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SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ
Mluv světu o mém milosrdenství,
ať celé lidstvo pozná
mé neproniknutelné milosrdenství. Je to znamení posledních časů,
po něm přijde den spravedlnosti.

Dokud je čas, ať se utíkají
k prameni mého milosrdenství,
ať čerpají z Krve a Vody,
která pro ně vytryskla.
(Ježíš svaté Faustyně, Deníček 847)
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Ocenění pro Jaromíra Swierczynu
ze IV. B ZŠ Salvátor
Základní škola Vsetín – Sychrov, spisovatelka Šárka Junková a
Muzeum regionu Valašsko pod záštitou Obce spisovatelů udělili
ocenění Jaromíru Swierczynovi ze IV. B ZŠ Salvátor v mezinárodní soutěži, ve které si mladí čtenáři doporučují knihy k přečtení.
Soutěž se jmenovala „Kniha je kamarád“ a Jarda zaujal odbornou porotu doporučením knih prostřednictvím svého pečlivě
a originálně vedeného čtenářského deníku. Do soutěže bylo
zasláno 1029 příspěvků z 91 škol z celé České republiky, Polska
a Slovenska.
ZŠ Salvátor

Testování Stonožka v 6. ročníku
V říjnu byli naši šesťáci zapojeni do testování společnosti SCIO,
kde byly prověřeny znalosti žáků za již uplynulý 1. stupeň, a to
v českém jazyce, matematice a všeobecném přehledu. Přes
počáteční obavy nakonec žáci velmi mile překvapili. V českém
jazyce i matematice patřili ve výsledku mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Za to patří velký dík nejen žákům za snahu
a zodpovědný přístup při plnění úkolů, ale také paní učitelce
Bezděkové a panu učiteli Škorňovi, kteří žáky učili na 1. stupni.
Blahopřejeme.

Jsme klub Zeferino
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Jsme klub Zeferino
V klubu se věnujeme dětem od 1. - 9. třídy. Jsou to převážně
romské děti. Sídlíme na ZŠ Masarykova ve Valašském Meziříčí.
Děti, které k nám chodí, přijdou k nám nahoru hned po vyučování. Nejdříve si procvičí učivo, které momentálně ve škole probírají, a potom si napíší domácí úkoly. Takže je učíme nejdříve
si plnit povinnosti a potom mají volno a můžou si něco zahrát a
nebo si jít na PC.
Kromě toho, že v klubu děti doučujeme, se také snažíme dětem
plánovat různé poznávací výlety a máme jednorázové akce. Zapojujeme se do různých výtvarných a literárních soutěží. Naposledy jsme malovali do výtvarné soutěže, kterou pořádal zámek
Lešná ke Dni cukrářů. S dětmi jsme dorty nejen malovali, ale
také jsme je i upekli a potom jsme je vzali sebou na vyhlášení
vítězů do zámku Lešná a nabízeli za symbolickou cenu!
Každým rokem také malujeme a píšeme různé příspěvky do
literárně-výtvarné soutěže Romano Suno. Vždy máme úspěch
a každým rokem jezdíme v prosinci na vyhlášení cen do Prahy.
Děti se na to těší celý rok! O prázdninách jsme pořádali pro děti
akce, na kterých byla pro děti připravena spousta her, výlety a
opékačky v přírodě a také výlet do aquaparku. Se staršími dětmi jsme byli i na bowlingu.
Na podzim hlavně malujeme na sklo a vyrábíme různé šperky.
Všechny tyto výrobky potom samy děti v listopadu prodávají
na Valašském krajkářském trhu. Za vydělané penízky potom dětem něco koupíme do klubu, přispějeme na kroužek a nebo se
domluvíme a zajedeme si někam na výlet.
V prosinci chystáme Mikuláše a také vánoční posezení s maminkami a míváme vánoční divadlo o cestě do Betléma, které hrají
děti. Vždycky některé hraje i malého Ježíška v kolébce.
Za špekáčky děkujeme Masně Krásno a za chleba paní Houzarové z pekárny Lešná. Také moc děkujeme za spolupráci zámku
Lešná.
Kolektiv zaměstnanců a děti z Klubu Zeferino

totiž o to, abychom si uvědomili, co je pro svět a pro život člověka nejdůležitější.
Nejdříve se musíme ptát, proč všechno zlo na světě vzniklo. Odpověď je, podle mě, jediná. Člověk chce být sám sobě bohem.
Jinými slovy, člověk se neptá, jaká je vůle Boží, a přesto, že ji
zná, podle ní nejedná. Tady jsme u samého jádra všech světových tragédií. Bůh je láska. Chce pro nás jenom dobro. Protože
však respektuje naši svobodu, čeká na naše pozvání a na naši
spolupráci. Jestliže člověk chce žít podle vůle Boží, má to pro
celý svět zcela zásadní význam. A to bez ohledu na to, jak je tento člověk neznámý a bezvýznamný. Hlavní bojiště třetí světové
války je tedy v srdci každého z nás. Tady jsme skutečně každý v
první linii.
Nyní popíšu tři praktické kroky, které může udělat každý z nás,
aby přispěl ke konečnému vítězství dobra nad zlem.
1. Nastavení srdce.
V první řadě nejde o to, abychom už perfektně znali Boží plány
a abychom podle nich dokázali jednat. Nejdříve jde takříkajíc o
naši dobrou vůli. I když Boží vůli neznám, chtěl bych podle ní žít.
I když to nedokážu, touhu v srdci mám. Tento postoj můžeme
přirovnat k stavebnímu základu našeho života. Když přirovnáme člověka k počítači, nazvěme to jakýmsi hardware.
2. Bez světla a pomoci Ducha svatého nikdy Boži vůli nepoznáme, a kdybychom ji poznali, nedokážeme podle ní žít.
3. Někdo se tedy může zeptat: Kde získat Ducha svatého, jak k
němu přijít? Jak zakusit jeho asistenci? Odpověď je jediná: bez
modlitby to nepůjde. Modlitbu v tomto případě můžeme chápat v nejširším možném významu: osobní spontánní motlitba
– rozhovor s Bohem, četba Písma svatého, růženec atd.
Ve chvíli, kdy toužíme žít podle vůle Boží a uskutečňovat Boží
plány, a ve chvíli, kdy se pokorně, vytrvale a s vírou modlíme za
příchod a pomoc Ducha svatého, stáváme se pro říši temnoty a
zla velmi nebezpeční. Poznáme pak, co znamená skutečný duchovní boj - zápas. Jakkoli nenápadně žijeme, můžeme vybojovat velká vítězství. Nenechme se tedy deprimovat tím, co se ve
světě děje, neztrácejme odvahu a naději.
o. Pavel

Za co se modlit

Co dělat?
V těchto dnech se určitě nejeden z nás ptal, co se to ve světě
děje.
Proč teroristé zabíjejí?
Proč se politici někdy tak nemožně rozhodují?
Proč se bohatí lidé nerozdělí o své bohatství s těmi nejchudšími?
Když o tom člověk takto přemýšlí, má možná velmi blízko k
tomu, aby rezignoval a řekl si: nedá se nic dělat. Jsme příliš slabí
a bezmocní na to, abychom dnešní svět změnili.
Je to tak? Opravdu se nedá nic dělat? Jsme jenom obyčejní pěšáci ve válce? Jsem přesvědčen, že tomu tak není a že v této novodobé bitvě může být každý z nás takříkajíc v první linii nebo
můžeme být součástí elitní protiteroristické jednotky a to bez
ohledu na to, jak jsme staří, vzdělaní, bohatí anebo vlivní. Jde

Většina čtenářů Života farností má zkušenost s tím, jak je modlitba v našem životě i pro život světa důležitá. Pokusím se teď
napsat tři body, abychom se v tomto boji dobře orientovali.
1. V situaci dnešního světa bychom měli v modlitbách pamatovat především na mocné tohoto světa. Tito lidé rozhodují o
osudech tisíců, někdy i milionů lidí. Proto svatý Pavel říká: „První věc, ke které vybízím, je, aby se konaly modlitby za ty, kteří
mají moc.“ Často na tyto lidi nadáváme, kritizujeme je, málokdo
se za ně modlí.
2. V tomto čase také pamatujme v modlitbách i na ty, kdo ve
velmi těžkých podmínkách pomáhají všem lidem, kteří jsou v
nouzi. Nejedná se jenom o běžence a utečence v Evropě. Na
mnoha místech naší zeměkoule žijí lidé v extrémních podmínkách chudoby. Je třeba jim pomáhat, aby se tato místa nestala
dalšími rozbuškami ve světovém konfliktu.
3. Modlitba, která se pro tento účel zvlášť hodí, byla součástí naší novény před zasvěcením Panně Marii. Je to modlitba
k Matce všech národů. Je i v tomto čísle ŽF na straně 9. Kdyby
se ji každý čtenář jen jednou pomodlil, určitě by to ve světě
bylo poznat
o. Pavel
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Křty - pozor, důležité!
Mám radost, že v našich farnostech je stále velký zájem o křest
dětí. Při této příležitosti chci opět připomenout, co jsem nedávno v Životě farností napsal. Pokud má někdo zájem o křest
dítěte, je třeba, aby se se mnou telefonicky spojil (731 621 221)
a abychom si dohodli první setkání. Na toto setkání stačí, když
přijde jeden rodič. Teprve po zaspání údajů do matriky se dohodneme na dalším postupu. Z tohoto důvodu prosím, aby zájemci o křest nepřicházeli bez předchozí telefonické domluvy
na faru. Podobné pokyny platí i pro ty, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek. Je však třeba, aby na první setkání telefonicky domluvené přišli oba snoubenci. Jak zápis křtu, tak i sňatku si chci
udělat sám, má to svoje důvody. Většinou jsou žadatelé pro mě
neznámí, a tak není špatné, abych je jako farář při této příležitosti poznal. Pokud se s někým dobře znám z kostela, může
křest zapsat i někdo jiný než já. Termín křtu však musí být dohodnutý se mnou. Úřední hodiny na faře slouží především pro
ty, kteří chtějí potvrzení o křtu, sňatku nebo chtějí zapsat mši
svatou. Toto nemusí nutně dělat farář, děkuji tedy za pochopení od těch, kteří mě v úředních hodinách na faře nezastihnou.
o. Pavel

