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autoři: Emanuel Míšek a Josef Fojta

1

Benefiční koncert ZŠ Salvátor 18. dubna 2016
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Poděkování paní učitelce
Žanetě Bezděkové

Na první stránce jste si mohli přečíst píseň, kterou nedávno zpívali naši Broučci na benefičním koncertu i na akademii ZŠ Salvátor. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat paní učitelce Bezděkové za všechno, co v uplynulých letech pro naši školu a pro
naši farnost udělala. Jednak to byly všechny krásné koncerty
Broučků, pak také nezapomenutelné divadelní ztvárnění pohádky Lotrando a Zubejda, příběh Neobyčejné vánoční noci atd.
atd. Pokud budu psát za sebe, pro mě byla největším zážitkem
a zároveň splněným snem Popelka Nazaretská (Renč – Petrů).
Protože paní učitelka z naší školy odchází, chtěl bych jí také popřát, aby se jí v životě dále dařilo. (Prozradím, že bude brzy babičkou). Ve skrytu duše doufám, že dále povede naše Broučky
a Brouky, ze kterých se stalo občanské sdružení.
Ještě chci poděkovat všem, kdo našim Broučkům tak obětavě
pomáhali (Janě Bezděkové, Žanetě Grygarové, všem sólistům
na různé nástroje, rodičům Broučků atd.)
o. Pavel

Poděkování paní učitelce
Lence Adámkové
Když už jsme u toho děkování, s naší církevní školou se loučí
také paní učitelka Adámková. Také jí jsem chtěl poděkovat za
vše, co pro školu udělala. Myslím si, že jako málokdo dokázala skloubit autoritu, schopnost děti něco naučit a zároveň být
oblíbenou učitelkou. Bylo pro mě dojemné, když jsem někdy
slyšel, že i žáci 6. nebo 7. třídy rádi chodí do školy. Přeji jí, aby
i na novém místě mohla dále tyto schopnosti uplatňovat.
o. Pavel

Ukradené zvony
(Ze spisu Vývoj křesťanství a náboženského života ve farnosti Lešná u Valašského Meziříčí, podle farních kronik zpracoval
Miroslav Kostiha)
Rok 1917 je ve farní kronice nazván rokem bídy. Na co se člověk
podívá, všechno je drahé, až na jedno, zemědělskou práci, která se málo platí. Co se na našich polích urodilo, bylo okamžitě
zabaveno. Veškeré potraviny jsou na lístky. Doba je tak zlá, že
kolikrát na faře není ani kousek chleba a mnohdy je pan farář
rád, když mu někdo něco daroval. Bída však zachvátila všechny.
Nedostatek se projevil ve všem.
Jak v potravinách, tak i ostatních výrobcích. Dokonce bylo zakázáno o Dušičkách svítit na hrobech, aby se ušetřilo svítiva. Proto v tomto roce hoří pouze dvě kostelní svíce u hlavního kříže
na hřbitově. Co však farníci nejtíživěji nesli, bylo uloupení kostelních zvonů, památky po předcích. Dne 2. května byl odebrán
zvon sv. Jan o váze 560 kg, za náhradu 2 258 K a v měsíci září
další zvon sv. Valentin o váze 261 kg za 1 044 K. Největší zvon
měl být také odebrán, ale ten pan farář zachránil úplatkem za
1 q bílé mouky, což v té době nebylo žádnou maličkostí. Byly to
okamžiky velmi bolestné.
Rok 1942 – 22. března byl ustanoven správcem farnosti P. František Neiser. Je to opět rok, kdy probíhá sbírání zvonů, avšak
s tím rozdílem, že je to bez náhrady. Když se o tom obec dozvěděla, podává starosta Mališ žádost na okresní úřad o za-

chování památného zvonu sv. Michala o váze 1250 kg, litého
v roce 1731. Odpověď však nepřichází. K tomuto hroznému činu
dochází před Velikonocemi, kdy přijíždí stavitel Malý, tři auta
s jeřábem a potřebnými dělníky. Starosta Mališ svolává všechny zástupce obcí, aby společně trvaly na zachování uvedeného
zvonu. Stavitel Malý však o tom nechce ani slyšet. Telefonuje
se na okresní úřad a po krátké době přijíždí komisař Máca a
ten navrhuje, aby šli intervenovat k patronu kostela, hraběti
Kinskému, který jako Němec a důstojník by se mohl přimluvit.
Ten ihned telefonuje na zemský úřad do Brna, odkud dostává
zprávu, aby tam byla dána písemná žádost. Zatím do vyřízení
má zůstat zvon zachován. Sebrány však byly dva velké zvony a
umíráček. Sám hrabě Kinský jede se žádostí do Brna, odkud přiváží rozhodnutí, že zvon nesoucí jméno svatý Michael zůstane
zachován. Nepodařilo se však zjistit, co se stalo s odvezenými
zvony, kde ukončily svoji cestu. Snad v Hamburku.

Nové zvony pro Lešnou

Léta tedy zvonil v Lešné jenom jeden zvon. Byl předělán na
elektrický pohon a zvonil automaticky. Při těchto úpravách bylo
vytvořeno pro zvon nové závěsné zařízení. To však se časem
ukázalo jako nevyhovující. Před několika léty nás někdo varoval,
že pokud budeme zvonit dále, může dojít nejen k pádu zvonu
a jeho poškození, ale také k narušení statiky věže. Zvonit se
tedy v Lešné přestalo. Jenom při pohřebním průvodu a na velké
svátky se krátce zvuk zvonu ozval. Přiznám se, že mi to bylo líto.
Hlas historického zvonu je opravdu majestátní.
Opravy jsem se dost obával. Nešlo jen o cenu, ale také o technické možnosti. Za tímto účelem proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma Boroko. Tato firma úzce spolupracuje se známou zvonařskou firmou paní Dytrychové z Brodku u Přerova.
Dnes mohu konstatovat, že byla odvedena velmi kvalitní práce.
Pro zvon byl vytvořen nový závěs, cela konstrukce zvonové stolice byla zpevněna a zajištěna. Velmi příjemným překvapením
byla cena této akce. Málokdy se podaří, aby firma udělala zakázku za cenu menší, než byl předpokládaný odhad. Navíc nám
firma Boroko pod vedením pana Bouchala, udělala ve věži i pořádek. Jeden háček to však mělo. Kampanolog naši arcidiecéze
nedovolil, aby byl zvon poháněn elektrickým pohonem. Časem
by to mohlo zvon poškodit. Bylo tedy nutné najít zvoníky, kteří
budou zvonit ručně. Děkuji panu Holíkovi, že se toho ujal, a že
náš zvon zvoní při pohřbech a před nedělní mši svatou.
Tyto skutečnosti nás směřovaly k jedinému řešení a pokračování této akce: Ve věži je místo ještě pro dva zvony. Ty by
mohly být na elektrický pohon a mohly by zvonit po nastavení
pravidelně před každou bohoslužbou a také třikrát denně, jak
bývalo zvykem. Farníky jsem seznámil s tímto návrhem, který
byl všeobecně přijat. Také cena byla akceptována: Materiál a
odlití nových zvonů asi půl miliónu, montáž, upevnění, závěsné
zařízení, elektrický pohon a automatické nastavování a zapínání
zvonů asi 200 000 Kč. Dohromady tedy 700 000 Kč. Obec přislíbila částku 100 000. V rámci této opravy bude instalován nový
věžní hodinový stroj při využití stávajícího ciferníku.
Věřící v Lešné se mohli vyjádřit k tomu, jak se budou zvony
jmenovat. Navrhl jsem, aby se prostřední zvon jmenoval Milosrdenství (Misericordia - latinsky) a nejmenší podle svaté Faustyny. To vše hlavně proto, že prožíváme Svatý rok milosrdenství.
Většina farníků rozhodla, aby byly zachovány původní názvy
zvonů podle dvou bočních kaplí kostela: sv. Jan Nepomucký a
sv. Valentín.
Ve čtvrtek 12. května jsem navštívil se starostou Jaromírem
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Zavadilem a s technickým administrátorem našeho děkanátu
Josefem Kundrátem zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova a dohodli jsme potřebné náležitosti paní Letícii Dytrychovou. Dá-li
Pán, na podzim by mohlo proběhnout svěcení dvou nových
zvonů. Ty budou nějaký čas vystaveny v našem kostele v Lešné.
Při této příležitosti budou vyrobeny pamětní zvonečky, které si
může kdokoliv objednat na památku. Už teď zvu všechny čtenáře na slavnost svěcení.
Na straně 15 je několik fotografií z dílny paní Dytrychové.
Obrázek 1: Výroba zvonů
Obrázek 2 a 3: Tak velký bude přibližně náš prostřední zvon
sv. Jan Nepomucký
Obrázek 4. Tak tento zvon „vypadá“ dnes. Jedná se o výrobu
formy.
Obrázek 5. Z těchto zvonečků bude vybrána jedna velikost. Farníci si mohou objednat pamětní zvoneček.
o Pavel

