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Nakreslila Terezka Pospíšilová, 10 let, ZŠ Salvátor

Maria, ty jsi naše matka
a my jsme tvoje děti.

Ty jsi naše Paní a Královna
a my jsme tvoji služebníci.

Jsi také naše Učitelka
a my tvoji žáci.

Nauč nás modlit se!

Jsi naše sestra
a my jsme tví bratři a tvé sestry.

Maria, vedeš nás k Ježíši,
a proto ti chceme patřit

se vším, co jsme a co máme.
Svěřujeme ti naše farnosti,
naše rodiny i naše srdce!
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Kardinál Paul Josef Cordes se setkal s Neokatechumenátem ČR

Kromě setkání na náměstí Svobody v Brně se mohli někteří 
z našich farníků setkat s kardinálem Cordesem ještě v neděli 
večer ve velkém sále U milosrdných bratří v Brně. Pan kardinál 
chtěl povzbudit osobně bratry a sestry všech Neokatechume-
nátních společenství v České republice. Na snímku zleva vidíte 

Tak se jmenuje každoroční akce, do které se zapojují i děti z naší 
ZŠ Salvátor. Na snímku vidíte pět odvážlivců z páté třídy, kteří 

Wolfganga Preise – zodpovědného za společenství Neokate-
chumenátu v České republice a na Slovensku, kardinála Paula 
Cordese, Vlastimila Kročila - nového biskupa českobudějovické 
diecéze a Mons. Josefa Brychtu – faráře a děkana v Jemnici.

o. Pavel

se modlili v pondělí 19. října růženec do mikrofonu v ředitelně. 
Ostatní děti se do modlitby zapojily ve svých třídách.       o. Pavel

Milion dětí se modlí růženec
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Jak už jsem psal v minulém čísle, 8. prosince uplyne 20 let od 
zasvěcení našich farností Panně Marii. Byl bych moc rád, kdy-
bychom toto zasvěcení prožili znovu. Proběhne především při 
každé mši svaté 8. prosince jak v kostele ve Valašském Meziříčí, 
tak i v Lešné. Kromě modlitby na konci mše svaté bude mož-
nost toto zasvěcení potvrdit svým podpisem na společné archy. 
Každý zúčastněný dostane na památku obrázek se zásvětnou 
modlitbou, pod kterou se může vlastnoručně podepsat. Vím, že 
není možné, aby se všichni farníci zúčastnili v úterý 8. prosince, 
kdy většina prožívá pracovní den. Proto bude možné připojit 
svůj podpis na archy i následující neděli, kdy se budou rozdávat 
i pamětní obrázky. Je možné je vzít i těm, kteří se z jakýchkoliv 
důvodů nemohou osobně zasvěcení zúčastnit. Již v tomto čísle 
Života farností je modlitba, kterou bychom se až do 8. prosin-
ce mohli každý osobně nebo v rodinách modlit. Základní škola 
Salvátor se 8. prosince zúčastní mše svaté v 8 hodin. Chceme jít 
cestou, kterou církvi ukázal svatý Jan Pavel II. Jeho heslo bylo 

„Celý tvůj, Maria“.
Připojuji také článek o prvních sobotách v měsíci. Ideální for-
mou osobního zasvěcení by bylo, kdyby se další farníci rozhodli 
prožít pět nebo devět prvních sobot v měsíci.

o. Pavel

Zasvěcení Panně Marii

Již několikrát jsem o prvních sobotách psal. Přesto se k tomuto 
tématu vracím. Panna Maria řekla Lucii – vizionářce z Fatimy: 
Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí! Tento příslib velice 
úzce souvisí s praxí prvních sobot.
Původně bylo prvních sobot pět. Kdo podle podmínek uvede-
ných Pannou Marií (zpověď, svaté přijímání, růženec a 15 minut 
rozjímání o růžencových tajemstvích), prožije 5 prvních sobot 
v měsíci za sebou, získává příslib spásy. Později Pán Ježíš roz-
šířil tyto soboty na celkový počet devět a připojil další zaslíbe-
ní, která byla již třikrát zveřejněna v Životě farností. Dnes bych 
chtěl připojit jen některá povzbuzení a vysvětlení.

První soboty v měsíci

Eucharistický kongres
je už za námi. Mnozí byli v Brně. Někteří sledovali přímý přenos 
v televizi. Určitě nás potěšil velký zástup lidí. Na náměstí Svobo-
dy se sešlo 25 000 lidí. V tomto čísle našeho časopisu je v plném 
znění pozdrav papeže Františka účastníkům kongresu a promlu-
va kardinála Cordese. V promluvě je zajímavý závěr – příběh 
Žida, který se po zvláštním zážitku na mši svaté stal katolíkem.

o. Pavel

Představujeme: P. František Dobeš
V posledním čase se mohli naši farníci na mši svaté setkat s 
o. Františkem Dobešem, který v našich farnostech příležitost-
ně pomáhá. Mnozí ho znáte z jeho bývalého působiště: farnost 
Hošťálková, Růžďka, Pržno. Momentálně je o. František výpo-
mocným důchodcem v naší Olomoucké arcidiecézi.

o. Pavel

Smír
Člověk, který chce prožít 5, případně 9 prvních sobot v měsíci, 
by to měl udělat především jako smír za hříchy, které bolestně 
zraňují Mariino mateřské srdce. Sama Panna Maria Lucii objas-
nila, že se jedná o pět oblastí:
1. Popírání jejího Neposkvrněného Početí
2. Popírání Mariina Panenství
3. Popírání Mariina Božího Mateřství
4. Vyloučení Panny Marie a jejího vlivu z křesťanské
 výchovy dětí
5. Znevažování obrazů a soch Panny Marie.

Jak se pozná, že někdo vykonal první soboty opravdu dobře?
Jistý autor, který se otázce prvních sobot odborně věnuje, uve-
dl toto kritérium:
Pokud člověk upřímně splní všechny podmínky, stanou se pro 
něho první soboty zcela zvláštním svátkem. Zakusí blízkost Pan-
ny Marie a už se těší na další první sobotu. Jako příklad uvedl 
jistého Poláka, který se po válce zázračně zachránil ze sovětské-
ho zajetí. Ještě žije, i když má 97 let. Od určité doby nevynechal 
ani jednu první sobotu a má jich za sebou víc než 700. Považuje 
je za svůj největší poklad.
Málo se ví, že první soboty prožíval s horlivostí téměř po celý 
život svatý Jan Pavel II. Není bez zajímavosti, že odešel z tohoto 
světa 2. dubna 2005 právě na první sobotu v měsíci. 
Tím nechci ale říct, že je nutné po pěti nebo devíti prvních so-
botách za každou cenu pokračovat. Platí to, co jsem už dříve 
napsal. Je dobré aspoň jednou za život pět nebo devět prvních 
sobot udělat. Při této příležitosti bych chtěl ale povzbudit pře-
devším k tomu, aby zpověď při této příležitosti nebyla něčím 
formálním a povrchním. Je třeba se na ni připravit modlitbou k 
Duchu Svatému, dobře zpytovat svědomí, srozumitelně hříchy 
pojmenovat a u těžkých hříchů také uvést jejich počet.

o. Pavel

Mistře, ať vidím!
(kázání 30. neděle v mezidobí)

Všichni asi velmi dobře znáte tento příběh. Ježíš uzdravil sle-
pého žebráka u Jericha. Co prožíval tento žebrák před uzdrave-
ním? O tom se v Písmu svatém nedočteme. Budu si tedy trochu 
vymýšlet. Věřím, že mi dáte za pravdu.
Bartimaios byl zcela odkázán na svůj hmat a sluch. Nic neviděl, 
ale velmi dobře slyšel. Zvláště jeden zvuk byl pro něho velmi 
důležitý. Když něco cinklo v jeho žebráckém klobouku. Ihned 
poznal, kolik mincí do něho dopadlo. Zda jsou to jen halíře, ane-
bo větší obnos. Není divu, že se velmi těšil, až to cinkne. Kromě 
toho také slyšel, co si lidé, kteří procházejí branou do Jericha, 
povídají. Tyto rozhovory se pro něho staly jediným zdrojem in-
formací. Věděl, co se děje ve městě i ve světě.
Když tak den co den poslouchal kolemjdoucí, čím dál tím čas-
těji slyšel jedno jméno: JEŽÍŠ! Lidé si vyprávěli o tom, jak Ježíš 
uzdravoval nemocné, jak z pěti chlebů a dvou ryb nasytil obrov-
ský zástup nebo jak dokonce křísil mrtvé. Bartimaios se těšil, až 
zase něco uslyší o Ježíši. Zvuk tohoto jména se pro něho stával 
důležitějším než cinkání mincí. Když něco spadlo do klobouku, 
věděl, že má zajištěné živobytí. Když slyšel jméno JEŽÍŠ, rostla v 
něm naděje, že opět jednou uvidí. Jméno JEŽÍŠ je nad všechny 
poklady. Má větší cenu než zlato, diamanty, než eura, dolary a 
koruny české. Bartimaios si přál, aby JEŽÍŠ alespoň jednou při-
šel do Jericha a prošel kolem něho. A tato chvíle nastala. Slyšel, 
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Slovo života na listopad 2015
„Ať všichni jsou jedno.“ (Jan 17,21)
Jde o poslední modlitbu, s níž se Ježíš z celého srdce obrací k 
Otci. Ví, že prosí o to, co mu nejvíc leží na srdci. Bůh totiž stvo-
řil lidstvo jako svoji rodinu, s níž chce sdílet vše dobré, i svůj 
vlastní božský život. Co jiného si přejí rodiče, než aby se jejich 
děti měly rády, aby si pomáhaly, aby žily ve vzájemné svornosti. 
Jejich největší zklamání je, když vidí, že jsou rozděleny kvůli žár-
livosti nebo kvůli ekonomickým zájmům až do té míry, že spolu 
přestanou mluvit. I Bůh od věčnosti toužil po tom, aby rodina 
jeho dětí žila svorně ve společenství lásky k otci a mezi sebou 
navzájem.
Dramatické vyprávění o počátku světa hovoří o hříchu a o po-
stupném štěpení lidské rodiny: jak čteme v knize Genesis, muž 
obviní ženu, Kain zabije vlastního bratra, Lámech se chlubí svojí 
nepřiměřenou pomstou, Bábel přináší zmatení jazyků a rozptý-
lení národů… Zdá se, že Boží plán zkrachoval.
Bůh se však nevzdává a usilovně pracuje na znovusjednocení 
své rodiny. Tyto nové dějiny zahajuje Noe a pokračuje v nich 
Abraham svým rozhodnutím, dále jsme svědky zrození vyvole-
ného národa a nakonec se Bůh rozhodne poslat na zem svého 
syna a svěřuje mu velikou misi: spojit do jedné rodiny roztrou-
šené děti, shromáždit ztracené ovce do jednoho stáda, zbořit 
zdi rozdělení a nenávisti mezi národy a vytvořit jediný nový ná-
rod (srov. Ef 2,14-16).
Bůh nepřestává snít o jednotě, proto ho o ni Ježíš prosí, modlí 
se za tento největší dar, o který může Boha žádat pro nás všech-
ny – prosím tě, Otče:

„Ať všichni jsou jedno.“
Každá rodina má pečeť rodičů. Je tomu tak i v rodině, kterou 

jak se k němu blíží veliký zástup. Tak dlouho se připravoval na 
to, že jednoho dne vykřikne jméno JEŽÍŠ. Bude tak dlouho volat, 
dokud se Ježíš nezastaví, aby mu pomohl. Zástup se rychle blí-
žil. Bartimaios začíná volat: „JEŽÍŠI, SYNU DAVIDŮV, SMILUJ SE 
NADE MNOU!“ Kolem je však tolik lidí, že se zdá, že Ježíš neslyší. 
Slepec křičí znovu: „JEŽÍŠI, SMILUJ SE NADE MNOU!“ Lidé ho 
okřikují: „Mlč, co tady řveš? Kdo je na tebe zvědavý?“ Ale on 
křičí ještě více. Zdá se, že Ježíš už prochází kolem. Zastaví se? 
Bartimaios ví jedno: Teď anebo nikdy. Ještě znovu volá: „JEŽÍŠI, 
SMILUJ SE NADE MNOU!“ Je možné, že ho Ježíš neslyší? Projde 
kolem, aniž by se zastavil? Bartimaios to nevzdává, stále věří. 
Teprve teď se Ježíš zastavil. Přivedou k němu slepce a Ježíš se 
ptá: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepý má v tom zcela 
jasno: AŤ VIDÍM! Ježíš ho uzdravil. Bartimaios vidí slunce, mra-
ky, stromy, domy, lidi. Vidí však především Ježíše a jde za ním. 
Podle Markova evangelia to byl poslední Ježíšův zázrak. Pak už 
následovala křížová cesta. Bartimaios jde za Ježíšem a můžeme 
předpokládat, že na vlastní oči viděl, jak umírá na kříži. VIDĚL 
TOTO ZJEVENÍ BOŽÍ LÁSKY! Tak Bůh miloval svět, že dal svého 
jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný!
Co z toho, bratři a sestry, plyne pro nás? Můžeme slyšet jméno 
JEŽÍŠ. Někdy toto jméno slyšíme, protože ho naši přátelé a zná-
mí berou nadarmo. To je špatně! Na druhé straně nám i tento 
zlozvyk může připomenout Ježíšovu blízkost. 
Můžeme také vzývat toto JMÉNO, které je nad každé jiné jmé-
no. Jednou při jménu JEŽÍŠ poklekne každé koleno na nebi, na 
zemi i v podsvětí a každý jazyk vyzná ke chvále Boha Otce: JEŽÍŠ 
KRISTUS JE PÁN! (Flp 2,10.11)
Když budeme jméno Ježíš vzývat vytrvale a s vírou, dříve nebo 
později se nás Ježíš zeptá: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ 
Měli bychom v tom mít naprosto jasno. Oč budeme tedy pro-
sit? O zlepšení zdravotního stavu? O zlepšení finanční situace? 
O lepší vztahy v našich rodinách? Především a na prvním místě 
bychom měli prosit: „PANE, AŤ VIDÍM!“ Přiznejme si, že jsme 
slepí! Země je plná Hospodinovy milosti a my to nevidíme. Ne-
vidíme Boží moudrost a moc v krásách přírody. Nevidíme Boha 
v našich bližních a především nevidíme Boží lásku v každoden-
ních událostech našeho života! Jak moc potřebujeme, aby nám 
Ježíš otevřel oči! Jenom tak budeme mít jistotu, že ho jednou 
uvidíme v nebeské slávě tváří v tvář.

o. Pavel

Nejenom já vzpomínám na slavnost biřmování v našem kostele. 
Dostal jsem ještě hezké svědectví od Veroniky Voghtové, které 
si můžete přečíst. Dostal jsem také dopis od otce arcibiskupa. 
Znovu se v něm vrací k dopisům, ve kterých ho biřmovanci žá-
dali o udělení svátosti biřmování a tuto žádost měli zdůvodnit. 
Jinak řečeno, měli napsat, proč si myslí, že už dozráli k přijetí 
svátosti křesťanské dospělosti. Otec arcibiskup ocenil přede-
vším rodinné prostředí, ve kterém biřmovanci vyrůstají. „Je 
vidět,“ cituji, „že jsou ve svých rodinách zvyklí mluvit o Bohu a 
s Bohem.“ Také ho potěšilo svědectví konvertitů, kteří byli tepr-
ve nedávno pokřtěni a v naší farnosti nacházejí domov.
Modleme se nadále za biřmované, aby v nich Bůh dokončil, co 
křtem a biřmováním v jejich srdcích započal. Na tento úmysl 
se můžete pomodlit modlitbu k Duchu Svatému na straně 17 v 
tomto čísle ŽF. Modlete se ji za déšť Ducha Svatého i za obyčej-
ný déšť, aby nám úplně nevyschly naše studny.     o. Pavel

Ohlédnutí za biřmováním

Biřmování má symbolizovat křesťanskou dospělost. Znamená 
to pro mě obrovský krok vpřed. Po biřmování se cítím jinak. Ji-
nak v tom smyslu, že mi přijde, že jsem v bližším spojení s Bo-
hem. Jak jsem už mockrát psala, přípravy pro mě znamenaly 
hodně. Vždy, když jsem po přípravě šla domů, cítila jsem se, 
jako by všechny problémy a těžkosti, co mám, ani nebyly. Po-
dobně to mám po mši i po adoraci. Týden před biřmováním byl 
opravdu těžký. Denně přicházely nové a nové těžkosti a staros-
ti. Jako bych byla pokoušena, jestli ve víře opravdu vytrvám. 
Modlila jsem se proto každý den, abych byla silná a aby mi Bůh 
pomohl vydržet tuhle zkoušku. Vše se stupňovalo. Od pondělí 
to začalo a páteční večer a sobotní ráno byly pro mě snad nej-
těžší okamžiky v životě. Tolik věcí, co se pokazilo, tolik hádek a 
tolik slz. Ale i tak jsem se modlila a věřila. A opravdu to stálo za 
to. V sobotu odpoledne se najednou začalo vše záhadně hojit. 
A to, co už nešlo zhojit, mi však najednou přišlo jako maličká 
věc, kvůli které je přece zbytečné se trápit. Některé špatné věci 
jsem dokonce viděla jako dobré. Jsem za to opravdu moc ráda, 
denně děkuji, že jsem mohla být tehdy biřmovaná. A když se 
teď objeví kolikrát nějaké těžkosti, obracím se s nimi na Pána 
Boha a prosím ho, aby mi pomohl se dobře rozhodnout, nebo 
je svěřím do jeho rukou. Důvěřuji mu maximálně a denně děkuji, 
že jsem tehdy v létě do kostela šla a rozhodla se vydat touhle 
cestou dál. Je to nejlepší rozhodnutí, které jsem ve svém životě 
učinila.

Veronika Vogtová (pokřtěná v roce 2014)

Můj zážitek z biřmování
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stvořil Bůh. Bůh je Láska nejen proto, že miluje své stvoření, ale 
je Láska sám v sobě, ve vzájemnosti daru a společenství všech 
tří božských osob, které se navzájem milují.
Když tedy Bůh stvořil lidstvo, učinil ho ke svému obrazu a po-
době a vtiskl mu svoji vlastní schopnost vztahů, aby tak mohl 
každý člověk žít ve vzájemném obdarovávání. Celá věta z této 
Ježíšovy modlitby, kterou chceme žít tento měsíc, totiž říká: „… 
ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni 
ať jsou v nás.“ Vzorem naší jednoty není nic menšího než jedno-
ta, která je mezi Otcem a Ježíšem. Tato jednota je tak hluboká, 
že se zdá být nedosažitelná. Umožňuje ji však slovo jako, které 
znamená i protože: můžeme být sjednoceni jako jsou sjedno-
ceni Otec a Ježíš právě protože oni nás vtahují do své vlastní 
jednoty, darují nám ji.