Slovo života na prosinec 2015
„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ (Mk 1,3)
Tato slova jsou určena pro mě. Pán přichází a já musím být připraven ho přijmout. Každý den se k němu modlím: „Přijď, Pane
Ježíši,“ a on odpovídá: „Ano, přijdu brzy!“ (srov. Zj 22,17.20).
Pán stojí u dveří a klepe, žádá o svolení vstoupit (srov. Zj 3,20).
Nemůžu ho nechat mimo svůj život.
Výzva přijmout přicházejícího Pána je od Jana Křtitele. Byla určena tehdejším Židům. Jan Křtitel je žádal, aby vyznali své hříchy a obrátili se, aby změnili život. Byl si jist, že příchod Mesiáše
je blízko. Pozná Mesiáše lid, který na něj čekal staletí? Bude
naslouchat jeho slovům? Bude ho následovat? Jan Křtitel věděl,
že abychom ho mohli přijmout, je třeba se připravit. Proto nás
naléhavě žádá:
„Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“
Tato slova jsou určena pro mě, protože Ježíš přichází neustále,
každý den. Každý den klepe na moje dveře a ani pro mě není
snadné ho rozpoznat, jako to nebylo snadné pro Židy za časů
Jana Křtitele. Tehdy, navzdory všeobecnému očekávání, přišel
na svět jako prostý tesař z nevýznamného místa Nazareta. Dnes
přichází v podobě emigranta, nezaměstnaného, v podobě zaměstnavatele, spolužačky, příbuzných i v lidech, v nichž jeho
tvář ne vždy září v plné kráse nebo je dokonce zahalená. Jeho
jemný hlas, který vyzývá k odpuštění, k nabídce důvěry a přátelství, k tomu, abychom se nespokojili s tím, co odporuje evangeliu, je často přehlušen jinými hlasy, které navádějí k nenávisti,
k osobnímu prospěchu, ke korupci.
Přirovnání k spletitým a neschůdným cestám vyjadřuje překážky bránící příchodu Boha do našeho každodenního života. Bylo
by zbytečné vyjmenovávat všechnu malost, egoismus a hříchy,
které sídlí v srdci a znemožňují vidět Boží přítomnost a slyšet
jeho hlas. Každý z nás, je-li upřímný, ví, jaké jsou překážky, které
mu brání setkat se s Ježíšem, s jeho slovem, s lidmi, s nimiž se
Ježíš ztotožňuje. Proto je zde výzva tohoto Slova života, které
se dnes obrací na mě:
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„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“
Napravme úsudek, který nás vede k tomu, abychom druhého
odsuzovali, abychom s ním přestali mluvit. Místo toho najděme
cestu k tomu, jak ho pochopit, jak ho milovat, jak mu sloužit.
Vyrovnejme pokřivené chování, kvůli němuž zrazujeme přátelství, jsme násilní a obcházíme světské zákony. Místo toho se
obraťme a buďme připravení snášet i nespravedlnost, jen abychom zachránili vztahy a abychom se osobně angažovali v budování bratrství ve svém prostředí.
Tento měsíc je nám nabídnuto slovo, které je tvrdé a silné, ale i
osvobozující, protože může změnit náš život, může nás otevřít
k setkání s Ježíšem, aby on mohl žít v nás a aby to byl on, kdo v
nás jedná a miluje.
Je-li toto slovo uváděno v život, může způsobit ještě něco mnohem většího: může dát zrod Ježíši mezi námi, v křesťanském
společenství, v rodině, ve skupinách, v nichž působíme. Jan Křtitel tato slova adresoval všem lidem: a Bůh „přišel, aby přebýval
mezi námi“ (srov. Jan 1,14), aby přebýval uprostřed svého lidu.
Proto si chceme vzájemně pomáhat, abychom vyrovnali stezky
našich vztahů, abychom odstranili vše, co je snad mezi námi pokřivené, abychom žili milosrdenství, což je poslání tohoto svatého roku. Tak se společně staneme domovem a rodinou, která je
schopná přijmout Boha.
Budou Vánoce – Ježíš nalezne otevřenou cestu a bude moci zůstat mezi námi.
Fabio Ciardi

ZŠ Salvátor
Sv. Martin v mateřských školkách
Většina členů našeho žákovského parlamentu si v polovině listopadu zahrála divadelní scénku pro děti ve školkách s názvem
Legenda o sv. Martinovi, kterou si za pomocí paní asistentky
Čtvrtníčkové nacvičili. Ačkoliv nebylo dostatek času na nácvik,
parlamenťáci ji nakonec zahráli na výbornou. Nejdříve tuto
scénku předvedli žákům prvního stupně naší školy a poté se vydali do MŠ Kraiczova a J. K. Tyla. Malým dětem se představení
velmi líbilo a jejich paní učitelky parlamenťáky odměnily několika balíčky bonbonů. Ve školce J. K. Tyla dokonce dostali malé
občerstvení. Všichni parlamenťáci si akci velmi užili a určitě si
pro děti něco pěkného zase připraví.
Daniel Veselý - zástupce předsedy ŽP, VIII. ročník
Deváťáci v divadle
V úterý 1. 12. se deváťáci po první vyučovací hodině vydali
autobusem do Nového Jičína na divadelní představení Revizor
v podání divadla Různých Jmen Praha. Klasická groteska o běžných lidských vlastnostech, jako je přetvářka, úplatkářství, prospěchářství, ustrašenost, namyšlenost a všudypřítomná hloupost, žáky velmi zaujala. Známí herci vidění „naživo“ žáky pobavili a z celého přestavení si odnesli mnoho postřehů k zamyšlení.
Doufáme, že v II. pololetí se na stejně kvalitní představení dostaneme i s ostatními žáky 2. stupně.
Za celý kolektiv učitelů ZŠ Salvátor přeji čtenářům ŽF požehnané Vánoce.
Lenka Adámková

Nová zástupkyně ZŠ Salvátor
Od nového školního roku je na ZŠ Salvátor také nová zástupkyně ředitele, paní učitelka Magda Krupová. Připravili jsme s ní
krátký rozhovor.
Paní zástupkyně, prosím, představte se našim čtenářům.
Jmenuji se Magda Krupová. Jsem vdaná a mám dvě děti. Na
ZŠ Salvátor, kde učím čtvrtým rokem, jsem přestoupila z rožnovské základní školy na Koryčanských Pasekách. Moje praxe
je však mnohem delší, neboť kromě rodičovské dovolené jsem
od osmnácti let ve školství. Učila jsem na prvních stupních základních škol i na školách zvláštních. Vystudovala jsem nejprve
Střední pedagogickou školu v Novém Jičíně - učitelství pro mateřské školy, potom při zaměstnání speciální pedagogiku na PdF
UP v Olomouci.
Jste ve funkci dva měsíce, jaké máte z této práce pocity?
Popravdě řečeno, byla jsem trochu naivní a myslela jsem si, že
když budu mít zkrácený úvazek, že všechny povinnosti zástupkyně lehce zvládnu . A tak jsem si k povinnostem zástupkyně
ponechala ještě třídnictví ve IV. B, rozhodla jsem se pro vedení
dvou kroužků, jsem uvádějící učitelkou pro novou paní učitelku
a také se věnuji dětem se specifickými vyučovacími potřebami.
Chtěla bych dělat svou práci na 100%, a tak se mám co otáčet.
A jestli to zvládám, na to je potřeba se zeptat kolegů a pana
ředitele.
V čem se liší Vaše nynější práce od práce učitele?
Vzhledem k tomu, že jsem zůstala třídní učitelkou a že všechny
svoje vyučovací hodiny učím v jedné třídě, připadám si – a stále
to tak cítím – že jsem hlavně učitelkou. A to bych ani nechtěla
měnit. Nejtěžším úkolem pro mě, jako zástupkyni, bylo vypracovat před začátkem nového školního roku rozvrh hodin, který jsem sestavovala vůbec poprvé v životě. Nově taky zajišťuji
suplování. I proto se seznamuji průběžně se systémem Bakaláři,
ve kterém vedeme ve škole všechny dokumenty a rádi bychom
ho využívali do budoucna i více, např. v podobě elektronických
třídních knih.
Na co se chcete především zaměřit, k čemu chcete směřovat?
Mám taková tři přání:
1) Mně by se velice líbila dobrá spolupráce školy s veřejností,
s rodiči našich žáků především. Pokud by se nám podařilo přestěhovat se do větších prostor, byly by podmínky pro rozšíření
působnosti školy daleko větší. Líbila by se mi i větší spolupráce
s jinými církevními školami v našem kraji.
2) Přála bych si, aby děti chodily do školy rády, abychom pro
ně vytvářeli bezpečné prostředí, kde se každý cítí respektován
a uznáván, aby se pak stal tím, kdo respektuje a uznává druhé.
3) No a samozřejmě není nic lepšího, než když je ve škole tým
učitelů, který táhne za jeden provaz a kde mají kolegové podobné vize o poslání současné křesťanské školy.
Cítíte se chráněná jako věřící člověk proti syndromu vyhoření?
Nevím, zatím jsem takový pocit nezažila, nevím, jaké by to bylo,
kdyby to přišlo, takže můžu uvažovat jen hypoteticky. Ale každé
ráno vstávám s tím, že odevzdávám své kroky Pánu a prosím Ho
o vedení, cestou do práce se svěřuju ještě andělům strážným.
Ve třídě se s dětmi modlím, a tak posiluju vědomí, že na všechny starosti, problémy, úkoly a povinnosti, co mě čekají, nejsem
sama. Samozřejmě, že přicházejí chvíle, kdy se mi nedaří, jak