Rozhovory s nově pokřtěnými
Letos o Velikonoční vigilii jsem pokřtil tři dospělé. Dvěma z nich
jsem prozatím položil několik otázek.
Můžete se nám představit?
Jmenuji se Petra Bičánková, letos mi bude 35 let, bydlím ve Valašském Meziříčí, jsem vdaná a mám dvě děti.
Z jakého prostředí pocházíte?
Vyrůstala jsem v úplné harmonické rodině, mám ještě starší
sestru a dva mladší bratry. Otec víru a křesťanství naprosto odmítal. Maminka pochází z věřící rodiny, ale nepraktikující. Pro
klid v rodině s námi o víře nikdy nemluvila. Určitým duchovním
probuzením byl pro mě rok 1990, v televizi probíhaly zprávy
z první návštěvy Jana Pavla II. v ČR a já dodnes vzpomínám, jak
mě ten muž na první pohled okouzlil. Letní prázdniny toho roku
jsem většinou trávila u babičky, s níž jsem si o víře povídala, ona
vzpomínala na dětství, na pana faráře a náboženství. Dál se má
víra neprohlubovala a čím dál víc se ze mě stával člověk nevěřící. Nechápala jsem, jak někdo může věřit, když věda dokazuje vznik a vývoj života na Zemi. Přišlo mi to směšné. Dnes se
omlouvám, že jsem kritizovala něco, o čem jsem neměla vůbec
žádné znalosti, jen povrchní názor.
Co Vás přivedlo na myšlenku na křest? Co bylo prvotním impulzem?
Kolem 30. roku jsem se začala opět duchovně probouzet. Zcela
výjimečné je pro mě datum 27. 4. 2014. Ten den jsem jela s manželem na Sv. Hostýn. Podotýkám, že jsem tam předtím asi 20 let
nebyla. Bylo to v den svatořečení Jana Pavla II., v neděli Božího
milosrdenství. Po cestě zpět k autu mi přišla myšlenka, abych
se nechala pokřtít. Když jsem to řekla manželovi, jen nechápavě
zakroutil hlavou. Manžel je pokřtěný, ale nevěřící. Sama jsem se
musela ujistit, jestli to není nějaký můj rozmar, tak jsem tomu
dala volný průběh, četla, získávala informace a zjistila jsem, že
má touha spojit svůj život s Pánem je čím dál hlubší. Až po roce
jsem se setkala naším farářem, Pavlem Stefanem.
Jak jste prožívala přípravu na křest? Co Vám pomáhalo?
Období přípravy na křest pro mě nebylo příliš jednoduché. Nerada na sebe upoutávám pozornost, což se mi v té době příliš
nedařilo. Nakonec mi to přišlo až humorné, že mě snad Pán
zkouší, abych viděla, co všechno vydržím. Člověk si až zpětně
uvědomí, že některé „těžkosti“ jsou vlastně darem, a já nakonec děkovala Bohu za jeho milosrdenství. Velkou radostí mi
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byly chvíle, které jsem prožívala během bohoslužeb a adorací.
Dávaly mi pocit klidu a zároveň povzbuzení.
Pro mě dvě nejvzácnější události, které se odehrály v době přípravy na křest, jsou obřad v olomoucké katedrále a dovezení
vody z Jordánu.
V katedrále v Olomouci jsem byla poprvé. Byl to pro mě velmi silný zážitek, pocítila jsem tam obrovský klid a bezpečí jako
malé dítě v náručí své matky. Když jsem si prohlížela tabule s fotografiemi Jana Pavla II. a Matky Terezy, oslovil otce Pavla a mě
novinář a požádal nás o rozhovor. Nejdřív mě tím zaskočil, ale
okamžitě mi blesklo hlavou, že to určitě není náhoda, má to
tak být a s rozhovorem jsem souhlasila. Bohoslužba a promluva
arcibiskupa Graubnera byla pro mě balzámem na duši.
Na samém závěru, 14 dní před křtem, odjela má kolegyně do
Izraele. Jen tak jsem utrousila, že by mi udělalo radost, kdybych
mohla být pokřtěna vodou z Jordánu. Ona se usmála, že na Zelený čtvrtek bude zpátky. Nakonec mi ji opravdu dovezla, přesně ve 12 hodin na Velký pátek mi volala, že má pro mě vodu!
Já tomu nemohla uvěřit. Budu pokřtěna vodou z řeky Jordán,
v roce Božího milosrdenství, nechápala jsem, že se mi dostává
tolik milosrdenství .
Jak jste prožili křest a období po něm?
Křest byl pro mě velmi silným zážitkem. Připadala jsem si jako
ve snu, vnitřně jsem se celá chvěla. Na konci mi moji blízcí gratulovali, předávali květiny, od maminky, sestry a tchýně jsem
dostala řetízek s křížkem na památku. Cítila jsem se jako vítěz.
Pak mi velmi příjemně, přátelsky stiskl ruku rodinný přítel a řekl,
tak vítej mezi nás! Tou větou mě překvapil. Najednou mi došlo
mé znovuzrození. Patřím k vyvoleným . Doma jsem nemohla
dlouho usnout, a když jsem usnula, celé jsem to ve snu prožívala znovu. Druhý den jsem si připadala jako po náročné oslavě.
Byla jsem hrozně unavená. Ráno jsem šla na mši a k přijímání.
Cítila jsem se velmi zvláštně. Celý rok jsem se na lidi v kostele
dívala, jak si chodí pro eucharistii, a když jsem si pro ni konečně
mohla jít také, vnitřně jsem se ptala, jestli si to všechno vůbec
zasloužím. Jsem velmi šťastná!
Jak vidíte svou budoucnost, co se týká víry?
Nyní mě čeká obnova manželského slibu. Těsně před křtem
jsem si dala předsevzetí, že pokud mě čeká nový život, tak musím něco udělat i pro zlepšení svého manželství. S manželem
jsme nakonec došli k závěru, že projít znovu obřadem může
být pro nás posilou i sblížením. Po skoro 13 letech manželství
a 18 letech, co se známe, si znovu slíbit lásku a věrnost, to za
to stojí.
Dále bych se chtěla vzdělávat ve víře, udržet si svůj pravidelný
večerní rituál, kdy se věnuji modlitbě, čtení z Písma a na podzim
začít přípravu na biřmování. Radostí mi je i pravidelné duchovní setkání s klienty v Charitě, které vede má kolegyně dvakrát
měsíčně. Čteme si příběhy, Písmo, předáváme si své zkušenosti.
Jsem za tyto chvíle vděčná. Doufám, že má víra bude mít pozitivní vliv na lidi v mém okolí a hlavně na mou rodinu.
Závěrem bych chtěla poděkovat otci Pavlovi za jeho vedení,
kdyby nenastaly určité okolnosti, myslím, že bych nebyla tam,
kde jsem. Děkuji své kmotře, neboť každé naše setkání mi přinášelo mnoho pozitivního do života. Ona má velký podíl na
změnách, které v mém životě právě probíhají. Děkuji také svému manželovi, že mi je v životě stále velkou oporou, nebrání mi
v mých plánech a má se mnou trpělivost. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě sobotní Velikonoční vigilie, byl to pro mě
mimořádný zážitek.
Děkuji!

