedy tyto skutečnosti opakovat. Jen chci znovu 
povzbudit čtenáře k této modlitbě. Vyzkoušejte sami, jak je zá-
zračná. Pokud ji neznáte, zeptejte se někoho, kdo se ji modlí.

o. Pavel

Významné výročí

Jak to vypadá s novým křížem
Před rokem jsem oznámil, že bychom v den 80. výročí zjevení 
Korunky Božího milosrdenství mohli posvětit v našem kostele 
nový kříž. Odezva byla velká, mnozí již na tento účel finančně 
přispěli. Někteří farníci se ptají, jak je realizace daleko. Při-
znám se, že prozatím jsem nenašel nějakou inspiraci pro toto 
dílo. Mám v plánu oslovit dva umělce, kteří by se mohli práce 
ujmout. Jde o to, aby v kostele zůstala památka, za kterou se 
nebudeme muset před dalšími generacemi stydět. Prosím pro-
to o modlitbu k Duchu Svatému, aby to bylo především jeho 
dílo. Aby nám Ježíš mohl poslat Ducha Svatého, musel odejít 
k Otci skrze kříž.

o. Pavel

Zakusit Boží blízkost! To by si přál nejeden z nás. Myslím si, že je 
to na dosah. Ježíš si přál prostřednictvím svaté Marie od Ježíše 
Ukřižovaného (malé Arabky), aby každý kněz jednou za měsíc 
sloužil mši svatou ke cti Ducha Svatého. Zároveň dal přísliby, že 
každý, kdo se této mše zúčastní, zakusí mocné působení tohoto 
Přítele našich duší. Rozhodl jsem se, že tuto mši svatou budu 
slavit každý druhý pátek v měsíci, a to večer. Toto číslo ŽF se 
vám dostane většinou do rukou až po tomto druhém pátku 
v měsíci září. Pokud jste na této mši nebyli, určitě si to nenech-
te ujít příští měsíc.

o. Pavel

Druhé pátky

Svatý Josefe SOS!
Prosím všechny o modlitbu k sv. Josefovi. Je v kancionálu na 
straně 16. Jde o budoucnost naší církevní školy. Zase se objevily 
možné komplikace a nejasnosti ohledně stěhování.

o. Pavel



5

Slovo života na září 2015
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mk 12,31)

Toto je jedno z těch slov evangelia, která si žádají, aby byla oka-
mžitě a bezprostředně uvedena v život. Je tak jasné, průzrač-
né – a náročné – že nepotřebuje mnoho komentářů. Abychom 
nicméně pochopili sílu, kterou toto slovo obsahuje, může být 
užitečné zasadit ho do kontextu.
Ježíš odpovídá na otázku jednoho z učitelů Zákona, tedy jedno-
ho ze znalců Bible, který se ho zeptal, jaké přikázání je největší. 
Byl to otevřený problém, zvláště poté, co bylo ve svatých Pís-
mech identifikováno 613 příkazů, které je třeba dodržovat.
Jeden z velkých učitelů, který žil o několik let před Ježíšem, ra-
bín Šamaj, odmítal určit, které přikázání je nejvyšší. Jiní se ale 

– jak tomu bylo později u Ježíše – zaměřovali již na to, že ústřed-
ní postavení má láska. Například rabín Hillel tvrdil: „Nečiň bliž-
nímu nic, co sám nemáš rád; v tom je celý zákon. Zbytek jsou 
pouhé komentáře.“
Ježíš nejen přebírá toto učení o ústředním postavení lásky, ale 
do jediného přikázání spojuje lásku k Bohu (srov. Dt 6,4) a lásku 
k bližnímu (srov. Lv 19,18). Odpověď, kterou dává učiteli Zákona, 
který se ho táže, totiž zní: „První (přikázání) je toto: ́ Slyš, Izraeli! 
Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, 
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou 
svou silou.́  Druhé je toto: ´Miluj svého bližního jako sám sebe.́  
Žádné jiné přikázání není větší než tato.“

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“

Druhá část tohoto jediného přikázání je výrazem části první, tj. 
lásky k Bohu. Bohu nesmírně záleží na všech jeho tvorech. Pro-
to nejlepší způsob, jak mu udělat radost, jak mu svým jednáním 
prokázat svou lásku, je být výrazem jeho lásky ke všem. Stejně 
tak jako jsou rodiče rádi, když vidí, že se jejich děti nehádají, po-
máhají si a jsou semknuté, i Bůh, který je jako náš otec a matka, 
je rád, když vidí, že milujeme bližního jako sebe a přispíváme 
tím k jednotě rodiny lidstva.
Již po staletí vysvětlovali proroci izraelskému národu, že Bůh 
chce lásku a ne oběti a celopaly (srov. Oz 6,6). I Ježíš se odvo-
lává na jejich učení, když říká: „Jděte a naučte se, co znamená: 

´Milosrdenství chci a ne oběť´“ (Mt 9,13). Vždyť jak můžeme mi-
lovat Boha, kterého nevidíme, když nemilujeme bratra, kterého 
vidíme? (srov. 1 Jan 4,20). Boha milujeme, sloužíme mu, ctíme 
do té míry, do jaké milujeme, sloužíme a ctíme každého člověka, 
ať je přítelem či člověkem neznámým, z našeho nebo z jiného 
národa, a zvláště ty „nejmenší“, nejpotřebnější.
Je to výzva pro křesťany všech dob, aby proměnili kult v život, 
aby vyšli z kostelů, kde uctívali, milovali a chválili Boha, a šli k 
druhým lidem a naplňovali tak to, co pochopili v modlitbě a ve 
společenství s Bohem.

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“

Jak tedy žít toto přikázání Páně?
Především si připomeňme, že je součástí nerozdělitelné dvo-
jice, jejíž součástí je láska k Bohu. Je třeba věnovat čas tomu, 
abychom poznali, co je láska a jak milovat, a proto je zapotřebí 
dávat prostor chvílím modlitby, „kontemplace“, dialogu s ním: 
milovat se naučíme od Boha, který je Láska. Když jsme s Bohem, 
nekrademe čas bližnímu, naopak se připravujeme na to, aby-
chom milovali stále vhodnějším a velkodušnějším způsobem. 
Zároveň platí, že když se vracíme k Bohu poté, co jsme milovali 
druhé, je naše modlitba opravdovější, autentičtější a plná všech 
lidí, s nimiž jsme se setkali a které odevzdáváme Bohu.
Abychom milovali bližního jako sebe sama, je třeba, abychom 
ho poznali tak, jako známe sami sebe. Měli bychom dospět k 
tomu, že budeme milovat tak, jak chce být druhý milován a ne 
tak, jak by se nám líbilo ho milovat. Nyní, když je naše společ-
nost stále více multikulturní, když jsou u nás lidé pocházející 
z nejrůznějších světů, je tato výzva ještě silnější. Kdo odchází 
do nové země, měl by poznat její tradice a hodnoty; jedině tak 
může pochopit a milovat její obyvatele. Totéž platí pro toho, 
kdo přijímá nové imigranty, kteří jsou často vykořenění, potý-
kají se s novým jazykem a s problémy se začleněním.
Rozdílnost je i uvnitř rodin, v pracovních prostředích nebo mezi 
sousedy, i když jde o lidi stejné kultury. Líbilo by se nám najít 
někoho, kdo je ochoten nám věnovat svůj čas a naslouchat nám, 
pomoci nám připravit se na zkoušku, najít zaměstnání, dát do 
pořádku dům? Možná i někdo jiný potřebuje něco podobného. 
Měli bychom mu věnovat pozornost, upřímně mu naslouchat, 
vžít se do jeho kůže a vytušit, co potřebuje.
Záleží i na kvalitě lásky. Apoštol Pavel ve slavné velepísni lás-
ky jmenuje některé charakteristiky lásky, které bude vhodné si 
připomenout: láska je trpělivá, dobrosrdečná, nezávidí, nevy-
vyšuje se, pokládá druhého za důležitějšího než sebe, nedělá, 
co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapo-
míná, když jí někdo ublíží, všechno omlouvá, všemu věří, nikdy 
nad ničím nezoufá, všecko vydrží (srov. 1 Kor 13,4-7).
Máme tedy mnoho příležitostí a mnoho způsobů, jak žít tuto 
větu:

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“

Nakonec si můžeme připomenout, že tato norma lidského ži-
vota je základem slavného „zlatého pravidla“, které nacházíme 
ve všech náboženstvích i u velkých učitelů „laické“ kultury. Na 
počátku vlastní kulturní tradice nebo náboženského vyznání by-
chom mohli hledat podobné výzvy k lásce k bližnímu a pomáhat 
si je společně žít – hinduisté a muslimové, buddhisté a věřící 
tradičních náboženství, křesťané a lidé dobré vůle.
Musíme společně pracovat na tom, abychom vytvořili novou 
mentalitu, která by uznávala hodnotu ostatních, která by zahr-
novala úctu ke každému člověku, ochranu menšin, pozornost 
vůči těm nejslabším a která by odhlížela od vlastních zájmů, aby 
na první místo postavila zájmy druhého.
Pokud bychom si byli všichni opravdu vědomi toho, že máme 
milovat bližního jako sebe sama, do té míry, že bychom nedě-
lali druhým to, co bychom nechtěli, aby oni dělali nám, a dělali 
bychom druhým to, co bychom chtěli, aby dělali nám, skončily 
by války, zmizela by korupce, bratrství všech lidí by již nebylo 
utopií a civilizace lásky by se brzy stala skutečností.

Fabio Ciardi

Biřmování!!!
Bude v sobotu 26. září 2015 v 10.00 hodin ve farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Měl by přijet 
otec arcibiskup Jan Graubner. Každý z nás ať se připraví na tuto 
slavnost jako by to mělo být teprve jeho biřmování. Buďme 
horliví v modlitbě a v přinášení drobných obětí za sebe i za naše 
biřmovance

