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Ať prýští světlo sluneční,
ať prýští milosrdenství,
k tvé cti ať píseň světla zní,
ať se i v nás už rozední.
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Ať zpívá církev chvalozpěv
na Beránkovu spásnou krev,
je sluncem vykoupaný svět,
je křížem vykoupený z běd.
(J. Jenáček)
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Velikonoční vigilie 26. března 2016

zleva: Petra Halaštová (1. svaté přijímání), Lucie Pupíková (křest
a 1. svaté přijímání), Iva Indráková (křest a 1. svaté přijímání), Petra Bičánková (křest a 1. svaté přijímání), Roman Dostál
(1. svaté přijímání) 			
foto: Jan Peroutka

Jeden se vrátil ze hřbitova! Ježíš Kristus vstal z mrtvých.
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Hřbitov ve Valašském Meziříčí, foto: Igor Matiovský

Poděkování za Velikonoce
Když budu mluvit za sebe, přiznám se, že mám Velikonoce
o něco méně rád než Vánoce. Vím, že je to chyba. Pro křesťana
jsou vrcholem liturgického roku svátky smrti a vzkříšení našeho
Pána Ježíše Krista. Dospělý křesťan žije od Velikonoc do Velikonoc (děti žijí od Vánoc do Vánoc). Velikonoce jsou pro kněze daleko náročnější. Přesto mohu napsat, že jsem letos prožil
možná i nejkrásnější Velikonoce v životě. Těch důvodů proč je
více, nechci zde o tom nyní psát. Proto bych chtěl poděkovat
především Pánu Bohu za tento požehnaný čas.
Moje poděkování ale patří také lidem, kteří ve farnostech Valašské Meziříčí a Lešná pomáhají. Děkuji kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, naší schóle a také těm, kdo uklidili kostel
a připravili krásnou velikonoční květinovou výzdobu. Nesmím
zapomenout na paní Foltýnovou, která nám každoročně věnuje
krásné bílé květiny do Božího hrobu (nevím, jak se jmenují ).
K tomuto poděkování chci připojit prosbu: Ve Valašském Meziříčí bychom potřebovali posílit skupinu žen, která dvakrát týdně
(většinou v pondělí a v pátek) uklízí náš kostel. Mnohé to dělají
i přes pokročilý věk a značné zdravotní potíže. Najde se někdo?
Není nutné chodit 2x týdně, stačí se připojit k jedné ze skupin.
V Lešné je úklid rozdělen po vesnicích, které tvoří farnost. Podle toho, co vím, jednotlivé skupinky nejsou příliš početné. Většinou uklízejí například jen 2 lidé. I tady bych chtěl tedy povzbudit někoho, aby se přidal. Každá vesnice uklízí přibližně jednou
za 3 týdny. To znamená, že se pravidelně střídají obce Lešná,
Perná a Vysoká. Pokud by se chtěl zapojit někdo z Příluků nebo
ze Lhotky nad Bečvou, může doplnit kteroukoliv skupinu, se
kterou bude pravidelně uklízet. Myslím si, že momentálně není
možné udělat čtvrtou skupinu z těchto dvou obcí.
Modlím se za všechny, kdo nám s úklidem pomáhají, a zároveň
prosím Ducha svatého, ať probudí farníky pro tuto velmi potřebnou službu v našich farnostech.
o. Pavel

Anketa pro anonymní katolíky
(vysvětlení)
V tomto čísle zveřejňuji malou anonymní anketu, která se týká
Svatého roku milosrdenství. Můžete si ji ustřihnout na vedlejší straně anebo pokud nechcete zasahovat do obsahu Života
farností, můžete si ji vzít na lístečku u kancionálů ve farním
kostele. Tyto lístečky mohou posloužit i tam, kde by v jedné rodině chtělo odpovědět několik členů, ačkoli mají k dispozici jen
jeden časopis. Osobně jsem velmi zvědavý, jaká bude odezva
a kolik z vás mi vyplněný lístek odevzdá. V anketě zakroužkujte svoje názory, případně zkušenosti. Už dopředu děkuji všem,
kteří lístek odevzdají. Může to být nejen pro mne cenná ozvěna
a reakce na Svatý rok milosrdenství. Také si mohu udělat lepší
představu o čtenářích našeho časopisu Život farností, nakolik
od nich mohu i něco očekávat.
K této anketě jsem dospěl mimo jiné i proto, že se letos v našich
farnostech nepřipravují žádní biřmovanci. Myslím si, že v minulosti některé jejich odpovědi zveřejněné v Životě farností mnohé čtenáře zaujaly.
Termín odevzdání anketních lístků je do 15. května. Byl bych rád,
kdyby se čtenáři Života farností dověděli o výsledcích ankety
ještě v posledním čísle před letními prázdninami, tzn. v červnu.
o. Pavel

Anonymní anketa
Věk:

………...

Jsem:
		
		

muž
žena

Jsem z farnosti:
		
		

a) Valašské Meziříčí nebo Lešná
b) Jiná farnost

Život farností:
		
		

a) čtu v papírové podobě
b) na internetu (farnost-valmez.cz)

Život farností:
		
		
		
		
		
		

a) čtu každé číslo - skoro do A do Z
b) čtu každé číslo - jen některé články
c) každé číslo jen prolistuji a prohlédnu
fotografie
d) jen některá čísla
e) mám v rukou poprvé

Do kostela chodím:
		
		
		
		

a) i ve všední dny
b) jen v neděli
c) jen na velké svátky
d) skoro vůbec

Svatý rok milosrdenství:
		
		
		

a) jsem vůbec nezaregistroval
b) vnímám jenom okrajově
c) prožívám s vděčností

Napiš kolika branami Svatého roku jsi prošel: …….......
Kolikrát celkem …………
(např. 3 a 5 tzn. Olomouc, Velehrad a Hostýn, z toho na
Hostýně jsem byl 3x)
Modlitbu papeže Františka (na str. 13):
		
		
		

a) jsem se ještě ani jednou nepomodlil
b) pomodlil jsem se několikrát
c) modlím se pravidelně
3

Slovo života na duben 2016

Hymnu Svatého roku Misericordes sicut Pater:
		
		

a) znám
b) neznám

Tato hymna Svatého roku:
		
a) se mi líbí
		
b) nic moc
		
c) se mi nelíbí
				
Hymnu Světového setkání mládeže v Krakově „Blahoslavení milosrdní“ jsem už slyšel:
		
		
		
		
		

a) v kostele
b) na internetu
c) v TV Noe
d) v radiu Proglas
e) ještě jsem neslyšel

Tato hymna:
		
		
		

a) se mi líbí
b) nic moc
c) nelíbí se mi

Co dělá nebo říká papež František, sleduji:
		
		
		
		
		

a) v Katolickém týdeníku
b) ve Světle
c) na internetu (www.radiovaticana.cz)
d) jinde
e) nesleduji vůbec

Korunku Božího milosrdenství:
		
		

a) neznám
b) znám

Modlím se ji:
		
		
		
		
		

a) denně
b) aspoň jednou za týden
c) aspoň jednou za měsíc
d) ještě jsem se ji nikdy nemodlil
e) už jsem se ji jednou v životě pomodlil