I druhé pokřtěné jsme položili stejné otázky:
Můžete se nám představit?
Jmenuji se Lucie Pupíková, je mi 28 let a jsem svobodná.
Z jakého prostředí pocházíte?
Můj otec je pokřtěný, ale nevěří v Boha. Moje maminka není
pokřtěná, sestra také není pokřtěná. Můj bratr se nechal pokřtít až v dospělosti.
Co vás přivedlo na myšlenku na křest? Co bylo tím prvním impulzem?
Myšlenku na křest jsem měla dlouho. A víc mě utvrdilo, když
vidím u mého bratra, že s Boží vůlí jde všechno jednoduše.
Jak jste prožívala přípravu na křest? Co vám pomáhalo?
Přípravu jsem prožívala trošku s nervozním pocitem, ale skvěle
jsem to zvládla. Pomáhala mně má kmotra, že chodila na celou
přípravu se mnou, je mi stále oporou.
Jak jste prožila křest a období po něm?
Čekání na křest bylo strašně dlouhé a byla jsem nervozní. Ten
zlý se ve mně pral, ale prohrál. Svět po křtu vidím úplně jinak,
s láskou Boží je to vše snadnější. Po křtu jsem jiný člověk, jsem
klidná a vyrovnaná.
Jak vidíte svou budoucnost, co se týká víry?
Vidím to tak, že půjdu dál ve víře a nechám se biřmovat.

Slovo života na květen 2016
„Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on – Bůh s
nimi – bude jejich Bohem. “ (Zj 21,3)
Toto bylo vždy přání Boha: přebývat s námi, se svým lidem. Ukazují nám to již první stránky Bible, kdy Bůh sestupuje z nebes,
prochází se zahradou a hovoří s Adamem a Evou. Nestvořil nás
snad právě proto? Co jiného si přeje milující než být s milovanou osobou? Kniha Zjevení, která zkoumá Boží plán s dějinami,
nám dává jistotu, že toto Boží přání se plně uskuteční.
Bůh s námi již začal přebývat, když na zem sestoupil Ježíš, Emanuel, „Bůh s námi“. Nyní, když je Ježíš vzkříšen, jeho přítomnost
již není omezena na konkrétní místo nebo čas, rozšířila se do
celého světa. S Ježíšem začalo budování nové, zcela jedinečné
lidské komunity, lidu složeného z mnoha národů. Bůh nechce
přebývat pouze v mojí duši, v mé rodině, v mém národě, ale ve
všech národech, které jsou povolány vytvořit jediný lid. Ostatně současná lidská mobilita mění samu povahu národa. V mnoha zemích je lid již tvořen mnoha národy.
Pokud jde o barvu pleti, o kulturu či náboženství, jsme velice
rozdílní. Často se na sebe díváme s nedůvěrou, podezřením,
strachem. Vyvoláváme proti sobě války. Přesto je Bůh Otcem
všech, miluje všechny a každého z nás. On nechce přebývat s
jedním národem - mohlo by nás napadnout: „samozřejmě s naším“ – a opustit ostatní národy. Pro něj jsme všichni jeho syny a
dcerami, jsme jedinou rodinou.
Nechme se vést Slovem života tohoto měsíce a procvičujme se
v oceňování odlišnosti, v úctě k druhému, v tom, abychom na
něj pohlíželi jako na člověka, který je mou součástí: já jsem ten
druhý, druhý je mnou; druhý žije ve mně, já žiji v něm. Počínaje
těmi, s nimiž žiji každý den. Tímto způsobem můžeme udělat
místo pro Boží přítomnost mezi námi. On pak opět nastolí jednotu, ochrání identitu každého národa a vytvoří novou společnost.
Vytušila to Chiara Lubichová již v roce 1959 v textu, který je
mimořádně aktuální a neuvěřitelně prorocký: „Až jednoho dne
lidé, ale ne jako jednotlivci, nýbrž jako národy (…) dokážou odlo-

žit stranou sebe sama, ideu, kterou mají o své vlasti, (…) a učiní
tak kvůli té vzájemné lásce mezi státy, kterou žádá Bůh a kterou
si žádá i vzájemná láska mezi lidmi, tento den bude začátkem
nové epochy, protože onoho dne (…) bude mezi národy živý a
přítomný Ježíš (…).
V těchto časech (…) musí každý národ překročit vlastní hranici a podívat se za ni; nastala chvíle, kdy je třeba milovat vlast
druhého jako svoji vlastní, kdy naše oko musí získat novou průzračnost. K tomu, abychom byli křesťany, nestačí odpoutanost
od sebe sama. Dnes si doba žádá, aby následovník Krista udělal
něco navíc: aby křesťanství získalo společenskou odpovědnost
(…).
My doufáme, že Pán bude milosrdný k tomuto rozdělenému a
rozvrácenému světu, k těmto národům uzavřeným ve vlastní
ulitě, ve které kontemplují svou vlastní krásu – pro ně jedinečnou, ale omezenou a neuspokojivou – a kde se zuby nehty drží
vlastních pokladů – a to i těch, které by mohly sloužit jiným národům, kde lidé umírají hlady. Doufáme, že Pán zboří zdi, aby
láska mohla neomezeně proudit mezi zeměmi a aby s ní proudila duchovní a hmotná dobra.
Doufáme, že Pán ustanoví ve světě nový řád, on, který je jediný
schopný učinit z lidstva jednu rodinu a uchovat rozdíly mezi národy, aby se v záři každého národa, který začne sloužit druhým,
rozsvítilo jediné světlo života, které učiní naši pozemskou vlast
krásnější a učiní z ní předsíň věčné vlasti. “
Fabio Ciardi