bych chtěla, kdy je mi smutno a nebo někomu nechtěně ublížím,
či jsem naštvaná, rozčilená, uražená, jako každý člověk… Jsem
ráda za přátele a kamarády ve škole, za rodinu a všechny, kteří
mě ve všem, co teď dělám, povzbuzují, drží mi palce a hlavně se
taky za mě modlí.
Jak obnovujete po práci síly, jaké máte koníčky?
Mám ráda turistiku. O prázdninách nachodím desítky kilometrů.
Během školního roku chodíváme alespoň o některých sobotách
s rodinou na túry. No a taky vedu ten turistický kroužek ve škole!! Chodím také dvakrát týdně cvičit, ale to jen tehdy, stihnu-li
se vrátit z práce do Zubří včas . Druhým rokem zpívám s Brouky, což mě baví velice, navíc paní učitelka Bezděková má velký
cit pro výběr písní. To je balzám na duši!

Na zkoušku prvňáčkem
Dne 26. 11. přišla na ZŠ Salvátor velmi milá návštěva, a to 25 budoucích prvňáčků. A proč vlastně do školy přišli? Byli pozváni
na akci „Na zkoušku prvňáčkem“. Akce se konala už počtvrté a
jejím cílem bylo umožnit těmto dětem poznat školu dřív než u
zápisu. Objevit ji s někým, koho děti znají, kdo je jím blízký, koho
mají rádi, nechat se provést všemi prostory, nahlédnout do vyučování, zkusit se přihlásit, zažít přestávku i zajít pozdravit pana
ředitele. A protože na Salvátor ve velké většině docházejí děti
z početných rodin, nebylo vůbec problémem zařídit to tak, aby
každého prvňáčka doprovázel bratříček, sestřička nebo třeba
bratranec. Mnozí seděli v lavicích, drželi se za ruku a jistě by se
nejedna maminka velice podivila, jak se o sebe děti nádherně
starají, vzájemně hlídají a ochraňují. Tento den, 26. 11., tady
byli „na zkoušku“, těšíme se na ně v září, až nastoupí jako skuteční prvňáčci.

O Šimonkovi
Šimonek je osmiletý chlapec, býval zdravý, veselý, plný chuti do
života, bystrý, zvídavý, těšil se do školy, řádil se svými bratry,
zkrátka to byl obyčejný šťastný kluk. Vše se změnilo na Velikonoční pondělí 21. 4. 2014. Při koupání se svým bráškou Matouškem se oba otrávili oxidem uhelnatým a zůstali pod vodou.
Přes okamžitou resuscitaci a transport vrtulníkem na jednotku
intenzivní péče do ostravské nemocnice se nepodařilo vrátit
chlapcům jejich zdraví. Desetiletý Matoušek o dva dny později
zemřel. Šimonek si po několikaměsíčním pobytu v nemocnici
svůj život vybojoval. Zůstal ale ve vegetativním stavu, dýchá
přes tracheostomickou kanylu, krmen je žaludeční sondou, má
centrální kvadruparesu, což znamená, že je zcela nepohyblivý,
nedrží ani hlavu, následkem úrazu mozku se u něj rozvinula epilepsie.
Šimonek žije doma se svými rodiči a starším bratrem. Péče
o něj je neustálá, bývá hodně zahleněný, je potřeba často odsávat dýchací cesty, aby nedošlo např. k zápalu plic. Nesmírně
důležité je pravidelné polohování kvůli předcházení dekubitům.
Šimon je spastický, denně je nutné cvičení, aby se zabránilo
zkrácení šlach a zatuhnutí svalů. Důležité jsou také masáže celého těla, míčkování. Veškerá tato péče je náročná i finančně,
pojišťovna některé výdaje hradí, nebo alespoň částečně, přesto
zbývá ještě spousta věcí, bez kterých se Šimi neobejde a které
jsou nákladné. Jedná se hlavně o léky, odsávací katetry, speciální stravu, zdravotní pomůcky, rehabilitační péči apod.
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Lékařská prognóza Šimonkova zdravotního stavu není dobrá,
šance na zlepšení je malá. Ale Šimonek žije, nedokáže vnímat
svět, jak jsme zvyklí my, ale to ještě neznamená, že ho nevnímá
vůbec. Pro jeho rodiče je to stále syn, kterého milují možná víc
než dřív, je to bezpodmínečná láska, která nic nečeká. Moc by
si přáli i nadále se o Šimonka starat a pečovat, umožnit mu, aby
se cítil příjemně a spokojeně. A k tomu by potřebovali i Vaši
pomoc.

Koledování pro Šimonka
Dovolujeme si Vás oslovit jménem spolku Broučci Valmez, z. s.
s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku k podpoře organizace benefičního koncertu Dobře je s muzikú po tom světě jíti
aneb Koledování pro Šimonka.
Benefiční koncert se uskuteční 21. 12. 2015 v 18 hodin ve velkém sále KZ ve Valašském Meziříčí.
Společně vystoupí DPS Broučci, cimbálová muzika Valašsko
a folklorní soubor Mezříčan. Získané prostředky budou věnovány rodině osmiletého Šimonka s těžkým zdravotním postižením.
(pozvánka na koncert dorazila až po uzávěrce a je na straně 13)
Rozhodnete-li se tuto akci podpořit, finanční dary můžete zaslat na účet: 107-9289680297/0100. V případě Vašeho zájmu
může být Vámi přispěná částka zveřejněna při konání akce.
Bližší informace o činnosti DPS Broučci najdete na webových
stránkách www.brouccivalmez.cz.
Pokud se rozhodnete s námi Šimonkovi a jeho rodině pomoci,
předem Vám mnohokrát děkujeme.
S přáním pěkných dnů Žaneta Bezděková
Za Broučci Valmez, z. s.
Mgr. Žaneta Bezděková
předsedkyně spolku
mobil: 604 133 464
e-mail: zaneta.bezdekova@centrum.cz

Charita Valašské Meziříčí
Zastávka se „HEJBALA“

Na začátku letošního roku mělo naše Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka
možnost připojit se k žadatelům o poskytnutí
podpory z Podprogramu Zlínského kraje. Na
tuto výzvu jsme aktivně reagovali a předložili
projekt s názvem „Hejbej se“, který nám byl
schválen. Jak již název vypovídá, v celém projektu jsme se zaměřili především na aktivní
trávení volného času.
S plněním tohoto projektu jsme započali již v březnu, kdy jsme
připravili pro naše klienty možnost účastnit se lekcí streetdance. Dále jsme pokračovali hned v dubnu, účastí na Fotbalovém turnaji Nízkoprahových zařízení ve Zlíně. Díky Zlínskému
kraji jsme mohli využít dopravy vlastním autobusem, což bylo
velkou výhodou pro 17 zúčastněných klientů. V následujících
měsících jsme v rámci tohoto projektu realizovali také jízdy na
in-line bruslích a koloběžkách, o což byl také ze strany klientů
velký zájem. V letních měsících jsme se také věnovali venkov-
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ním hrám, které jsme zakoupili a mohli konečně zužitkovat v
prostorách zahrady, která prozatím nebyla příliš využívaná.
Během prázdnin tak kolemjdoucí mohli zahlédnout, kterak bojujeme při hraní badmintonu, baseballu, kroketu či fotbalu. Z
dalších podpořených aktivit jsme pak také již tradičně vyrazili
do lanového centra v Trojanovicích. Tato akce je mezi klienty
velmi oblíbená. Se závěrem letošního roku proběhly ještě další
dvě populární akce, jednalo se opět o další výuku streetdance a
lekce canisterapie, kdy k nám pravidelně dochází slečna Lenka
Maňáková se svým psem Bertíkem.
Jak je vidět, kdo chtěl, rozhodně se po celý rok v klubu nenudil.
Budou-li proto podobné výzvy za účasti Zlínského kraje probíhat i v příštích letech, rozhodně se pokusíme s dalším vhodně
zvoleným projektem opět zabojovat.