o. Pavel
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zŠ salvátor
Bilancování s Broučky
O sboru a o tom, co všechno Broučci prožili, se mi chtělo poprvé 
napsat v únoru. To proto, že už BYLO o čem psát. Kromě mno-
hého zpívání (adventní, benefiční, vánoční, přehlídkové) jsem si 
vážila toho, že s dětmi společně navštěvujeme divadlo. Zpětně 
si uvědomuju, že tahle setkávání mimo zpívání, byla pro mne 
samotnou velmi krásná. V době, kdy jiní říkají, že děti nejsou 
zvyklé chodit do divadla, se ti naši „salvátoroví“ krásně oblékli, 
natěšení přišli do divadla, užili si pohádku a pořád se krásně 
chovali. To mě bavilo, být s nimi při tom.
V únoru jsem napsat nestihla, bylo hodně práce, ale přemýšlela 
jsem o tom už zase v květnu. To jsme zpívali podruhé Popelku 
Nazaretskou. Kolik hezkých chvil tohle zpívání přineslo… šířilo 
se mezi dětmi i dospělými, znělo mi v hlavě ve dne v noci. Žasla 
jsem, když prvňáčci vykřikovali „Hosana, hosana“ a dožadovali 
se, aby také směli při vystoupení „mávat “. A když jsem už nut-
ně cítila, že červen by měl být tím měsícem uzavření, napad-
lo mě, že bude lépe uzavřít rok zpíváním na svatbě Žanetky a 
Kuby. Ale ani to nebyla konečná. Ještě přece Broučkový tábor. 
Tak, poslední akce, kterou byl uzavřen bohatý a velmi pěkný rok. 
Dovolte, abych Vám o posledních dvou akcích něco více napsa-
la. Snad se nebudete zlobit, když napíšu také o naší soukromé 
akci, svatbě dcery Žanety a Kuby (viz strana 10 - 12 ŽF). Moc si 
přáli, aby zpívali Broučci i Brouci. Písničky zpěváci s chutí nacvi-
čovali, byli ochotni přijít ve večerních hodinách či o prázdninách, 
moc jsme si toho vážili. Protože jsem dirigovat nemohla (svatbu 
jsem si užila jako důležitý člověk - „maminka svatby“ ), veš-
kerou starost za mě převzala Eva Vránová. Těžko se dá slovy 
vyjádřit, jak jsme byli všichni rádi a vděčni, že Broučky a Brouky 
máme. Ve zpívání bylo kus srdce a my ještě znova moc děkuje-
me Evičce, všem Broučkům i Broukům za jejich krásné zpívání.
Zmínila jsem se o Broučkovém táboře. Ano, je to tak. Broučci, 
bylo jich 24, zažili skvělý prázdninový týden. Každý den jsme se 
vydali jiným směrem, každý den jsme vychutnávali to, na co ne-
máme čas v době školy: navštívili jsme ZOO Olomouc (měli jsme 
setkání s kontaktním zvířetem: klokanem a psounem, jeli Safa-
ri-vláčkem, šli na rozhlednu…), absolvovali Letní dobrodružství 
v muzeu (hledali poklad, tvořili, vyráběli sádrové odlitky stop 
šelem, účastnili se skvělých lektorských programů), ve středu 
děti řádily na koupališti, odpoledne pak měly besedu na Poli-
cii. „Táborový“ čtvrtek byl úplně skvělý, někteří jeli na kole, jiní 
vlakem, do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili Gibon 
park, myslím, ráj pro děti. Ti vyšší postavou strávili 2,5 hodiny 
ve výšce mezi stromy v lanovém centru, pak společně s ostatní-
mi zvládli Zorbing, Aquazorbing, trampolínu, Dětský svět, mini-
golf, mezitím sníst řízek, slízat nanuka a zpět zase dojet, dokon-
ce znova na kole, domů. Předposlední den jsme se šli trošku bát 
do podzemí pod náměstím, o těchto prostorách neměli mnozí 
zdání a to, že jsme tam objevili Šamanský rukopis, bylo překva-
pením i pro naše průvodce. Stejný den jsme ještě navštívili ranč 
v Krhové a jezdili na koních (trošku adrenalin pro ty, kdož zrov-
na seděli na koni, a udeřil blesk jak hrom, děti, pamatujete?). 
Poslední den nás trošku napínalo počasí, poprvé popršelo a my 
jsme se báli, že neuschne tráva, totiž, ta nám posloužila posled-
ní noc jako postýlka. Ale dobře to dopadlo. Noc pod širákem 
se konala. Díky Kubovi (už o něm byla řeč), jsme mohli spacáky 
rozložit na nádherném místě v Krhové. Ještě stezka odvahy!!! 
Nebáli jsme se tentokrát trošku, ale strašně! Ale zvládli jsme to, 
strašidla byla hrozivá, ale hodná a náš pokřik „strašidla nestraš-

teee, my se vás bojímeee!“ stoprocentně pomohl. Tak, zaleh-
nout do spacáku a dobrou noc. Padají hvězdy, v dálce mňouká 
kočka… ať se vám něco hezkého zdá. Odcházíme plni vzpomí-
nek, zážitků z bohatě nabitého prázdninového týdne, s pěkným 
tričkem a památečním DVD. 
Vidíte, mé psaní přešlo do času přítomného, vzpomínky jsou 
příliš živé. Ale teď konečně uzavírám loňský rok. A znovu ote-
vírám nový, jako prázdný nepopsaný sešit. Tak jako každý rok. 
Netuším, kolik psaní v něm bude, jestli bude zajímavé a kolik 
postav bude mít. Děkuji všem, o kom bylo naše psaní minulé, 
snad je vzpomínky potěší jako mne. Všem krásný nový školní 
rok.

Žaneta Bezděková
Origami na ZŠ Salvátor

„Slovo origami vzniklo z japonských slov oru = skládat a kami = 
papír. Je to japonské umění skládání rozličných motivů z papí-
ru. Principem origami je přeměnit list papíru, případně něčeho 
podobného ve smysluplný objekt pomocí překládání. Populari-
ta origami v Japonsku je obrovská. Skládat z papíru se učí děti 
už v mateřské školce.“ To říká Wikipedie o specifickém způso-
bu skládání z papíru. U nás ve škole máme dva velice šikovné 
žáky, kteří se skládání papíru ve stylu origami věnují a jsou v 
tom opravdu mistři! Je to Matyáš Fuksa z VI. třídy, který si do-
konce zvolil téma Origami jako téma své ročníkové práce. K ní 
přiložené ukázky skládání byly opravdu obdivuhodné. Druhým 
šikulou je Šimon Přádka ze VII. třídy. Už v minulých školních le-
tech, když jsem byla jeho třídní učitelkou, se mi občas na stole 
objevilo něco hezkého, složeného technikou origami. Taky na 
hodinách pracovních činností a na Den naruby nás Šimon učil 
skládat. Ale popravdě – jen velmi jednoduché věci. A jak šel čas, 
drobné skládanky od Šimona byly čím dál preciznější, ale hlavně 
složitější na skládání. Origami vyžaduje velkou trpělivost a pev-
nou vůli. A je důkazem toho, že děti se umí bavit i bez dlouhého 
vysedávání u počítačových her .

Magda Krupová
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Informace k Národnímu eucharistickému kongresu v Brně 
17. 10. 2015
Národní eucharistický kongres bude zakončen na podzim v říj-
nu 2015 v Brně.
KONFERENCE O EUCHARISTII
bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší sv. ve čtvrtek 
15. října 2015 v 10.30 hod. a ná sledně bude pokračovat ve čtvr-
tek a pátek v Brně v aule Biskupského gymnázia. Každá diecéze 
posílá na tuto konferenci 20 vybraných účastníků z řad kněží i 
laiků. Hlavní přednášky konferen ce bude přenášet TV NOE.
KONCERT PODANÉ RUCE
bude v pátek 16. 10. 2015 v 18.00 hod. na hlavním podiu na ná-
městí Svobody. Vystoupí zpě váci a známé osobnosti kulturního 
života. Program koncertu zajišťuje zástupce vedoucího Příprav-
né skupiny NEK, P. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci 
brněnské diecéze, a bude po drobně zveřejněn i na plakátech.
DOPROVODNÉ PROGRAMY NEK 2015
se uskuteční v pátek 16. 10. odpoledne a večer v kostelích v 
centru Brna a poté po ukončení NEK v sobotu 17. 10. odpoledne. 
Podrobné doprovodné programy zajišťuje P. Kubín s duchovní-
mi správci vybraných brněnských farností, budou ještě zveřej-
něny.
HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ A EUCHA-
RISTICKÝ PRŮVOD
V sobotu 17. října 2015 budou otevřeny sektory v Brně na 
náměstí Svobody od 8 hod.; v čase od 9 do 10 hod. bude na 
hlavním podiu předprogram církevního gymnázia ze Žďáru nad 
Sázavou pod vedením P. Jana Davida: písně, modlitby kněží, 
svědectví.
V 10.30 hod. bude společně s našimi biskupy ČR a zahraničními 
hosty, kněžími a jáhny celeb rovat papežský legát kardinál Paul 
Cordes. Bohoslužbu z náměstí Svobody bude přenášet ČT 2.
Po mši sv. ve 12.30 hod. vyjde eucharistický průvod, otcové bis-
kupové, kněží, jáhni a minist ranti, také řeholní sestry, krojovaní, 
a ostatní účastníci.
Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé far-
nosti či komunity na webu: www.nek2015.cz, kde je také po-
drobné vysvětlení.
Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a 
bude zakončen na Zelném trhu pod katedrálou sv. Petra a Pavla 
v Brně přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlit-
bou NEK, výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem a svátost-
ným požehnáním. Z tohoto závěru NEK ze Zelného trhu bude 
rovněž přímý přenos. Po ukončení bude přítomným nabídnuto 
malé občerst vení při společném agapé přímo na Zelném trhu. 
Od 14 hod. budou doprovodné programy dle na bídky v centru 
Brna, převážně v kostelích.
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
• Doprava zvláštními autobusy: Parkování na výstup bude mož-
né na nejbližším místě (asi 350 metrů od náměstí Svobody, a to 
u nového Janáčkova divadla s tím, že bus pak odjede parkovat 
na výstaviště a opět po dohodě s vedoucím skupiny přijede na 
místo k Janáčkovu divadlu. Je možné využít i jiných míst, např. u 
autobusového nádraží.
• Doprava vlakem: Hlavní nádraží je rovněž v bezprostřední blíz-
kosti náměstí Svobody.
• Doprava vlastními auty: Není možné v centru Brna zajistit par-
kování. 
Vstupenky na sobotu 17. 10. na mši sv. na náměstí Svobody 
se objednávají na webu www.nek2015.cz. Během září budou 

Národní eucharistický kongres k současným plakátům, které jsou již od dubna ve farnos tech, 
poslány podrobné doprovodné programy a informace. Na ne-
děli 13. 9. posíláme společný pastýřský list k NEK českých a mo-
ravských biskupů. Text společné novény pro dny od 8. 10. do 16. 
10. 2015 bude ještě zaslán.

P. Pavel Dokládal, vedoucí Přípravné skupiny NEK 2015

Přihlašování do společenství adorátorů a jeho zásady
U příležitosti diecézního eucharistického kongresu dne 16. květ-
na 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společen-
ství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická 
hodina“. Přihlásit se do něj může každý diecezán – laik i duchov-
ní, dospě lý i dítě – nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přiná-
šíme plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společen-
ství, a také přihlašovací formulář.
Každý přihlášený obdrží členskou knížku, na pokrytí nákladů 
spojených s jejím pořízením jsou členové žádáni o jednorázový 
dar sto korun. Dar je možné odevzdat při převzetí knížky, dis-
tribuce bude probíhat během září. Přihlašovací formulář je ke 
stažení na www.ado.cz.

DEKRET
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, v 
roce dvacátého výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla II. v 
Olomouci a svatořečení diecézního kněze Jana Sarkandra, v den 
arcidiecézního eucharistického kongresu, který je součástí kon-
gresu národního, ve snaze prodloužit mimořádnou slavnost do 
běžného života věřících a přispět k dlouhodobému a pravidel-
nému prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši, vy-
hlašuje založení společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké, 
nazvané Eucharistická hodina.

Eucharistická hodina
1. je duchovní společenství věřících. Členství vzniká zapsáním 
do matriky členů, která je vedena na arcibiskupství. Každý přija-
tý obdrží členskou knížku. Společenství nemá právní subjektivi-
tu. Pokud člen zemře, prosíme pozůstalé, aby jeho úmrtí ozná-
mili na Arcibiskupství olomoucké.
2. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická 
bratrstva, která v některých farnostech existovala už v barokní 
době, dokonce i jako členské organizace světového Eucharis-
tického arcibratrstva, jako například v Olomouci u sv. Mořice z 
roku 1677. Arcidiecézní bratrstvo (Jednota) vzniklo roku 1870. 
V roce 1918 bylo bratrstvo ve více než třech stech farností. Do 
dneška žije například v Nivnici. (Poprvé na světě bylo ustavič-
né klanění zavedeno v roce 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu ve 
Francii.)
3. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježí-
šem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za mě-
síc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka 
nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z 
nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, 
zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními 
slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skry-
tého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.
4. Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. 
Těší se na důvěrné chvíle s ním v modlitbě, ale myslí na něj i 
přes den při své práci. Snaží se mu líbit celým svým životem. 
Protože Eucharistie uchovávaná ve svatostánku je plodem nej-