„Ať všichni jsou jedno.“
To je Ježíšovo dílo – učinit z nás všech jedno, jako je on jedno s 
Otcem, učinit z nás jednu rodinu, jeden lid. Proto se stal jedním 
z nás, vzal na sebe naše rozdělení i naše hříchy a přibil je na kříž.
On sám ukázal cestu, kterou projde, aby nás přivedl k jednotě: 

„Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ (Jan 12,32). 
Jak prorokoval velekněz, musel umřít, „aby rozptýlené Boží děti 
shromáždil vjedno“ (Jan 11,52). Ve svém tajemství smrti a vzkří-
šení všechno přivedl k sobě (srov. Ef 1,10), opět vytvořil jedno-
tu, kterou rozbil hřích, obnovil rodinu okolo Otce a znovu z nás 
učinil bratry a sestry.
Ježíš svoje poslání završil. Nyní zbývá naše část, náš souhlas, 
naše „ano“ jeho modlitbě:

„Ať všichni jsou jedno.“
Jaký má být náš příspěvek, aby tato modlitba došla naplnění?
Především si ji máme vzít za svou. Můžeme Ježíšovi poskytnout 
svoje ústa a srdce, aby se skrze nás i nadále modlil tuto modlit-
bu k Otci tím, že budeme tato slova s důvěrou každý den opa-
kovat. Jednota je dar shůry, máme o ni prosit s vírou, neúnavně.
Jednota mimoto musí zůstávat neustále v popředí našich my-
šlenek a tužeb. Je-li toto Boží touha, chceme po tom toužit i 
my. Čas od času, před každým rozhodnutím, před každou vol-
bou nebo činností bychom si mohli položit otázku: Pomůže to 
k budování jednoty? Je to to nejlepší, co můžeme udělat pro 
jednotu?
Měli bychom jít zkrátka tam, kde je nejevidentnější nejednota, 
a každou nejednotu bychom měli vzít na sebe, jak to udělal Je-
žíš. Může jít o pře v rodině nebo mezi našimi známými, napětí 
v naší čtvrti, neshody v práci, ve farnosti, mezi církvemi. Neutí-
kejme před roztržkami a nedorozuměními, nebuďme lhostejní, 
ale přinášejme do nejednoty lásku složenou z naslouchání, z 
pozornosti vůči druhým, ze sdílení bolesti pramenící z otevřené 
rány.
Především žijme v jednotě s těmi, kdo jsou ochotní sdílet ten-
to Ježíšův ideál a jeho modlitbu, aniž bychom zdůrazňovali 
nedorozumění nebo rozdílné názory. Spokojme se s tím, co je 

„méně dokonalé, ale v jednotě než dokonalejší v nejednotě“ a 
přijímejme s radostí odlišnosti, dokonce je považujme za bo-
hatství pomáhající jednotě, která se nikdy nemá zredukovat na 
uniformitu.
Ano, někdy nás přibije na kříž, ale právě toto je cesta, kterou si 
zvolil Ježíš, aby obnovil jednotu lidské rodiny, cesta, po které 
chceme spolu s ním jít i my.

Fabio Ciardi

Národní Eucharistický kongres
Pozdrav papeže Františka

Mému ctihodnému bratru Paulu Josefu Cordesovi, bývalému 
předsedovi Papežské rady „Cor unum“

„Jak jedinečná a podivuhodná šlechetnost, s níž dárce vchází do 
domu, přičemž dar a dárce jsou niterně totéž!“ (Urban IV., Ency-
klika Transiturus de hoc mundo) Nikdy nejsme schopni poskyt-
nout našemu Spasiteli za jeho dar odpovídající klanění nebo 
vděčnost. Přesto se však sluší, abychom s vděčností přicházeli 
k Pánu Kristu, přítomnému ve svátosti eucharistie, a spolu s vě-
řícími, kteří nám jsou svěřeni, jej poznávali živou vírou, přijímali 
ho náležitým způsobem a zbožně se mu klaněli.
S radostí v srdci jsem se dověděl, že posvátní pastýři České 
republiky spolu s věřícími se v rámci mnohých pastoračních a 
teologických záměrů připravují v diecézích a farnostech na ko-
nání I. národního eucharistického kongresu, a to katechetickou 
výukou, náležitým slavením liturgie a vytrvalým přijímáním svá-
tostí. Jelikož se vznešený lid této země v uplynulých letech těšil 
hojnější svobodě, považuji tuto událost za příležitost k posílení 
a prohloubení jeho víry, a proto tento spasitelný záměr chválím 
a schvaluji.
Aby toto katolické společenství více pociťovalo pouto jednoty 
s nástupcem sv. Petra a zakoušelo mou péči a lásku, rád vyho-
vuji žádosti svého ctihodného bratra kardinála Dominika Duky, 
arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference, 
i ctihodného bratra Jana Vokála, biskupa královéhradeckého 
a delegáta pro eucharistické kongresy, abych poslal jednoho 
z kardinálů jako svého zástupce. Obracím se tedy na Tebe, můj 
ctihodný bratře, neboť jsi byl předsedou Papežské rady „Cor 
unum“ a již mnoho let věrně sloužíš Apoštolskému stolci v růz-
ných významných úřadech.

S důvěrou Tě proto ustanovuji svým mimořádným vyslancem 
k I. národnímu eucharistickému kongresu v České republice, 
slavenému 15. – 17. října tohoto roku v Brně. Při této příležitosti 
vzdej spolu s posvátnými pastýři a všemi křesťany Bohu vroucí 
díkůvzdání – vždyť právě to je význam slova „eucharistie“ – za 
vznešený dar Těla a Krve Páně a pozvi je k tomu, aby si euchari-
stickým průvodem vyprošovali Boží požehnání.
Mým záměrem je povzbudit všechny pastýře i celý věřící lid 
této země, aby se často a zbožně účastnil na eucharistické obě-
ti, očišťoval svátostí smíření a sytil se touto posvátnou hostinou. 
Vpravdě je vybízím, aby měli v co největší úctě své kněze, které 
si Pán vybral za služebníky eucharistie, vždyť Boží Syn „denně 
sestupuje z Otcova lůna rukama kněze na oltář“ (sv. František z 
Assisi, Napomenutí, 1,18).

Tvé vyslání a celý kongres svěřuji mocné přímluvě blahoslavené 
Panny Marie a všech světců této země. Chci, abys mým jménem 
s veškerou laskavostí udělil všem pastýřům, řeholníkům a ře-
holnicím, laikům, světským představitelům i všem účastníkům 
eucharistického kongresu apoštolské požehnání, zvěst o nebes-
ké milosti a svědectví naší náklonnosti, kterou na prvním místě 
rád projevuji Tobě.

Dáno ve Vatikánu dne 17. září 2015, v třetím roce mého ponti-
fikátu.

František
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Národní Eucharistický kongres
Homilie kardinála Cordese

Text homilie na Eucharistickém kongresu, kardinál Cordes, Brno, 
17. října 2015
Papež František mě jmenoval legátem na váš Národní euchari-
stický kongres. Cesta do vaší země ve mně především vyvolala 
několik vzpomínek.
Během brutální komunistické diktatury minulého století jsem 
se cítil velmi spojen s vaší církví a především s vaším nezapome-
nutelným kardinálem Tomáškem. Na naléhání svatého papeže 
Jana Pavla II. ho v roce 1984 v Praze za velmi dobrodružných 
okolností navštívili mladí z farnosti mého titulárního kostela 

„San Lorenzo“, svatého Vavřince, a dovezli s sebou „kříž Svatého 
roku“.
A tak jsem tedy tento svůj dnešní úkol Svatého otce nepřijímal 
bez vnitřního pohnutí, ale s radostí a vděčností.
1. Považuji za velmi důležité, že tímto Kongresem připomínáte 
všem katolíkům v České republice hodnotu eucharistické slav-
nosti. Kongres má velké téma: „Eucharistie - smlouva nová a 
věčná“, a chce znovu uvést do povědomí onen „vrchol působe-
ní církve“, jak eucharistii označil II. vatikánský koncil. Proč pova-
žuji kongres zabývající se „hostinou Páně“ za naléhavý? Dovolte 
mi, abych vám nejprve vyprávěl jeden krátký příběh. Zažil jsem 
ho před lety ještě jako pomocný biskup ve své diecézi Pader-
bornu, odkud pocházím.
Jednoho dne jsem náhodou přijel do jednoho z tamějších ven-
kovských kostelů právě, když místní farář sloužil bohoslužbu 
pro školáky. V kostele se shromáždilo 50 nebo 60 mladých, kte-
rým bylo mezi 12 a 17 roky. Přišel okamžik svatého přijímání. 
Bez výjimky se tito mladí lidé hnali k oltáři a nechybělo ani to, 
že se při tom tlačili a vzájemně strkali. Kněze to velmi rozzlobilo. 
A tak jim nešel vstříc, aby rozdával svaté přijímání, ale poslal 
je všechny zpátky do lavic. Potom jim vše rázně vyložil. Objas-
ňoval jim, co se stalo: že k nim přichází Bůh, Stvořitel nebe a 
země; že se jeho Syn Ježíš Kristus stane jejich hostem; že se jim 
daruje jako pokrm za cenu svého života. „A vy se takhle bezmy-
šlenkovitě ženete ke stolu Páně - přicházíte k Ježíši Kristu jako 
k něčemu všednímu. Neměli byste se spíše chvět uctivostí?“ A 
důsledek tohoto spontánního pokárání? Třetina těch mladých 
lidí zůstala sedět v lavicích.
2. Drazí bratři a sestry, poslední desetiletí nám ohledně přijí-
mání Těla Páně přinesla důležitou a vzácnou novou otevřenost. 
Žádný opravdový duchovní pastýř by nechtěl vzít zpět rozhod-
nutí svatého papeže Pia X., aby se ke svatému přijímání přistu-
povalo často a bylo dovoleno, aby k němu chodily brzy také děti. 
Na druhou stranu nás tato možnost nesmí svést k lehkomyslné 
a povrchní rutině; nesmí u nás zakrnět v duchovní všednost - jak 
se to třeba mnohým z nás stává, když se u dveří kostela žehná-
me svěcenou vodou. Skutečně velký dar, že se setkáváme s Bo-
žím Synem, nás vybízí, abychom se s vírou v Ježíšovo poselství a 
se zaujatou citlivostí ponořili do tajemství eucharistie. Nikdo o 
sobě nemůže jednoduše tvrdit, že už pronikl do ducha liturgie. 
Pro nás všechny platí to, co jednou řekl svatý papež Jan Pavel II.: 