REALIZOVANÉ AKCE BYLY SPOLUFINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Pavla Koláčková

Vzpomínka na zemřelé klienty Denního centra, Noclehárny a Terénní služby Domino
Dne 5. Listopadu 2015 v 14:30 se na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí konala Mše svatá za naše zemřelé klienty a
zemřelé příbuzné našich klientů. Sešli jsme se v hřbitovní kapličce celkem hezká skupinka - přes vedení Charity Valašské Meziříčí, kolegy z různých služeb, naše klienty, známé a dobrovolníky charity. Díky otevřeným dveřím kaple se mohli zúčastnit i
návštěvníci hřbitova a pomodlit se za své blízké zemřelé. Mši
svatou celebroval pan farář Pavel Štefan, který v homilii vzpomněl na naše klienty, jejich těžké osudy, které je postihly. Vyjádřil myšlenku, že teď jsou už možná mezi těmi, kteří se za nás
přimlouvají v nebi. Povzbudil i nás, abychom mysleli na věčnost,
kam všichni směřujeme. Byli jsme rádi, že mše svatá se díky
vstřícnosti pana faráře mohla uskutečnit v oktávu modliteb za
duše v očistci, za což mu srdečně děkujeme a věříme, že se Mše
svaté v Dušičkovém období stanou v budoucnu tradicí.
Kolektiv pracovníků služeb pro lidi bez přístřeší a v krizi

Příběhy skutečných žen, kterým pomohl Azylový
dům pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí

V rámci kampaně k 15letému výročí azylového domu jsme oslovili bývalé klientky s prosbou o sepsání jejich příběhu. Děkujeme všem, které byly ochotny zavzpomínat na pro ně jistě nelehké období, a to i přesto, že myšlenkový návrat do doby pobytu
v „azyláku“ pro ně byl často bolestný a náročný. Chceme vám
postupně přinášet jednotlivé příběhy skutečných žen, kterým
pomohl náš azylový dům.
Příběh č. 1: Paní Pavla
DĚKUJI AZYLOVÉMU DOMU ZA POMOC. KONEČNĚ ŽIJU A NESTYDÍM SE ZA TO.
Matka mne už jako malou holku dlouhodobě trestala fyzicky
- řemenem. Bratr mne sexuálně obtěžoval. Otec mne měl za
lhářku, když jsem se mu s problémy svěřila. Našla jsem si prvního přítele a i přes „varovné signály“ s ním již jako šestnáctiletá
otěhotněla. Protože on mne miloval. Před tím mne totiž nikdo
neměl rád. Tak jsem to tenkrát vnímala.
Po letech však nastaly manželské neshody, které jsem svěřova-

la kamarádovi. To se však nelíbilo manželovi a začal mne dlouhodobě psychicky týrat. Vygradovalo to fyzickým napadením,
kdy mně hlavou tloukl o zeď i přesto, že jsem v té době držela sotva ročního syna v náručí. Bála jsem se o život, když při
jednom z ataků chtěl rozkopnout dveře místnosti, kam jsem se
před ním zamkla. Bála jsem se přivolat policii. Na Vánoce jsem
utekla k rodičům. Marně. Nenašla jsem u nich pochopení, ani
podporu.
Po týdnu plném výčitek jsme se s dětmi vrátili k jejich otci. Ten
nás mezitím vystěhoval do kuchyně. Snad aby byl v bližším spojení se svou maminkou, která na něj měla velký vliv a do života
nám často zasahovala. Přes sociální pracovnici jsem se dověděla o azylovém domě ve Valašském Meziříčí, kde jsem sepsala
a podala žádost o přijetí. Po pár týdnech zazvonil telefon, ve
kterém mi oznámili mi, že nás přijali.
V azylovém domě dostanete šanci:
- osamostatnit se a jednat zodpovědně
- naučit se spoléhat sama na sebe
- ochránit se před útoky partnera
- být zde i v utajení
- naučit se hospodařit, pokud to neumíte
- naučit se vnímat svá práva, ale i povinnosti
- být svobodná a volná
- bydlet v garsoniéře s nábytkem, koupelnou a vybavenou kuchyňkou
Azylový dům disponuje vším, co Vy anebo vaše děti potřebují
jak ke kvalitnímu životu, tak i k duševní rekonvalescenci. Ať už
je to herna nebo tělocvična. Pořádají se zde také společné akce
pro matky s dětmi. Můžete si zde vyprat, vyžehlit, půjčit různé
elektropřístroje, hračky, knížky apod. K dispozici je individuální*
i skupinová terapie. Pokud budete spolupracovat, v životě Vám
to tisíckrát pomůže při rozhodování. Měla jsem nesmírné štěstí,
že jsem zde potkala svou psychoterapeutku. Hodně mi pomohla svou jedinečností, trpělivostí, empatií, chápavostí. Pomohla
mi žít. Děkuji za vše, co mi nabídla.
Po deseti měsících v azylovém domě jsem přes inzerát našla
podnájem. Dnes máme městský byt, děti dospělé či dospívající,
samostatné. Již devátým rokem pracuji v jedné firmě. Výplata
sice není extrémně vysoká, spíše na dnešní dobu podprůměrná.
Nicméně i přes to zvládáme ušetřit i nějakou korunu na hezkou
dovolenou. Charitě jsem tuto životní pomoc chtěla nějak oplatit.
Již šestým rokem podporujeme přes Arcidiecézní charitu Praha
indickou školačku Shreedevi v projektu „Adopce na dálku“.
* v současnosti individuální terapii pro klienty AD zajišťují převážně kliničtí psychologové při nemocnici VM
Azylový dům v letošních listopadových dnech oslavil 15 let svého fungování. K tomuto výročí proběhla v meziříčských základních školách výtvarná soutěž na téma: Azylový dům - jsme tu
s vámi. Vítězné práce dětí jsou do konce roku 2015 vystaveny
v M-klubu ve Valašském Meziříčí. Také se uskutečnilo benefiční představení improvizačního divadla Milostný trojúhelník a v
neposlední řadě i osvětové akce ve farních kostelích v Rožnově
pod Radhoštěm, Valašské Bystřici, Valašském Meziříčí a Kelči.
Děkuji všem, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili náš azylový dům, a doufám, že nám svou přízeň zachováte i nadále.
Markéta Krhutová, vedoucí azylového domu

Adventní jarmark
Výtěžek benefičního prodeje adventních věnců předčil očekávání!

Jak jste se mohli dočíst na našich webových stránkách ve zprávách věnovaných charitativní činnosti, i letos se Gymnázium
Františka Palackého zapojilo do benefičních akcí se silným partnerem – Charitou Valašské Meziříčí. Vše začalo v říjnu tohoto
roku, kdy se zrodil nápad uspořádat sérii benefičních jarmarků
s cílem umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům důstojný
život v domácím prostředí.
Tak vznikl projekt s názvem "Mezi dvěma póly", který byl vybrán mezi 31 benefičními akcemi pořádanými mladými lidmi
po celé České republice Nadací VIA k další podpoře. Nadace
VIA v rámci programu "POMÁHEJ" ve spolupráci s Československou obchodní bankou podporuje mladé filantropy v jejich
chvályhodném úsilí již druhý rok. Pomoc nadace spočívá v poskytnutí jednorázového příspěvku na akci ve výši 2 500 Kč. Výtěžek benefičního projektu znásobí v poměru 1:1 ČSOB až do
výše 15 000 Kč a na další finanční bonus lze dosáhnout, pokud
finanční zisk převýší 30 000 korun.
V průběhu dvou pátečních odpolední a jednoho sobotního dopoledne studenti a pedagogové GFPVM a klienti a zaměstnanci Charity VM vyráběli adventní věnce a domácí bylinné masti. Řada studentů, rodičů a přátel gymnázia dodala své vlastní
výrobky k prodeji. Vše bylo zúročeno na Adventním jarmarku,
který se konal tuto neděli před kostelem Nanebevzetí Panny
Marie ve Valašském Meziříčí. Výtěžek z nedělní benefiční akce
dosáhl úctyhodné částky 28 264 Kč. K této částce byly přičteny také zisky z předprodeje adventních věnců přímo v charitě
(6 800 Kč) a na gymnáziu (6 400 Kč), takže se podařilo získat
41 464 korun na podporu domácí paliativní péče!
Tím ale projekt „Mezi dvěma póly“ neskončil. V pátek 4. prosince jste si mohli zakoupit další výrobky s vánoční tematikou na
náměstí ve Valašském Meziříčí v průběhu konání Mikulášského
jarmarku. Závěrečnou akcí pak bude Vánoční jarmark v prostorách Schlattauerovy kavárny Moravské gobelínové manufaktury, který pořádají studenti gymnázia a pracovníci Charity ve
středu 16. prosince od 14 hodin.
Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na této prospěšné akci,
především pak autorům adventních věnců a dalších výrobků k
prodeji, prodejcům a hlavně vám, kteří jste neváhali naše výtvory zakoupit a podpořit tak dobrou věc.
Mgr. Monika Hlosková
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Charitní ples ve stylu retro
Charitní ples ve stylu retro v pátek 22. 1. 2016 od 20 hodin ve
velkém sále Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí

Z farní kroniky
Léta Páně 1935 ve farnosti Valašské Meziříčí
Ve farní kronice valašskomeziříčské farnosti bylo před osmdesáti lety kronikářem zapsáno:
Od 1. ledna byl ustanoven od Sv. Otce za faráře valašskomeziříčského dosavadní administrátor P. Josef Štrajt, jenž ve farnosti
působil od 1915 jako kaplan. Kéž Pán Bůh jej sílí, aby mohl zdejší
vinici Páně horlivě pracovat a duším svých věřících byl užitečným.
Započali jsme letošní rok s opravdovou snahou věnovat všechnu péči přípravě na všeobecný sjezd československých katolíků
v Praze, který se bude konat v červnu. Dne 12. ledna měl farář
P. Štrajt v kostele odpolední promluvu o významu sjezdu a zahájil tak vzdálenější přípravu k němu.
V neděli 27. ledna konala se slavnostní instalace nového faráře,
jenž sloužil dopoledne ve farním kostele, nádherně ozdobeném
členkami Mariánské družiny, slavnou hrubou mši svatou, při níž
zpívala krásně Cyrilská Jednota. Odpoledne o půl třetí nového
faráře instaloval děkan P. Josef Seget z Rožnova, načež měl kázání bývalý spolukaplan Msgr. František Jemelka, metropolitní
sídelní kanovník v Olomouci.
V neděli 17. února oslavili jsme ve farním kostele výročí volby sv.
Otce Pia XI. Kazatel jak v městě, tak i v Krásně povzbuzoval věřící k vroucí modlitbě za Sv. Otce, aby nám Pán Bůh ještě dlouhá
léta zachoval. Ve farním chrámu Páně bylo slavné Te Deum.
Adorace v Končinové dny byla opět krásným holdem naší farnosti svátostnému Spasiteli. Zbožný náš lid proudí stále do kostela a zvlášť při odpoledním požehnání po všechny tři dny byla
v kostele hlava na hlavě.
Od 24. března cvičila se v neděli odpoledne chorální mše, kterou budou účastnící pražského sjezdu zpívat při sv. mši na stadionu. Ve městě i v přifařených osadách se konaly propagační
sjezdové schůze.
Arcibiskupská konsistoř v Olomouci povolila, aby socha sv. Ignáce mohla být přemístěna od hlavního mostu, jenž spojuje město s Krásnem, a postavena na prostranství u kostela v Krásně,
kde se krásně vyjímá. Vynutila si to velká frekvence automobilů
přes most.
Na svátek Nejsvětější Trojice konala se za krásného počasí tradiční pouť v kostele sv. Trojice. Odpoledne téhož dne byla děkanská vizitace, při níž byla zkouška dítek venkovských škol z
náboženství.
Slavnosti Božího Těla vyzněla velmi důstojně. Nepřehledné byly
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řady družiček a co nejvíc je potěšitelná, že stále víc a víc ubývá
těch, kteří se chovají lhostejně ke Svátostnému Spasiteli.
Dne 23. června byla otevřena krásná výstava národopisná ve
Valašském Meziříčí. O osmé hodině byli přítomni ve farním kostele na mši sv. hosté ze Slovenska, kteří přijeli na otevření výstavy. Zpívali za doprovodu své vlastní hudby slovenskou mešní
píseň. Odpoledne byl v rámci výstavy pořádán sjezd čsl. Lidové
strany, jenž vynikl svoji velkou početností i ladným uspořádáním velkolepého průvodu s alegorickými vozy.
Ve dnech 28. a 29. června byly hlavní sjezdové dny katolíků v
Praze. Z naší farnosti se sjezdu zúčastnilo na 400 farníků. V neděli 30. června byla vystavena v kostele Nejsvětější, před níž
jsme na kolenou vyprošovali katolickému sjezdu hodně zdaru
a požehnání.
Dne 30. července dotrpěl v Kroměříží probošt Ed. Kavan, nezapomenutelný duchovní správce a vůdce katolického Valašska.
Jeho výkropu v Kroměříží se zúčastnili místní kněží a kněží z naší
farnosti a četné deputace z farnosti v čele se starostou města.
Pohřbu na posvátném Hostýně dne 2. srpna se zúčastnilo na
700 našich farníků, kteří přijeli zvláštním vlakem, což svědčí o
jejich lásce a vděčnosti k zesnulému. Všechny noviny v regionu,
hlavně ,,Noviny zpod Radhoště“, ocenily velký význam zemřelého několika články.
Dne 24. srpna na sv. Bartoloměje konal se v naší farnosti eucharistický den. Po celý den byla vystavena Nejsvětější Svátost,
před níž měly jednotlivé stavy hodinovou adoraci.
Pro farní kostel byla pořízena nová elektrická osvětlovací tělesa,
hlavně dva reflektory, jež ozařují oltář, což dodává zvláštního
lesku celému presbytáři.
Zásluhou dobrodince pana Mikulenky, majitele závodu sklenářského v Krásně, jenž věnoval 2 tisíce korun, byl pořízen nový
koberec k hlavnímu oltáři a pro všední dny koberce běhouny.
Dne 17. a 18. září udílel v naší farnosti nejdůstojnější pan světící
biskup Msgr. Jan Stavěl svátost biřmování. V pondělí a v úterý
byli na řadě biřmovanci se zdejší farnosti v počtu 1 500, ve středu biřmovanci z Branek, Choryně a Lešné.
Ve výroční památku vyhlášení samostatné Československé republiky byla slavnosti ve farním kostele. Všechny místní státní a
vojenské úřady vyslaly do kostela deputace.
Dne 3. listopadu byl v kostele uspořádán den mužů a jinochů.
Duchovní správce je ve zvláštní kázání vyzval, aby toho dne
přistoupili ke společnému sv. přijímání a obětovali je za duše v
očistci. Výzvy této uposlechla velká část našich mužů a jinochů.
Na hod Boží vánoční zpívala Cyrilská Jednota za doprovodu
hudby vojenské. Účast lidu byla veliká.
Na ukončení občanského roku konala se ve farním kostele obvyklá slavnost děkovná. Účast byla obrovská, takže otázka rozšíření farního kostela se stává akutní.
Z farní kroniky vypsal Josef Krupička

Novéna před Zasvěcením
Než jsme se v naší farnosti připravovali na obnovu Zasvěcení
Panně Marii, přemýšlel jsem, co se modlit. Doslova jako z nebe
mi spadla následující novéna. Týden před naší novénou se připravovala k zasvěcení Panně Marii českobudějovická diecéze.
Nový biskup Vlastimil Kročil připravil úžasný text novény, která
se velmi hodila i pro nás. S jeho laskavým a předpokládaným
svolením jsme se ji modlili a je zveřejněna i v našem časopise,
aby pomohla a posloužila co největšímu počtu věřících.
o. Pavel

1. den
Matko krásné lásky, oroduj za nás!
Velký mariánský apoštol, svatý Ludvík Maria z Montfortu, často
ujišťoval: „Maria je nejbezpečnějším, nejlehčím, nejkratším a
nejdokonalejším prostředkem, jak dojít k Ježíši Kristu“, a je i tím
nejkrásnějším. „Kdo se zasvětí Panně Marii, toho ona ponoří do
hlubin svých milostí, ozdobí ho svými zásluhami, podepírá svou
mocí, projasňuje svým světlem, objímá svou láskou, dává mu
své ctnosti: svou pokoru, víru, čistotu. Stává se jeho zárukou,
doplněním a jeho vším ve vztahu k Ježíši. A stejně jako člověk,
který se zasvětil, patří zcela Marii, patří Maria zcela jemu.“
PANE JEŽÍŠI KRISTE,
SYNU OTCE,
SEŠLI NYNÍ NA ZEM
SVÉHO DUCHA.
DEJ, AŤ DUCH SVATÝ PŘEBÝVÁ
V SRDCÍCH VŠECH NÁRODŮ,
ABY BYLY UCHRÁNĚNY
OD ZKAŽENOSTI, NEŠTĚSTÍ A VÁLKY.
KÉŽ JE MATKA VŠECH NÁRODŮ,
BLAHOSLAVENÁ PANNA MARIA,
NAŠÍ PŘÍMLUVKYNÍ.
AMEN.
Modlitba Matky všech národů
Imprimatur: 6. 1. 2009 Haarlem-Amsterdam
a třikrát „Zdrávas, Maria...“
2. den
Královno růžence, oroduj za nás!
Svatý „papež rodin“ Jan Pavel II. řekl: „Růženec je moje nejmilejší modlitba. Je to nádherná modlitba; nádherná ve své jednoduchosti a nádherná svou hloubkou.“ Svatý otec se ho denně
modlíval a od začátku svého pontifikátu povzbuzoval i věřící:
„Milí bratři a sestry! Modlete se růženec každý den! Obzvlášť o
to prosím kněze. Prosím je, aby se modlili růženec a aby ho učili
modlit se v křesťanských společenstvích, aby mohl každý věrně a odvážně plnit své lidksé a křesťanské povinnosti. Pomozte
Božímu lidu, aby se vrátil zpět ke každodenní modlitbě růžence,
k tomuto vroucímu rozhovoru dětí se svou Matkou, kterou přijaly do svého domu.“
Modlitba Matky všech národů
a třikrát „Zdrávas, Maria...“
3. den
Matko milosrdenství, oroduj za nás!
Bohatá pastorační zkušenost lidového misionáře přesvědčila
svatého zakladatele Alfonse z Liguori o velké pomoci Panny
Marie. Proto často opakoval kněžím: „Kolik zatvrzelých hříšníků
přitahuje Maria, tento magnet srdcí, denně k Bohu! Tam, kde
někteří hříšníci zůstali po nejdojemnějších kázáních tvrdí jako
kámen, při kázáních o milosrdenství Panny Marie byli hluboce
pohnuti a vrátili se zpět k Bohu. Žádné kázání nevzbudí tolik
duchovního užitku a tolik lítosti v hříšnících jako kázání o milosrdenství Panny Marie.
Modlitba Matky všech národů
a třikrát „Zdrávas, Maria...“