Eucharisticka hodina
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světější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na 
mši svaté častěji, než je povinné.
5. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Je-
žíši v potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku. 
Když svatý Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: miluji tě, vždy ho Pán 
poslal pást své ovce. Chtěl, aby svou lásku ukázal činy. Blahosla-
vená Tereza z Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativní, pro-
tože po ranní chvíli s Ježíšem v modlitbě celý den slouží Kristu 
v nemocných, které ošetřují. Členská služba Ježíši v potřebných 
začíná doma péčí o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet v 
dobrovolnické službě charity či farnosti, může to být i péče o 
kostel. Jde o to, aby tato služba byla opravdovým a vědomým 
projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží aspoň o půl hodiny 
takové služby za týden.
6. Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav 
není podmínkou) může získat plnomocné odpustky pro sebe 
nebo pro duše v očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten 
den u svatého přijímání, aspoň v té chvíli nemá zálibu v žádném 
hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na úmysl Svaté-
ho otce. Aspoň jednou měsíčně přistupuje ke svátosti smíření.
7. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou 
povinnost adorace a získávat stejné milosti, pokud se snaží ado-
rovat aspoň na dálku, ze svého lůžka.
8. Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a 
Krve Páně, adorační den prožívaný v každé farnosti jednou za 
rok a bdění s Pánem v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek 
po obřadech a u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu.
9. Arcibiskup olomoucký nebo pověřený sekretář sdružení slou-
ží začátkem každého měsíce mši svatou za živé a zemřelé členy. 
Také členové se modlí za sebe navzájem i za zemřelé členy.
10. Je-li ve farnosti více členů, snaží se o společné klanění, nebo 
si rozdělují služby tak, aby mohl být kostel častěji otevřený pro 
další věřící. V takovém případě si mohou zvolit vedoucí(ho) své 
skupiny. Volbu opakují každý rok.
11. Duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu sva-
tého Jana Sarkandra, který jako farář v Holešově s velkou vírou 
v Kristovu přítomnost v Eucharistii vyšel v čele svých věřících 
s monstrancí v ruce vstříc vojskům, která chtěla město zničit. 
Vojsko změnilo směr a město bylo uchráněno.
Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehná-
ním všechny, kteří na jeho pozvání k osobnímu přátelství odpo-
ví velkoryse. Kéž shlédne na jejich víru, vyslyší jejich prosby a od 
naší diecéze i celé společnosti odvrátí všechny útoky zla, které 
ohrožují mír, lidské životy, mezilidské vztahy, duchovní i mravní 
prostředí, či křesťanskou víru. Kéž buduje Boží království v srd-
cích těch, kteří se mu otevírají. Kéž skrze ně přinese uzdravení 
do našich rodin.
V Olomouci 16. května 2015

Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký,

metropolita moravský

Svatý Jan Pavel II.
Vlastním jménem Karol Wojtyla se narodil 18. května 1920 v 
polských Wadowicích. Jeho dětství ovlivnila smrt jeho matky a 
bratra. Maminka zemřela několik týdnů před jeho prvním sva-
tým přijímáním; bylo mu 9 let. Otec ho vedl k modlitbě a svátos-
tem. Karol se stal ministrantem. V té době ho ovlivnil kněz, kte-
rý nastoupil do farnosti. Karol se u něj často zpovídal, aby byl 

Eucharistie skrze příběhy

připraven na přijímání Pána Ježíše. V době války denně chodil 
na mši svatou a svaté přijímání se stalo jeho jedinou posilou pro 
přežití. Utvrzení o tom, že ho Bůh volá ke službě kněze, přišlo v 
době uzdravování po vážné dopravní nehodě. Byl vysvěcen na 
kněze (v roce 1946), později se stal biskupem (1958) a v roce 
1978 byl zvolen papežem.
Jan Pavel II. žil z eucharistie po celý život - jako dítě, kněz, biskup 
i papež. Ve svých promluvách vyzýval věřící k uvědomělé a zra-
lé účasti na Eucharistii a svátosti smíření, které mají nesmírný 
význam. Připomínal, že Eucharistická adorace dává sílu ke svě-
dectví. Vyzýval kněze, aby učili děti adorovat, protože jedině 
takto se jim přiblíží tajem ství Kristovy přítomnosti v Eucharistii.
Mladé lidi povzbuzoval, aby se shromažďovali kolem Eucharis-
tie, protože ta je pramenem jejich víry a nadšení. Jako potvrzení 
své veliké úcty k Eucharistii vydal na konci svého života ency-
kliku Církev žije z Eucharistie, v níž zdůraznil, že Eucharistie je 
největší dar, který dal Ježíš církvi, protože tím dal sám sebe.
Jan Pavel II. zemřel roku 2005 a za svatého ho prohlásil papež 
František v roce 2014.

Sv. Jan Pavel II.
a jeho úcta k Eucharistii

V bezprostřední přípravě na konání Národního eucharistického 
kongresu chci nabídnout krátké svědectví o neobyčejné úctě a 
lásce k Nejsvětější svátosti oltářní, kterou veřejně projevoval 
sv. Jan Pavel II. zvláště na svátek Nejsvětějšího Kristova Těla 
a Krve. Při jeho posledním procesí 10. 6. 2004 od Lateránské 
baziliky už nedokázal kráčet sám a vezl se na otevřeném vozi-
dle. Jeho ceremonář Mons. Kondrad Krajewski říká: „Před jeho 
klekátkem byla vystavena monstrance s Nejsvětější svátostí. Při 
procesí se papež obrátil ke mně a polsky mě poprosil, že by si 
chtěl kleknout. Ale fyzicky by to už nedokázal. Co nejohledupl-
něji jsem mu vysvětlil, že je pro něj nemožné a nebezpečné si 
kleknout, protože se vozidlo během jízdy kymácelo. Reakcí na 
to bylo jeho známé a tiché 'zamumlání'. Po chvíli však znovu zo-
pakoval: ,Chci si kleknout.' Já jsem mu to s těžkým srdcem musel 
znovu zamítnout. Navrhl jsem, aby raději počkal, dokud nebude 
bazilika Santa Maria Maggiore už úplně blízko. Opět jsem slyšel 
'zamumlání'. O něco později však s rozhodností polsky zvolal: 
'Zde je Ježíš! Prosím...!' Už víc nebylo možné mu odporovat. S 
velkými těžkostmi jsme mu pomohli kleknout si. Svatý Otec se 
pevně držel okraje klekátka a tak se pokoušel se podpírat. A 
my jsme se stali svědky velkého projevu víry.“ Svědčí arcibiskup 
Krajewski, dnes papežský almužník.

Z "Víťazstvo Srdca" připravil Václav Chládek

Terénní služba Domino
Terénní služba (dále jen TS) je jednou ze služeb 
Charity Valašské Meziříčí. Naši službu posky-
tujeme osobám bez přístřeší a osobám v krizi 
ve věku od 18 ti let, kteří z různých důvodů 
ztratili nebo opustili svůj domov, byt, či uby-
tování, neumí vyřešit komplikované problémy 
s tím spojené a potřebují ve svém životě po-
moc jiné osoby. Chceme předcházet jejich so-
ciálnímu vyloučení a pomáhat v návratu zpět 

do běžného života společnosti.
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Lidi v nouzi aktivně vyhledáváme přímo v terénu za účelem 
nabídnutí řešení jejich sociální situace prostřednictvím pora-
denství a nabídky dalších služeb. Především se jedná o služby 
Denního centra a Noclehárny. Uživatele motivujeme k aktivní 
účasti na tomto cíli. Klientům se věnují dva terénní pracovníci 
od pondělí do čtvrtku v čase od 8.00 do 15.00, v pátek do 12.00 
hodin.
Ve Valašském Meziříčí působí naše služba již od roku 2006 a 
slouží jako nástroj prevence. Dlouhodobě spolupracujeme se 
státní, městkou a cizineckou policii, sociálním odborem Měst-
ského úřadu, církví a organizacemi zabývajícími se různými soci-
álně–patologickými jevy. Poslední 3 roky aktivně rozvíjíme naši 
působnost i v Rožnově pod Radhoštěm, protože hodně našich 
uživatelů odsud pocházelo, a proto se ukazovala stále větší 
potřeba věnovat se lidem v nouzi i přímo tam. V Rožnově pod 
Radhoštěm pravidelně každé úterý rozdáváme lidem v nouzi 
polévku a každý den od 8.00 do 15.00, v pátek do 12.00 je pro 
ně k dispozici terénní pracovník. 
Od ledna 2015 jsme ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod 
Radhoštěm podpořili 105 uživatelů.
V terénu přicházíme někdy do kontaktu i s cizinci, nebo lidmi z 
jiných krajů. Ty se vždy snažíme směrovat do místa jejich bydli-
ště, kde jim může být většinou poskytnuta účinnější pomoc. Od 
minulého léta jsme takhle přesměrovali 12 lidí. 
Ve všech našich službách myslíme na nedotknutelnou důstoj-
nost každého člověka a podle toho k nim přistupujeme. TS Do-
mino je certifikovaná Českou asociací streetwork. Po absolvo-
vání rozvojového auditu má osvědčení o vysoké kvalitě posky-
tovaných služeb.
Existuje spousta mýtů a předsudků vůči této cílové skupině i 
fungování naší služby. Tyto představy vycházejí především z ne-
dostatečné informovanosti. Charita VM pravidelně pořádá Dny 
otevřených dveří, na kterých prezentujeme naše služby a rádi 
odpovíme na jakékoliv dotazy.
Podrobnější informace o Terénní službě naleznete také na 
stránkách Charity Valašské Meziříčí: www.valmez.charita.cz 
nebo vám je zodpoví vedoucí služby:
Mgr. Jozefína Račeková osobně, telefonicky na čísle 733 741 
678 nebo e-mailem jozefina.racekova@valmez.charita.cz

• Dobročinný obchod i Charitní šatník se staly samostatnými 
zařízeními Charity Valašské Meziříčí. Dosud patřila pod úsek 
služeb pro lidi bez přístřeší. 
• Došlo ke změně otevírací doby v Charitním šatníku. Prozatim-
ní prodejní doba bude v pondělí, středu a pátek a to od 8:00 
do 12:00 hodin. Plánujeme její rozšíření i do odpoledních hodin.
• Zvýšil se počet pracovníků. V Dobročinném obchodě i Charit-
ním šatníku byla vytvořena tři pracovní místa pro lidi se zdra-
votním hendikepem a lidi, kteří jsou dlouhodobě vedeni v evi-
denci Úřadu práce a z důvodu různých osobních omezení by jen 
těžce hledali vhodné pracovní uplatnění.
• Došlo k rozšíření nabídky služeb těchto zařízení. Abychom 
Vám usnadnili výběr z cca 6 000 knih, které jsou určeny k pro-
deji, byly vytvořeny dva seznamy. V jednom jsou uvedeny kni-
hy, které jsou v Charitním šatníku, a v druhém jsou uvedeny ty, 
které najdete v Dobročinném obchodě. Novinkou je možnost 
objednání knih e-mailem nebo telefonicky. 
Z Dobročinného obchodu lze dopředu rezervovat na telefonu 

Novinky v Dobročinném obchodě
a v Charitním šatníku

733 741 677 nebo formou e-mailu info@valmez.charita.cz a kni-
hy z Charitního šatníku na telefonu 571 619 981.

Postup je jednoduchý:
1. Vyberete si požadovaný titul knihy nebo tituly více knih
2. Svůj požadavek sdělte telefonicky na číslo 733 741 677 nebo 
formou e-mailu info@valmez.charita.cz
Náš pracovník Vám do 3 pracovních dnů požadované knihy při-
praví k odběru.
Při své rezervaci prosím sdělte své jméno a místo, kde si při-
pravené knihy vyzvednete (Dobročinný obchod, Charitní šatník 
nebo ředitelství Charity Valašské Meziříčí).
Seznamy knih budou pravidelně aktualizovány a doplňovány o 
nové knižní tituly.
• Další změna je ve fázi příprav. Už nyní můžu prozradit, že v 
Dobročinném obchodě dojde k úpravě prodejních prostor. Z 
toho důvodu bude od pátku 18. 9. (včetně) do pátku 2. 10. ob-
chod uzavřen. Posledním prodejním dnem před úpravou bude 
čtvrtek 17. 9.

V sobotu 3. 10. 2015 od 9.00 hodin jste všichni zváni do zmo-
dernizovaných prostor Dobročinného obchodu, který se nachá-
zí na ulici Křížkovského (v průchodu, poblíž kostela).