Můj osobní vzkaz o. Pavlovi:

„Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40)
Jak to, že jsou nám tato Ježíšova slova tak drahá a že se často
vrací jako Slova života, která vybíráme pro každý měsíc? Snad
proto, že jsou srdcem evangelia. To jsou slova, s nimiž se na nás
Pán obrátí, když nakonec staneme před jeho tváří. Jich se bude
týkat nejdůležitější zkouška našeho života, na kterou se můžeme den po dni připravovat.
Pán se zeptá, zda jsme dali najíst a napít hladovému a žíznivému, zda jsme přijali cizince, zda jsme oblékli nahého, zda jsme
navštívili nemocného a uvězněného… Jde o malá gesta, která
však mají věčnou hodnotu. Nic z toho, co je učiněno z lásky, co
je učiněno pro Pána, není malé.
Ježíš se totiž nejen přiblížil k chudým a k vyloučeným, uzdravoval nemocné a těšil trpící, ale miloval je přednostní láskou až tak,
že je nazval bratry, že se s nimi ztotožnil v tajemné solidaritě.
Také dnes je Ježíš nadále přítomný v tom, kdo trpí nespravedlností a násilím, v tom, kdo hledá práci nebo je v tíživé situaci,
kdo je nucen opustit svou vlast kvůli válce. Okolo nás je spousta
lidí, kteří trpí z mnoha dalších důvodů a prosí nás, třeba i beze
slov, o naši pomoc. Oni jsou Ježíšem, který od nás žádá konkrétní lásku, lásku schopnou vymýšlet nové „skutky milosrdenství“,
které by reagovaly na nové potřeby.
Nikdo není vyloučen. Pokud je starý a nemocný člověk Ježíšem,
jak bychom mu mohli neobstarat nutnou úlevu? Jestliže učím
jazyk dítě z řad imigrantů, učím Ježíše. Když pomáhám mamince
s úklidem domácnosti, pomáhám Ježíšovi. Pokud přináším naději vězni nebo těším zdeptaného nebo odpouštím tomu, kdo
mě zranil, vstupuji do vztahu s Ježíšem. A plodem bude pokaždé nejen to, že udělám druhému radost, ale i to, že obrovskou
radost zakusím i já. Když dáváme, dostáváme, pociťujeme vnitřní plnost, cítíme se šťastní, protože třeba i nevědomky jsme se
setkali s Ježíšem. Druhý člověk, jak napsala Chiara Lubichová, je
jako brána, kterou když projdeme, dostaneme se k Bohu.
Těmito slovy Chiara hovoří o dopadu, který toto Slovo života
mělo v její zkušenosti od samého začátku: „Veškerý náš starý
způsob vnímání bližního a lásky k němu se zhroutil. Pokud je
Kristus jistým způsobem ve všech, nemohli jsme nikoho diskriminovat ani upřednostňovat. Zcela jsme přehodnotili lidské
pojmy, které klasifikují lidi: domácí nebo cizinec, starý nebo
mladý, hezký nebo ošklivý, nesympatický nebo sympatický, bohatý nebo chudý – Kristus stojí za každým, Kristus je v každém.
A „druhým Kristem“ je reálně každý bratr (…).
Když jsme podle toho žili, všimli jsme si, že bližní je pro nás cestou k Bohu. Dokonce platí, že bratr se nám zdál být jako brána,
kterou je nutné projít, abychom se setkali s Bohem.
Zakoušeli jsme to od prvních dnů. Jak velká byla jednota s Bohem večer při modlitbě nebo při usebrání poté, co jsme ho celý
den milovali v bratrech! Kdo nám dával onu útěchu, onu tak
novou vnitřní jednotu, tak nebeskou, ne-li Kristus, který žil ono
„dávejte, a dostanete“1 svého evangelia? Milovali jsme ho celý
den v bratrech a hle – nyní on miloval nás.“2
Fabio Ciardi
1
2
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(Lk 6,38)
Scritti spirituali/4, Città Nuova, Roma 1995, s. 204-205.

Hymnus na titulní straně
Autorem hymnu na titulní straně je Jindřich Jenáček. P. Jindřich
Jenáček se narodil tři dny před Vánocemi, 22. prosince 1917
v Dědicích. Teologii vystudoval v letech 1936 -1941. Po dokončení studií byl vysvěcen na kněze. Osm let působil v duchovní
správě. Dne 28. 10. 1949 byl zatčen Státní bezpečností. O osm
měsíců později byl odsouzen k 25 letům vězení. V komunistických žalářích prožil deset let. Prošel věznice v Plzni-Borech, Leopoldově, Jáchymově, na Mírově. 10. 5. 1960 byl amnestován
s trvající podmínkou do roku 1970.

nistrativou a evidencí biřmovanců. Celá léta měla na starosti
vyhodnocení adventních kalendářů. Jsem jí za mnohé vděčný.
Pán Bůh ví, kolik toho bylo. Modlím se, ať jí Bůh odplatí všechno,
co pro naši farnost tolik roků zcela nezištně dělala.
Nyní na její místo nastoupila Anička Žilinská. Bude pracovat na
poloviční úvazek jako zaměstnanec naší farnosti.
o. Pavel

10 důvodů proč vyrazit do Krakova

Strana 16
Osamělý strom mezi Mštěnovicemi a Jasenicí
Dole: Část plátna, které bylo zhotoveno ke svatořečení svaté
Faustýny (30. dobna roku 2000). Autorka Helena Tchórzewska.
Fotografie o. Pavel

Ještě se rozhoduješ, zda se zúčastníš Světového dne mládeže
v Krakově? Přečti si několik zásadních důvodů, proč na letošním
setkání rozhodně nechybět:
1) Zve tě sám papež František, který se chce setkat s mladými
z celého světa a prožít společnou radost z víry.
2) Navážeš kontakty s mnoha zajímavými lidmi Polska a celého
světa.
3) Jedná se o město, ve kterém žil papež sv. Jan Pavel II., zakladatel Světových dní mládeže. V Krakově napsal díla o lidské
lásce včetně divadelních her na toto téma.
4) Navštívit SDM v Krakově má zcela zvláštní význam v letošním
Svatém roce milosrdenství.
5) V Krakově žila a zemřela sv. Faustyna Kowalská, která prožila
s Ježíšem mnoho dobrodružství. Z její zkušenosti vznikla úcta
k Božímu milosrdenství, známý obraz a modlitba nazývaná Korunka k Božímu milosrdenství. Mladý Karol Wojtyla, pozdější
papež Jan Pavel II., pracoval během války v továrně. Cesta vedla kolem kláštera, kde sestra Faustyna v roce 1938 jako třiatřicetiletá zemřela. Seznámil se tak s její životní zkušeností. Jako
krakovský arcibiskup zahájil proces jejího blahořečení, jako papež napsal svou druhou encykliku o Božím milosrdenství (1980),
sestru Faustynu svatořečil (2000) a ustanovil, že druhá neděle
po Velikonocích bude nedělí Božího milosrdenství.
6) Papež František se netají tím, že vyhlášením Svatého roku
milosrdenství na svého předchůdce navazuje.
7) Máme jedinečnou možnost dotýkat se v Krakově duchovních
kořenů probíhajícího Svatého roku. Mimo jiné místo, kde žila
a je pohřbena sv. Faustyna, navštíví každý mladý při poutní katechezi.
8) Kostel sv. Kříže v Mogile, kde bude české národní centrum,
má též Svatou bránu, kterou bude možné každý den projít, a tak
intenzivně prožívat Rok milosrdenství.
9) Atmosféra a prožití Světového dne mládeže je vždy jedinečný
a neopakovatelný duchovní i osobní zážitek na celý život. Tak ho
nepropásni!
10) Dostaneš dárek od kardinála Dominika Duky.
P. Jan Balík
Vedoucí českého organizačního týmu SDM Krakov 2016

Poděkování Marii Masaříkové

Sňatek nebo volný svazek?