„Prožívat mši svatou se člověk musí učit.“
3. Bylo to v roce 1981, když papež navštívil Collegio Germanico, 
německou kolej a kněžský seminář pro německy mluvící semi-
naristy v Římě. Také tam seminaristé během eucharistické slav-
nosti zažili soustředěnost a intenzitu prožívání, které z tohoto 
muže při mši svaté vyzařovaly. A tak se ho během diskuse, která 
se poté konala, jeden seminarista zcela otevřeně zeptal: „Jak Vy, 
Svatý otče, ve svém srdci slavíte mši svatou?“ Papež odpověděl: 

„To je velmi osobní otázka. Není snadné mluvit o tajemstvích 
srdce. Ale mohu na ni docela snadno odpovědět: chtěl bych říci, 
že mši svatou prožívám tak, jak jsem se ji kdysi, jako seminaris-
ta a jako mladý kněz, naučil prožívat. Člověk může říci „naučil“, 
ačkoli toto slovo není dostatečné. Ale člověk přece musí projít 
nějakou školou. A má se naučit mši svatou prožívat. Čemu se 
člověk jednou naučil, to dělá stále, každý den. Snad stačí tato 
odpověď.“
4. Naučí se někdo „prožívat“ mši svatou tím, že je pouze fyzicky 
přítomen v kostele? Tím, že v kostele netrpělivě čeká za posled-
ním sloupem? Nebo tím, že na kůru klábosí se sousedem? Asi 
těžko. Proto by z dnešního Kongresu měl vzejít impuls spočí-
vající v pastoračním vedení k duchovnímu rozměru eucharistie. 
Pastýři i laici by měli hledat ve farnostech příležitosti, které ob-
racejí oči víry k onomu okamžiku milosti, k němuž nás vede li-
turgie. Měli bychom se tomu ve farnostech cíleně věnovat. Sám 
jsem během svého dlouholetého působení v Papežské radě pro 
laiky zažil, že se při tom osvědčila nová duchovní hnutí; stala se 
pro mnohé katolíky liturgickou školou víry: ať už je to Focolare, 
charismatické hnutí nebo Neokatechumenát či Schönstattské 
hnutí.
5. Musíme se naučit prožívat mši svatou. Může to začít tím, že 
budeme rozvíjet svůj smysl pro liturgii. Velcí myslitelé o tom 
hodně uvažovali. Předně papež Benedikt, jehož podrobná stu-
die o „duchu liturgie“ byla nedávno vydána. Zabývá se v ní také 
průběhem mše svaté a těm, kteří ji slaví, předkládá řadu pod-
nětů. Gesta spojená s bohoslužbou se nesmí stát mechanický-
mi, protože jinak zůstávají gesty prázdnými. Mají být naplněna 
myšlenkami a city.
Mnoho Benediktových podnětů by nám mohlo pomoci, aby-
chom si více uvědomili, že okamžiky liturgie a její slavení k nám 
promlouvají. Záleží na nás, zda kapitál, který je nám dán k dis-
pozici, využijeme nebo zda ho necháme zetlít v bance, aniž by-
chom měli užitek z úroků.
Je zde například oltář a slavnostní oděv celebranta, liturgické 
předměty, chléb a víno a při zvláštních příležitostech kadidlo, 
hudba a světlo. To všechno může povznést naši duši. Romano 
Guardini, další velká osobnost církve nedávné minulosti, mluví 
o tom, že pro věřícího může už na zemi „začít patření na Boží 
tvář, které víru neruší, ale prohlubuje, a jednou se má stát pl-
ným patřením na Boží tvář“ (Die Sinne und die religiöse Erkennt-
nis, Würzburg 1950, 57). Tento výjimečný vychovatel ve víře 
užívá proto pro bohoslužbu slovo, kterým označujeme slavnost 

„Zjevení Páně“. Používá slovo „Epifanie“. Považuje liturgii za 
„Epifanii“, protože jejími symboly prosvítají věci nebeské.
6. V takzvané „Nestorové kronice“, v církevních dějinách jed-
noho mnicha jeskynního kláštera v Kyjevě (Pěčorskaja Lavra) 
z roku 987, z doby sv. Vojtěcha, se píše, že se bulharští musli-
mové, němečtí vyslanci latinského ritu, řečtí Byzantinci a také 
Hebrejci dostavili za kyjevským knížetem Vladimírem, aby se 
každý z nich pokusil získat knížete a obyvatelstvo Kyjevské Rusi 
pro své náboženství. Kníže si chtěl vybrat to nejlepší nábožen-
ství. A tak dal svým vyslancům za úkol, aby se zúčastnili růz-
ných bohoslužeb. Po návratu z Řecka potom tito vyslanci knížeti 
Vladimírovi podali následující zprávu: „Nevěděli jsme, zda jsme 
byli v nebi nebo ještě na zemi. Na zemi neexistuje žádné vypo-
dobnění takové krásy. Nejsme s to ji popsat. Víme jen toto: při 
bohoslužbě byli Bůh a člověk vzájemně spojeni.
Dojemný příběh jejich výpovědí dokládá úchvatnou sílu skvělé 
liturgie. A my v žádném případě „nesmíme omezit své spolusla-
vení - jak jsme již viděli - na rituální úkon a vnější průběh. Jde o 
naši vnitřní účast na tom, co se odehrává, o duchovní spolukrá-
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čení, o „actuosa participatio - duchovní účast“, jak to vyžadují 
slova II. vatikánského koncilu. Uskutečňuje se - jak jsme o tom 
rozvažovali - citovým pohnutím.
7. Ale toto pohnutí sahá daleko hlouběji než naše lidské city. 
Odehrává se v něm totiž setkání s Bohem; Guardini ho uvedl 
do souvislosti se slavností Tří králů a označil slovem „Epifanie“; 
jako naplnění velké touhy člověka najít Božího Syna. Litur-
gie chce tedy také nás ujistit o přítomnosti Boha. Do liturgie 
vstupují úcta, bázeň a pokora; liturgie má totiž co do činění se 
svatostí: Že připouštíme Boží vůli, že vyznáváme své hříchy a 
necháváme je za sebou. Proto se při úvahách o eucharistii musí 
mluvit také o svátosti smíření.
Liturgie je nepochybně „vrcholem působení církve“, protože se 
jí vzdává Bohu čest, kterou jsme mu dlužní. Na druhou stranu 
však ten, kdo je ochoten učit se prožívat mši svatou, prokazuje 
nejlepší službu i sám sobě. Neboť Bůh chtěl, aby se nám také 
on sám v této slavnosti daroval. Jak často jsem zakusil radost 
a vděčnost, které v srdci věřících vzbudila důstojná bohosluž-
ba! Jejich štěstí bylo jednoznačně viditelné - i když se nerovnalo 
nadšení vyslanců kyjevského knížete Vladimíra.
8. Dovolte mi, abych homilii uzavřel drobnou epizodou. Souvisí 
s liturgií ve farnosti, kde jsem vyrostl. Vracíme se tak zpátky do 
mé vestfálské domoviny.
Na začátku 19. století tam byla malá skupina muzikantů. Šlo o 
několik mladíků, kteří rádi hráli na housle a o církevních svát-
cích hráli také při bohoslužbě. Tak tomu mělo být i na Boží Tělo. 
Ale jeden z nich onemocněl a měl ho nahradit jiný mladík, který 
byl židovského vyznání. Jmenoval se Abraham a patřil také k té 
skupině muzikantů.
Hned po mši svaté se potom ptal svého kamaráda Franze Wa-
ckera: „Co to bylo za hezké dítě, které pan farář držel pozdviže-
né, když se k nám během mše obrátil?“ Ale kamarád mu na to 
řekl: „Jaké dítě? Tam žádné dítě nebylo. To byla svatá hostie.“ 
Ale Abraham tvrdil: „Ale ano, bylo to dítě.“ A stál si za tím. Tak 
kamarádovi nezbylo nic jiného, než mu říct: „Jediné, co ti mohu 
poradit, je, abys šel za panem farářem a všechno mu vyprávěl.“
Jak příběh s Abrahamem pokračoval dál? Abraham opravdu po-
dle rady svého kamaráda šel za farářem Johannem Stahlem a 
vyprávěl mu o svém podivuhodném setkání s Kristem. A toto 
mimořádné liturgické znamení, které připomíná symbolem 
oběť praotce Abraháma obětujícího Izáka na hoře Moria, bylo 
důvodem toho, že se tento mladík později stal katolíkem. Přes 
prudké hádky v rodině se Abraham rozhodl pro tohoto Krista. 
Farář Stahl ho pokřtil 26. července 1829.
Vím, že je to příběh podivuhodný a sluchu moderního člověka 
zní nevěrohodně. Ale já se za něj zaručuji. Osobně jsem se se-
známil s potomky obráceného mladíka Abrahama, kteří stále 
ještě žijí v mém rodišti.
A tak chceme nyní chválit Boha za jeho Syna. Chceme mu děko-
vat, že při slavnosti eucharistie můžeme také my spatřit Ježíše 
Krista, který je jejím středem. Pán se nám ukáže jistě méně sen-
začním způsobem než v případě mladého muzikanta Abrahama. 
Ovšem to, zda se k nám přiblíží, závisí na jeho milosti a na očích 
naší víry.
Amen.