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

K zamyšlení
Před časem jsem si někde přečetl tuto pohádku, v níž vystupují 
čtyři osoby: KAŽDÝ, NĚKDO, KDOKOLIV a NIKDO. Jednoho dne 
bylo nutné něco udělat. KAŽDÝ si byl jistý, že NĚKDO by to mohl 
udělat, ale NIKDO to neudělal. NĚKDO se rozzlobil, neboť to byl 
úkol pro KAŽDÉHO. KAŽDÝ si myslel, že KDOKOLIV by to mohl 
udělat, ale NIKDO se nedozvěděl, že to KAŽDÝ neudělá. Nako-
nec NIKDO byl obviněn KAŽDÝM, protože NĚKDO neudělal to, 
co by mohl udělat KDOKOLIV. Pro peníze přišli všichni. Přede-
vším KDOKOLIV chtěl cokoliv, jen ne méně peněz. NIKDO neřekl 
nic, ale KAŽDÝ si myslel, že NĚKDO je blbec. 
Bohužel to není pohádka, nýbrž tvrdá realita. Je nám mnohé 
v životě jedno. Jak málo se v běžném životě setkáváme se zá-
jmem ostatních lidí, natož se soucitem.
Co lidi ochromuje tak, že se neradují z radosti a nesoucítí s bo-
lestí jiných bytostí, svých bližních? Vždyť svévolně, vědomě 
ublížit komukoliv a čemukoliv, na to musí být člověk trochu po-
šramocený na duši. Lidé se sami přesvědčují, že ten, ta či to 
druhé je jim cizí. Že se jich to netýká. Nevšímají si, aby nemuseli 
projevit soucit. Protože soucit bolí. 
Ano, každým odcizením se člověk ochuzuje, zužuje své já, zkrát-
ka je míň. On soucit opravdu bolí. Čím víc toho na světě mám 
rád, tím víc se mě dotýká konečnost života. Jak často si však 
raději odřekneme lásku a soucit, než abychom se vzdali požitku 
či přijali bolest. Je to zdánlivě nepochopitelné. Jenže každé uza-
vření do sebe ochuzuje. Denně máme příležitost vzít na sebe 
odpovědnost, která bolí víc než ukazování na NĚKOHO, KOHO-
KOLIV či KAŽDÉHO.

Fejeton P. Prokopa Siostrzonka,
převzato z Katolického týdeníku č. 17/2015
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U těchto sestřiček jsem mohl bydlet po dobu svého pobytu v 
Jeruzalémě. Představenou je matka Tereza z Itálie a dále dvě 

Leží v údolí, kterému se říká Vádí Qelt. Je mezi Jerichem a Je-
ruzalémem. Je to jakýsi kaňon. Z Bible je znám jako údolí šeré 
smrti (žalm 23) nebo také místem z Ježíšova podobenství, ve 

Klášter sester svaté Brigity

sestry z Filipín, dvě z Mexika a dvě z Indie.
o. Pavel

Klášter svatého Jiří

kterém milosrdný Samaritán ošetřil zraněného a polomrtvého 
chudáka.

o. Pavel
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Skautský tábor chlapci, Horná Súča, 10. - 26. července 2015

Slibuji na svou čest...

Skauti a Vlčata po slibu Zpověď na táboře
Fotografie na této dvoustraně (kromě dvou) o. Pavel
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Skautský tábor děvčata, Červený kameň, 11. - 25. července 2015

Ranní sprcha

Děti vstávají, sovy jdou spát
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Novomanželé Kotulkovi

Novomanželé Mičkovi

Novomanželé Jančíkovi

Novomanželé Grygarovi

Novomanželé Grygarovi s Brouky a Broučky
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Čtyři svatby

Martin Mička a Zdeňka roz. Gajdošová
1. Proč svatba?
Svatba byla vyjádřením naší lásky a toho, že jsme chtěli náš 
vztah posunout na vyšší úroveň.

2. Proč v kostele?
Bereme to jako samozřejmost, o jiné variantě jsme ani neuva-
žovali. Chtěli jsme si říci naše ano před Bohem.

3. Dojmy, zážitky z příprav snoubenců?
Přípravy nám přinesly nový pohled na manželství, rodinu, vzá-
jemné vztahy. Příjemně nás překvapilo, že šlo o upevnění a pře-
svědčení, proč má manželství smysl. 

Aleš Kotulek a Beáta roz. Pobořilová
1. Proč svatba?
Když se nás kdokoliv zeptal na otázku, proč se chceme vlastně 
brát, když jsme tak mladí, naše odpověď byla vždy jasná. Nezá-
leží přece na tom, kolik nám je let. Naši rodiče se brali v mno-
hem útlejším věku a někteří jedinci se berou i v pozdějších le-
tech. Jde o fakt, že se člověk rozhodne s druhým strávit celý ži-
vot, a pokud to pozná ve 24 letech jako my, není potřeba čekat. 
Prakticky kdybychom oba nestudovali, svatba by přišla mno-
hem dříve, ale prozatím se tedy držíme plánu, který považuje-
me za správný – dokončení školy, nalezení zaměstnání, svatba, 
bydlení a děti. Takže nám po dokončení školy přišla svatba jako 
správný krok kupředu. Oproti svým vrstevníkům jsme možná v 
této záležitosti staromódní, ale moderní konvence života bez 
závazků nám není blízká.
Svatbu vnímáme jako něco více než jen společné bydlení. Je pro 
nás symbolem věrnosti a závazku na celý život.

2. Proč v kostele?
Když jsme se rozhodli, že vstoupíme do manželství, asi první 
myšlenkou bylo KDE. Ani jednoho z nás nenapadlo, že bychom 
měli svatbu jinde než v kostele, přestože jeden z nás byl k víře 
veden od malička a druhý takřka vůbec. Svatbu v kostele jsme 
nechtěli pouze proto, že kostel nabízí krásné prostředí a jedi-
nečnou atmosféru, ale také z důvodu, že manželství uzavřené 
před Bohem nám přišlo naprosto přirozené a upřímné. Církev-
ní sňatek pro nás znamenal větší hloubku, jelikož jsme si chtěli 

Během prázdnin byly v našem kostele čtyři svatby. Některé ze 
snoubenců jsem znal od dětství (Zdeňka Gajdošová). Jiné znám 
od doby, kdy dá se říci už v dospělém věku začali chodit do kos-
tela a připravovali se na první svaté přijímání (Lucie Bartoňová). 
Pak to byly nové tváře (manželé Kotulkovi) a nebo někdo, koho 
jsem už docela znal, ale abych pravdu řekl, se svatbou jsem ještě 
nepočítal (Jakub a Žaneta). A to hned ze dvou důvodů: Poměrně 
mladý věk a také to, že v životě těchto mladých lidí neproběhla 
téměř žádná náboženská formace a výchova. Proto jsem neo-
dolal a všem těmto snoubencům jsem položil tři otázky:
1. Proč svatba? (V dnešní době, kdy každý tak dlouho čeká, 
nebo už vůbec nečeká. Někteří z těchto snoubenců stále ještě 
studují.)
2. Proč v kostele? (Dnes se lidé předhánějí, aby vymysleli něja-
ké nové, velmi atraktivní místo pro sňatek.)
3. Můžete se s námi podělit o nějaký zážitek z přípravy, pří-
padně ze svatebního obřadu?

o. Pavel

vzájemně udělit svátost manželství a slíbit si celoživotní neroz-
lučitelnost, lásku, úctu a věrnost.
Jak říkal pan farář: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“. Pokud člo-
věk věří v tato slova, pak úvahy nad tím, zda svatba v kostele 
byl ten správný krok, jsou zbytečné. A my jsme ti, co na tato 
slova věří. 

3. Dojmy, zážitky z příprav snoubenců?
Před svatbou jsme víru zanedbávali, ale v průběhu příprav a po 
svatbě jsme se začali na víru dívat úplně jinak. Začali jsme si 
uvědomovat hloubku podstaty věření a jejího smyslu. Myslíme 
si, že nejvíce k tomu přispěla ponaučení v Centru pro rodinu 
a sezení s panem farářem Stefanem. Samozřejmě jsme měli 
možnost vyslechnout si rady o manželství od rodičů a známých, 
ale ponaučení nám přinesla pohled na manželství z oblasti víry. 
Po každém ponaučení jsme odcházeli s novými myšlenkami a 
úvahami nad tím, co jsme se dozvěděli, a myslíme si, že právě to 
nás později utvrdilo v tom, že svatba v kostele byl ten nejlepší 
nápad.
S naším svatebním dnem jsme byli velmi spokojeni, i přesto že 
poslední týden byl maličko uspěchaný kvůli pracovní náplňi. Ale 
i přesto vše jsme si náš svatební den opravdu užili a budeme 
na něj vždy vzpomínat. Pokud bychom se měli vyjádřit k naše-
mu prozatím krátkému manželství, je vše tak, jak by mělo být a 
tak jak jsme si vždy představovali. Jeden s druhým jsme velmi 
spokojeni a věříme, že to tak bude i v budoucnosti – dokud nás 
smrt nerozdělí.

Milan Jančík a Lucie roz. Bartoňová
1. Proč svatba?
Máme spolu chlapečka, proto jsme si přáli, ať jsme úplná, 
opravdová rodina.

2. Proč v kostele?
Splněný sen, oba jsme věřící. Svatba v kostele byl vždy mým 
největším přáním…

3. Dojmy, zážitky z příprav snoubenců?
Přípravy na svátost manželství byly úžasným obohacením a vel-
kým přínosem pro nás oba…

Jakub Grygar a Žaneta roz. Bezděková

Kuba...
1. Proč svatba?
Protože za tu dobu, co jsem poznal Žanetku, vím zcela jistě, že 
právě ona je ta jediná, s kterou si dokáži představit společný ži-
vot. Žanetka je ta, se kterou chci mít několik dětí, které budeme 
s láskou vychovávat. Žanetka je ta, vedle které chci každý den 
usínat a ráno se s ní probouzet. Žanetka je ta, která mi pomůže, 
když to potřebuji nebo mě rozesměje, když jsem zrovna smutný. 
S Žanetkou chci žít zkrátka až do smrti, protože je nejúžasnější. 

2. Proč v kostele?
Svatbu v kostele jsme si vybrali proto, že se tam oba dva cítíme 
strašně dobře. Pokaždé, když tam vejdeme, tak nás zasáhne ta-
kové až nepopsatelné kouzlo víry a čistoty těch lidí, kteří tam 
jsou, že je to až k neuvěření. Takový klid, ticho, láska a pokoj... 
To je něco tak hezkého a vzácného, co v dnešním ukvapeném 
světě už ani neuvidíte! A když k tomu přidáte ještě zpěv Brouč-
ků a Brouků, tak to si už nedovedu představit nic krásnějšího.
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Citadela na Hostýně
Plníme přání seniorům, to 
je iniciativa společnosti 
Sodexo, kterou podporuje 
také Diakonie ČCE a finanč-
ně přispívá mnoho dobrých lidí.
Klienti domova pro seniory a domova se zvláštním režimem 
Diakonie ČCE – hospic CITADELA ve Valašském Meziříčí nevěřili, 
že by se ještě mohli podívat na Hostýn, přesto se jejich přání 
díky této iniciativě splnilo.
Nebyla to pouť vlakem a pěšky jako tenkrát za mlada. Jeli jsme 

3. Dojmy, zážitky z příprav snoubenců?
Zážitků z příprav na svatbu máme mnoho. Pro mě byl ale nej-
větší, nejkrásnější a citově nejsilnější zážitek ten, když přípravy 
na svatbu teprve vlastně začaly, což bylo tím, že jsem požádal 
Žanetku o její ruku a ona mi řekla své ANO. Na tento den nikdy 
nezapomenu a navždy si ho budu promítat ve své hlavě.

Žanetka
1. Proč svatba?
Jelikož ještě studuji a do dokončení školy mi zbývají 2 roky, 
svatbu jsem prozatím neplánovala. Když mě Kuba požádal v 
září loňského roku o ruku, velmi mě to překvapilo. Máme se 
ale rádi, strašně moc rádi, proto jsem se svým „ano“ neváhala 
ani chviličku. Od začátku našeho vztahu jsem si jistá, že Kuba je 
ten pravý a že s ním chci strávit svůj život, a tak jsme se vzali .

2. Proč v kostele?
Svatbu v kostele jsme si přáli oba dva. Až po té, co se mě otec 
Pavel asi týden před svatbou zeptal, jak a proč jsme se rozhodli 
právě pro svatbu v kostele, jsem si uvědomila, že jsme s Kubou 
vlastně možnost civilního sňatku ani nezvažovali, ani o ní vůbec 
nemluvili. V kostele jsem ráda, je mi tam dobře. Svatby, které 
jsem měla možnost v kostele vidět, jsem prožila daleko více než 
svatby na úřadě. Také sama věřím tomu, že sňatek uzavřený v 
kostele, před Bohem, má větší naději a šanci na to, aby šťastně 
potrval a vydržel na celý život.