4. den
Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás!
Naše milá Paní z Guadalupe věnovala svatému Juanu Diegovi
tato utěšující slova, která platí i pro všechny nemocné: „Poslouchej a dovol, aby se ti to zapsalo do srdce: Ať tě nic neleká, nic
ať tě nermoutí. Ať se tvé srdce neznepokojuje. Neboj se ani této
nemoci, ani žádné jiné, ani žádné starosti. Nejsem snad tady,
já, tvá Matka? Nejsi ty v mém stínu, pod mou ochranou? Nejsem já studnicí tvé radosti, tvojí záchranou? Nejsi v záhybech
mého pláště, v mém náručí? Nejsi v mém lůně? Potřebuješ víc
než toto? Nenech se znepokojit ani touto nemocí, ... ani ničím
jiným.“
Modlitba Matky všech národů
a třikrát „Zdrávas, Maria...“
5. den
Útěcho zarmoucených, oroduj za nás!
Blahoslavená Matka Tereza dostala jako dítě od své maminky
vzácnou radu: „Tak jako tě teď vedu za ruku, nech se vždycky vést Matkou Boží.“ Tomu zůstala nejznámější misionářka
20. století věrná po celý svůj život, a každou volnou minutu
posouvala zrnka růžence mezi prsty. To Matce Tereze pomáhalo během její mučivé vnitřní temnoty, kterou prožívala celých
40 let. „Tento hrozný pocit zatracení, tato nepopsatelná temnota, tato opuštěnost... Jak mohu být Bohu užitečná v tomto
stavu bez víry, bez lásky, bez zájmu? Předevčírem přišla i taková
chvíle, že jsem se zdráhala přijmout danou situaci. Tehdy jsem
vědomě vzala do ruky růženec a docela pomalu, vlastně bez
rozjímání a bez přemýšlení jsem se ho klidně a pokojně modlila.
A ta chvíle neklidu pominula.“
Modlitba Matky všech národů
a třikrát „Zdrávas, Maria...“
6. den
Matko umírajících, oroduj za nás!
Svatý Klement Maria Hofbauer z jižní Moravy, neúnavný apoštol Vídně, velmi uctíval obraz „Matky dobré rady“, který visel i
v jeho pokoji. Jako zkušený duchvní vůdce věděl : Dobrá rada je
drahá, ale u Marie ji vždy najdu! Často říkával: „Cestu ke Kristu
najdeme nejjistěji, když se budeme držet Matky za ruku.“ A s
tímto mariánským postojem v srdci doprovodil během svého
působení více než 2 000 umírajících:
„Modlitbou růžence jsem dosáhl všeho, co jsem si přál... Pokud
jsem měl cestou k umírajícímu tolik času, abych se mohl za hříšníka pomodlit růženec, získal jsem jeho duši. Nevzpomínám si,
že by se pak nějaký hříšník nebyl obrátil.“
Modlitba Matky všech národů
a třikrát „Zdrávas, Maria...“
7. den
Matko jednoty, oroduj za nás!
Svatý Maxmilián Kolbe, mučedník a prorok nové mariánské
epochy, nám zanechal utěšující ujištění: „Moji milí! Musíme
často myslet na to, že je zapotřebí jen jednoho slůvka, jednoho
pohledu nebo jen jediné myšlenky, jednoho obrácení se na Neposkvrněnou. Ona dá znovu všechno do pořádku, co jsme my
pokazili v nás samých, kolem sebe a v ostatních kolem nás. Potom nás povede: naši přítomnost a také minulost; ona převezme pod svou ochranu úspěchy naší práce a naši budoucnost.“
Modlitba Matky všech národů
a třikrát „Zdrávas, Maria...“
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8. den
Královno míru, oroduj za nás!
Začátkem roku 1920, několik týdnů před svou smrtí, se dostala
blahoslavená Hyacinta z Fatimy do nemocnice v Lisabonu. Při
posledním setkání se svou milovanou sestřenicí Lucií sdělila devítiletá vizionářka svou duchovní závěť: „Měli bychom si vyprosit mír od naší nebeské Matky, protože Bůh ho svěřil jí.“
Sestra Lucie to později jako karmelitánka potvrdila: „Neboť od
chvíle, kdy dala Panna Maria modlitbě růžence tak velkou moc,
neexistuje žádný národní ani mezinárodní problém, který by se
nedal vyřešit růžencem a obětí.“
Modlitba Matky všech národů
a třikrát „Zdrávas, Maria...“
9. den
Útočiště hříšníků, oroduj za nás!
Svatý Bernard z Clairvaux, nazývaný „učitel a zpěvák Panny
Marie“, zvolal v jednom kázání o Panně Marii: „Pokaždé, když
na moři tohoto světa cítíš, jak tě pokušení a bouřky zmítají víc,
než když kráčíš po zemi, neodvracej svůj zrak od nejjasnější ze
všech hvězd, aby tě nepohltily vlny. Když dují vichry pokušení,
když se zmítáš v úskalích strastí, vzhlédni ke Hvězdě, volej Marii.
Když tě drtí ohavnost zločinů a tvá duše je vláčena nepokojem
vin, když tě děsí přísný soud a vír melancholie tě vtahuje do
propasti zoufalství, vzpomeň si na Marii, volej k Marii.
Modlitba Matky všech národů
a třikrát „Zdrávas, Maria...“

Rozhodující Svatá hodina
8. prosince 2015 jsme s celou katolickou církví vstoupili do mimořádného Jubilejního Roku milosrdenství. K tomu toto svědectví.
Pán Ježíš dal sv. Faustýně příslib: „Každou duši, která se pomodlí tuto Korunku, budu v hodině smrti bránit jako svou čest... Pokud se ji při umírajícím pomodlí druzí, ... duši zaplaví nepochopitelné milosrdenství.“
Jak často se stává, že všechny naše životní plány najednou a
nečekaně překříží nějaká nehoda nebo choroba bez jakékoliv
naděje na zlepšení! Pokud však se živou vírou hledíme na vše,
co bolestně prožíváme jako osobní tragédii, i to bolestné může
v sobě skrývat šanci shromažďovat duchovní poklady pro sebe
i pro druhé.
Takto žil svůj život Ray Gierlinski, elektrotechnik z USA. Jeho
dcera Mary Ann vypráví o posledních létech jeho života.
Můj manžel Tony a já jsme se právě vrátili z Říma, kde jsme
8. října 2000 zažili úžasnou událost, když Svatý Otec Jan Pavel
II. slavnostně zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Byli jsme doma asi týden, když nám zavolala maminka a
oznámila, že otec vyměňoval žárovku a přitom spadl ze žebříku.
S těžkými poraněními hlavy ho museli vzít do nemocnice. To byl
začátek osmi let utrpení!
Otec utrpěl těžké mozkové trauma a po pobytu v nemocnici
strávil tři měsíce na rehabilitaci. Potom jsme ho konečně mohli
vzít domů do Milwaukee ve Wisconsinu, kde se o něj láskyplně starala má matka a opatrovatel Chris. Otec neuměl mluvit
ani se nehýbal, sám si nedokázal s ničím pomoci. Bylo třeba jej
krmit, polohovat, aby se mu nevytvořily proleženiny, a přebalovat jako malé dítě. Brzy otcovo tělo ztuhlo a mohl přijímat už
jen zvláštní potravu. Tvář mu znehybněla, nevyjadřovala žádné

10

emoce a jeho oči hleděly někam do prázdna. Ale naše maminka
byla vždy u něj. Přes jeho mlčení ona s ním „rozmlouvala“ a
každý večer se u něj modlila růženec, jak to spolu dělali po celý
život. Jak? Tak, že vzala otcovu nehybnou ruku do své ruky a
takto se modlila "spolu s ním" jeden Zdrávas za druhým. I když
otec nedokázal vyslovit ani jen jednu slabiku, maminka byla
přesvědčená o tom, že její milovaný muž se ve své duši modlil
spolu s ní.
Tak to šlo šest roků. Jednoho dne mi přítelkyně Suzy Whiteová
poslala CD od Rodiny Panny Marie. Na CéDečku byl nahrán růženec Božího milosrdenství s rozjímáními a písněmi. Přítelkyně
Suzy mi navrhla: „Možná by to tvému otci udělalo dobře, kdyby
si ho poslechl.“ Ihned jsem zavolala mamince a zeptala se, zda
by bylo možné posadit otce na vozíček. Tak bychom si spolu
mohli nové CD poslechnout. Když jsem po obědě přišla do rodičovského domu, už před dveřmi mě čekala maminka celá rozrušená. Slova se z ní jen sypaly: „Představ si, otec se vrátil! Oči
mu září, jsou živé a tvář má růžovou!“ Jen tak narychlo jsem
přeletěla okolo ní a vtrhla do domu. Tu jsem uviděla před sebou na vozíčku sedět otce s jeho kdysi tak typickým úsměvem a
živýma modrýma očima.
Od dojetí jsem ho nemohla přestat objímat a líbat. Během svaté hodiny (15.00) jsme spolu seděli a poslouchali CD s pěknou
hudbou a utěšujícími slovy Pána Ježíše a sv. Faustýny a modlili
jsme se růženec Božího milosrdenství. Protože jsem si všimla,
jak otec velmi pozorně a živě všechno sledoval, CD jsem asi v
polovině zastavila. Otec se nemohl s námi modlit tak, abychom
jej slyšeli, ale jeho živý a upřímný pohled mi dokazoval, že při
modlitbě byl duchem úplně přítomný. Proto jsem se ho opatrně
zeptala: „Že, otče, ty víš, že tvé utrpení má smysl?“ A dojatá
jsem viděla, jak pomalu a úplně viditelně hlavou přikývl a přitom mu slzy stékaly po tváři. „Tatínku, jsi ochotný darovat Panně Marii tvé utrpení a obětovat ho za kněze?“ pokračovala jsem.
Na to mi opět přikývl se zářivým výrazem a jemným úsměvem.
Jaký milostivý okamžik! Moji hluboce věřící rodiče věděli o hodnotě obětovaného utrpení. Pokojně jsme si vyslechli CD až do
konce a otce jsme zanesli do postele. Následně jsme s maminkou stáli v kuchyni, přemohlo nás to, co jsme právě zažili a co
nám připadalo jako zázrak.
I když jsme si mysleli, že tato - přestože jen malá - změna otcova
stavu bude trvalá, ještě v ten den se vrátil do původního stavu:
tvář mu zůstala bledá jakoby bez krve, oči bez života, tělo ztuhlé. Tak to trvalo další dva roky až do jeho smrti. Zemřel pokojně
v roce 2008 jako 87letý. Často jsme u jeho lůžka poslouchali
vzpomínané CéDečko. Bůh dal mému otci milost procitnout jen
ne jednu skutečně pravou „svatou hodinku“. Ta však stačila a
byla rozhodující pro celý jeho věčný život. Ve své bezmocnosti se dokonce mohl pro kněze a seminaristy stát duchovním
pomocníkem. Otec sice nebyl uzdraven tělesně, ale pro moji
maminku a pro mne bylo velkým darem vidět, jak nabylo jeho
utrpení spoluvykupující hodnotu. v tomto smyslu byla tehdejší
„svatá hodinka“ rozhodující i pro můj život, protože při pohledu
na mého statečného otce, který své dlouholeté umírání učinil
tak plodným, jsem se i já změnila a v pokoji jsem dokázala přijmout jeho pomalý odchod do nebe.
Z Víťazstvo Srdca připravil Václav Chládek.
(Zmiňované CD mohu zájemcům poskytnout)