Paul Josef Cordes

Poznámka: Setkání Neokatechumenátu s kard. Cordesem (viz 
strana 2) bylo velmi hezké a spontánní, kard. Cordes měl velmi 
hezká svědectví a osobní zkušenosti. V tomto čísle na to již není 
prostor, ale věřím, že se k tomuto setkání ještě vrátíme.

Evžen Hlavica

Kardinál Bauer - 100 let výročí úmrtí
František Saleský Bauer se na-
rodil 26. ledna 1841 v mlýně 
u vesnice Hrachovec, která je 
dnes součástí Valašského Me-
ziříčí. Jméno dostal po světci 
Františku Saleském - svatý 
František Saleský (1567–1622) 
byl katolický teolog, spisovatel, 
mystik, biskup ženevský a Uči-
tel církve. Podle něho nazval 
svatý Don Bosco své společen-
ství pro pomoc a výchovu chu-
dých dětí (salesiáni).
Jeho rodičům se určitě neved-
lo špatně, když mohli poslat 
svého nadaného syna na piari-

stické gymnázium do Kroměříže, na chudém Valašsku v té době 
věc nevídaná. Poté vystudoval teologickou fakultu v Olomouci. 
Na kněze byl vysvěcen 19. července 1863 a svou slavnostní pri-
miční mši sloužil ve Valašském Meziříčí. Jeho prvním působiš-
těm se stal Vyškov, kde však strávil pouze rok. Již v roce 1864 se 
stal vyučujícím na teologické fakultě v Olomouci, kde přes titul 
doktora teologie (1869) dosáhl až na profesorský titul v oboru 
bohosloví. V roce 1873 pak byl povolán na Karlo-Ferdinandovu 
univerzitu v Praze, kde působil jako mimořádný profesor bib-
lického studia Nového zákona. Jak v Olomouci, tak v Praze se 
velmi angažoval ve společenském a spolkovém životě. Později, 
roku 1880, se stal rektorem arcibiskupského kněžského semi-
náře v Praze a v této funkci setrval až do svého jmenování br-
něnským biskupem 30. května 1882. 
Po jmenování a papežském potvrzení Lvem XIII. ho 15. srpna 
1882 v Olomouci konsekroval tehdejší olomoucký arcibiskup 
Friedrich Egon kardinál von Fürstenberg na biskupa. Prvním 
úkolem, kterého se jako brněnský biskup ujal, bylo poznání 
diecéze, v níž nikdy předtím nepůsobil - všechny farnosti diecé-
ze dvakrát zvizitoval. Během své služby posvětil 39 nových 
kostelů a vysvětil 538 kněží brněnské diecéze. Na jeho náklad 
byla zbudována domácí kaple v biskupské rezidenci a z jeho roz-
hodnutí byla zahájena obnova katedrály sv. Petra a Pavla, když 
nechal položit základy ke dvěma novogotickým věžím, tvořícím 
dnes z katedrály dominantu Brna. V Brně, stejně jako později 
v Olomouci, vedl své věřící k prohloubení náboženského živo-
ta. Zakládal charitní ústavy, stavěl dělnické domky, podporoval 
katolický tisk, prosadil, že ve všech zemích rakousko-uherské 
monarchie byl zaveden jednotný katolický Katechismus.
V březnu 1904 byl z příkazu papeže nucen opustit úřad olo-
mouckého arcibiskupa Theodor Kohn a na jeho místo byl jme-
nován František Saleský Bauer. Úřadu olomouckého arcibisku-
pa se ujal v těžké době se záměrem uklidnit poměry.
Za svého působení v Olomouci pokračoval v bohaté stavitelské 
činnosti. V Kroměříži nechal zvětšit budovu chlapeckého semi-
náře, v Olomouci přistavěl moderní část kněžského semináře, 
postavil budovu konzistoře, na jeho příkaz byla olomoucká kap-
le blahoslaveného (dnes svatého) Jana Sarkandera přestavěna 
v letech 1908 až 1910 v novobarokním slohu do dnešní podoby.
Arcibiskup Bauer za jedenáct let posvětil v olomoucké arci-
diecézi 32 nových kostelů, založil 32 far, požehnal 46 řeholních 
domů a vysvětil 584 kněží. Zasazoval se rovněž o jazykovou rov-
noprávnost na Moravě.
Za své zásluhy byl vyznamenán velkokřížem řádu Františka Jo-
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sefa a Velkým křížem Leopoldova řádu. Byl také vyznamenán 
hodností tajného rady. 
Vrcholnou událostí jeho pastýřské činnosti byla korunovace 
milostné sochy Panny Marie s Ježíškem na Svatém Hostýně 15. 
srpna 1912, které se účastnilo přes sto tisíc věřících.
Dne 27. listopadu 1911 byl jako desátý (a zatím předposlední) 
olomoucký arcibiskup jmenován papežem Piem X. kardinálem-

-knězem. Jako titulární kostel mu papež přidělil kostel svatého 
Jeronýma (San Girolamo dei Croati). Titulární kostel je farním 
kostelem v místní římské církvi, který patří do římské diecéze 
a je papežem udělený kardinálovi – knězi. Tímto způsobem se 
kardinál formálně stává „farářem“ v římské diecézi a patří mezi 
kardinály-kněze. 

kardinálův erb obsahuje i znak jeho pů-
vodu – mlýnské kolo

Jmenování kardinálem mělo, zejména na Moravě, obrovský 
ohlas. Více než 60 měst, obcí a spolků jej jmenovalo čestným 
občanem nebo členem. Blahopřání se mu dostalo také od císa-
ře a mnoha významných osobností.
Pro zhoršující se zdravotní stav se nemohl zúčastnit konkláve 
při volbě papeže Benedikta XV. v Římě (1914).
Prof. ThDr. František Saleský kardinál Bauer zemřel 25. listopa-
du 1915 ve věku 74 let v Olomouci a byl pochován podle svého 

Náhrobek Františka Saleského 
Bauera v katedrále svatého 
Václava v Olomouci

Jeho biskupské heslo znělo: „Chci 
kráčet ve stopách svatého Cyrila a 
Metoděje.“

Mohylu připomínající jeho rodiště 
můžeme najít při vedlejší cestě z Valašského Meziříčí do Hra-
chovce, v místě zvaném Kouty. Je z netesaných balvanů valaš-
ského pískovce a je zdobená bronzovým křížem, květinovým 
věncem, obrazy kardinálových rodičů i jeho samotného.

Při příležitosti výročí úmrtí kardinála Bauera vydal klub filate-
listů ve Valašském Meziříčí příležitostní korespondenční lístek 
a příležitostní obálku. Na obou je portrét kardinála a text: „100 
let od úmrtí Františka Saleského kardinála Bauera, rodáka z 
Hrachovce u Val. Meziříčí (26. 1. 1841 - 25. 11. 1915)“. Od 25. 11. 
2015 se bude na poště Valašské Meziříčí 1 používat příležitostní 
R-nálepka (na doporučené dopisy) se znakem kardinála.

Jiří Smrčka

přání v kapli svatého Jana Křtitele při hlavní věži olomouckého 
dómu svatého Václava. V této kapli jsou uloženy ostatky všech 
posledních olomouckých arcibiskupů.
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Radost z kaštanů, nakreslila Terezka Pospíšilová, 10 let, ZŠ Salvátor

foto o. Pavel
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zŠ salvátor
Projekt vzájemné spolupráce VI. a I. třídy
Projekt vzájemné spolupráce mezi šesťáky a prvňáčky velice 
hezky funguje. Během září se děti seznamovaly, šesťáci pomá-
hali mladším dětem v jídelně, žáci se vzájemně navštěvovali ve 

třídách a o přestávkách šesťáci připravovali pro své kamarády 
různé hry. V říjnu žáci VI. třídy předčítali prvňáčkům a v rámci 
Námořnického (projektového) dne připravili s paní učitelkou 
Vránovou pro děti program na stanovištích. Zábavné učení se 
všem líbilo. Nakonec se děti společně vyfotografovovaly.

M. Krupová

Výuka na stanovištích
aneb šesťáci se učí s prvňáčky
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Charita Valašské Meziříčí

Námořnický den
V úterý 27. 10. se to v naší škole hemžilo námořníky, plavčíky, 
kapitány i piráty. Měli jsme totiž Námořnický den, jako připo-

mínku objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v říjnu roku 
1492. Děti se nejprve dozvěděly mnoho dějepisných informací 
a potom si užily vyučování v přestrojení.