3. Dojmy, zážitky z příprav snoubenců?
Já sama jsem si plánování svatby a svatební přípravy užívala. 
Moc ráda jsem také s Kubou chodila na všechna setkání a pří-
pravy na manželství s otcem Pavlem či v Centru pro rodinu. 
Při chystání svatby jsme kolem sebe měli spoustu lidí, rodinu, 
přátele, které jsme mohli kdykoli poprosit o pomoc, o radu, to 
bylo skvělé a jsem za to moc vděčná. Celá svatba dopadla přes-
ně tak, jak jsme si s Kubou přáli a představovali. Do poslední 
chvíle jsme si říkali, že to není možné, že něco se přece jen po-
kazí, něco nevyjde, ale ono vyšlo. Vyšlo nám překrásné počasí, 
přišli všichni hosté, které jsme pozvali, měli jsme krásný obřad 
obohacený navíc o zpěv Broučků, které jsme poprosili. Svatební 
oslavy jsme si užili také tak, jak jen to šlo. Náš svatební den byl 
pro mě obrovským, krásným, silným zážitkem, na který budu 
vzpomínat určitě celý život.

Každý křesťan ví, že má světit den sváteční, a to také tím, že 
nemá pracovat. Někteří židé to dotáhli do extrému a vyhýbají 
se téměř veškeré činnosti. Člověk pak často neví, jestli ta či ona 
činnost se může či nemůže dělat, protože některé činnosti se 
dělat musí (lékaři, hasiči, péče o zvířata).
Mně se dostalo takového poučení a věřím, že to bylo poučení 
přímo od našeho Pána, protože pravděpodobnost náhody se 
mi zdá velice malá. Jednalo se o zalévání naší zeleninové za-
hrádky. Každý si určitě vzpomene, jak suché bylo letošní léto. 
Když chtěl někdo mít aspoň trochu úrody zeleniny, musel každý 
den zalévat. Tak jsem v době, kdy začala největší vedra, zaléval 
naši zahrádku každý den také já. 
Když přišla první neděle, měl jsem dilema, jestli zalévat či neza-
lévat, ale nakonec jsem zahrádku zalel. Večer ovšem přišel déšť 
a zahrádku zalel o mnoho lépe než já. Teď jsem viděl, že jsem 
zaléval zbytečně. 

Nedělní odpočinek

Následující týden byl opět bez kapky. V neděli jsem měl opět 
dilema zalévat či nezalévat, ale pravděpodobnost opakování 
deště jako předešlou neděli byla o dost menší, tak jsem zaléval. 
Večer ovšem přišel opět „zahradnický“ déšť. Říkal jsem si, že 
jsem se měl podívat na předpověď počasí a lépe světit neděli.
Další týden byl opět až do neděle bez kapky. V neděli jsem byl 
už hodně na vážkách, že nebudu zalévat, protože jsem si říkal, 
že i když je čím dál větší sucho, zelenina den bez vody vydrží, 
ale nakonec jsem si řekl (našel výmluvu), že zalévání není skoro 
žádná činnost, protože trvá jen asi deset minut, tak jsem zalé-
val. V noci jsem se ale za sebe pořádně styděl, protože přišel 
opět málo pravděpodobný déšť.
Od té doby jsem byl pevně rozhodnut, že už nebudu zalévat a 
nechám to na Pánu. Kromě jedné výjimky a to byla jedna konev 
do skleníku na papriky, tam už se déšť opravdu nemohl dostat, 
a to už činnost není.
Pán mi dal ale jinou odpověď. Týden byl opět horký bez kapky. 
V sobotu přišel z ničeho nic velký poryv větru, který se se sou-
středil i na náš skleník. Poryv skleník vytrhl ze základny, smotal 
a hodil na ořech. Následoval vydatný déšť, který poctivě zalel 

„skleníkové papriky“ tak, jak se mi to nepodařilo za celý rok.
Vypadalo by to, že jsem byl potrestaný, ale opak byl pravdou. 
Náš polykarbonátový skleník nám přinášel spíš více starostí 
než zamýšlený užitek, protože jsem ho za poslední dva roky ně-
kolikrát musel opravovat a vlastně jsme byli rádi, že už ho ne-
musíme (už to opravdu nešlo) opravovat. Pán nám dal poučení 
a odebral vlastně břímě, které jsme nesli zbytečně.
Když přišla na zahradu moje manželka a stála před skleníkem 
na ořechu, tak jsem konstatoval: „Podívej, letos jsem se staral 
výjimečně o skleník já…“
M. B.

(autor je znám o. Pavlovi, nebydlí v naší farnosti)



17

Svaz katolických žen a dívek v Poličné
Na začátku roku byla do našeho archivu darována kniha zápisů 
ze schůzí pobočky Svazu katolických žen a dívek v Poličné z let 
1927-1948. Rád bych na tomto místě poděkoval dárkyni a v ně-
kolika řádcích vás seznámil s činností tohoto spolku.
Svaz katolických žen a dívek byl na Moravě založen v roce 1924 
v Brně. V Poličné došlo k ustavení pobočky dne 7. srpna 1927, 
kdy byla do obce vyslána referentka z ústředí v Brně Žofie Po-
volná. Ta v přednášce, která proběhla v místnosti hostince u 
Juřiců, seznámila přítomné ženy s programem hnutí. „Slečna 
referentka představila se jako vyslána Ústředím svazu kat. žen 
a dívek, které zakládá pobočky po celé Československé Repub-
lice, jako hradbu proti mohutnění nepřátelských protinábožen-
ských spolků. Upozorňovala o sdružení kat. žen a dívek, což je 
velmi nutné pro novou obrodu katolickou. Tento svaz má za úkol 
chránit náboženství, které jedině může chránit náš národ od 
roztříštění...Jak je nutné toto sdružení dokazují slova presidenta 
Masaryka, který pronesl, že katolíci budou míti tolik práv, kolik 
si jich vydobudou. Jak v dnešní době je bráno na lehkou váhu 
manželství a rodinný život a bezvěrecká výchova dětí ve školách, 
tím utrpí náš národ a proto katolíci se musí chopit politické prá-
ce a chránit svoje práva. Vypravovala, jak neutěšený je rodinný 
život ve městech a žádala, aby podaly jsme pomocnou ruku těm 
ubohým ženám, které vraždí své děti i sebe pro hrozné poměry. 
Upozorňovala, že ženy mají dbát o výchovu dětí ve školách, o 
udržení křížů a náboženství, aby učeny byly k úctě k Bohu, rodi-
čům, učitelům, aby vychovávány byly k mravnosti a ušlechtilosti. 
Organizace kat. žen má vést k tomu, aby se podporovaly dobro-
činné účely, kterých je mnoho třeba. Přednáška tato neminula 
se účinku a hned se dalo zapsati 39 žen.“
Byl zvolen výbor, předsedkyně Marie Bátrlová, místopředsed-
kyně Žofie Šimčíková, jednatelka Marie Horáková, pokladní Ma-
rie Květoňová a dvě revizorky účtů, Anna Bátrlová a Anežka Tin-
ková. Duchovním rádcem byl P. Julius Klimek. Již na další schůzi 
konané 30. října 1927 přistoupilo dalších 14 členek. Mezi první 
schválené úkoly patřila příprava divadelního představení, výtě-
žek měl být věnován do fondu k zakoupení zvonů pro kostel 
ve Valašském Meziříčí a peněžní sbírka na kostelní roucha pro 
kněze. „Pak navrhla jednatelka, aby jsme si rozdělily návštěvu 
k nemocným, kteří jsou v naší obci. Návrh byl přijat s ochotou, 
neboť tento krásný zvyk je našim hospodyním známý.“
Jádrem činnosti bylo vzdělávání členek na četných přednáškách, 
které se netýkaly jen náboženských témat, účastnily se akcí ka-
tolických spolků nejen v Poličné, ale v celém okrese Valašské 
Meziříčí, pravidelně navštěvovaly sv. Hostýn a Velehrad (kde se 
konaly exercicie, kterých se díky finančnímu příspěvku mohly 

bezbariérovým autobusem až k bazilice Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Při vstupu do baziliky na nás dýchlo kouzlo tohoto posvát-
ného chrámu. V tichu kostela se každý z nás se svými myšlenka-
mi ponořil do tiché modlitby za všechny blízké, nemocné, za lidi, 
kteří trpí válkou, zlými činy druhých i nevyzpytatelnou přírodou, 
za vše, co nás tíží, co nám leží na srdci. Přečetli jsme si z Luká-
šova evangelia Podobenství o milosrdném Samařanu a společ-
ně jsme se pomodlili a zazpívali. Pak jsme se vydali směrem ke 
hřbitovu a poslednímu zastavení křížové cesty s krásným výhle-
dem na baziliku. Na závěr jsme se v restauraci s bezbariérovým 
přístupem občerstvili kávou a dalšími nápoji, ovocným pohá-
rem se zmrzlinou, palačinkami nebo zákuskem.
Cesta domů utíkala rychle za zpěvu a povídání. Projížděli jsme 
krásnou krajinou plnou zeleně a rozkvetlých máků a upravený-
mi vesnicemi. Domů jsme se vrátili unaveni, ale plni dojmů a 
krásných zážitků a spokojeni.
Na výlet vyjelo jedenáct klientů v doprovodu zaměstnanců a 
dobrovolníků nebo svých blízkých.

Zdeňka Šudrlová a Ruth Kopecká
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farnosti do Val. Meziříčí ku svým příbuzným. Na nádraží uvítal 
Jeho biskupskou milost místní farář František Gilling a veškeré 
duchovenstvo meziříčské. V úterý ráno sloužil ve farním chrá-
mu tichou mši svatou a navštívil na starém hřbitově hrob své v 
Pánu zesnulé matky. Nejdůstojnější pán biskup navštívil také c. k. 
zemskou ženskou trestnici zdejší a studentský konvikt vpp. Sal-
vatoriánů. Ve středu byla Jeho Milost v Lešné. Ve čtvrtek dopo-
ledne rozloučil se nejdůstojnější pán biskup s Valašskem a odjel 
do Brna. Obyvatelstvo kraje našeho bylo se vzácnou návštěvou 
vznešeného rodáka svého velmi potěšeno.

Návštěvy J. Exc. Nejd. pana Arcibiskupa Dr. Frant. Sal. Bauera 
v roce 1908
Měli jsme tu radost uvítat našeho Nejdůst. Pana arcibiskupa 
tento rok několikrát. Bohužel to byly takové, že jistě zraňova-
ly bolestně dobré srdce vznešeného krajana. Onemocněl vážně 
bratr Jeho Josef měšťan Val. Meziříčský, bývalý mlynář v Hra-
chovci. Konečně zákeřné nemoci podlehl a dne 8. srpna t.r. v 
Pánu zesnul zaopatřen Svátostmi. Na pohřeb přijela též Jeho 
Milost Dr. František Sal. Bauer, bratr nebožtíka. Konal se v úterý 
11. srpna za ohromné účasti lidu a kněží z celého děkanství. Milé 
a dobrotivé srdce Arcipastýře získalo rázem lásku všech. Sám 
sloužil mši sv. a vedl pohřební průvod z kostela na hřbitov. S Nejd. 
Knížetem Pánem přibyli zároveň páni kanovníci prelát Linde a Dr. 
Geisler, Kancléř.
Týž den večer odjeli vznešení hosté do Olomouce.