Před šestnácti lety začala na faře pracovat jako účetní Marie
Masaříková. Když uplynul čas vyměřený do důchodu, Maruška
na faře zůstala a nadále mi pomáhala. Například s přípravou
nedělních ohlášek a zapisováním úmyslů mší svatých, s účetnictvím spojeným s novinami, časopisy a dalšími tiskovinami,
dále s přípravou některých částí Života farností (křty, pohřby,
svatby) atd. Aby farnost mohla fungovat, je třeba zajistit komunikaci mezi lidmi na všech úrovních. Maruška si vzala na starost
také nástěnky v bočním vstupu do kostela. Pomáhala s admi-

Proč dnes volí mladí společné soužití místo uzavření
sňatku

Komentáře k fotografiím
Strana 1
Pohled z Trojáku směrem do údolí kolem Hošťálkové.
Fotil o. Pavel na Štědrý den 2015.
Strana 9
Součástí našeho hřbitova ve Valašském Meziříčí je také malý
židovský hřbitov. Na jednom pomníku je hebrejsky napsáno
slovo ŠÁLOM (česky: pokoj, mír). Vzadu jsou kříže na hrobech
německých vojáků. Přál bych si, aby nás tato fotka povzbudila k modlitbám za zemřelé a také za mír ve světě a usmíření
mezi národy. V roce 1917 řekla Panna Maria dětem ve Fatimě:
„Modlete se za mír. Modlete se, aby skončila válka. Pokud se lidé
neobrátí, přijde nová válka, ještě strašnější.“
Barevné fotografie o. Pavel
Strana 15
Jedna ze dvou kaplí z Lešné směrem k Vysoké, které zbyly z původních pěti, zbudovaných v roce 1785 na poděkování Pánu
Bohu, že bylo Lešensko v letech 1750 - 1759 uchráněno epidemie moru (úvaha – 5 kapliček za 5 obcí farnosti).
V roce 1905 byly kapličky opraveny a vyzdobeny obrazy naznačujícími jednotlivá tajemství bolestného růžence: 1. kaple Kristus, 2. kaple – Kristus před Pilátem, 3. kaple – Ecce Homo,
4. kaple – Kristus nese kříž, 5. kaple – Golgota.
Dole je jeden z nejstarších křížů na Lešensku. Je z roku 1801.
Nachází se po pravé straně cesty z Příluků do Lešné (pod Vysokou).
Fotografie o. Pavel