Náš kostel
Presbytář čili kněžiště (presbyterium - lat.) našeho kostela je oddělen obloukem od chrámové lodi. Tento oblouk mívá v mnoha
kostelích triumfální chrakter a i v našem kostele, přestože se
jedná o jednoduchou čistou klenbu, je na něm zobrazen Ježíš
Kristus jako Král, jak jsme si nedávno připomínali na konci liturgického roku.

A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi

Stropní malby v presbytáři představují hned několik výjevů ze
života Pána Ježíše Krista a Panny Marie, které mají nějakým
způsobem vztah nejen k Vánocům, ale vlastně i k zasvěcení naší
farnosti Panně Marii.

Nyní, Pane, můžeš propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť mé oči viděly tvou spásu, kterou jsi připravil
přede všemi národy: světlo k osvícení pohanů a k slávě tvého
izraeleského lidu. (Lk 2, 29-32)

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha Svatého
Na této části stropu je zvlášť patrné poškození omítky i samotné
malby. Naposledy se malby čistily a obnovovaly v 80. letech minulého století malířem Františkem Petrákem st. (*1929 †2008)
a nyní se naše farnost připravuje na rozsáhlejší restauraci stropních maleb.
Evžen Hlavica

Po své pravici máš Královnu, ozdobenou ofirským zlatem (Ž 45)
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BOHOSLUŽBY A KONCERTY
O VÁNOCÍCH 2015
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
4. neděle adventní – 20. 12.

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
17.30 hodin

Štědrý den – čtvrtek 24. 12.
poslední adventní mše svatá

6.30 hodin

Vánoční mše svatá pro děti
(s doprovodem cimbálovky)
Půlnoční
Půlnoční

15.30 hodin
22.00 hodin
24.00 hodin

Slavnost Narození Páně – pátek 25. 12.

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
17.30 hodin

Svátek svatého Štěpána – sobota 26. 12. 6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
v kapli v Hrachovci 10.00 hodin
v kostele sv. Jakuba v Krásně 17.30 hodin
Svátek Svaté Rodiny – neděle 27. 12.

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
(Při mši svaté v 8.00 a 9.30 hodin - obnova manželských slibů)
17.30 hodin
Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2015 –
čtvrtek 31. 12.
15.30 hodin
Po skončení ohňostroje na náměstí bude otevřen
kostel do 20.30 hodin s možností navštívit betlém a
poslechnout si varhanní hudbu.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – pátek 1. 1. 2016

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
v kapli v Krhové 16.00 hodin
17.30 hodin
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2. neděle po Narození Páně – 3. 1.

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
17.30 hodin

Slavnost Zjevení Páně – středa 6. 1.

6.30 hodin
8.00 hodin
17.30 hodin

Tříkrálová sbírka – sobota 9. 1.
Požehnání koledníkům
KONCERTY
Koncert BASOVÉ G – úterý 22. 12.

9.00 hodin

18.00 hodin

Vánoční písně a koledy (schola mládeže) –
pátek 25. 12.
15.00 hodin
Vánoční koncert Chrámového sboru a Komorního
15.30 hodin
orchestru ZUŠ – neděle 27. 12.

LEŠNÁ, FARNÍ KOSTEL SV. MICHAELA
4. neděle adventní – 20. 12.

8.30 hodin

Štědrý den – čtvrtek 24. 12.

21.00 hodin

Slavnost Narození Páně – pátek 25. 12. 8.30 hodin
Svátek svatého Štěpána – sobota 26. 12. 8.30 hodin
Svátek Svaté Rodiny – neděle 27. 12.
obnova manželských slibů

8.30 hodin

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2015
čtvrtek 31. 12.
16.00 hodin
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – čtvrtek 1. 1. 2016

8.30 hodin

2. neděle po Narození Páně – 3. 1.

8.30 hodin

Slavnost Zjevení Páně – středa 6. 1.

16.00 hodin

Tříkrálová sbírka – sobota 9. 1.
Požehnání koledníkům

9.00 hodin

KAPLE JASENICE
Slavnost Narození Páně – pátek 25. 12. 10.00 hodin
Svátek Svaté Rodiny – neděle 27. 12.
obnova manželských slibů

10.00 hodin

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – čtvrtek 1. 1. 2016

10.00 hodin

2. neděle po Narození Páně – 3. 1.

10.00 hodin

Tříkrálová sbírka – sobota 9. 1.
Požehnání koledníkům

9.00 hodin

Zůstávej naší radostí, Ježíši, Pane milý.
Pomáhej nám svou milostí: ať nás těší a sílí.
Já tě dnes s láskou přijímám, kéž jednou přijmeš mě ty sám,
až se můj život schýlí.
V neděli 27. prosince se uskuteční v 16.00 hodin ve farním
kostele vánoční koncert našeho chrámového sboru, Komorního orchestru při ZUŠ a sólistů. V podání chrámového sboru si
vyslechneme skladby starých mistrů z vánočního liturgického
okruhu. Antonín Kratochvíl přednese na housle za doprovodu
orchestru 1. větu Mozartova houslového koncertu D dur (zv.
Adelaide). Hostem na letošním koncertu bude sopranistka Aneta Ručková, posluchačka brněnské JAMU. Zazpívá Cacciniho Ave
Maria a dvě písně Bohumíra Kratochvíla. Dále se představí dva
varhaníci – Marek Mikušek, žák ZUŠ Valašské Meziříčí, a Josef
Kratochvíl, posluchač Hudební akademie v polských Katowicích.
Srdečně zve za všechny účinkující
Bohumír Kratochvíl

La mia vita

Vánoční koncert
K tvým jeslím, Pane přicházím, své dary tobě dávám.
Jen v tobě život nacházím, tobě se odevzdávám.
Ó přijmi v náruč laskavou mé srdce, celou duši mou,
do rukou tvých je vkládám.
Stín noční zemi objímá, nám ve tmách slunce svítí.
V lásce se nás ujímá Bůh, dárce všeho žití.
Kéž Pane ve mně zní tvůj hlas, dej, ať tě každý z nás
ve světle víry vidí.

Tak se jmenuje podtitul nové knihy kardinála Paula Josefa Cordese (celý název je Tre papi - La mia vita tedy Tři papežové - můj
život) a jak sám název napovídá, popisuje v ní kardinál Cordes
svůj život v průběhu pontifikátu tří papežů: sv. Jana Pavla II., Benedikta XVI. a současného papeže Františka. Kniha vyšla také v
němčině a snad se dočká svého vydání i v českém jazyce. Jak
jsme psali v minulém čísle ŽF, v rámci Národního eucharistického kongresu jsme měli možnost osobně se setkat s kardinálem
Cordesem (18. října v podvečer) a jedním z momentů tohoto
setkání bylo také povídání o jeho životě, popsané v této knize.
V rámci dotazů zazněla otázka: Jak jste vy pocítil povolání ke
kněžství? „Jak říkával Gorbačov, o tom napíšu svou další knihu“
, řekl kardinál Cordes. „Já už jsem to napsal i v této.“ A začal
popisovat své dětství, svou rodinu, že byl úplně normální kluk,
hrál fotbal, stolní tenis, velmi rád tančil (ve svém ročníku byl
vyhlášen králem tance) a v jeho vesnici také žila jedna řeholnice,
která sloužila v kostele jako lektor a ministrant. A tato řeholnice
si vzala do hlavy, že má Bůh učinit, aby se stal Paul Cordes knězem. Pořád se za to modlila. Když pak přerušil otec kardinál studium medicíny, a už čtyři roky studoval teologii, někdo mu řekl,
že tato sestra Candida se stále za něj modlí, aby se stal knězem.
„Byl jsem velmi nespokojený,“ říkal, „zlobil jsem se, připadalo mi
to nefér, že ona určuje moji životní cestu, aniž by se mě zeptala.
Jel jsem k ní a řekl jí, že se mě mohla alespoň zeptat. A ona se
smála. Smála se a vyprávěla, že jako mladá dívka než šla do kláštera, jí řekl její pan farář, aby se modlila za pět mladých chlapců,
za to, aby se stali kněžími. A z těch pěti chlapců se čtyři stali
kněžími. Já jsem prostě schopna se modlit za chlapce, aby je
Bůh povolal ke kněžství. A já věřím v sílu modlitby, protože jsem
ji sám zakusil,“ řekl otec kardinál. Často tento příběh vyprávěl
řeholnicím, které již byly staré a často si připadaly neužitečné. „Vy máte sílu od Boha modlit se a obětovat se!“ říkával jim.
„A to je začátek příběhu, jak jsem se stal knězem,“ končil otec
kardinál a zdůraznil ještě několikrát za tento večer, že modlitba
má skutečnou sílu a Bůh může v životě člověka změnit mnoho
věcí, jestliže se upřímně a s vírou modlí.
E. H.
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INFORMACE