M. Krupová

Kapitán s piráty ze IV. B

Noclehárna pro lidi bez domova
V předchozích číslech jsme Vám představili 
dvě služby pro lidi bez domova, a to terénní 
službu a denní centrum. Nyní bychom rádi 
představili noclehárnu, která je určená stejné 
cílové skupině.
Vznik noclehárny Charity Valašské Meziříčí se 
datuje k 1. 2. 2006. Vznikla za podpory finan-
cování Evropských fondů a města Valašské 

Meziříčí. Nejprve Noclehárna fungovala jen v zimním období. 
Postupně se však její provoz rozšiřoval a od roku 2011 je provoz 
celoroční. Za tuto dobu bylo poskytnuto 43 108 noclehů.
Posláním noclehárny Charity Valašské Meziříčí je poskytnout 
mužům a ženám starším osmnácti let, kteří se ocitli bez přístře-
ší, možnost přenocování a provedení osobní hygieny. 
Cílem služby je nejen dosáhnout toho, aby se uživatel posunul 
do jiné návazné pobytové služby či samostatného bydlení a stal 
se tak nezávislým na službě Noclehárny, ale také, prostřednic-
tvím sociální podpory, snižovat sociální a zdravotní rizika souvi-
sející s životem uživatelů na ulici.
Kapacita Noclehárny je 20 lůžek. Pro muže jsou určeny dvě lož-
nice o celkové kapacitě 16 lůžek a pro ženy ložnice o kapacitě 
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4 lůžka. Cena za nocleh je 50 Kč a kromě přespání zahrnuje také 
možnost vykonání hygieny, večerní polévku a čaj.
Služba noclehárny je poskytována ve Valašském Meziříčí na uli-

ci Zámecká každý den od 19,00 – 7,00 hodin. Telefonní kontakt 
je 571 620 997.

Pavel Březovják, vedoucí Noclehárny

Charita Valašské Meziříčí zve na...

Tvořivou dílnu - výroba adventních věnců – pátek 20. 11. 2015 
od 15.00 hodin a v sobotu 21. 11. 2015 od 800 hodin. Konec 

– podle chuti a nálady . Prostory Charity Valašské Meziříčí, 
ul. Kpt. Zavadila 1345 (areál bývalých kasáren)
Kdo má zájem, může přijít pomoci s výrobou adventních věnců, 
které se pak budou prodávat, a výtěžek z jejich prodeje bude 
věnován na podporu služeb Charity Valašské Meziříčí.

Adventní jarmark – neděle 29. 11. 2015 – prostranství u koste-
la Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí
Prodej adventních věnců, drobných dárkových předmětů, vý-
robků klientů a zaměstnanců Charity VM a výrobků studentů a 
pedagogů Gymnázia Františka Palackého ve VM. Výtěžek z pro-
deje výrobků bude věnován na zakoupení přístrojů pro zařízení 
Charity VM – Domácí paliativní péči.

Za Charitu Valašské Meziříčí, Martina Došková

Podpora Zlínského kraje pro Charitu Valašské Mezi-
říčí v roce 2015

Zlínský kraj i v letošním roce 2015 podporuje některé námi rea-
lizované projekty a poskytované služby. 

V rámci projektu „Most mezi dítětem a školou“ realizovaného 
v námi poskytované službě Klubu Zeferino Zlínský kraj podpo-
řil projekt částkou 50.000 Kč. Cílem našeho projektu je udržet 
děti ze sociálně slabých romských rodin v hlavním vzdělávacím 
proudu, aby tak byly schopny dostát nárokům běžné základní 
školy a pomohly jim k poznání důležitosti vzdělání pro jejich 
budoucí život. Jednotlivé aktivity jsou zároveň koncipovány 
tak, aby dětem nenásilnou a přirozenou formou vštěpovaly 
základní morální hodnoty, jako je pravdomluvnost, odpověd-
nost, solidarita, respekt a úcta k druhému člověku. Vycházíme 
ze zkušenosti, že úspěšným absolvováním školní docházky na 
běžné základní škole se zvýší šance každého dítěte pokračovat 
ve studiu na škole střední a poté najít adekvátní zaměstnání, 
díky kterému se může v budoucnu nejen uživit, ale i přiměřeně 
seberealizovat. Jednotlivé aktivity projektu tedy vnímáme jako 
preventivní, protože přispívají ke snížení všech patologických 
jevů souvisejících se sociálním vyloučením.

V rámci projektu „HEJBEJ SE“ realizovaného v námi poskytova-
né službě „Zastávka“ (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ 
Zlínský kraj podpořil projekt částkou 50.000 Kč. Cílem projektu 
je rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit v NZDM Za-
stávka. Smyslem je motivovat stávající uživatele i potenciální 
zájemce naší služby ke smysluplnějšímu trávení volného času a 
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tiletá žena? Vyšel jsem na ulici a chtěl jsem hledat tu druhou, 
ulici Despartes. Všechny hodiny bily jednu hodinu po půlnoci. 
Přecházel jsem přes Divadelní náměstí. Najednou zavyly siré-
ny žalostným tónem. První nepřátelské bomby dopadly na jižní 
část města, blížily se pekelné výbuchy, ohlušující třesk. Ukryl 
jsem se v prvním sklepě, který jsem uviděl. Skoro hodinu jsme 
prožívali peklo války. Když jsem vyšel na ulici, město bylo v záři 
hořících domů. Bombardováním bylo zničeno asi dvě sta domů, 
oheň, plameny, spáleniště... Všude pláč, hrůza, zoufalství... Spě-
chám k nejbližší záchranné stanici. Stovky raněných, zabitých. 
Starci, ženy, děti... Podobný masakr jsem neviděl ani na fron-
tě. A počet obětí rostl. Procházel jsem od jednoho raněného 
ke druhému. Tu jsem dal rozhřešení, tam pomazal v bezvědo-
mí ležícího člověka... Náhle se stalo něco takového, že jsem se 
musel opřít o zeď. 'Otče, co se stalo?' ptá se lékař, 'snad jste 
našel příbuzného?' 'Ne, farníka!' Zakopl jsem o nohu mladého 
člověka už mrtvého, toho z čísla 37. Asi před hodinou jsem se 
s ním radostně rozloučil, že jsem mu mohl dát rozhřešení. A 
vzpomněl jsem si na jeho slova: 'To je jistě omyl! Já zde byd-
lím se svým otcem, ale jsem úplně zdravý. Zde nikdo neumírá.' 
Říkal to s úsměvem, nevědouc, že stojí před bránou věčnosti! 
Vzal jsem jeho náprsní tašku v naději, že najdu jeho jméno. Byla 
tam pracovní karta: R. N., 21 letý. Byl tam zažloutlý list, byly 
tam fotografie. Na jedné byla žena asi čtyřicetiletá... Můj úžas 
rostl, neboť to byla bezpochyby ta žena, která ke mně přišla v 
noci s prosbou, abych šel na číslo 37 ulice Descartesova, neboť 
tam má umřít mladý člověk. Dívám se na fotografii. Ano. Je to 
ta stejná osoba! Na druhé straně čtu: Maminka. Jiná fotografie 
představuje tu stejnou osobu v truhle, složené ruce, ovinuté 
růžencem. Datum: 6. květen 1929. Beru do rukou list. Písmo je 
velmi podobné tomu, které ona žena napsala na faře, když mi 
dávala adresu...
Myslete si o této události, co chcete. O události tak divné, tak 
tajemné a přece autentické! Pro mne je tu jedna jistota: Zemře-
lá matka onoho mladého člověka přišla mě v noci prosit, přišla, 
aby zachránila duši svého syna.“
Tato událost byla popsána v mnoha náboženských časopisech, 
zvlášť v "Náboženském týdeníku" v Rannes dne 3. 6. 1944.
Nabízí se zde mnoho otázek. Víme, že se rodiče v nebi zajímají o 
děti, které zůstaly na zemi. Chtějí o nich něco vědět a musí vě-
dět, jinak by nebyli úplně šťastní a v nebi není polovičního štěs-
tí. Proto matka onoho mladého člověka věděla úplně zřetelně, 
že při nejbližším bombardování města její syn zahyne. Musela 
také vědět, že potřebuje kněze. Jak si jinak můžeme vysvětlit 
její prosbu a naléhání, aby kněz šel, a to hned, neboť zítra ráno 
už bude pozdě. Když matka tyto dvě věci věděla, šla s nimi k 
Marii a obě dvě matky se radily. Maria víc ví a víc může než 
všechny pozemské matky. Umíme si představit, že tyto matky 
se radily, co by bylo nejlepší, nejpotřebnější...
Plán byl pěkný: pozemská matka půjde na zem, do svého rodné-
ho města, zazvoní na faře, požádá kněze... dále už víme.
Jak je dobře, že s Marií můžeme mluvit, ne až v nebi, ale už zde 
na zemi.

Z pojednání Maria - náš vzor, připravil Václav Chládek

„To nejlepší, co jsem vymyslel, říká Ježíš, je moje Matka. Chyběla 
mi maminka a tak jsem Ji stvořil. Stvořil jsem si Matku, dřív, než 
Ona utvořila mne. Bylo to tak jistější. Teď jsem opravdu člově-
kem jako všichni lidé. Nemám vám co závidět, protože i já mám 
Maminku. Skutečnou. To mi chybělo. Moje Maminka se jmenu-
je Maria. Její duše je čistá a plná milosti. V jejím těle sídlí takový 
jas, že na zemi jsem se nemohl na Ni vynadívat, do syta se Jí 
naposlouchat a naobdivovat. Krásná je moje Maminka. Taková 
krásná, že i když jsem opustil nádheru nebes, při Ní jsem se cítil 
dobře, při Ní jsem byl doma.