Generální visitace v červnu 1909
Vzhledem k onemocnění Nejd. Knížete Arcibiskupa Bauera pro-
váděl generální vizitaci v jeho zastoupení světící biskup Dr. Karel 
Wisnar. Nejd. Arcibiskup Fr. Sal. Bauer přijel až na ukončení ge-
nerální vizitace 27. června. Byl slavnostně uvítán za velké účasti 
věřících. Slavnou pontifikální mši sloužil dne 29. června na svá-
tek apoštolů Petra a Pavla. na náměstí. Jako zvláštnost uvésti 
dlužno, že při pozdvihování hráli hudebníci slavnostní fanfáry, 
jež vatikánská hudba hraje ve chrámu sv. Petra při slavné mši 
sv. Otce. Jest zajímavo zvědět, jak to skladba ocitla se ve Valaš-
ském Meziříčí až z Říma. V roce 1908 byla vypravena do Říma 
pouť Moravanů ku slavnosti prohlášení Moravana Klementa M. 
Hofbauera za svatého. Mezi poutníky byl též náš farář František 
Gilling, kaplan Josef Vepřek a rektor kůru znamenitý hudebník 
Holešovský. Ten pak při pontifikální mši sv. Otce fanfáry z kůru 
hrané zachytil a mezery pak doma v gramofonu doplnil, takže 
pan Arcibiskup při pontifikálce ve Valašském Meziříčí přesným 
provedením neobyčejně mile byl překvapen. Generální visitace 
byla ukončena pak Apoštolským požehnáním.

Z kroniky přepsal Josef Krupička
Olomoucký arcibiskup a kardinál František Saleský Bauer
 
Olomoucký arcibiskup a kardinál František Saleský Bauer se na-
rodil 26. ledna 1841 v naší farnosti v mlynářské rodině v Hra-
chovci. Po svém vysvěcení v r. 1863 působil ve Vyškově. V roce 
1869 se stal děkanem teologické fakulty v Olomouci, v roce 
1880 rektorem pražského kněžského semináře a v roce 1882 
brněnským biskupem. Olomouckým arcibiskupem byl jmeno-
ván v roce 1904 a v roce 1911 kardinálem. Arcibiskup a kardinál 
Bauer patří k významným církevním představitelům v novodo-
bé historii katolické církve u nás. Zemřel před 100 lety 25. lis-
topadu 1915 v Olomouci a je pohřben v katedrále sv. Václava.
Ve farní kronice o jeho návštěvách v rodné farnosti napsal kro-
nikář:
Jeho Excelence nejdůstojnější pán biskup Brněnský Dr. František 
Sal. Bauer přijel v pondělí dne 27. srpna 1900 večer do své rodné 

Z farní kroniky

zúčastnit i chudé členky). Věnovaly se charitě, připravovaly vá-
noční besídky pro děti. Členky měly také podle možností odebí-
rat a propagovat týdeník Křesťanská žena.
První divadelní představení „Boží mlýny“ bylo sehráno až 
25. března 1934, další „Honba za štěstím!“ 12. dubna 1936 a 
7. března 1937 „Lidka chce jenom pána“. V době německé oku-
pace bylo divadlo hráno častěji, 9. dubna 1939 „Cikánčina po-
msta“, 9. července 1939 „Hrdinové z Mexika“, 1. listopadu 1939 

„Úděl sirotka“, 18. února 1940 „Česká chaloupka“. Dne 17. lis-
topadu 1940 členky sehrály operetu „Za našim dvorečkem“, 
ve dnech 12. a 13. dubna 1941 byla předvedena divadelní hra 

„Viktorka“, 19. a 26. dubna 1942 „Sedlák Zlatodvorský“, 28. 
března 1943 „Hospoda u Markytky“. Po osvobození ještě člen-
ky sehrály 21. dubna 1946 hru „Praha je naše“, 30. března 1947 

„Svatba sedláka Otavy“ a 26. a 29. prosince 1947 „To už je v krvi“.
Dne 18. července 1937 uspořádaly členky oslavy desetiletého 
trvání. V tomto roce už měla pobočka v Poličné 139 členek.
Dne 12. března 1939 bylo zvoleno nové vedení, předsedkyně 
Štěpánka Rusková, místopředsedkyně Marie Vozáková, jedna-
telka Ludmila Luxová, pokladní Žofie Bušová a revizorky Marie 
Černochová a Štěpánka Paprskářová. K další změně došlo na 
schůzi 10. března 1946. Za odstupující Marii Ruskovou byla zvo-
lena Marie Vozáková, nově se stala místopředsedkyní M. Frňko-
vá a pokladní Jaroslava Juřicová. 
15. srpna 1945 se členky a množství obyvatel nejen z Poličné zú-
častnilo svěcení nové kapličky na Kotlině, věnované Matce Boží. 
„Byla to krásná a velkolepá slavnost, na kterou nikdy nezapome-
neme a při vzpomínce budeme znovu prožívat. Celá Poličná, od 
nejstarších až do těch nejmenších, všechny organizace, všechny 
spolky, veliké množství krojovaných, stály v jednom šiku před 
odchodem na Kotlinu. A když potom za zpěvu mariánské písně 
přišli jsme na místo, byli jsme přítomni služeb Božích, děkovali 
jsme z celého srdce Královně míru za to, že jsme se této chvíle 
dočkali a prosili za padlé hrdiny z naší obce i ostatní, kteří museli 
umřít, abychom my mohli žít. Celou slavnost velmi pěkně řídil 
pan prelát P. František Jemelka z Olomouce. Též naši kapličku 
posvětil a odevzdal do rukou věřících naší obce s přáním, aby-
chom nikdy nezapomněli, že je to stánek Matky Boží, té, která 
vyprosila míru nám a naší porobené a trpící vlasti.“ 
Poslední zápis v knize je, možná až symbolicky, z 29. února 1948.

Zdeněk Pomkla
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Svatí v našem kostele
Jak jsem slíbil v minulém čísle ŽF, vrá-
tíme se k postavě sv. Prokopa, pous-
tevníka a nakonec opata sázavského 
benediktinského kláštera, jehož vyob-
razení máme v kostele v podobě ba-
revné vitráže v kapli Panny Marie.
Narodil se v Chotouni na zemanské 
tvrzi někdy kolem roku 985. Vzdělal se 
ve staroslověnštině a stal se knězem, 
i když byl ženatý a měl syna Jimrama 
(v této době nebyly ještě všeobecně 
platné předpisy o kněžském celibá-

tu). Benediktinským mnichem se stal pravděpodobně v břev-
novském klášteře v Praze a po vyvraždění Slavníkovců odešel 
do ústraní, neboť toužil po samotě. Odešel na Sázavu, kde 
žil v duchu benediktinské řehole a celý den posvěcoval mod-
litbou i prací. Časem se k němu přidal syn Jimram a synovec 
Vít a vznikla poustevnická osada. Osmkrát za den se scházeli k 
modlitbě a liturgii slavili římským obřadem obohaceným o li-
turgickou staroslověnštinu. Za Prokopem přicházeli lidé, kteří 
u něj hledali pomoc a radu jak při problémech tělesných, tak 
duchovních. Obdivovatelem sv. Prokopa se stal také kníže Old-
řich, který velmi přispěl k vybudování Sázavského kláštera. Také 
jeho syn Břetislav k Prokopovi vzhlížel s úctou a toužil po tom, 
aby se Prokop stal prvním opatem kláštera. Za Prokopova vede-
ní se klášter stal významným střediskem náboženského života 
a křesťanské kultury. Zemřel 25. 3. 1053.
Prokopovou zásadou bylo: Vše pro Boha! Pro sebe nic. Někdy 
bývá vyobrazován také s pluhem, jak orá a do tohoto pluhu je 
zapřažen ďábel a sv. Prokop má v ruce kříž. Jedním z výkladů 
tohoto zobrazení je i to, že chce-li člověk konat vše pro Boha, 
klade-li ho na první místo, může ve službách Bohu, v jeho síle, 
dokonale přemoci i ďábla.
atributy: důtky, spoutaný ďábel, jelen, laň, poustevník
patron: Čech, horníků a rolníků

Musím říct, že sv. Prokop je mým oblíbeným světcem a Sázav-
ský klášter a jeho okolí je nádherné místo. Kdo jste tam ješte 
nebyli, tak velmi doporučuji brzy toto místo navštívit.
Ke sv. Prokopovi se mi váže také jedna osobní vzpomínka. V do-
bách socialismu, kdy byly uzavřeny mužské kláštery a benedik-
tini byli ve velmi malém počtu, byl farářem v Dolních Domasla-
vicích P. Aleš Gwuzd OSB, převor břevnovského kláštera, který 
byl po uzavření kláštera internován, pak pracoval v dole jako 
horník a povolení ke kněžské službě dostal pro farnost Český 
Těšín a okolí. Tam se s ním potkal současný převor břevnovské-
ho kláštera Petr Prokop Siostrzonek, kterého přivedl k benedik-
tinské spiritualitě. O. Aleš (díky pomoci různých lidí) informoval 
opata Anastáze Opaska, který v té době žil v bavorském Rohru 
o tomto novém kandidátovi a když měl o. Petr obláčku (vstup 
do noviciátu, při kterém také dostal mnišský hábit - vše pocho-
pitelně tajně v té době), přišla pohlednice z Německa od otce 
opata, kde na závěr napsal o. Alešovi: „P.S. A pozdravuj též Pro-
kopa“ - a tak obdržel o. Petr Siostrzonek své řeholní jméno Pro-
kop. To bylo někdy na přelomu 70. a 80 let. Když jsme pak byli 
za otcem opatem v nemocnici ve Vídni, kde ležel po infarktu v 
zimě roku 1990, a došlo tak k našemu prvnímu osobnímu setká-
ní, tak řekl otec opat: „Tak ty jsi Prokop? Budeš převorem! Znáš 
situaci v naší zemi nyní nejlépe!“ A pověřil jej zahájit jednání o 
navrácení břevnovského kláštera.             Evžen Hlavica

Jak jsme předeslali v minulém čísle ŽF, chtěli bychom vás po-
stupně seznámit s obsahem jednotlivých dokumentů, které 
byly nalezeny v makovici věže sv. Jakuba při rekontrukci střechy.
Nejstarší zápisy jsou z roku 1885, zápisy z tohoto období zveřej-
níme později. Pro toto číslo jsem vybral část zápisu z roku 1914, 
při jehož čtení, zvláště první části, člověka trochu mrazí, jak je 
po sto letech stále aktuální.
Ku konci roku 1914 na velký nátlak obecní rady znovuzřízena a 
opravena věžka na kostelíčku a zasazena na ni panem Konstan-
tinem Doupovcem, pozlacovačem čís. 53. nově ozlacená báně.
Opravu věžky provedl pan Karel Hladiš, podnikatel staveb zde.
Roku toho 28. června zavražděn byl úkladným způsobem v Sara-
jevě následník trůnu Nejjasnější pan arcivévoda František Ferdi-
nand de Este a Jeho Jasná choť Žofie, vévodkyně z Hohenberku.
Následníkem trůnu stal se Jeho synovec Nejjasnější pan arci-
vévoda Karel František Josef. V srpnu zemřel Svatý otec Pius X. 
a nástupcem zvolen Benedikt XV. Rok 1914 jest rokem krvavé 
světové války. Dne 27. července vypovězena státem naším válka 
Srbsku pro velkosrbskou propagandu a nepřátelské vystupová-
ní Srbska proti nám. Při tom nařízena částečná mobilisace. Dne 
31. července odpol. nařízena všeobecná mobilisace a to ná-
sladkem hromadění se ruského vojska na hranicích haličských 
a hrozivého vystupování cárství ruského, chráněnce království 
srbského.Při této všeobecné mobilisaci svolána a vyzvána také 
domobrana I. výzvy. Počátkem srpna vypovězena naším státem 
válka Rusku. Říše naše jest ve spojení s říší německou. Oba tyto 
státy nacházejí se ve válečném stavu s Ruskem, Francií, Anglií, 
Srbskem, Belgií, Černou Horou a Japonskem. Válka jet na všech 
stranách velmi krutá. Koncem srpna a počátkem září svolána a 
vyzvána II. výzva domobrany.
V říjnu stavěli se k domobranecké přehlídce domobranci naroze-
ni 1890 - 1878, kteří budou povoláni k činné službě asi v lednu 
1915. Očekává se, že k prohlídce budou povolání domobranci 
až do 42. roku stáří tedy narozeni 1877 - 1872. Koncem října 
vypovědělo Turecko válku Anglii, Rusku a Francii. V obci samé 
otevřena počátkem letošního školního roku III. třída městanské 
školy chlapecké. Ze škol našich i ze zámku Dr. Ladislava hraběte 
ze Seilernů zřízeny nemocnice pro vojsko.
Vyučování dětí našich děje se ve Val. Meziříčí.
Starostou obce je pan Antonín Zrůnek, majitel realit čís. 95..
Radními pp: Ignaz Reich, továrník, Engelbert Christ, sedlář, 
čís. 20., Eduard Cibulec, stolař, čís. 114, Jan Pelíšek, c. k. vrchní 
poštmistr v. v. čís. 109., Engelb. Šubert, notářský úředník, čís. 75., 
Antonín Večeřa, dámský krejčí čís. 271.
Ve výboru zasedají pp: Josef Cibulec, obchodník, čís. 113., Rudolf 
Golda, rolník, čís. 137., Eugen Hanusch, soukromník, čís. 105. 
/ nyní nájemcem velkostatku v Chodově u Karlových Varů /, Ru-
dolf Hoffmann, sklář, čís. 208., Alois Hůlka, rolník, čís. 13., Vilém 
Christ, obchodník, čís. 28., František Jašek, obuvník, čís. 133, Ar-
nošt Kloss, stavitel, čís. 10., Ludvík Lacina, nadučitel v. v. čís. 51., 
Jan Nachmillner, sklář, čís. 204, Antonín Pražák, řezník a uzenář, 
čís, 52., František Rusek., stolař, čís. 85., / nyní u vojska /, An-
tonín Svěrák, nadučitel, Josef Švanda, velkoobchodník, čís. 54, 
Antonín Vahala, obvodní zvěrolékař, čís. 25., / nyní u vojska /, 
Eduard Vrečka, -úředník v huti, čís. 110., Antonín Zrůnek ml., řez-
ník a uzenář, čís. 90.
Předsedou místní školní rady jest pan Ludvík Lacina
Ředitelem městanské školy chlapecké pan Jaroslav Šír a naduči-
telem obecné školy pan Antonín Svěrák.