Mariánské informace

RORÁTY PRO DĚTI ve Valašském Meziříčí jsou každé pondělí
a středu v 6.30 hodin.
RORÁTY PRO DĚTI v Lešné budou ještě ve čtvrtek 17. prosince
v 6.30 hodin.
ZPOVÍDÁNÍ ve Valašském Meziříčí - ve čtvrtek 17. prosince
ráno pouze přede mší svatou a večer během adorace od 18.00
do 18.30 hodin. Od pondělí do pátku vždy 15 minut před ranní
a 30 minut před večerní mší svatou.
ZPOVĚDNÍ DEN ve Valašském Meziříčí - v sobotu 19. prosince.
Zpovídat se bude od 8.00 do 11.00 hodin. Přijedou i kněží z jiných farností. Využijte této příležitosti, neodkládejte zpověď na
poslední chvíli.
ZPOVÍDÁNÍ V LEŠNÉ - ve čtvrtek 17. prosince od 15.30 hodin
do 16.30 hodin. Zpovídat bude jeden zpovědník. V pondělí
21. prosince od 15.30 hodin do 16.30 hodin. Zpovídat budou
dva zpovědníci.
ADORAČNÍ DEN a den modliteb za bohoslovce v Lešné připadá
na čtvrtek 17. prosince. Adorace začne v 9.00 hodin. Společná
část, na kterou jste všichni zváni bude od 16.00 do 16.30 hodin.
Zájemci, kteří by chtěli trávit v kostele půl hodiny až hodinu od
9.00 do 16.00 hodin, ať se přihlásí v zákristii.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SALVÁTOR bude ve čtvrtek
17. prosince. Od 8.00 do 11.40 hodin můžete nahlédnout do
vyučování, od 14.00 do 16.00 hodin bude připraven Vánoční
jarmark.
ZDOBENÍ STROMKŮ A STAVĚNÍ BETLÉMU začne v pondělí
21. prosince v 9.30 hodin.
SLOVO ŽIVOTA bude v pondělí 21. prosince, 4. ledna a 18. ledna
po večerní mši svaté na faře.
KONCERT – KOLEDOVÁNÍ PRO ŠIMONKA se uskuteční v pondělí 21. prosince v 18.00 hodin v sále kulturního zařízení. Účinkující - Cimbálová muzika Valašsko, Broučci a folklórní soubor
Mezříčan.
ŽIVÝ BETLÉM, který pořádá ZŠ Salvátor se uskuteční v úterý
22. prosince od 15.00 do 16.00 hodin na náměstí ve Valašském
Meziříčí.
ÚKLID KOSTELA PŘED VÁNOCEMI proběhne ve středu 23. prosince po ranní mši svaté. Kdo můžete, přijďte pomoci. V pátek
18. prosince se uklízet nebude.
PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB A KONCERTŮ naleznete v
tomto čísle Života farností.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO bude k dispozici pouze na Štědrý den po
celý den v předsíňce u křtitelnice (vchod dvorem).
ADVENTNÍ KALENDÁŘE - poslední nálepka bude ve středu
23. prosince. Kalendáře bude možné odevzdat ve středu. Nejpozději však do 1. ledna v zákristii nebo na faře. Nezapomeňte
je podepsat, napsat adresu a počet nálepek. Odměny se budou
rozdávat v neděli 10. ledna.
PRVNÍ PÁTEK v měsíci lednu - obvyklé pobožnosti k Srdci Páně
po mších svatých nebudou. Večerní společná adorace se zpěvy bude jako obvykle od 18.45 do 19.45 hodin. Tichá adorace
bude pokračovat po celou noc do 4.30 hodin, kdy následuje
modlitba sv. růžence.
Pro devět prvních pátků v měsíci je důležité sv. přijímání. Proto
zpověď doporučujeme vykonat již před prvním pátkem.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI LEDNU - zpovídat se bude ráno od
6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, večer od 17.15 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO bude v pátek 8. ledna
v 17.30 hodin.

• Předběžně informuji, že další Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů, se bude konat opět v Nitře na Slovensku a to v sobotu 12. 3. 2016. Už přijímám přihlášky.

14

• Chci upřímně poděkovat všem dárcům, kteří v průběhu roku
nezištně přispívali na výzdobu Panny Marie Fatimské. Kéž Vám
to Ona vynahradí, jak potřebujete pro nebe.
• Všem, kteří ŽF tvoří, expedují i čtou, přeji a vyprošuji požehnaný zbytek adventní doby, požehnané dny vánoční i dny roku
2016.
Václav Chládek

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí, Lešná
Vojtěch Kundrátek
Štěpán Jan Cedidla
Bára Holomá
Kristýna Kulišťáková
Kateřina Daňková
Lukáš Snídal

Terezie Pukýřová
Petr Chudý
Nellie Marie Palátová
Karolína Marie Pavlíková

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí, Lešná
Petr Mareček		
Babice 38, Kelč		

Karolína Těšická

Husova 400/27, Valašské Meziříčí

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí, Lešná
Štěpánka Machálková *27. 12. 1923 †31. 10. 2015, Kyžlířov 11
Alois Zábranský *21. 6. 1933 †4. 11. 2015, Krátká 711
Marie Gajdůšková *1. 1. 1920 †7. 11. 2015, Podlesí 106
Ludmila Rozehnalová *24. 2. 1928 †9. 11. 2015, Podlesí 110
Lenka Mikulenková *20. 6. 1975 †12. 11. 2015, Hrachovec 261
Antonín Srba *3. 2. 1932 †13. 11. 2015, Bratří Čapků 685
Eliška Klirová *18. 7. 1936 †20. 11. 2015, Na Šištotě 721
Anna Koryčanská *21. 4. 1925 †23. 11. 2015, Hrachovec 147
Marie Stolařová *18. 11. 1936 †27. 11. 2015, Obora III, 202/3
František Krutílek *4. 2. 1941 †27. 11. 2015, Rožnov p. /Radh.
Jaroslav Kučera *26. 4. 1931 †28. 11. 2015, Blahoslavova 247

Marie Kovařčíková *23. 11. 1919 †4. 11. 2015, Perná 85

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

Letošní vánoční výzdoba v přírodě

foto: o. Pavel

Všem čtenářům Života farností
přeji o Vánocích a v novém roce 2016
jasné poznání, že Boží Milosrdenství
je nekonečně větší a mocnější
než veškeré zlo celého světa

a živou naději, že všechno,
co se děje ve světě
i v našem životě,
se na dobré obrátí a dopadne tím
nejlepším možným způsobem.

o. Pavel

Jak pastýři viděli anděla

nakreslila Rozálie Tománková, 5. třída ZŠ Salvátor
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Svatý rok Milosrdenství
Z prezentace Svatého roku milosrdenství, kterou 5. května 2015
předložil arcibiskup Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro
novou evangelizaci, jíž byly svěřeny organizační záležitosti spojené s konáním svatého roku: „Logo znázorňuje Dobrého pastýře, který bere na ramena člověka. Autorem loga svatého roku
je slovinský umělec Marko Ivan Rupnik SJ. Grafika navazuje na
fresky Dobrého pastýře z prvních staletí křesťanství a znázorňuje Ježíše, který bere na ramena ztraceného člověka. Kresba
je vytvořená tak, aby ukazovala, že Dobrý pastýř se dotýká těla
člověka v jeho hloubce a činí to s takovou láskou, která mění
život,“ uvedl Fisichella. Kristovy oči jsou pak propojeny s očima
člověka. „Kristus vidí Adamovýma očima a ten zase Kristovýma očima. Každý člověk objeví v Kristu své lidství a budoucnost,
která na něj čeká,“ vysvětlil neobvyklý prvek Fisichella. Pozadí
loga tvořené modrými ovály různé barevné sytosti poukazují
na pohyb, jímž Kristus vyvádí člověka z temnoty hříchu a smrti.
Tmavě modrá barva může také připomínat neproniknutelnost
Otcovy lásky. Vedle kresby se nachází také motto svatého roku:
„Milosrdní jako Otec“.
Česká biskupská konference, tiskové středisko

Setkání mládeže 2016 v Krakově
Poprvé pozval Jan Pavel II. mládež z celého světa do Říma v roce
1984. Od té doby se podobná setkání uskutečnila 13x na všech
kontinenetech. Nyní papež František pozval mladé lidi do Krakova, a zároveň vyhlásil Svatý rok Milosrdenství. Může být lepší
shoda? Pomozme mladým z naší farnosti, aby také byli u toho.
o. Pavel
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