Buďte v lásce jedno, aby svět uvěřil

Ráda bych se krátce podělila o zážitky z 1. společného ekumenického výletu na Kelčský Javorník, který se uskutečnil v polovině dubna, a také bych tímto článkem zároveň chtěla povzbudit všechny ostatní, kteří by se příště k našemu putování chtěli
také připojit.
Tato myšlenka společné ekumenické výlety zrealizovat se zrodila v únoru při závěrečném ekumenickém setkání v modlitebně
adventistů. Někteří z nás, kteří se už roky na společných setkáních za jednotu křesťanů modlíme, jsme letos silně pociťovali,
že hradby, které nás rozdělovaly, padají. Shodli jsme se i na tom,
že by bylo dobré a také prospěšné se scházet častěji než pouze
jednou za rok, kdy je k tomu čas oficiálně určen. Proto jsme
se rozhodli pro společné výlety, které máme v plánu realizovat
zhruba s dvouměsíční pravidelností.
Myslím, že náš první společný výlet byl vskutku velmi vydařený
a Hospodinem požehnaný. Přesto, že se nás napoprvé sešla jen
skupinka v počtu 13 lidí zastoupená křesťany z církve katolické,
evangelické a adventistů, byla nálada bezvadná a prožili jsme
velmi pěkné společné chvíle. Evangelický farář Dan Heller zajistil bohoslužbu slova s následnými společnými modlitbami hlavně za jednotu křesťanů, za mír ve světě a podpořili jsme společnými modlitbami také pronásledované křesťany. Vše bylo propojeno chválami našeho Pána i písněmi s doprovodem kytary.
Když jsme z Rajnochovic od vlaku na Kelčský Javorník vycházeli,
provázela nás všechny společná myšlenka. Jednoduše a prostě
jsme chtěli dělat Pánu Ježíši radost a naplnit tak Jeho touhu,
o kterou nás v evangeliu žádá – MILUJTE SE NAVZÁJEM, JAKO
JSEM JÁ MILOVAL VÁS, A BUĎTE JEDNO, JAKO I JÁ S OTCEM
JSME JEDNO! A cestou jsme skutečně vnímali, jak Pán této naší
snaze a dobré vůli žehná a jak je Mu naše úsilí milé. I počasí nám
Pán Ježíš připravil nad očekávání. Přesto, že podle předpovědi
mělo být zataženo a pršet, my jsme putovali na Javorník pod
krásným modrým slunečným nebem.
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Osobně jsem také cestou intenzivně vnímala, že právě na takovémto společném výletě přírodou máme všichni k sobě navzájem velmi blízko. Všechny oficiality a formality, které nás křesťany rozdělují, jdou nějak přirozeně automaticky stranou a jsme
daleko jednodušší a bezprostřední, zkrátka a prostě normální
děti Boží, takové, jaké nás Pán Bůh stvořil a jaké nás pospolu
v lásce a jednotě touží mít.
Jarka Krutílková

evangelický farář Daniel Heller

Letnice 2016

Jednou při kázání jste opět vzpomněl myšlenku: „Pokud chceme,
aby na nás Duch Svatý skutečně sestoupil, musíme se na Něho
těšit, tak jako se malé dítě těší na Vánoce a na dárky. Nějak mě
tato myšlenka utkvěla v paměti a uvědomil jsem si, jak velkou
pravdu máte. V souvislosti s těmito slovy se mi vybavily ještě
slova jednoho kněze, který říkal: „Když dáme v hokeji gól, jsme
schopni skákat ze židlí a křičet, že nás slyší i přes okna. Jsme
schopni vzývat, tak intenzivně a z celého srdce i Ducha svatého?
Nebo se modlitbu: Přijď Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu neposkvrněného srdce Panny Marie, své milované nevěsty…
modlíme polohlasně, s hlavou skloněnou k zemi a tónem „tak
jestli chceš Duchu Svatý, tak přijď“ a „chce se ti vůbec přijít?“
Ano pokud je naše modlitba taková, a modlíme se jen slovy a ne
srdcem a nevěříme, že Duch svatý může své dary vylít právě
na nás, nic se nestane. Pokud se však budeme skutečně těšit a
na Jeho příchod se dobře připravíme, mohou se dít veliké věci,
které třeba nepocítíme v daném okamžiku, ale až v budoucnu si
uvědomíme, že to byl právě Duch Svatý, kdo v nás působil, kdo
skrze nás jednal, hovořil a miloval.
A právě příprava je velmi důležitá. Již dříve jsem si uvědomil, že
čím lépe se na velké svátky v církvi připravíme, tím lépe a intenzivněji je prožijeme, proto je devítidenní novéna a každodenní
třeba i krátká modlitba nutností. Když nemáme žádné oficiální
modlitby, stačí třeba i cestou ze školy či z práce zamyslet se nad
tím, jak nás Duch Svatý miluje, jak si přeje na nás sestoupil a jak
může naplnit a změnit naše každodenní starosti a problémy, taková modlitba plynoucí ze srdce je nejsilnější.
Připadá mi, že slavnost seslání Ducha Svatého neberou dnes
lidé a ani samotní křesťané s takovou důležitostí, jakou tato
slavnost má. I v kostelích je na tuto slavnost méně lidí než na
Velikonoce nebo Vánoce a přitom právě tato slavnost v nás
může změnit celkový pohled na slavení a prožívání těchto dvou
největších křesťanských svátků a dát jim nový rozměr.
Když se zpětně dívám na svou přípravu na seslání Ducha Svatého, tak již dnes vím, že jsem se připravil málo a ani bych si tak
velké dary a milosti, kterých jsem si vědom již dnes, nezaslou-
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žil. Ale On nás nehodnotí podle toho, jestli se k němu modlíme
denně pět nebo deset minut nebo hodinu, ale podle toho, jak
moc ho potřebujeme a jestli dokážeme říct, že na tomto světě
bez něho nemáme šanci.
Již v sobotu, den před touto slavností jsem pociťoval zvláštní
sílu. Učil jsem se na zkoušky, a i když jsem věděl, že toho mám
hodně a možná to ani nestihnu, naplňoval mě zvláštní klid a pokoj, který zažívám v takových situacích jen výjimečně a skutečně bez jakéhokoliv přetváření jsem se těšil na neděli, jako když
jsem byl malý a těšil jsem se na Štědrý den. Odpoledne na mě
přišla jedna myšlenka, byla to myšlenka od ducha, ale ne od
Ducha Svatého, ale od zlého ducha země a ta ve mně vyvolala otázku, co když zítra na mě Duch Svatý nesestoupí, co když
se mi vyhne a sestoupí na někoho jiného, který bude šťastný
a bude se radovat, a já mu budu moc jen tiše závidět? A kdyby
v té chvíli nezasáhl Duch Svatý, asi bych se touto myšlenkou začal zabývat a rozebírat ji a kdo ví, kde by to skončilo. Ale Bohu
díky, zasáhl! Vzápětí na to jsem dostal druhou myšlenku. „Ano,
může se stát, že mě zítra nepocítíš a budeš si myslet, že jsem
k tobě nepřišel, ale důvěřuj mi! To největší co můžeš udělat, je
mi důvěřovat! O ostatní se postarám já. A jen tak mimochodem,
jsou tu i ostatní lidé, kteří mě potřebují mnohem více než ty,
kterým mohu zachránit a změnit život!“ V ten moment jsem
se úplně přestal starat o to, jestli zítra Ducha Svatého pocítím
nebo ne, ale začal jsem se modlit. Za ty, kteří se k němu nemodlí a za ty, kteří ho nejvíce potřebují (modlil jsem se například za
lidi zmítané problémy a válkou v Sýrii, kolik měsíců žijí v konfliktu a třeba i přes jejich velkou víru, jejich naděje a důvěra v
Pana Ježíše s každodenními problémy a utrpením klesá, jak oni
potřebují vylití Ducha Svatého a dar síly!).
V neděli v den samotné slavnosti seslání Ducha Svatého pro mě
byla asi nejsilnějším momentem po slavnostní mši svaté večerní tichá adorace. V tmavém večerním a téměř prázdném kostele byla nasvícena jen monstrance a všude krásné ticho. Ticho,
nástroj pro Ducha Svatého téměř nepostradatelný. Znovu jsem
si uvědomil, jak si Duch Svatý nepřeje nic jiného, než abych mu
důvěřoval. (Jak zvláštní v tento rok Božího milosrdenství. Nemáme si připomínat slova dána Panem Ježíšem sestře Faustyně
„Ježíši, důvěřuji ti!“ jen na neděli Božího Milosrdenství, ale celý
rok! A nic nezkazíme, když k tomu také přidáme: „Duchu Svatý,
důvěřuji ti!“) Klečel jsem před Eucharistií a hlavou se mi začalo
honit spoustu myšlenek a obav z budoucnosti: „Nebude v budoucnu válka? Vybral jsem si správně školu, na kterou chodím?
Udělám zkoušky? Najdu si správnou životní partnerku? Nevolá
mě Bůh k něčemu jinému?... Opět se mi vybavila slova, důvěřuj
mi! A hlavou mi proletěla slova svaté Faustyny Kowalské, kterou mám tak rád: „Začínám den bojem a končím ho bojem. Kdykoliv se poperu s jednou nesnází, hned se objeví deset dalších,
ale nebojím se, padám do náručí Všemohoucího Otce a věřím,
že nezahynu.“ V tu chvíli, kdy jsem si nebyl jistý, co bude za hodinu a ne teprve v daleké budoucnosti, začal jsem Boha chválit.
Pane, jestli tu opět přijdu za padesát let jako starý osamocený
bezdětný muž, budu tě chválit, protože se ti tak zalíbilo! Pane,
jestli tu přijdu za padesát let jako starý mnich, budu tě chválit,
protože se ti tak zalíbilo! Pane, jestli tu přijdu za padesát let
jako starý muž se svou manželkou a dětmi, budu tě chválit, protože se ti tak zalíbilo!
Byla to krásná a nezapomenutelná chvíle a milost, kdy jsem od
Ducha Svatého obdržel dar Důvěry.
Proto nikdy nepřestávejme důvěřovat Panu Ježíši a Duchu
Svatému!
farník z Valašskomeziříčského děkanátu