Psycholog Jan Čapek, lektor a terapeut v oblasti manželského
a rodičovského poradenství
Papež František se ve své katechezi zamýšlí nad touto zásadní otázkou: „To že mladí odmítají sňatek, je jedna ze starostí,
které dnes vyvstávají. Proč se nechtějí brát? Proč dávají přednost soužití či „redukované odpovědnosti“? Proč mají mnozí
i mezi pokřtěnými malou důvěru v manželství a v rodinu? Je
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důležité se to snažit pochopit, pokud chceme, aby mladí mohli nacházet správnou cestu. Proč nemají důvěru v rodinu?“
Pojďme si nejdříve zmapovat, jaká je situace u nás na základě sociologických výzkumů. Oproti počátku devadesátých let
minulého století se o třetinu zvýšil počet nesezdaných soužití
patrný zejména u osob do třiceti let v souvislosti se snížením
počtu uzavřených sňatků. Nejvíce vzrostl počet nesezdaných
soužití u osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním,
ale stále nejvíce je toto soužití zastoupeno u osob se základním
vzděláním. Pro nesezdané partnerství jsou nejčastěji uváděny
důvody jako zkouška společného bydlení, prozatímní nepřítomnost dítěte či inklinace k hédonistickému způsobu života,
užívat si života bez závazků. Po narození dítěte většinou ženy
s vysokoškolským vzděláním uzavírají sňatek, zatímco ženy
s nižším vzděláním zůstávají často svobodnými matkami ať už
z důvodu nezájmu partnera o společné soužití a výchovu dětí
nebo z důvodu výhod, které svobodným matkám přináší systém sociálních dávek. Významnou roli zde ovšem hraje i nejistá
budoucnost či kvalita vztahu s otcem dítěte. Matky též zvažují
hledisko, zda jim manželství s příslušným mužem přinese vyšší
ekonomický status a finanční zajištění, a pokud tomu tak není,
raději zůstanou svobodné.
Neznamená to však, že by se nesezdané soužití stalo trendem
rovnocenným s manželstvím. Přestože počet nesezdaných soužití narůstá, manželství má stále pevnou hodnotu, protože drtivá většina respondentů označuje manželství nejen jako základ
a klíčovou podmínku osobního štěstí, ale také jako podmínku
normality. Ukazuje se, že sedm z deseti svobodných mladých
lidí preferuje před manželstvím soužití na zkoušku, ale jedná
se většinou o přechodný stav, který je zakončen buď sňatkem,
nebo rozchodem. Impulsem ke vstupu do manželství u párů,
které spolu zůstanou, je pak často těhotenství ženy anebo
rozhodnutí mít dítě. Co se týče charakteristik, tak sňatek bez
zkoušky volí nejvíce praktikující věřící a ti, kteří nevítají změny.
Nesezdané soužití volí naopak nejvíce lidé s negativní zkušeností s manželstvím svých rodičů, která jim ukázala manželství jako
rizikovou záležitost.
Zamysleme se nyní nad otázkou: „Je lepší uzavřít manželství,
nebo společně žít na zkoušku?“ Nebo jinak: „Pomůže soužití
na zkoušku mladým poznat, zda je ten druhý pro ně vhodným
partnerem na celý život?“
Výsledky výzkumů ukazují, že soužití na zkoušku a větší poznání
partnera při společném bydlení nezvyšuje subjektivně vnímavou kvalitu později uzavřeného manželství. Podle výzkumu jsou
páry, které před svatbou žily v nesezdaném soužití, méně stabilní a mají vyšší rozvodovost, než páry, které vstoupily do manželství přímo. Soužití na zkoušku totiž neodhalí vše, zejména ne
fakt, jak se partner zachová při situacích, které společný život
v různých jeho fázích přináší. Vývoj samozřejmě není bezproblémový a rodina prochází různými krizemi, ať už zákonitými
nebo neočekávanými, které mohou souviset s katastrofickými
událostmi. Při těchto událostech musí být dosavadní role a zodpovědnosti radikálně změněny, což přináší u jednotlivých členů
rodiny různé oběti. Dále se ukazuje, že zjišťování, zda se k sobě
partneři hodí, se v rámci nesezdaného soužití stává velkým
emočním břemenem pro toho, kdo by se rozhodl, že partner se
projevil jako nevhodný. Společné soužití oba partnery zavazuje, protože oba do vztahu investují jak emočně, tak i finančně,
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a tak je pro ně obtížnější ukončit vztah s partnerem, který se
projevil jako nevhodný. Přesto, že oba toto soužití na počátku
chápou jako na zkoušku a k ničemu se zatím nezavazují, berou
pak rozhodnutí své nebo rozhodnutí toho druhého ukončit
vztah a odejít jako zradu, s níž se těžko vyrovnávají.
V čem je uzavření manželství jiné oproti nesezdanému soužití? Vstupem do manželství je svatba, při níž partneři uzavírají smlouvu. Pro ženu sňatek znamená pocit jistoty, ochrany
a opory od muže, pro muže znamená prohlášení, že pro tuto
ženu a žádnou jinou jsem se rozhodl, je má a patří ke mně. Svatba je rituálem, který zpečetí změnu partnerského vztahu. Ohraničuje čas před svatbou a po svatbě a umožňuje, aby se z „já
a ty“ stalo „my“. Partneři svatbou zároveň dávají ve známost,
že se rozhodli jeden pro druhého a chtějí společně žít. Důležitý
je zejména manželský slib, že spolu oba ponesou jak to dobré,
tak to zlé, co je v životě čeká. Svatba je pak významnou oporou
pro překonání těžkostí, které si mohou způsobit navzájem, ale
i těch, které život přináší a oba je jinak nemohou ovlivnit. Pokud dojde k nějaké významné krizi, mají páry žijící v manželství
díky počátečnímu slibu daleko větší potenciální krizi překonat.
Velký vliv na to, jak se partneři chovají, mají zkušenosti a vzory
z rodiny, z níž pocházejí. Přestože vlastní rodina ztrácí kontrolu nad výběrem či namlouváním partnera, vliv rodičů na děti
je stále podstatný při rozhodování, zda nakonec s partnerem
manželství uzavřou či nikoliv. Významný je vliv podpory ze strany rodičů zejména v začátcích manželství. Kromě toho rodina
působí na výběr partnera i nepřímo svou výchovou, hodnotami
a postoji, které potomkům vštěpovala. To potvrzují i výzkumy,
protože respondenti stále deklarují ve výběru partnera určitý
konzervatismus s důrazem na rodinné hodnoty, jako je dobrý
vztah k dětem, zodpovědnost a poctivost, smysl pro rodinný
život a tolerance.
Na druhou stranu ale mladí lidé vyzdvihují manželství vzniklé
na základě romantické lásky a odsuzují manželství vzniklé na
základě materiálních a praktických důvodů. Romantická láska
ale vede k přeceňování charakteristik partnera, kvůli kterým ho
milujeme, a podceňování nebo ignorování charakteristik důležitých pro společný život v manželství. To znamená, že si dnes
lidé vybírají partnera na základě zkreslených informací a důsledek se projeví, až když láska postupem času ztratí na intenzitě.
Při námluvách je pro oba partnery nejdůležitější společné setkávání a oba svůj život přizpůsobují tak, aby si jeden na druhého udělali čas. Po svatbě všechny ostatní předtím zanedbávané
oblasti života jako rodina, přátelé, pracovní záležitosti, koníčky
a ostatní zájmy nabývají opět své důležitosti a partner přestává
být tou jedinou důležitou osobou. Zamilovaní partneři, kteří se
berou především na základě přitažlivosti, neberou v potaz důležité okolnosti spočívající ve vzájemné kompatibilitě ve věcech
jako jak společně hospodařit s penězi, jak si rozdělit povinnosti
v domácnosti, jak trávit volný čas, jak budovat kariéru v zaměstnání, jak vychovávat děti apod. Na procesu, jestli se o těchto
všech věcech dokážou partneři dohodnout, pak záleží, bude-li se počáteční láska této dvojice i nadále prohlubovat. Dojde-li ke zklamání jednoho či obou partnerů nebo k vážnější krizi
mezi nimi, začnou hledat štěstí jinde a dochází k rozvodu. Tímto
přístupem je ovšem manželství značně zranitelné, protože se
v tomto ohledu nijak neliší od nesezdaného soužití.
pokračování na straně 12

Šesťáci ve Fryštáku
Do Fryštáku jsme přijeli v pondělí před obědem. Sotva jsme
vystoupili z autobusu, už na nás čekali dva instruktoři převlečení za indiány. Když jsme došli k ubytovně, museli jsme vylézt
po žebříku k hlavnímu vchodu. Poté následovala hra Na zvědy.
Zjišťovali jsme informace o domě, ve kterém nás ubytovali. Jakmile jsme dohráli, čekal nás oběd. Po obědě jsme se rozdělili na
pokoje a chvíli jsme odpočívali. Potom jsme se vydali do lesa,
kde jsme hráli hry - moc jsme si to užili. Po příchodu jsme měli
večeři. Pak nás čekala hodina volna. Po něm jsme hráli „Hazard“
a za vyhrané peníze jsme si koupili různé sladkosti. A to už se
přiblížila večerka a následoval spánek.
Ester, Kája, Anička, Gabča - 6. třída
P. S. Chcete se dozvědět, co zajímavého ještě prožili naši šesťáci
ve Fryštáku? Další příspěvky otiskneme v letním čísle školního
časopisu Salve.
Lenka Adámková
Karneval
V pátek 1. 4. pořádala základní škola Salvátor tradiční karneval
pro děti. V kulturním zařízení v Hrachovci se odpoledne sjely
rozličné masky, aby si užily karnevalové veselí, hry, soutěže, tanec a bohatou tombolu. Mohli jste tam potkat vodníky, bojovníky, princezny, trpaslíky, všelijaká zvířátka a taky třeba jahodu
nebo meloun. Program organizovala Klapzubova jedenáctka
v modrých dresech. (Poděkování patří všem, kteří přišli, a taky
maminkám, které napekly a zpestřily tak nabídku občerstvení.)
Magda Krupová