Blíží se závěr církevního roku a církev nám znovu připomene po-
slední věci života člověka. K tomuto tématu nabízím tento příběh.

Událost vyprávěl mladý kaplan, který ji osobně zažil začátkem 
roku 1944. Píše: „Pozdě večer, unavený po celodenní práci, 
končil jsem breviář, když na farní bránu prudce zazvonil zvonek. 
Scházím dolů a myslel jsem si, že bude třeba jít k nemocnému. 
Opravdu. Ve dveřích stojí žena, asi čtyřicetiletá. Sepnula ruce a 
říká: 'Otče, prosím vás, umírá mladý člověk!' 'Prosím vás paní, už 
je právě půlnoc. Nemohu jít zítra ráno, před mší svatou, okolo 
půl šesté?' 'To už bude pozdě. Neodkládejte, prosím vás!' 'Dob-
ře! Napište mi adresu.' Napsala: Decartesova ulice č.37, druhé 
poschodí. 'Budu tam za 20 minut.' 'Ať vám Bůh odmění vaši las-
kavost, neboť vidím, že jste velmi unavený! Ať vás ochraňuje 
v nebezpečí!' Po těchto slovech se žena ztratila v tmavé noci.“
Kněz všechno připravil a vykročil do opuštěných ulic. Znal tuto 
ženu? Zdá se mu, že ji viděl v kostele - bylo to asi před třemi 
roky...

„Našel jsem ulici a číslo domu. Velký pětiposchoďový dům, okna 
vpředu byla zastřena. Při světle kapesní baterky jsem přišel na 
druhé poschodí. Klepu. Otevře mladý muž, vlastně mladík, asi 
dvacetiletý, dívá se na mne se skrývaným údivem. Přicházím 
k mladému člověku, který je v nebezpečí smrti. Je to zde? De-
cartesova ulice č. 37, druhé poschodí. Ano, to souhlasí. Je tu 
mladý člověk. To jsem já. Ale já vůbec neumírám.“ Vytáhl jsem 
lístek, ukázal adresu. "Prosila mě asi čtyřicetiletá žena. Ona na-
psala adresu.“ „Zdá se mi, že znám toto písmo. Podobá se... A 
přece... Ne! To je zajímavé! Sám bydlím jen se svým otcem. To 
je určitě omyl. Ta žena snad chtěla napsat ulici Despartes a ne 
Descartes... Prosím, otče, vstupte alespoň na deset minut, jste 
promrznutý...“

„Vstoupil jsem do salónu. 'Prosím otče, už dva roky jsem chtěl 
mluvit s nějakým knězem. Chtěl jsem se vyzpovídat, ale neměl 
jsem odvahu. Toto setkání je opravdu udivující. Jsem marno-
tratným synem...' A povyprávěl mi celý svůj život, smířil se s 
Bohem, dal jsem mu rozhřešení... Za něho prosila tato čtyřice-

eliminaci možného nežádoucího chování. Tohoto cíle chceme 
dosáhnout prostřednictvím sportovních aktivit, o které je ze 
strany uživatelů velký zájem.
V rámci námi poskytovaných sociálních služeb „Charitní pečo-
vatelská služba Rožnov pod Radhoštěm“, „Charitní pečova-
telská služba Kelč“, „Terénní služba Domino“, „Charitní dům 
pokojného stáří Valašská Bystřice“, „SASanky – sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi“ a „Centrum osobní asisten-
ce“ jsme v letošním roce rovněž na každou z výše uvedených 
služeb obdrželi z rozpočtu Zlínského kraje finanční podporu 
z programu „Priority Zlínského kraje pro rok 2015“, která tak 
zajistí stabilnější financování a poskytování jednotlivých soci-
álních služeb. 
V rámci námi poskytovaných sociálních služeb nám byla pro 
14 z nich na jejich provoz a fungování poskytnuta finanční 
podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu „Zajištění do-
stupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 
2015“.
Více podrobnějších informací naleznete na webu Charity Va-
lašské Meziříčí www.valmez.charita.cz Zlínský kraj podporuje 
činnost Charity Valašské Meziříčí již patnáctým rokem. 

Mgr. Petr Liška
koordinátor ředitelství Charity Valašské Meziříčí

Za minutu dvanáct

Meditace o Matce
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Vzývání Ducha Svatého
Ó Světlo pravé, přijď!
Ó Živote věčný přijď!
Ó Tajemství skryté, přijď!
Ó Poklade, který nemáš jména, přijď!
Ó Osobo, která unikáš lidskému poznání, přijď!
Věčná bdělosti, přijď!
Světlo, které nikdy nezapadá, přijď!
Pravá naděje všech vykoupených, přijď!
Vzkříšení mrtvých, přijď!
Mocný, který svým čirým pokynem bez přestání všechno tvoříš, 
měníš a obnovuješ, přijď!
Naprosto nezbadatelný a nedotknutelný, přijď!
Ty, věčně nehybný, jenž jsi stále v pohybu a přicházíš k nám, 
kteří ležíme v propasti, ač sídlíš vysoko nad nebesy nade vším, 
přijď!
Jméno, které nejvíc vzýváme a po němž nejvíc toužíme, o němž 
však nedokážeme zhola nic říct, co jsi, kdo jsi a odkud jsi, přijď!
Ó Radosti věčná, přijď!
Ó Věnci nevadnoucí, přijď!
Purpure velikého Boha a Pána našeho, přijď!
Plášti průsvitný jako křišťál, drahokamy zdobený, přijď!
Útočiště nedostupné, Ó přijď!
Královský plášti z purpuru a pravice velebnosti nejsvětější, 
přijď!
Má duše toužila a touží po Tobě, přijď!
Hle, jsem sám, tedy Ty Samotný ke mně samotnému přijď!
Oddělil sis mne a způsobil jsi, že jsem na zemi sám, tedy přijď!
Ty ses stal mou touhou a způsobil jsi, abych toužil po Tobě, kte-
rého nikdo nemůže dosáhnout, tedy přijď!
Dechu a živote můj, přijď!
Útěcho mé nehodné duše, přijď!
Má radosti, slávo a věčná rozkoši, přijď!

Vzdávám Ti díky, neboť ses zde, uprostřed zmatku, přeměn a 
vírů sjednotil se mnou, a přestože zůstáváš Bohem povýšeným 
nade vše, přece ses stal vším ve všem.

Ó Nápoji nevýslovný, který mi nikterak nemůže být vzat,
Ty se ustavičně vléváš do rtů mé duše a bohatě prameníš ve 
studni mého srdce!
Ó Roucho třpytné, které spaluje démony!
Oběti očistná!
Svatými slzami, které Tvá přítomnost přehojně dává všem, ke 
kterým přicházíš,
mne stále umýváš!

Největší díky Ti vzdávám za to, že ses mi stal dnem bez večera a 
sluncem nezapadajícím!

Nikde se nemůžeš ukrýt, neboť svou slávou naplňuješ světy:
ani jsi se nikdy před nikým neskrýval, ale my se stále skrýváme 
před Tebou, protože k Tobě nechceme přijít!
Vždyť kde by ses mohl skrýt Ty, který nemůžeš odpočívat na 
jednom místě?
Nebo proč by ses měl skrývat Ty, který nikým neopovrhuješ a 
nikoho se nebojíš?

Můj milý Bože,
učiň si ve mně stánek a přebývej ve mně až do mé smrti,
neopusť mě nikdy, neodděluj se ode mne, svého služebníka,
abych i já zůstal v Tobě, když budu umírat i po mé smrti,
a tak kraloval s Tebou, který jsi Bůh nade všemi!

Zůstaň ve mně, Bože, a nenechávej mne samotného, aby, když 
přijdou mí nepřátelé, kteří stále chtějí pohltiti mou duši, našli 
ve mně i Tebe a museli navždy beze stopy zmizet a nezvítězili 
tedy nade mnou, když najdou v mé ubohé duši přebývat Tebe, 
který jsi nade všechny mocnější!

Můj Bože,
jako jsi na mne nikdy nezapomínal, dokud jsem ještě žil ve světě,
a jako jsi mne bez mého vědomí vyvolil a z tohoto světa vytrhl 
a postavil sem před tvář Tvé slávy,
tak mne chraň mocí svého přebývání ve mně,
mne, který neochvějně zůstávám v dokonalé připravenosti,
abych tak já, smrtelný, žil v ustavičném nazírání na Tebe,
já, žebrák, vlastnil Tebe, který jsi vždy bohatý!
Tak budu mocnější než všichni králové země
a okoušejíc a pijíc Tebe,
věčně budu požívat nevýslovné radosti blaženosti!