ZŠ Salvátor

Soutěž Za 5 minut 12
Do školního kola této zajímavé soutěže se z žáků 2. stupně přihlásilo hned 5 týmů. Každý ročník vyslal své zástupce, jen šesťáci sestavili týmy dva. Žáci soutěžili v několika kolech ve znalosti
zákonů, tvorbě pravidel - dle přečteného příběhu, stavění co
nejvyšší věže z kelímků, špejlí, slámek a izolepy a také v hodnocení zletilosti osob na přiložených fotografiích. V závěru nakonec předběhli o pouhý 1 bod deváťáci osmáky. Tím se kvalifikovali do městského kola, v němž se utkají s nejlepšími týmy ze
ZŠ Křižná, Žerotínova a Vyhlídka.
Zájezd do divadla
Čtvrtek 5. května byl slavnostním dnem pro žáky 6. - 8. ročníku, kteří se hned ráno vydali na divadelní představení Zdravý
nemocný od Molièra do Slezského divadla v Opavě. Slavnostní
oblečení a dobrá nálada dávaly tušit dobrý zážitek. Příjemné
prostředí divadla a hra samotná všechny mile překvapily. Tolik smíchu jsme už dlouho nezažili. Sice je pro nás toto divadlo
trochu z ruky, ale přesto jsme si vše náležitě užili. Nakonec musím pochválit vzorné chování našich žáků nejen v divadle, ale
i v autobuse.

Královský den
Ve čtvrtek 12. května se u nás ve škole sešlo tolik králů!! U příležitosti oslav 700 let od narození „Otce vlasti“ jsme uspořádali
Královský den. Členové žákovského parlamentu připravili nástěnku, děti ve třídách vyráběly koruny nebo malovaly portréty.
Sedmáci nachystali relaci do školního rozhlasu. Skoro všichni
žáci měli na hlavě královskou korunu a celý den si představovali,
že jsou králové, královny, princové nebo princezny…

Akademie 2016
První květnový pátek byl významným dnem naší školy, protože
proběhla již tradiční školní akademie. Zapojily se do ní všechny
třídy a navíc také školní družina pod vedením paní vychovatelky Lenky Karolové a pěvecký sbor Broučci pod taktovkou paní
učitelky Žanety Bezděkové. Všechny děti, od těch nejmenších
až po nejstarší, předvedly to, co nejlépe uměly. Viděli jsme divadlo, tanec, zpěv i předtočené příběhy. Samotný závěr pak patřil
odcházejícím deváťákům - jedno oko nezůstalo suché. Přejeme
jim úspěšné vykročení do další životní etapy.
Lenka Adámková

Turistický kropužek na Radhošti
V sobotu 7. 5. se uskutečnila další turistická vycházka. Tentokrát
jsme se vydali trochu dál. Autobusem jsme se svezli na Pustevny a odtud jsme šli pěšky na Radhošť a pak až do Rožnova. Měli
jsme štěstí a mohli jsme se podívat i do kaple sv. Cyrila a Metoděje, protože na Radhošti byla pouť. Počasí nám vyšlo parádní,
a tak jsme si výlet pěkně užili.
Magda Krupová

7

Školní akademie ZŠ Salvátor 6. května 2016

1. třída

2. třída

7. třída

9. třída
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Charita Valašské Meziříčí
Zaměstnanci a klienti Charity Valašské Meziříčí uklízeli město.
Již druhým rokem se naše organizace zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
V úterý 19. dubna zaměstnanci uklidili park
Kozina, ve kterém vysbírali 60 kg odpadků.
O den později se k nim přidali i klienti služeb
pro lidi bez domova a společnými silami vyčistili část města poblíž Kauflandu. Tam byl „úlovek“ větší - 600
kg odpadků. Celkem tak zaměstnanci a klienti Charity Valašské
Meziříčí zbavili město 660 kg odpadků.
Člověk se běžně v těchto lokalitách pohybuje a občas si všimne pohozených plastových láhví, obalů od cukrovinek a dalších
„předmětů“, které na zemi nemají co dělat. Někdo je zvedne a
vhodí do odpadkových košů, někdo, sáhněme si do svědomí, je
nechá ležet třeba v domnění, že je zvedne někdo druhý. Sami
jsme byli překvapeni objemem sesbíraných odpadků. Většinu
tvořily obaly od různých pochutin, nápojů a dalších předmětů,
vršky všeho druhu, úlomky skla a kousky polystyrénu, nedopalky cigaret atd. Bohužel jsme nalezli také injekční stříkačky, které byly pohozeny ve křoví.