ZŠ Salvátor
Recitační soutěž I. - SVČ Domeček
Ve čtvrtek 3. března se žáci naší školy zúčastnili recitační soutěže organizované SVČ Domeček. Úspěchu se dočkali Vojtěch
Heller ze 4. třídy a Jakub Vrána ze 7. třídy, oba získali ve velké konkurenci 3. místa a postupují do okresního kola. Ruben
Kuipers ze 3. třídy obdržel od poroty za svůj procítěný přednes
čestné uznání.
ZŠ Salvátor opět na Krásenském zvonečku
Přes delší pauzu se žáci naší školy díky p. učitelce Vránové v letošním roce zúčastnili také recitační soutěže Krásenský zvoneček, která proběhla ve dvou dnech v KZ ve Valašském Meziříčí.
Ve čtvrtek se dařilo Vendulce Janíkové ze 3. ročníku, která obsadila ve své kategorii 4. místo, a v pátek pak Jakubu Vránovi,
který si nakonec odnesl 3. místo. Všem recitátorům děkujeme
za reprezentaci školy.
A ještě jednou recitace
V pátek 15. 3. se v KZ ve Vsetíně uskutečnil již 23. ročník recitační soutěže Chrám i tvrz. Naši školu reprezentovalo pět žáků
a tři z nich se dočkali ocenění. Vendula Janíková ze 3. ročníku
získala v nejmladší kategorii čestné uznání, Vojtěch Heller ze
4. třídy obsadil ve druhé kategorii skvělé 1. místo a Jakub Vrána ze 7. ročníku získal v nejstarší kategorii žáků 7. - 9. tříd také
čestné uznání. Na výkony dvou neoceněných, Adélky Komendové a Marušky Olejníkové jsem byla rovněž pyšná. Všem žákům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a také za kamarádské
chování k sobě navzájem.
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Tento školní rok si již podruhé mohli žáci 5. ročníku vyzkoušet
práci policistů. Zúčastnili se totiž opět akce „Dětská dopravní policie“, kterou pořádá Besip ve spolupráci s policií. Hlídky
z naší školy byly tentokrát na ulici Mikoláše Alše, kde měřily radarem rychlost projíždějících vozidel, kontrolovaly přítomnost
alkoholu za volantem, technický stav a povinné vybavení. Řidiči,
ať už ukáznění či neukáznění, pak od dětí obdrželi vlastnoručně
vyrobené upomínkové předměty. I přes nepřízeň počasí se akce
setkala s velkým ohlasem u dětí, které si odnesly spoustu neopakovatelných zážitků.
Kateřina Janýšková

V úterý 5. dubna přálo počasí žákům 4. ročníku, kteří se vypravili na dopravní hřiště. (Všichni totiž pokračují v jarní přípravě
na plnění průkazu cyklisty.) Nejprve si v učebně připomněli
trochu teorie v podobě opakování dopravních značek a řešení
křižovatek a potom si na hřišti vyzkoušeli jízdu podle předpisů.
Magda Krupová

Na sv. Václava v Podlesí ve staré chalupě u Polanských v roce 1971: P. Ant. Hefka - farář, Al. Kratochvíl, P. Ant. Krejčířík SJ, P. Zmeškal,
p. Kašík, Dr. A. Vašica, p. Fr. Marek a rodina Polanská, Krupíkova a Střílkova. Foto: Josef Polanský.
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Vyprávění o historii
valašskomeziříčské farnosti
Jsou lidé, kteří se podrobně zajímají o historii našeho města.
Jedním z nich je pan Jindřich Zeť. Již dlouhá léta sbírá historické
fotografie a pohlednice naší farnosti. Uvítal jsem, že se chce
s námi o své znalosti podělit. Všichni, kdo mají zájem být přitom,
se mohou sejít v klubu seniorů na ulici Tolstého. Je to bývalý
pečovatelský dům. Ve velkém sále se ve středu 18. května ve
14.30 hodin bude konat toto setkání. Vyprávění bude doplněné
promítáním nejstarších fotografií. Uvidíme, jak vypadaly zvenku i uvnitř naše kostely a kaple před sto a více lety. Dozvíme
se něco i o zajímavých osobnostech naší dávné i nedávné historie (kněží, kostelníci atd.) Já sám se na tuto přednášku těším
a věřím, že si ji nenechají ujít ani ti, kdo se jen trochu zajímají
o historii našeho města a farnosti.
o. Pavel

Zašovská ulice - pohled od Vrbenského ulice

Že by nová sakrální stavba v našem městě?

Šalom. Ať zemřelí odpočívají v pokoji.
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S paní Věrou Sosnarovou, o které Jiří S. Kupka napsal knihu
Krvavé jahody. Foto: paní Plevová

Anonymní katolík
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Tak se jmenuje kniha známého francouzského producenta Thierry Bizota, který byl pozván v době, kdy prožíval tzv. krizi středního věku, na jakési katecheze. Zpočátku se tím vyloženě bavil,
všechno alespoň v duchu komentoval a zlehčoval. Přesto však

přišel i na další setkání. Až po několika katechezích si uvědomil,
že se s ním něco děje a že se na další setkání skoro těší. Když
po katechezích vzniklo společenství, on již dále touto cestou
nepokračoval. Nicméně i tato krátká zkušenost zasáhla do jeho
života takovým způsobem, že se opět vrátil k víře svého dětství
a postupně se stal praktikujícím katolíkem. Knížka se stala ve
Francii k velkému překvapení bestsellerem a také u nás ji vydalo Karmelitánské nakladatelství. Momentálně je tako kniha
u Zdeňka Adamce a také její jakési pokračování, ve kterém autor zveřejnil některé rozhovory, které po svém obrácení vedl se
svými čtenáři na internetu. Kniha se jmenuje Křesťan v záběhu.
o. Pavel

které obsahuje písně velikonoční a svatodušní. Jsem rád, že s
tímto novým albem skupina Oboroh přijede i do naší farnosti. Koncert se uskuteční v kostele sv. Jakuba v Krásně v sobotu
14. května v 15 hodin v předvečer Letnic. Dejte, prosím, vědět
všem, kdo znají Oboroh, a sami využijte této příležitosti. Vstupné je dobrovolné.
o. Pavel

Krvavé jahody

Vystoupí:
Dětský sbor Základní školy Salvátor Broučci
Basové G, Gymnázium Valašské Meziříčí
Smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka pod vedením Heleny
Hrachové
Sbor Hedvika, Valašské Meziříčí
Mužský pěvecký sbor Lumír, Vsetín
Mužský pěvecký sbor Beseda, Valašské Meziříčí

Ve dnech 15. až 17. března pobývala ve Valašském Meziříčí paní
Věra Sosnarová. Je to žena, která prožila a přežila gulag v Rusku.
V úterý 15. března se přišla v doprovodu paní Plevové podívat
do našeho kostela. K mému překvapení jsem zjistil, že bydlí
v Odrovicích. Je to sousední vesnice Pohořelic u Brna, kde jsem
byl coby bohoslovec v letech 1985-87 dva roky na vojně. Paní
Sosnarová chodí v neděli do stejného kostela, do kterého jsem
na svých vojenských vycházkách chodil i já. Je to kostel ve Cvrčovicích. Toto setkání v našem kostele na mě natolik zapůsobilo,
že jsem během následující středy přečetl celou knížku Krvavé
jahody, kterou o paní Sosnarové napsal Jiří Svetozár Kupka. Ve
čtvrtek 17. března jsem nelenil a vydal se ještě na přednášku, kterou měla v rámci programu křesťanské akademie paní
Sosnarová v KZ. Tato 85letá žena dokáže dvě hodiny povídat
o svých těžkých zážitcích a nebojí se všem říct, že za svou záchranu děkuje Pánu Bohu. Moc doporučuji, abyste si knížku Krvavé jahody přečetli, případně si můžete poslechnout na YouTube její přednášku, kterou natočilo Kartuziánské nakladatelství
při příležitosti vydání této knihy. Také si můžete poslechnout
krátkou reportáž o knize na stránkách Českého rozhlasu 2.
o. Pavel