Historické dokumenty v makovici
kostela sv. Jakuba v Krásně
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Papež František
Teologie a její poslání

„Věrouka není uzavřený systém, zbavený dynamik schopných 
klást otázky, vznášet pochybnosti a formulovat problémy. Vě-
rouka a pastorace jsou spojeny jako modlitba a život; opozice 
mezi nimi je falešná,“ říká mimo jiné Petrův nástupce v přibližně 
půlhodinovém poselství, které si promítli účastníci sympozia na 
závěr svého zasedání konaného u příležitosti 50. výročí zakonče-
ní Druhého vatikánského koncilu a 100. výročí založení bueno-
saireské teologické fakulty.

„Neexistuje izolovaná místní církev, která by se mohla považovat 
za jedinou a nárokovat si, že je paní, která interpretuje realitu i 
působení Ducha. Neexistuje komunita, která by měla monopol 
na interpretaci nebo inkulturaci. Stejně jako na druhé straně ne-
existuje všeobecná církev, která by se otáčela zády k místní reali-
tě, ignorovala ji a nezajímala se o ni. Katolicita vyžaduje a poža-
duje tuto polaritu napětí mezi všeobecným a partikulárním, mezi 
jedním a mnohým, mezi jednoduchým a složitým. Anulovat toto 
napětí znamená popírat život Ducha. Každý pokus, každá snaha 
omezit tuto komunikaci, přerušit vztah mezi obdrženou Tradicí a 
konkrétní realitou ohrožuje víru Božího lidu. Považovat jednu z 
obou instancí za bezvýznamnou znamená ocitnout se v labyrin-
tu, který našemu lidu nepřinese život. Přerušení této komunikace 
nás snadno povede k tomu, že ze své teologie učiníme ideologii.“
František pak citoval přirovnání, kterým se vyjádřil o Tradici Be-
nedikt XVI.: »Tradice není předávání věcí či slov, něčeho neživé-
ho. Tradice je živá řeka, jež nás spojuje s naším původem, živá 
řeka, ve které je původ vždy přítomen.« (Středeční katecheze, 
26. 4. 2006) A tato řeka, pokračoval papež František, „zavlažuje 
různou půdu, živí různé zeměpisné oblasti a dává vzejít tomu, 
co je v této zemi nejlepší, tomu nejlepšímu z této kultury. Takto 
se evangelium postupně a vždy nově vtěluje ve všech koutech 
světa.“

„To nás přivádí k zamyšlení nad tím, že nelze být stejným způso-
bem křesťanem v Argentině dnes a před sto lety. Nelze být křes-
ťanem stejným způsobem v Indii, Kanadě či Římě. Proto je jedním 
z hlavních úkolů teologa rozlišovat a reflektovat, co znamená být 
křesťanem dnes, tady a teď. Jak ona živá řeka původu tyto kraje 
zavlažuje, zviditelňuje je a umožňuje jim žít? Jak oživit přiléhavé 
vyjádření svatého Vincenta Lerinského, tedy jak se s průběhem 
let upevňuje, s časem se rozvíjí a s průběhem věků roste do výš-
ky (ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate 

– Commonitorio primo, kap. XXIII)?
„Musíme přitom překonat dvě možná pokušení,“ – pokračoval 
dále papež: Odsuzovat všechno a konejšit se dobře známou vě-
tou, že »dříve bývalo lépe«, tedy utíkat se do konzervativnos-
ti nebo fundamentalismu. Anebo naopak posvěcovat všechno 
popíráním autority všeho, co nemá „chuť novosti“ a relativizo-
váním veškeré moudrosti, která se pojí k bohatému církevnímu 
odkazu. Pro překonání těchto pokušení je třeba vydat se cestou 
reflexe a rozlišování, brát velmi vážně církevní tradici i realitu a 
nechat je, aby spolu vedly dialog.“

„Nezřídka mezi teologií a pastorací vzniká opozice, jako by to byly 
dvě protikladné, oddělené skutečnosti, které spolu nemají co do 
činění. Nezřídka ztotožňujeme věrouku s konzervativností, zpá-
tečnictvím. A naopak pastoraci považujeme za přizpůsobivost, 
redukci a korekci. Jako by spolu neměly nic co do činění. Takto 
vzniká falešná opozice mezi takzvanými pastoralisty a akademi-
ky, těmi, kdo stojí na straně lidu, a těmi, kdo stojí na straně vě-
rouky. Vzniká tak falešná opozice mezi teologií a pastorací, mezi 
reflexí a životem víry. Život pak nemá prostor pro reflexi a reflexe 
nenachází prostor v životě. Velcí otcové církve: Irenej, Augustin, 
Basil, Ambrož, abychom zmínili jen některé, byli velkými teolo-
gy proto, že byli velkými pastýři. Snaha překonat tento rozvod 
teologie s pastorací, víry s životem byl jeden z hlavních přínosů 

V roce 1912 za spolupůsobení pana Františka Šumného, řezníka 
a uzenáře čís. 197., koupil pan Karel Hladiš, podnikatel staveb 
zde, od Anny Pagáčové domek čís. pop. 194. a zahradu par. čís. 
182/1, 181/2, 133/1 a 133/2. Domek ten pan Hladiš sbořil a vy-
stavěl na tom místa vilu čís. 194 a na zahradě domky čís. pop. 
289, 294, 296, 302 a 303, čímž povstala nová ulice příční, která 
spojiti má ulici Zašovskou s ulicí Jičínskou.

Obecním tajemníkem je pan Alois Glos, čís. 179 a pokladníkem 
pan Karel Zahradník, záloženský úředník čís. 96.
Strážníky jsou pan Antonín Studeník, čís. 208 a pan Jan Christ 
čís. 193.
Rok 1914 byl rok celkem příznivý a úrodný.
Uprostřed listopadu trvala asi týden zima až 12‘ R. Následkem 
stavby měštanské školy, jíž se obec zadlužila a následkem váleč-
ných událostí nutno na rok 1915 vypsati 130 % obecní přirážku. 
V tomto roce provedena změna názvu obce na Krásno nad 
Bečvou.
Následkem událostí válečných stanoveny nejvyšší ceny pro obilí 
a mouky a sice
a/ pro obilí: za metrický zent pšenice K 41.50, žita K 34.--, ječ-
mene K 28.30.
b/ pro mouku: za metrický cent pšeničné krupice a jemné mouky 
pro pečivo K 69.50, pšeničné k vaření K 65.35, pšeničné chlebové 
K 48.70, pšeničné bílé K 50.65, žitné K 45.45, a ječmenné 45.45.

Evžen Hlavica

„Opozice mezi věroukou a pastorací je falešná. Velcí církevní ot-
cové byli velkými teology, protože byli velkými pastýři,“ – vzka-
zuje papež František v obsáhlém a pozoruhodném videoposel-
ství, kterým se obrátil k mezinárodnímu teologickému sympoziu 
pořádanému Katolickou univerzitou v hlavním městě Argentiny. 
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Mezinárodní varhanní festival
letos s Markem Ebenem

Blíží se podzim a s ním čtvrtý ročník festivalu Podzimní varhany. 
Na prvním koncertě 29. září se představí varhaník Tomáš Thon 
a Marek Eben. V jejich podání si vyslechneme dílo Petra Ebena 
Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora. Předlohou 
se P. Ebenovi stala stejnojmenná kniha J. A. Komenského. Toto 
geniální dílo zaznělo s mimořádným úspěchem v mnoha evrop-
ských zemích, u varhan často seděl sám autor. V současnosti 
často šíří tuto skladbu jeho syn Marek Eben, který vystoupí 
v roli recitátora i ve Valašském Meziříčí.
Připomeňme si obsah alegorického spisu J. A. Komenského, 
který je považován za vrcholné umělecké dílo českého baroka.

ná do misií z ČR na ŠV činila 14 695 tis. Kč a podpořila 49 projek-
tů v 8 různých diecézích v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí 
Lance. Porovnáním darů odeslaných do misií na ŠV za rok 2013 
se umisťuje ČR na 11. místo v Evropě a na 18. místo ve světě.
Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) se zaměřuje na 
formaci seminaristů, noviců a novicek v misiích. Na SPA přispí-
vají jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti jak modlitbou tak 
finančně. Během roku 2014 věnovali dárci v České republice 
na pomoc SPA 6 000 tis. Kč, což je o 1 664 tis. Kč více než v 
předchozím roce. V roce 2014 jsme z ČR podpořili částkou 3 932 
tis. Kč celkem 459 studentů - seminaristů ve 3 diecézích v Zam-
bii, Ugandě a Keni prostřednictvím 3 projektů. Výší finančních 
darů na SPA za rok 2013 se Česko řadí na 14. místo v Evropě a 
na 21. místo ve světě.
Papežské misijní dílo dětí (PMDD) formuje děti k zájmu o mi-
sie (prostřednictvím Misijních klubek) a podporuje duchovní i 
hmotné potřeby dětí v misiích. V ČR pocházejí dary na PMDD 
od jednotlivých dárců a z tradičních dobročinných aktivit jako 
je Jeden dárek navíc®,Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní 
štrúdlování® a Pohled pro misie®. V roce 2014 dosáhly přijaté 
dary 9 546 tis. Kč, oproti roku 2013 je to o 809 tis. Kč více. V 
roce 2014 finanční pomoc z ČR na PMDD činila 7 921 tis. Kč a 
podpořila 80 projektů PMDD ve 23 diecézích v 9 zemích (Papua-

-Nová Guinea, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Jamajka, Bangla-
déš, Srí Lanka a Filipíny), pomoc zahrnula 63 604 dětí a přispěla 
nejčastěji na péči o nemocné HIV/AIDS, na zdravotní péči, na 
podvyživené, na jídlo, oblečení a školní potřeby, na dětské do-
movy pro opuštěné, sirotky a děti z ulice, na výstavbu škol aj. 
Zasláním darů na PMDD v misiích v roce 2013 se ČR umístila na 
13. místě ve světě a na 8. místě v Evropě.
Tradiční dobročinné aktivity PMD
Významným zdrojem finančních darů na PMDD jsou tradiční 
dobročinné aktivity, jak již bylo zmíněno výše. Všechny tradiční 
aktivity, které se každoročně pořádají ve prospěch dětí v mi-
siích, vynesly za dobu jejich konání více než 17 251 tis. Kč. Z 
nich je mezi dárci nejoblíbenější Misijní koláč®, při kterém jen 
během roku 2014 lidé darovali téměř 1 036 tis. Kč, což je zatím 
nejvyšší částka od vzniku této aktivity (od roku 2000). Misijní 
koláč® od té doby vynesl již téměř 10 milionů Kč. Stále častěji 
se koná také Misijní jarmark® a každoročně narůstá výše jeho 
výtěžku. V roce 2014 to bylo dokonce přes 772 tis. Kč a od roku 
2010, kdy se konal poprvé, dárci vybrali více než 2 323 tis. Kč. 
Poměrně rozšířený je také Jeden dárek navíc®, při kterém děti 
v roce 2014 darovaly pro chudé kamarády v misiích téměř 245 
tis. Kč. Za 14 let jeho konání se pro chudé děti vybralo tímto 
způsobem více než 1,5 milionu Kč.