Tato akce byla součástí strategického chování Charity Valašské
Meziříčí, co se týká společenské odpovědnosti. Naše organizace odpovědně přistupuje k životnímu prostředí, nejen tříděním
odpadů. Automobily, které při zajištění služeb využíváme, jezdí
na alternativní pohon LPG a v neposlední řadě pořizujeme technické zařízení šetrné k životnímu prostředí.
Závěrem bych ráda připomněla orientační dobu rozkladu některých odpadů. Nedopalek cigarety s filtrem se rozloží cca za
15 let, plechovka 15 let, igelitový sáček 25 let, plastový kelímek
70 let a PET láhev se rozloží až za 100 let. O dalších materiálech
jako sklo a pěnový polystyren ani nemluvě, protože u těchto
materiálů doba rozkladu dosahuje až tisíce let.
Nebuďme tedy lhostejní ke svému okolí. Jaké si ho uděláme, takové ho budeme mít.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Zastávka na fotbalovém turnaji
V sobotu 16. dubna se Zastávka již tradičně účastnila fotbalového turnaje Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Zlíně.
Na turnaj pořádaný Salesiánským klubem mládeže se mohou
přihlásit týmy z „Nízkoprahů“ ve Zlínském kraji. Této možnosti
jsme tedy využili i letos a sestavili tým mladších, který se skládal ze 7 hráčů ve věkovém rozmezí 12 až 14 let. V naší skupině
se turnaje účastnilo celkem 6 týmů. Hrálo se systémem „každý
s každým“, a to dokonce dvoukolově. Na začátku soutěže nás
tedy čekalo 10 zápasů. Hned v úvodu prvního utkání bylo vidět, že kluci přípravu na turnaj nepodcenili a poctivě trénovali.
Úvodní zápas jsme totiž vyhráli. Neusnuli jsme však na vavřínech a do každého dalšího zápasu jsme šli na 100 %. Za mohutného povzbuzování fanoušků našeho klubu, kteří kluky při
každém utkání podporovali, jsme nakonec ani jeden zápas ne-

prohráli. Pouze dvakrát jsme remízovali, a tedy osmkrát jsme
se stali vítězi. PŘI CELKOVÉM SOUČTU JSME TAK Z CELÉHO
TURNAJE VYŠLI JAKO VÍTĚZOVÉ. O tom jak moc dobrým týmem
jsme byli, svědčí i největší počet vstřelených branek (25 gólů
ze všech zápasů), bezchybný výkon obrany a brankáře (pouze
7 obdržených branek) a také získání titulu nejlepšího střelce pro
jednoho z našich hráčů, který vstřelil polovinu všech gólů.
Euforie z vyhraného turnaje byla obrovská a velkou motivací
pro příští rok je obhájit naše vítězství.
V závěru již zbývá poděkovat samotným hráčům, kteří se na
vítězství opravdu nadřeli, fanouškům, kteří klukům dodávali
energii, a Zlínskému kraji za bezpečnou dopravu na tuto akci.

Letošní výtěžek postního snažení farností našeho děkanátu
činí 101 989 Kč. Tato částka je určena zejména na pomoc lidem
v nouzi.
Za finanční dary srdečně děkujeme.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

REALIZOVANÉ AKCE BYLY SPOLUFINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Pavla Koláčková
Vedoucí NZDM Zastávka
Zeferino v novém
Rádi bychom Vám představily novinky a změny v klubu Zeferino
sídlícím na ZŠ Masarykova. Klub Zeferino existuje již řadu let,
ale v posledních měsících prošel mnoha změnami a inovacemi.
Klub Zeferino se rozdělil na dílčí kluby. Klub Budulínek je určen
pro mladší žáky, především z prvního stupně. V tomto klubu
doučujeme žáky, využíváme montessori pomůcky a pomáháme
vypracovávat úkoly.
Výtvarné dílny probíhají každé úterý. Děti si v nich mohou vyzkoušet mnoho výtvarných technik, rukodělných činností a
poté si výrobky vystavit nebo nechat. V měsíci březnu jsme se
zaměřili na Velikonoce. Nejdříve si děti vyrobily a pomalovaly
květináč, poté zasadily semínka zrní, o která e musely starat,
aby jim vyklíčila a vyrostla, a nakonec si vyrobily zapichovací
ozdoby. V dubnu jsme vyráběli šperky.
Klub Soviček je zaměřen na předškolní děti a jejich rodiče. Děti
se v něm společně s rodiči připravují na nástup do školy a upevňují si základní dovednosti pomocí montessori pomůcek. Pracovníci také radí rodičům, jak se s dětmi správně učit.
Klub Bystroušek je nově otevřen pro starší děti. V něm se děti
doučují v tom, čemu nerozumí, nebo když potřebují upevnit
učivo. Doučuje se v něm matematika, český jazyk, anglický jazyk, přírodopis, zeměpis, atd. Zároveň v tomto klubu probíhá
diskuzní kroužek.
Tým klubu Zeferino
Postní almužna 2016
Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí
proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro
druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který
pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní
zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým
pomáhá, je projevem lásky.
To jsou slova pana arcibiskupa Jana Graubnera.

Duchovní setkání v Centru Amika
V Centru Amika, které je jedním ze zařízení Charity Valašské
Meziříčí, jsme v tomto roce začali pro klienty pořádat duchovní
setkání. Na setkáních se klienti mohou zamyslet nad inspirujícími příběhy, popovídat si o zajímavých tématech zaměřených na
duchovní stránku člověka, dozvědět se něco nového i podělit
se s ostatními o své zkušenosti a názory. Klienti si při tomto
setkání povídali např. o tom, jak vnímají Boha. Přiblížili si také
biblickou knihu Žalmy. Na dalších setkáních byl klientům přiblížen biblický příběh královny Ester a slavení veselého židovského svátku Purim, který je s tímto příběhem spojený. Povídali
si také o radosti a o tom, jak vnímat Boha, i když ho nevidíme.
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Duchovní setkání probíhají v našem centru pravidelně každou
středu. Mezi klienty jsou tato setkání velmi oblíbená. Klienti

sami přinášejí nová témata, která je zajímají a chtějí se o nich
něco více dozvědět, hovořit o nich s ostatními. Přijďte si nezávazně vyzkoušet tuto nebo jinou z několika aktivit, které jsou
pro klienty pravidelně k dispozici.