Oboroh
Co je to oboroh? V mysliveckém slovníku byste se dočetli, že je
to zvláštní druh krmelce pro ptáky a lesní zvěř. Přesněji řečeno: Je to primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř
v zimě potravu a člověk útočiště v čase nepohody. Mnozí z vás
však dobře ví, že je to známá křesťanská hudební skupina, jejímž frontmanem je Slávek Klecandr. U nás je Oboroh známý
již od roku 1990, kdy postupně vydal dvě alba, na kterých jsou
zhudebněny především žalmy. I po tolika letech musím říct, že
se mi při modlitbě některých žalmů okamžitě vybaví melodie
z těchto alb. Později Oboroh i Slávek Klecandr natočili další
desky. Žalmy jsem však ještě dlouho poslouchal a především
při jízdě autem mi sloužily jako součást modlitby. V novějších
deskách Oborohu bylo podobných písní již méně. Kromě žalmů to byly některé duchovní písně ze starých kancionálů. A tak
jsem před několika lety Slávka poprosil, třeba jen o pracovní
nahrávku, těchto kancionálových písní s jednoduchým doprovodem kytary, abych je mohl používat opět jako součást modlitby. K mému překvapení pak skupina Oboroh postupně vydala
dvě desky, na nichž jsou kromě těchto písní i některé novější.
Jedná se o album adventně-vánoční Znovu poprvé a o album
postní Šel přes potok Cedron. Teď už je na spadnutí album třetí,

Festival duchovní písně
se uskuteční 30. dubna 2016 ve 14.30 hodin ve farním kostele
ve Valašském Meziříčí.

Na závěr zazní společná skladba všech sborů Ave verum corpus od W. A. Mozarta.

Vandrovali hudci
Tak se jmenoval koncert, ve kterém v kulturním domě v Zašové
vystoupili Vlasta Redl a Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Získal jsem
jeden z posledních lístků a vůbec jsem toho nelitoval. Chci se
nyní podělit o několik dojmů.
Velmi mě překvapil Vlasta Redl, když na samém počátku vzpomněl Fábu Žilinského, kterého jsem tentýž den pohřbíval. Vlasta Redl s humorem sobě vlastním řekl: Dnes měl pohřeb Fába
Žilinský, kterému jsem za mnohé vděčný. Mimo jiné za několik
zásad, kterými jsem se coby profesionální hudebník mohl vždy
řídit: Za prvé, při hraní a zpívání se nemrač. Za druhé, když hraješ, přijď vždycky jakžtakž včas. Za třetí, nikdy nehrej zadarmo;
a hned nato zahrál na klávesách zemřelému slavnostní fanfáru,
při které pohlédl vzhůru. Jsem rád, že tuto informaci zde mohu
uveřejnit, protože jsem na pohřbu, částečně z nevědomosti,
tuto zálibu Fabiána Žilinského ve hraní a ve zpěvu, nezmínil.
Většina farníků ví, že s ním odešla valašská hudební legenda.
Hradišťan mě potěšil tím, že do programu zařadil několik písní
z posledního alba Vteřiny křehké. Řekl bych, že ty, které mám
nejvíce rád. Proto bych chtěl znovu povzbudit ty, kdo mají hudbu Hradišťanu a Jiřího Pavlici rádi, aby si toto album pořídili, pokud ho ještě neslyšeli. Nebudete litovat, ty písně jsou opravdu
výjimečné.
Velmi působivý byl závěr koncertu. Po několika přídavcích uvedl Vlasta Redl poslední píseň. Píseň se jmenuje „Smrti“ a Vlasta
podotkl: „Uznejte, že by bylo trapné nás po této písni ještě vytleskávat. Byli bychom první skupina, která by hrála i po smrti.“
O to působivější byl závěr, když po závěrečných slovech písně
nastalo ticho. Píseň končí slovy: „Jsem dlužen každému a nejvíce jednému: Pánu Bohu svému.“
o. Pavel
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Sňatek nebo volný svazek?
pokračování ze strany 6
Nad otázkou: „Proč se dnes mladí nechtějí brát?“ se zamýšlí
i sociolog Zygmunt Bauman ve své knize „Tekutá láska. O křehkosti lidských pout“. Hlavní příčinu vidí ve vlivu dnešní konzumní společnosti. Podle Baumana jsou lidé dnes znejistěni, cítí se
opuštění a připadají si jako věci na jedno použití. Touží po sounáležitosti a bezpečí, které jim přinášejí druzí, na něž se mohou
v těžkých chvílích spolehnout. Proto prahnou po navázání vztahu, ale na druhou stranu se obávají trvalosti svazku. Mají strach,
že pro ně manželství bude přítěží a bude na ně vyvíjen tlak, který nebudou schopni ani ochotni snášet. Mimo to ztrácejí svobodu pro navázání jiného vztahu. Proto se místo o vztahu hovoří
o navazování kontaktu nebo o propojení, kdy člověk navazuje
mnoho kontaktů, připojuje se a odpojuje, aniž by se zbavil své
úzkosti ze samoty. K tomu být k někomu poután chybí v dnešní
době čas a hlavně trpělivost. Svět ovlivnil konzum, který vztahy proměnil ve zboží, které lidé buď berou, nechají být nebo
vrátí. Proto lidé ke vztahům přistupují, co se týče jejich výhod
a nevýhod, jako k investicím. Když investují do vztahu, očekávají pocit bezpečí a uspokojení. Současné pojetí sexuality však
relativizuje věrnost. Pochyby o věrnosti druhého partnera vyvolávají nejistotu, která je pro člověka nepříjemná a snaží se jí
zbavit. Láska je majetnická, což v druhých vyvolává odpor, díky
kterému lidé zakoušejí neporozumění, a tím i obávanou odloučenost a samotu. Dnešní vztahy jsou chápány konzumně. Když
se nehodí nebo jsou na obtíž, tak se vyhodí. Chybí věrnost, úcta
a zodpovědnost. Východisko vidí Bauman v překonání vlastního
strachu a sobectví a odvaze vstoupit do trvalého vztahu: „Tam,
kde není odvaha a pokora, nikdy není láska.“
Vstup do manželství? Proč ano?
Větší stabilita párů (podle výzkumů jsou páry, které před svatbou žily v nesezdaném soužití, méně stabilní a mají vyšší rozvodnost než páry, které vstoupily do manželství přímo).
Uzavření smlouvy – svatebního slibu:
• Pro ženu znamená: pocit jistoty, ochrany a opory muže
• Pro muže znamená: prohlášení, že se rozhodl pro tuto a žádnou jinou, je jeho, patří k němu
• Rituál, který zpečetí změnu partnerského vztahu
• Ohraničuje čas před svatbou a po svatbě a umožňuje, aby se
z „já a ty“ stalo „my“
• Jasné sdělení na veřejnost (že se partneři rozhodli jeden pro
druhého a chtějí společně žít)
• Opora při překonávání těžkostí (které si mohou manželé způsobit navzájem, i těch, které život přináší)
• Větší potenciál k překonávání krizí
Možnost, aby děti vyrůstaly v úplné rodině, s matkou a otcem.
Pro časopis Život farností vybrala katechetka Ludmila Vránová

Vzpomínky na májové
Pocházíme z generace, kdy májové pobožnosti bývaly denně
a jako mládež jsme se těšili na vše, co jsme na májové prožili (zpěv, čtení, básničky dětí, modlitby, litanie, zpěv mladých).
Proto jsme se rozhodli poslední májový týden loňského roku
navštívit kapličky v naší farnosti (Krhová, Hrachovec, Podlesí
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a Poličná). Průběh těchto májových pobožností nám přinesl
vzpomínky na mladá léta. Jediné, co nás zklamalo, byla malá
účast věřících. Doufáme, že letos budou májové probíhat zase
ve všech kapličkách a že se některých také zúčastníme. Chtěli
bychom tímto povzbudit věřící (nejen naše ročníky), aby někdy
zavítali do těchto kapliček třeba ve dnech, kdy ve farním kostele není pobožnost a prožili májovou trochu jinak.
Manželé Pitrunovi st.