Ty jsi všechno dobro, všechna krása, všechna slast,
Tobě patří všechna sláva,
Tobě, svaté a soupodstatné Trojici,
kterou v Otci, Synu a Duchu Svatém ctí, uznávají a jíž se klaní 
všichni věřící
Nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba sv. Simeona Nového teologa (*949 - +1022)

Vím, co je to být nesen anděly, vždyť jsem Boží Syn, ale Ma-
minčinu náručí se to nevyrovná. Věřte mi. Od chvíle, kdy jsem 
znovu vystoupil k Otci, chyběla mi, a já jsem chyběl Jí. Proto 
přišla za mnou. S celou svou duší, s celým svým tělem. Nemohl 
jsem jinak, muselo to tak být, bylo to tak správné. Prsty, které 
se dotýkaly Božího Syna, nemohly znehybnět. Oči, které hledě-
ly na Božího Syna, nemohly vyhasnout. Rty, které mě líbaly, se 
nemohly rozpadnout. A kromě toho, udělal jsem to i pro vás, 
své bratry a sestry, abyste měli Maminku v nebi. Skutečnou, 
s tělem a duší. Moji Maminku. Ona je se mnou od okamžiku 
své smrti. Využívejte to, lidští bratři a sestry. V nebesích máte 
Matku, která vás sleduje svýma očima. V nebesích máte Matku, 
která vás miluje z celého srdce. Mělo by vám napadnout, že Já 
své Mamince nemohu nic odmítnout. Je to moje Maminka, s 
tělem i duší. Jeden s druhým jsme spolu navěky. Matka a Syn. 
Navěky. Matka a Syn.“
(A dalo by se říci po obnově zasvěcení 8. 12. 2015: Matka, její 
Syn a její valašskomeziříčské děti)

Michel Quoist - Meditace o Matce, připravil Václav Chládek

Informace Farního úřadu
Aktuální informace naleznete také na farních webových strán-
kách farnost-valmez.cz (Aktuálně, ohlášky)

SETKÁNÍ HNUTÍ MODLITBY MATEK se uskuteční v pondělí 
16. listopadu po večerní mši svaté na faře.
VEČER CHVAL v listopadu se bude konat jako ekumenický, a to 
ve čtvrtek 19. listopadu v 19.00 hodin v kostele ČCE v Botanice. 
Všichni jsou srdečně zváni.
POSLEDNÍ NEDĚLI CÍRKEVNÍHO ROKU – SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE BUDEME SLAVIT V NEDĚLI 22. LISTOPADU. Po 
každé mši svaté proběhne obnova zasvěcení lidstva Nejsvětěj-
šímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Nejsvětější svátostí oltář-
ní. Výstav Nejsvětější svátosti bude ve Valašském Meziříčí od 
11.30 hodin po celý den až do 17.00 hodin. 
ADVENTNÍ DOBA začíná v neděli 29. listopadu. Při každé mši 
svaté bude žehnání adventních věnců.
NA ÚVOD DO ADVENTNÍ DOBY A CÍRKEVNÍHO ROKU bude v 
sobotu 28. listopadu od 17.00 hodin ve farním kostele modli-
tební vigilie za ochranu počatého života.
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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

 Milan Neuwirth  Bohumila Petrůjová
 Kálalova 842/4  Kálalova 842/4

 Petr Hons  Kateřina Palyzová
 Horská 441  Havlíčkova 1185

 Milan Vašíček  Irena Ševčíková
 Křižná 680  Sklářská 602

Valašské Meziříčí, Lešná

Křest přijali*

Agáta Božena Opálková
Pavel Peroutka
Marie Ludmila Straková
Veronika Skýpalová
Jan Štěpánek
Klára Eleonora Konvičná
Sofie Tydlačková

Sára Magdalena Klanicová
Jan Alex Grygařík
Andrea Terezie Šindelková

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná
František Rozehnal *19. 4. 1927 †1. 10. 2015, Podlesí 110
Josef Mikel *13. 1. 1932 †30. 9. 2015, Poličná 8
Josef Forejtar *27. 7. 1946 †13. 10. 2015, Písečná 1158
Anna Zavičáková *11. 9. 1920 †14. 10. 2015, Podlesí 227
Karel Šimčík *13. 9. 1952 †22. 10. 2015, Poličná 476
Jana Machačíková *28. 4. 1940 †25. 10. 2015, J. K. Tyla 990/4
Marie Mikliková *18. 1. 1929 †29. 10. 2015, Jarcová 164

Mariánské informace

To platí nejenom ve známé Werichově písni, ale také na faře a 
jejím okolí. (článek k fotografiím na vedlejší straně)
Na prvních fotkách vidíte, jakým způsobem probíhala oprava 
plechů na římsách kostelní věže. Na dolní fotce vidíte, jaká 
jáma musela být vyhloubena ve farním dvoře, aby bylo možné 
vybudovat novou kanalizaci z fary pod budovou, která se staví 
na rohu Křížkovského a Mostní ulice. Když jsem viděl, do jaké 
hloubky je třeba kopat, vzpomněl jsem si na známé dílo Julese 
Verna Cesta do středu země.
Fotky na této straně nám připomínají, že i v našem životě jsou 
chvíle, kdy se povznášíme k výšinám (Vzhůru srdce!) nebo kdy 
je třeba sestoupit do hloubky a učit se pokoře. 

o. Pavel

V úterý 1. 12. 2015 se bude konat v našem kostele oblastní se-
tkání členů Světového apoštolátu Fatimy a mariánských ctitelů. 
Začátek přípravné části tradičně v 15.00, modlitba sv. růžence 
v 16.00, přednáška P. Pavla Dokládala „Cesta k velkému Jubileu 
Fatimy 1917-2017“ v 16.40, mše sv. v 17.30. Následovat bude 
krátká adorace a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie. Všichni jsou zváni prožít úvod adventní doby s 
Pannou Marií.

Václav Chládek

Moc ráda bych poděkovala všem, kteří se na úmysl, o který 
jsem prosila v říjnovém vydání ŽF, modlili. Věřím, že Pán mod-
litby vyslyšel. Maminku Lucii si vzal k sobě, na světě mezi námi 
však zůstala její malá dcerka. Osobně nědělní korunku věnuji 
právě jí.

S přáním pokoje, Pavla Hošpes Bartíková

Poděkování za modlitby

Jednou jsi dole, jednou nahoře

NA PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ 29. LISTOPADU ZAČNE TRADIČNÍ 
ADVENTNÍ SOUTĚŽ. Děti ve Valašském Meziříčí, v Lešné a v Ja-
senici dostanou adventní kalendář a první nálepku. 
MŠE SVATÉ NA MĚSÍC LEDEN A ÚNOR se začnou zapisovat v 
úterý 1. prosince po ranní mši svaté. 
RORÁTY PRO DĚTI ve Valašském Meziříčí budou každé pondělí 
a středu v době adventní. Začátek mše svaté bude vždy v 6.30 
hodin. Před půl sedmou se děti sejdou u bočního vchodu. Hned 
po mši svaté bude pro všechny děti připravena snídaně na faře. 
RORÁTY PRO DĚTI v Lešné budou každý čtvrtek v době advent-
ní (3., 10. a 17. prosince). Začátek mše svaté bude vždy v 6.30 
hodin. Po mši svaté bude připravena pro děti snídaně. 
OBLASTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU A MA-
RIÁNSKÝCH CTITELŮ proběhne v úterý 1. prosince ve farním 
kostele. Začátek přípravné části bude od 15.00 hodin. Mše sva-
tá začne v 17.30 hodin. 
ZPOVÍDÁNÍ - Po dobu Adventu se bude ve Valašském Meziříčí 
zpovídat ve čtvrtek během adorace od 18.00 do 18.30 hodin. 
V sobotu 5. prosince na první sobotu v měsíci ráno od 6.00 a 
od 7.15 – 8.00 hodin, večer od 17.15 hodin v kostele sv. Jakuba 
v Krásně. Od pondělí do pátku vždy 15 minut před ranní a 30 
minut před večerní mší svatou. Ve čtvrtek ráno pouze přede 
mší svatou. Důvodem jsou ranní roráty v kostele v Lešné, kde 
musí být jeden kněz.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI PROSINCI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ. Po 
ranní i večerní mši svaté bude obvyklá pobožnost k Srdci Páně. 
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po celý den s možnos-
tí tiché adorace. Výstav může být přerušen v případě pohřbu. 
Ukončen bude v 17.00 hodin. Po večerní mši svaté v 18.45 ho-
din bude následovat společná hodinová adorace se zpěvy před 
Nejsvětější svátostí. Tichá adorace pak bude pokračovat po ce-
lou noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence.
SLOVO ŽIVOTA – SPIRITUALITA HNUTÍ FOCOLARE bude v pon-
dělí 23. listopadu, 7. a 21. prosince po večerní mši svaté na faře.
NA SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PR-
VOTNÍHO HŘÍCHU v úterý 8. prosince bude mše svatá ráno v 
6.30 hodin a v 8.00 hodin, večer v 17.30 hodin. Mše svaté v 8.00 
hodin se zúčastní i ZŠ Salvátor. 
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST POŘÁDÁ DNY BIBLE. Na tento 
účel bude sbírka ve farnosti Valašské Meziříčí a Lešná v úterý 
8. prosince na Slavnost Panny Marie. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO bude v pátek 11. prosince 
v 17.30 hodin.
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Jednou jsi dole, jednou nahoře
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už je to tady!
Vánoce, Vánoce přicházejí! Jaké by to ale byly Vánoce, kdyby je 
nepředcházely RORÁTY!
Letos budou roráty pro děti ve Valašském Meziříčí vždy v pon-
dělí a ve středu v 6.30 hodin jak vidíte na plakátku. V Lešné to 
bude vždy ve čtvrtek v 6.30 hodin. Po rorátech bude jako vždy 

snídaně. Již předem děkuji sponzorům za jejich štědrost i těm, 
kdo jídlo chystají. Dáte mi určitě za pravdu, že nakrmit takovou 
smečku, jakou vidíte na loňské fotografii, není vůbec snadné. 
Advent začíná v neděli 29. listopadu. Při každé mši svaté pro-
běhne žehnání adventních věnců.       o. Pavel

Nikol Haikerová