Proroctví z Fatimy a 20. století

ležitost Božího zjevení, na to, aby se člověk obrátil k Pánu Ježíši,
přijal ho do svého osobního života a byl na věky spasen.
Snad se to dá nejlépe vyjádřit slovy spisovatele Stefana Zweiga,
že „nezbytné věci se nikdy neříkají dost často a je třeba je zapomnětlivému lidstvu vždy znovu připomínat“. Toto právě dělá
Pán Bůh, když používá těchto tzv. soukromých zjevení. Církev,
aby odlišila tato soukromá zjevení od vlastního Božího zjevení,
nenutí katolíky, aby v nějaké soukromé zjevení věřili. To se týká
i Fatimy. Kdo nevěří ve Fatimské zjevení, kdo nevěří, že se tam
zjevila Panna Maria, tak tím nikterak nehřeší proti nauce církve,
nehřeší proti víře. Věřit máme jenom tomu, co je obsahem Božího zjevení. Tomu, co je obsahem soukromého zjevení, katolík
věřit nemusí, ale pozor!
Jedná nerozumně, pokud tomu nevěří. Zvláště je tomu tak v případě Fatimy, která je podepřena velkým „slunečním zázrakem“.
Některá z těchto soukromých zjevení nalezla svoji odezvu v liturgii, např. „Zjevení Božského Srdce“ sv. Markéty Marie Alacoque,
„Lurdské zjevení“, kterýžto svátek máme 11. února v liturgickém
kalendáři, „Fatimské zjevení“ známe jakožto pobožnost prvních
sobot, nebo „Zjevení Božího milosrdenství“ sv. Faustýně, kterému je zasvěcena „neděle Božího milosrdenství“. Proto tedy, kdo
popírá, sice nehřeší proti víře, ale projevuje určitou pýchu a pohrdání magisteriem církve, zvláště když uvážíme, že ve Fatimě
byli tři papežové, aby tam vzdali Panně Marii úctu.
Každé tzv. soukromé zjevení je zařazeno do určitého historického kontextu. Nejinak je tomu i se zjevením Fatimským. Probíha-

13. května uplynulo 99 let od prvního zjevení Panny Marie ve
Fatimě a za rok tedy budeme prožívat 100. výročí. K němu bych
chtěl na pokračování nabídnout slova z přednášky pana Radomíra Malého PhDr., historika a znalce tohoto tématu.
Nejprve je třeba zařadit tento jev do kontextu církevní nauky.
Fatimské zjevení patří mezi tzv. soukromá zjevení, a to je nutno odlišit od Božího zjevení. Boží zjevení, tedy to, co Bůh zjevil
člověku ve Starém a Novém Zákoně, vyvrcholilo v osobě Ježíš
Krista a skončilo smrtí posledního z apoštolů, tj. sv. Jana. Toto
je obsahem nauky církve. K tomuto Božímu zjevení nelze v žádném případě nic přidat, toto je jednou provždy uzavřeno. V
onom Božím zjevení je obsaženo vše, co Bůh chtěl člověku sdělit pro jeho spásu. To ovšem neznamená, že po smrti posledního
z apoštolů se nebe úplně uzavřelo a že Bůh, ať už sám nebo prostřednictvím vyvolených duší, už k člověku nepromlouvá. Právě
toto jsou takzvaná soukromá zjevení. Je nutno být na ně opatrný, podléhají úsudku církve, protože se do nich může vloudit
zlý duch, mohou zde být psychické poruchy údajných vizionářů
nebo podvody, proto také církev mnoho z těchto tzv. soukromých zjevení neuznala za pravá.
Ale i u těch, která jsou pravá a byla takovými uznána, je třeba
vědět, že to není žádný doplněk k Božímu zjevení. Tato tzv. soukromá zjevení, pokud jsou uznána, tak jenom aktualizují Boží
zjevení v té či oné konkrétní době. A zároveň upozorňují na dů-
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lo v době, kdy pyšná nevěra se snažila ovládnout přinejmenším
celou Evropu. V době od 2. poloviny 18. století, kdy proběhla
Velká francouzká revoluce, která mimo jiné znamenala krvavou
genocidu katolíků, kdy několik tisíc jich bylo povražděno jenom
proto, že se nechtěli vzdát své víry, tajná organizace svobodných zednářů se pokoušela nastolit všude, kde to bylo jenom
možné, protikřesťanský režim a postavit katolické náboženství
buďto na vedlejší kolej, a pokud se to nepodaří, tak sáhnout
k tvrdým, drastickým prostředkům.
Dále to byla monarchie portugalská. Evropa se měla dostat do
kleští. V Portugalsku r. 1910 byla svržena monarchie, král Manuel II. musel prchnout do zahraničí a země se stala republikou.
Do r. 1915 zde vládl krvavý teror proti duchovenstvu (odhaduje se, že zhruba 200 duchovních osob, kněží a řeholníků bylo
povražděno). Lůza byla poštvána, aby plenila kostely, kláštery
a vraždila kněze. Všechny řeholní řády byly zrušeny, církevní
školy zavřeny, katolický tisk zakázán, rozpuštěny církevní spolky
a organizace. V čele vlád se vystřídali diktátoři Draga a Arriaga,
příslušníci zednářských lóží, od roku 1915 je následoval Alfonso
Costa, taktéž svobodný zednář, který byl poněkud umírněnější, za něho probíhal útisk církve v podobě spíše administrativní,
tzn. že byly zakázány veškeré náboženské průvody a procesí,
např. Boží tělo atd. Církev měla možnost pouze odsloužit liturgii
a nic jiného.
A právě v této atmosféře se zjevila Panna Maria třem malým
pasáčkům z vesnice Aljustrel u Fatimy. Lucie měla 10 roků, Hyacinta 7 a František 6. Byli v příbuzeneckém poměru, Hyacinta
a František sourozenci a Lucie jejich sestřenice, protože matky Hyacinty, Františka a Lucie byly rodnými sestrami. František
a Hyacinta se jmenovali Martovi, Lucie se jmenovala Santosová. Rodiče byli majiteli ovocného sadu a měli nějaké ovoce. Šlo
o typické venkovany, rolníky. Děti ještě nechodily do školy, protože portugalský zákon předepisoval povinnou školní docházku
v období od 6 do 16 let. Trvala 3 roky. Dítě si docházku muselo
v této době odbýt. Kdy, to však záleželo na rozhodnutí rodičů.
Na venkově rolníci odkládali nástup dětí do školy, protože děti
byly pracovní silou v hospodářství.
(pokračování)
připravil k Jubileu Fatimy Václav Chládek