Nejčtenější knihy z farní knihovny
Nejčtenější knihy z farní knihovny za poslední rok:
Immaculée Ilibagiza:
			
			
			
			

Přežila jsem
Odpustila jsem
Růženec mi zachránil život
Naše paní z Kibeho
Chlapec, který se setkal s Ježíšem

Lidia Czyź:		

Silnější než smrt

Marek Orko Vácha:
			
			
			

Tančící skály
Šestá cesta
Neumělcům života
Místo, na němž stojíš

Tomáš Halík:		
			

Žít s tajemstvím
Stromu zbývá naděje

Většina knih o papeži Františkovi
Časopis Rodinný život

Upozornění pro poutníky do Krakova
Pro každého poutníka staršího 15 let je připraven balíček v hodnotě 200 Kč. Každý, kdo se přihlásil, ať co nejdříve 200 Kč přinese na faru (v Lešné do zákristie). Takto potvrdí svou účast na
národní pouti k Božímu milosrdenství. Farnost tyto peníze odešle České biskupské konferenci. Doprava (asi 500 Kč) se bude
hradit přímo v autobuse.
o. Pavel

Mé srdce jde s vámi
Deset tisíc členů Neokatechumenátní cesty se dne 18. března
2016 zúčastnilo audience papeže Františka ve vatikánské Aule
Pavla VI. Hned v úvodu papež pozdravil misionáře z tohoto hnutí:
„Zvláštní pozdrav těm, kdo jsou na odjezdu! Přijali jste povolání
evangelizovat: dobrořečím za to Pánu, za dar Cesty a za dar každého z vás.“
Na Neokatechumenátní cestě se rozhodují pro odchod na misie
celé rodiny. Jejich odvahu a naprosté spolehnutí na Boží Prozřetelnost dokládá i to, že o místě svého působení nerozhodují,
nýbrž je losují. Papež dnes vyslal na misie ad gentes 56 skupin,
tvořených 270 rodinami s více než 1500 dětmi. Misijní skupiny
po zhruba čtyřiceti lidech zamíří do všech kontinentů (30 do
Evropy, 14 do Asie, 6 do Afriky, 4 do Oceánie a 2 do Ameriky).

František se v promluvě zaměřil na tři pojmy z evangelia, které
misionáři převzali z jeho rukou: jednota, sláva a svět. Jednota
učedníků je Ježíšovým posledním přáním před jeho utrpením.
Přeje si, aby církev žila ve společenství, zdůraznil papež:
„Nepřítel Boha a člověka, ďábel, nic nezmůže proti evangeliu,
proti pokorné síle modlitby a svátostí, ale může velmi mnoho
uškodit církvi, když se pokouší svést naše lidství. Vyvolává předsudky, posuzování druhých, uzavřenost a roztržky. On sám je tím,
kdo rozděluje, a začíná často od toho, že nám podsouvá, že jsme
dobří, ba možná lepší než ostatní. Tak si připravuje půdu k rozsévání sváru. Je to pokušení přítomné ve všech společenstvích
a dokáže se vloudit i do nejkrásnějších charismat.“
František připomněl, že spiritualita neokatechumenátu se odvíjí z obnovy vlastního křtu. Cestou k uchování každého charismatu před uzavřeností do exkluzivnosti je pokorná a poslušná
jednota, zdůraznil papež. Tam, kde nechybí, Duch svatý nepřestává působit.
„Je vždy nezbytné bdít nad charismatem, očišťovat ho od případných lidských excesů skrze úsilí o jednotu se všemi a o poslušnost církvi. Takto žijeme v církvi a s církví; takto zůstáváme
poslušnými dětmi „Svaté hierarchické matky církve“, „s duchem
připraveným a odhodlaným“ k poslání (srov. Sv. Ignác z Loyoly,
Duchovní cvičení, 353).“

končil papež František svou promluvu k členům Neokatechumenátní cesty.
Také v České republice bude první takováto misie ad gentes
v čekobudějovické diecézi, konkrétně přímo v Českých Budějovicích. Na žádost českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila přijdou na tuto misii čtyři rodiny. Dvě rodiny jsou z Itálie,
jedna ze Španělska a jedna z Chorvatska. Spolu s nimi bude také
kněz, který ještě nebyl určen, proto misijní kříž přebíral v Římě
kněz ze skupiny katechistů zodpovědných za Českou republiku
O. Janez Bokavšek, Slovinec původem z Ljubljany, kterého mnozí znáte.
www.radiovaticana.cz a redakce ŽF

Modlitba papeže Františka
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Papež František se zastavil nad významem výroku, že církev je
naše Matka. Tak jako nesou děti podobu své maminky, tak se
také my všichni podobáme své Matce Církvi. „Ježíš nejenom
založil církev pro nás, ale založil také nás jako církev,“ zdůraznil
papež.

Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“

„V ní jsme znovuzrozeni, ona nás sytí Chlebem života, od ní dostáváme slova života, je nám odpouštěno a jsme doprovázeni
domů. Toto je plodnost církve, která je Matka, nikoli organizace,
která hledá adepty, či skupina řídící se logikou svých idejí, nýbrž
Matka, předávající život, který sama obdržela od Ježíše.“

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Také o „slávě“ mluví Ježíš krátce před svým utrpením, když
oznamuje, že bude „oslaven“. Boží sláva se však zjevuje na kříži,
je to sláva paradoxní, bez rozruchu, bez zisku a bez aplausu, pokračoval František.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.