Na Papežská misijní díla (PMD) věnovali dárci v ČR rekordních 
téměř 33 mil. Kč
Papežská misijní díla v České republice vydávají každoročně Vý-
roční zprávu za uplynulý rok v českém i anglickém jazyce. Rok 
2014 potvrdil štědrost českých dárců, kteří na PMD v uplynu-
lém roce přispěli dary v celkové výši 32 895 tis. Kč, což je při-
bližně o 3,6 milionu Kč více než za rok 2013. PMD pomáhají v 
misiích při šíření víry, podporou kněžského a řeholního dorostu, 
pomocí chudým a trpícím dětem, a to prostřednictvím násle-
dujících děl:
Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV) pomáhá misijním diecé-
zím na cestě k samostatnosti. V roce 2014 věřící darovali na ŠV 
při sbírce na Misijní neděli 17 349 tis. Kč. Finanční pomoc zasla-

Papežská misijní díla

Druhého vatikánského koncilu. Osmělím se říci, že v jistém smy-
slu uskutečnil revoluci statutu teologie, způsobu jednání a pře-
mýšlení věřícího. Nemohu zapomenout na slova Jana XXIII. při 
zahájení Koncilu, když říkal: »jednou věcí je podstata starobylé 
nauky, depositum fidei, a druhou forma, kterou je prezentová-
na«. Musíme se pustit do práce, svízelné práce rozlišit poselství 
Života od formy jeho předávání, od jeho kulturních prvků, v nichž 
bylo kdysi kodifikováno.“

„Nepustit se do tohoto rozlišování – upozornil dále papež Franti-
šek – povede tak či onak ke zpronevěře obsahu víry. Dobrá zvěst 
přestane být novou a hlavně dobrou zvěstí, stane se sterilním 
slovem postrádajícím její kreativní, ozdravnou a křísící formu a 
tak ohrozí víru lidí naší doby. Opomíjení tohoto církevního teo-
logického rozlišování mrzačí poslání, které jsme povoláni usku-
tečňovat.“

„Věrouka není uzavřený systém, zbavený dynamik schopných 
klást otázky, vznášet pochybnosti a formulovat problémy. Na-
opak, křesťanská věrouka má tvář a tělo, jmenuje se Ježíš Kris-
tus, jehož Život je od pokolení do pokolení nabízen všem lidem 
ve všech koutech země. Opatrovat tuto nauku vyžaduje věrnost 
odkazu a současně zohlednění toho, komu je adresován a koho 
je třeba poznat a mít rád. Toto setkání věrouky a pastorace není 
volitelné, nýbrž konstitutivní pro teologii, která chce být církevní.“

„Proto – řekl dále papež – mají otázky lidu, jeho úzkosti a zápa-
sy, sny, boje a starosti hermeneutickou hodnotu, kterou nemů-
žeme nebrat v potaz, pokud chceme brát vážně princip vtělení. 
Otázky lidu nám pomáhají, abychom se ptali; jeho problémy se 
nás ptají. A to vše nám pomáhá prohlubovat tajemství Božího 
Slova, které požaduje a vyžaduje dialog, navazování komuni-
kace. Odtud plyne skutečnost, že nemůžeme ignorovat svůj lid, 
když se věnujeme teologii. Náš Bůh volil tuto cestu. Vtělil se do 
tohoto světa, prostoupeného konflikty, nespravedlnostmi a ná-
silím, prostoupeného nadějemi a sny.“

„V křesťanovi je něco podezřelého, když si přestane připouštět 
potřebu být kritizován druhými. Lidé a jejich různá konfliktnost a 
periferie nejsou volitelné, nýbrž nezbytné k většímu porozumění 
víry. Proto je důležité se ptát: na koho myslíme, když se věnujeme 
teologii? Jaké lidi máme před sebou? Bez tohoto setkání, s rodi-
nou, s Božím lidem hrozí teologii velké nebezpečí, že se přemění 
v ideologii. Nezapomeňme, že Duch svatý je v modlícím se lidu 
podmětem teologie. Teologie, jež se nerodí v jeho lůně, může mít 
aroma návrhu, který může být krásný, ale nikoli reálný.“

Plné znění papežova videoposelství včetně tohoto
stručného výtahu naleznete na www.radiovaticana.cz

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

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí, Lešná

 Martin Večeř  Alžběta Malíková
 Čechy pod Kosířem, Tyršova 310,  Čechy pod Kosířem, Tyršova 310,
okres Prostějov   okres Prostějov

 Martin Mička  Zdeňka Gajdošová
 Mořkov, Záhumenní 425  Krhová, K Helštýnu 63

 Jakub Grygar  Žaneta Bezděková
 Krhová, V Břízkách 539  Pod Oborou 349/24

 Milan Jančík  Lucie Bartoňová
 Vsetín, Sychrov 77  Poličná 373

 Aleš Kotulek  Beáta Pobořilová
 Hutisko-Solanec 673  Havlíčkova 1181

 Lukáš Válek  Martina Turečková
 Jablůnka 325  U Vodojemu 1239

Valašské Meziříčí, Lešná

Křest přijali*

Tomáš Petřek
Evelína Volek
Lukáš Josef Nič
Anela Marie Merčepová
Viktorie Váská
Dominik František Kozák
Štěpán Šnajdr
Rozálie Anna Palátová
Jakub Jaroslav Těhan

Pavel Josef Januš
Patricie Anna Lukášová
Nela Marie Martinková
David Michal Krtička
Alžběta Anna Adámková
Nikol Patricie Dřímalová

Eva Jana Pečivová

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná
Eva Vazačová *31. 8. 1944 †10. 6. 2015, Tyršova 5/406
Drahomíra Kramolišová *14. 8. 1928 †27. 6. 2015, Podlesí 93
Alena Novosadová *11. 12. 1945 †7. 7. 2015, Chelčického 7
Anna Konvičná *17. 6. 1933 †13. 7. 2015, Křižná 641
František Kozák *29. 11. 1939 †12. 7. 2015, Jasenice 80
Věra Bartoňová *27. 2. 1950 †18. 7. 2015, Havlíčkova 1188
Božena Podzemná *7. 6. 1925 †18. 7. 2015, Podlesí 238
František Křenek *21. 7. 1941 †30. 7. 2015, Zašovská 172
Marie Vilémová *27. 10. 1927 †30. 7. 2015, U Kasáren 957
Miroslav Volf *3. 8. 1942 †8. 8. 2015, Tolstého 1138
František Bayer *20. 4. 1937 †11. 8. 2015, Krhová 396
Jindřiška Seidlová *1. 7. 1929 †13. 8. 2015, Zd. Fibicha 1212
Ludmila Maléřová *10. 12. 1928 †15. 8. 2015, Krhová–Hrádky 296
Marie Píšová *26. 6. 1939 †15. 8. 2015, Nádražní 205
Anděla Houzarová *31. 5. 1928 †10. 8. 2015. Krhová 343
Rudolf Kalus *1. 3. 1934 †24. 8. 2015, Krhová 397
Vlastimil Berousek *26. 2. 1955 †24. 8. 2015, Zašovská 767
Valéria Víchová *12. 5. 1936 †26. 8. 2015, Švábinského 650

Roman Iliev *11. 7. 1989 †14. 7. 2015, Lešná 135
Vít Heliman *29. 8. 1942 †14. 8. 2015, Vysoká 46

Mariánské informace
• V sobotu 3. října 2015 proběhne národní konference Světové-
ho apoštolátu Fatimy a mariánských ctitelů v ČM Fatimě Koclí-
řov. Přijímám přihlášky na společnou cestu.

Václav Chládek

Obsah knihy

Kresba města z rukopisu Labyrintu z roku 1623
Jak napovídá již celý název knihy a jak autor uvádí v první kapi-
tole, tématem spisu je prozkoumání toho, co je nejzazším smy-
slem lidského života a jeho práce a snažení.
Kniha se skládá ze dvou velkých částí. V první (kap. 1–36) autor 
prochází a pozoruje celý svět, aby v průběhu i na závěr konsta-
toval, že vše v tomto světě je marné a že zde není opravdového 
užitku. V druhé části autor nachází řešení této neútěšné situace, 
a to v obrácení se do vlastního srdce, kde nachází Boha. Jen 
úzký a intimní vztah s ním poskytuje člověku adekvátní odpo-
věď na jeho usilovné hledání smyslu života a pokoje.
Na koncertě si posluchači vyslechnou nejdřív varhanní prolog, 
po něm se opakovaně zaposloucháme do krátkého úryvku ze 
zmíněné knihy. Ten zazní staročesky, v originále, což vyžaduje 
maximální koncentraci od posluchače. Následuje vždy varhanní 
hudba, která umocní čtený text.
Labyrint světa a ráj srdce je dílo nadčasové, já osobně jsem pře-
svědčen, že ani v této době nelze poselství Komenského nevzít 
vážně. Věřím, že přijmete pozvání na tento duchovní koncert a 
nenecháte si ujít takovou mimořádnou nabídku.
Vstupenky je možné zakoupit v ZUŠ a v knihkupectví Zdeňka 
Adamce.
Druhý festivalový koncert se uskuteční 20. října a uslyšíme na 
něm polského umělce Kryštofa Lukase. Patří k nejlepším sou-
časným mladým varhaníkům. Působí také pedagogicky v Ně-
mecku. Je žákem prof. Gembalského, který u nás rovněž vystu-
poval na jednom z předchozích festivalů.

Bohumír Kratochvíl, varhaník, dramaturg festivalu

Ráda bych poděkovala všem, kdo se podíleli na přípravě a re-
alizaci skautského tábora, který se konal ve dnech 11. – 25. 7. 
2015 v místě Červený kameň. Protože jsem v mládí sama jezdila 
na tábory jako vedoucí, vím, kolik to obnáší starostí. Děkuji, že 
jste obětovali svůj volný čas nebo dovolenou a věnovali se dě-
tem. Zvláště pak děkuji v dívčím oddílu:
Ivě Maluškové, Monice Žilinské, Gabče Žilinské, Markétě Žilin-
ské, Aničce Žilinské za bezvadnou kuchyni, Verunce Žilinské za 
obětavou a zodpovědnou práci zdravotníka, Jirkovi Mohelníko-
vi za potřebnou mužskou pomoc při výstavbě tábora a všem, 
kdo připravovali bohatý a zajímavý program.
Ještě jednou děkuje

maminka

Poděkování
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Vzpomínky na prázdniny

Děkuji Broučkům za dárkový poukaz do penzionu Patricia v Telči, děkuji všem, s kým jsem se o letošních prázdninách kdekoliv se-
tkal.                              o. Pavel

Pěší pouť Velehrad – Čenstochová
Letos se uskutečnil třetí ročník. Poprvé putovali tito poutníci přes 
Valašské Meziříčí. Jednalo se o asi 250 účastníků. Z toho bylo skoro 
sedmdesát dětí. Některé ještě v kočárku. Část spala na faře, jiní na 
Žerotínově škole. Jsem rád, že jsem s nimi mohl putovat druhý den 
(5. srpna) po lesních cestách až do Mořkova, kde jsme se rozlou-
čil. Děkuji všem , kdo jim na uvítanou napekli buchty, koláče a další 
dobroty.
Šok na konci prázdnin!
Přijdu do naší školy 31. srpna, slyším zpěv. Vejdu do třídy a koho 
nevidím! Broučky s paní učitelkou Bezděkovou. To se snad může stát 
jen na naší škole. Jiní žáci by se škole poslední prázdninový den vyhli 
na sto honů!

o. Pavel
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