Tip na návštěvu - Monte Grisa
Blíží se čas dovolených, a tak možná přemýšlíte, kam se letos
vydáte na cesty. Pokud se chystáte k moři například do Slovinska nebo do Itálie a budete projíždět blízko města Terst, doporučuji udělat malou zajížďku nebo samostatný výlet do tohoto
přístavního města. K tomuto místu se váže i kus naší historie
v rámci Rakousko-uherské monarchie, neboť také toto město
patřilo k monarchii a s lehkou nadsázkou můžeme říci, že i my
jsme kdysi měli kousek moře. V provnání s jinými italskými
městy Terst poněkud zaostává a pro Italy samotné příliš atraktivní není. Přesto má i toto město jako většina italských měst
svou poetiku a díky výše zmíněným historickým souvislostem
i jisté podobné věci, jako u nás (například jídlo, Deza... ). Bezprostředně nad Terstem se vypíná hora Monte Grisa, kde se
nachází svatyně Panny Marie, a vždy, když jsem tam byl, jsem
si vzpomněl na náš Hostýn. Přestože charakter obou staveb je
zcela odlišný a i výhledy po okolí poněkud jiné, jsou obě místa
zasvěcena Panně Marii, jsou v lese a je tam klid (pokud zrovna není nějaká pouť). 1. května letošního roku byla slavnostně
otevřena Svatá brána Roku milosrdenství a 22. května uplyne
přesně 50 let od vysvěcení této svatyně. V současné době se
tam také staví obrovský kříž, který bude ve stejném stylu jako
celá stavba a bude se tyčit a zářit nad celým Terstským zálivem.
Jak je stavba zvenčí poněkud „ošklivá“ a trochu připomíná budovatelský elán u nás, interiér je nádherný, především celá řada
mosazných plastik světců, samotný oltář a prostá kaple sv. Josefa. Tak kdybyste jeli náhodou kolem, určitě se tam zastavte.
Evžen Hlavica

Několik informací k Svatému roku milosrdenství
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INFORMACE
DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ je v úterý 24. května.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ je ve čtvrtek 26. května. Mše
svatá ve Valašském Meziříčí 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 Lešné bude mše svatá v 17. 15 hodin.
V NEDĚLI 29. KVĚTNA SE USKUTEČNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
EUCHARISTICKÉ PROCESÍ PO MŠI SVATÉ V 8. 00 HODIN NA NÁMĚSTÍ. Další mše svatá bude začínat v 10. 00 hodin.
V NEDĚLI 29. KVĚTNA SE USKUTEČNÍ V LEŠNÉ EUCHARISTICKÉ
PROCESÍ PO MŠI SVATÉ V 10. 00 HODIN K JEDNOMU OLTÁŘI. V
Jasenici bude mše svatá mimořádně v 8. 30 hodin.
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD Z BYSTŘICE NA SVATÝ HOSTÝN se
uskuteční v sobotu 28. května. Začíná mší svatou v 8. 30 hodin
v kostele v Bystřici pod Hostýnem.
MŠE SVATÁ PRO MALÉ DĚTI VE ČTVRTEK 26. KVĚTNA NEBUDE.
OBLASTNÍ SETKÁNÍ SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY V
RÁMCI BLÍŽÍCÍHO SE JUBILEA 100 LET FATIMY 2017 se uskuteční v úterý 31. května od 16. 00 hodin ve farním kostele.
MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. Výstav
Nejsvětější svátosti oltářní, litanie k Srdci Páně a svátostné požehnání bude následovat ve Valašském Meziříčí po večerní mši
svaté ve všední den. V Lešné ve čtvrtek po mši svaté a v pátek v
17. 15 hodin i se svatým přijímáním.
MŠE SVATÉ NA MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN se začnou zapisovat
ve středu 1. června po ranní mši svaté.
NA PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ČERVNU PŘIPADÁ SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. 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. 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 ČERVNU JE ZÁROVEŇ PAMÁTKOU
NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE - zpovídat se bude
ráno od 6. 00 hodin a od 7. 15 do 8. 00 hodin, večer od 17. 00
hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO v měsíci červnu bude mimořádně v pátek 3. června v 8. 00 hodin.
VI. POUŤ LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ NA SVATÉM HOSTÝNĚ se
uskuteční v sobotu 4. června v 10. 15 hodin.
SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V LEŠNÉ bude v neděli 5. června v 10. 00 hodin. V Jasenici bude mše svatá mimořádně v 8. 30 hodin.
SLOVO ŽIVOTA – SPIRITUALITA HNUTÍ FOCOLARE bude v pondělí 6. a 20. června po večerní mši svaté na faře.
POUŤ KNĚŽÍ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE ZA VLASTNÍ POSVĚCENÍ se uskuteční v úterý 7. června na Svatém Hostýně. Mše
svatá s o. arcibiskupem začne v 9. 00 hodin. Můžete ji sledovat
přes internet.
VARHANNÍ KONCERT ŽÁKŮ KROMĚŘÍŽSKÉ KONZERVATOŘE se
uskuteční v úterý 7. června v 18. 00 hodin ve farním kostele ve
Valašském Meziříčí.
NOC KOSTELŮ se uskuteční v pátek 10. června. Program ve
všech kostelích bude zveřejněn na plakátech.
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VEČER CHVAL S PŘÁTELI A PŘÍZNIVCI KOMUNITY BLAHOSLAVENSTVÍ bude v pátek 17. června ve farním kostele ve Valašském Meziříčí.
VII. POUŤ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA SVATÉM HOSTÝNĚ se
uskuteční v sobotu 18. června v 11. 30 hodin.
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ bude v sobotu 18. června v 9. 30 hodin v
olomoucké katedrále.
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ bude v sobotu 25. června v 9. 30 hodin v
olomoucké katedrále. Vyprošujme kandidátům jáhenského i
kněžského svěcení Boží požehnání do jejich celoživotní služby.
MŠE SVATÁ PRO MALÉ DĚTI bude ve čtvrtek 23. června v 17. 00
hodin ve farním kostele. Další bude až po prázdninách.
HNUTÍ MODLITBY MATEK zve na modlitební triduum, které se
bude konat ve dnech 24. až 26. června. V pátek a v neděli před
večerní mší svatou v 17. 30 hodin. V sobotu po ranní mši svaté
ve farním kostele.
ZŠ SALVÁTOR ZAKONČÍ ŠKOLNÍ ROK ve čtvrtek 30. června při
mši svaté v 8. 00 hodin.

Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Jakub Randýsek
Nikola Marie Randýsková
Natálie Loužilová

Magdaléna Perutková
Anna Marie Střítezská

Lešná
Ondřej Valchař

Viktorie Anna Vaňková

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Vladimír Janošek		

Kobylí, Na Vyhlídce 605		

Veronika Hladilová
Loučka 178

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí, Lešná
Milada Chlápková *1. 8. 1928 †18. 4. 2016, Valašské Meziříčí
Ludmila Fidrychová *26. 12. 1937 †22. 4. 2016, Poličná 148
Václav Valoušek *11. 7. 1945 †21. 4. 2016, Poličná 381
Ludmila Táborská *28. 12. 1935 †17. 4. 2016, Výletní 1050
Ludmila Čáňová *12. 3. 1934 †25. 4. 2016, Krhová 124

Dagmar Siverová *9. 9. 1945 †26. 4. 2016, Vsetín, Jiráskova 1813

Ludmila Burdová *21. 8. 1926 †28. 4. 2016, Juřinka 54
Františka Mynarčíková *12. 2. 1946 †2. 5. 2016, Sokolská 1095
Markéta Mocková *12. 2. 1951 †29. 4. 2016, Lešná 127

Fotografie na straně 1, 2, 8, 9, 15 a 16 o. Pavel
Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života
farností, naleznete na www. farnost-valmez. cz v sekci Aktuálně.

Návštěva ve zvonařské dílně Tomášková - Dytrychová s. r. o. v Brodku u Přerova
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Historický zvon sv. Michal v Lešné ulitý v roce 1731 - 1250 kg
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