„Stejně tak je také Matka církev plodná, když následuje milosrdnou Boží lásku, která se nabízí, ale nikdy se nevnucuje. Je pokorná, působí jako déšť svlažující zemi, jako vzduch, jenž dýcháme,
jako semínko, které přináší plody v tichosti. Kdo zvěstuje lásku
nemůže než činit tak stylem lásce vlastním.“
Bůh nesnáší světskost, ale miluje svět, který stvořil, miluje své
děti ve světě, takové jaké jsou, tam, kde žijí, i když jsou „vzdálené“, pokračoval František v poslední části své promluvy pro
neokatechumenátní hnutí. Vybízel misionáře, aby v místních
kulturách dokázali rozpoznávat zárodky milosti, kterou Duch již
zasel, nesnažili se mechanicky přesazovat modely vzaté odjinud
a rozsévali základní poselství evangelia.
„Evangelizace celých rodin, které žijí v jednotě a prostotě, je
sama o sobě hlásáním života, krásným svědectvím, za které vám
velmi děkuji. (...) Já zůstávám tady, ale mé srdce jde s vámi“

Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
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INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách farnost-valmez.cz
MŠE SVATÁ PRO MALÉ DĚTI bude ve čtvrtek 28. dubna v 17.00
hodin ve farním kostele.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ budou v pondělí, ve středu a v pátek po večerní mši svaté (to je asi v 19.00
hodin). V neděli bude májová pobožnost v 18.00 hodin, tj. půl
hodiny před večerní mší svatou. První májová bude v neděli
1. května.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budou také každý den v 18.00 hodin
v kapli v Hrachovci a v 18.30 hodin v kapli v Krhové a v Poličné.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V LEŠNÉ budou ve čtvrtek po mši svaté
a v pátek v 17.15 hodin i se sv. přijímáním.
DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY je v neděli
1. května.
SLOVO ŽIVOTA (Hnutí Focolare) bude v pondělí 2. a 16. května
po večerní mši svaté na faře.
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ je ve čtvrtek 5. května.
Mše svatá ve farním kostele ve Valašském Meziříčí bude v 6.30,
8.00 a mimořádně i v 18.30 hodin, v Lešné v 17.15 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI KVĚTNU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ. Po
ranní i večerní mši svaté bude obvyklá pobožnost k Srdci Páně.
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po celý den s možností tiché adorace. Výstav může být přerušen v případě pohřbu.
Ukončen bude v 18.00 hodin. Po večerní mši svaté v 19.45 hodin bude následovat společná hodinová adorace se zpěvy před
Nejsvětější svátostí. Tichá adorace pak bude pokračovat po celou noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI KVĚTNU - 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.
DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO začíná v pátek 6. května.
SVATODUŠNÍ VIGILIE se uskuteční v sobotu 14. května v 19.00
hodin v našem farním kostele. Bohoslužba slova (6 čtení), obnova biřmovacích závazků a eucharistie. Hudbu a čtení z Písma
svatého zajišťuje Neokatechumenát. Po vigilii bude malé pohoštění na faře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.
DIECÉZNÍ POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI V OLOMOUCKÉ
KATEDRÁLE se uskuteční v sobotu 7. května v 10.00 hodin. Použijte soukromých nebo veřejných dopravních prostředků.
Mše svatá ke cti sv. Floriána za živé a zemřelé hasiče bude v sobotu 7. května v 16.00 hodin v kapli v Hrachovci.
DEN MATEK A ZÁROVEŇ DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY je v neděli 8. května.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO bude v pátek 13. května
v 18.30 hodin.
MINISTRANSKÝ DEN se uskuteční v sobotu 14. 5. v Olomouci.
XIV. POUŤ PODNIKATELŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ V SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
se uskuteční v sobotu 14. května 2016. Mši svatou v 10.15 hodin bude slavit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
EKUMENICKÝ VEČER CHVAL s přáteli a příznivci Komunity blahoslavenství bude v pátek 27. května v 19.30 hodin v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí.
SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ VE VALAŠSKÉM
MEZIŘÍČÍ bude v neděli 22. května v 9.30 hodin.
SVÁTOST SMÍŘENÍ pro děti, které půjdou poprvé ke svatému
přijímání, případně jejich rodiče a příbuzné bude ve dvou skupinách v sobotu 21. května od 8.00 hodin a od 10.00 hodin.
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SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V LEŠNÉ bude v neděli 5. června v 10.00 hodin. V Jasenici bude mše svatá v 8.30
hodin.
XIV. POUŤ VČELAŘŮ NA SVATÉM HOSTÝNĚ se uskuteční ve
dnech 21. až 22. května. Pontifikální mše svatá bude v neděli
22. května v 10.15 hodin.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ je ve čtvrtek 26. května. Mše
svatá bude ráno v 6.30 hodin a v 8.00 hodin a mimořádně i večer v 18.30 hodin. Po mši svaté večer bude výstav Nejsvětější
svátosti oltářní do 20.15 hodin.
V NEDĚLI 29. KVĚTNA SE USKUTEČNÍ EUCHARISTICKÉ PROCESÍ
PO MŠI SVATÉ V 8.00 HODIN NA NÁMĚSTÍ. Další mše svatá
bude začínat v 10.00 hodin.
NÁRODNÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ DO KRAKOVA se
bude konat v sobotu 28. května. Odjezd autobusu bude v 5.00
hodin z autobusového nádraží. Cena asi 700 Kč. V ceně je zahrnut poutnický balíček v hodnotě 200 Kč pro osoby starší 15 let.
NOC KOSTELŮ se uskuteční v pátek 10. června.

Mariánské informace
• V úterý 31. května 2016 je plánováno v našem kostele při oblastním setkání Světového apoštolátu Fatimy přípravné a kontaktní setkání v rámci blížícího se Jubilea 100 let Fatimy 2017.
V programu, který povede P. Pavel Dokládal a Ing. Hana Frančáková zazní především informace o konání aktivit souvisejících
s tímto Jubileem. Začátek v 16.00 hodin. Setkání bude ukončeno mší svatou.
Václav Chládek

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Petr Schmidt
Petra Tereza Bičánková
Lucie Pupíková
Iva Marie Indráková

Štěpán František Lev
Šimon Bártek
Benjamin Štěpančík
Eliáš Adamec

Lešná
Michaela Löfflerová

Ondřej Löffler

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Alena Hlavicová *23. 5. 1947 †9. 3. 2016, Bystřička 309
Anna Jemelíková *10. 8. 1939 †13. 3. 2016, Králova 924
Fabián Žilinský *20. 1. 1933 †22. 3. 2016, Poličná 12
František Černoch *16. 4. 1943 †27. 3. 2016, Krhová 405
Ladislav Zelenka *28. 7. 1941 †31. 3. 2016, Seifertova 695
Zdeňka Válková *23. 5. 1926 †4. 4. 2016, Sokolská 1095

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

Toulky okolím Lešné
Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete (Lk 11, 9)

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá (Lk 11, 10)
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Svatá Faustyna
o modlitbě
Modlitbou se duše vyzbrojuje ke každému druhu boje. Ať je duše v jakémkoli
stavu, má se modlit. Musí se modlit duše
čistá a krásná, neboť by jinak ztratila
svou krásu; musí se modlit duše usilující
o tuto čistotu, neboť jinak by jí nedosáhla. Modlit se musí duše sotva obrácená,
jinak by opět upadla. Musí se modlit
duše hříšná, ponořená v hříších, aby
mohla povstat. A neexistuje duše, která
by se nemusela modlit, protože veškerá
milost k nám přichází skrze modlitbu.
Vzpomínám si, že nejvíce světla jsem
dostala na adoracích, které jsem konala
denně půl hodiny po celou dobu postní před Nejsvětější svátostí oltářní (...)
V této době jsem hlouběji poznala sebe
i Boha (…)
Ať si je duše vědoma, že k tomu, aby se
mohla modlit a vytrvat v modlitbě, se
musí vyzbrojit trpělivostí a statečně překonávat vnější i vnitřní obtíže. Vnitřní obtíže – nechuť, vyprahlost, těžkopádnost,
pokušení; vnější – lidské mínění a dodržení času vyhrazeného k modlitbě.
(Deníček 146, 147)
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