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Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať smírem spojuji, kde dělí hádky,
ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.

Ať vírou postavím hráz pochybnostem,
ať propast zoufalství překlenu mostem,
kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.

(text sv. František z Assisi (+ 1226), nápěv Petr Eben 1986)

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem
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Slyšeli jste, že existuje? Víte, kde ho můžete najít?

Je na ulici, která vede od kostela k hudební škole.

Můžete se zbavit knížek, které nepotřebujete...

nebo si koupit něco na sebe...

najdete zde úplné poklady anebo něco pro děti

či do kuchyně...        o. Pavel
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Milosrdenství jako šance

Učiň mě, Pane, nástrojem...
píseň č. 928 z Kancionálu

pokračování ze strany 1

Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé:
víc než být potěšen, chci těšit jiné,

víc než být pochopen, druhé chci chápat,
víc, než být milován, chci lásku dávat.

Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné,

kdo bližním odpouští, sám milost pozná,
ba ani smrt mu víc nebude hrozná.

Na titulní stránce je fotgrafie opravené hrobky Kinských
u kostela v Lešné

myšlenky otce arcibiskupa

Co je milosrdenství? Milosrdenství je ochota pomáhat v nouzi. 
(K. Rahner)
Milosrdný je ten, kdo má soucitné srdce, kdo je jat smutkem 
z bídy druhého, jako by to byla jeho vlastní bída. A z toho násle-
duje, že usiluje o zahnání bídy druhého, jako bídy vlastní – a to 
je účinek milosrdenství. (Sv. Tomáš Akvinský)
Spravedlivý zákon byl dán pro nespravedlivé lidi, aby ukazoval 
jejich hříchy, nikoli aby je odstraňoval. Neboť hříchy odstraňuje 
jen milost z víry, která se projevuje láskou. (Sv. Augustin)

Nouze, bída, bezradnost, zátěž či kletba hříchu mají řešení.

Bezvýchodné osobní situace

Někdy se můžeme dostat do slepé uličky. Jsme soustředěni na 
spravedlnost, které není možné dosáhnout. Chceme napravit 
křivdy, vrátit události zpět, ale nejde to. Pak jsme zablokova-
ní a naše vztahy pomalu umírají, dokonce i rodiny se rozpadají. 
Protože nevidíme řešení, kapitulujeme, utíkáme. Někdy si až 
naivně myslíme, že stačí zavřít oči a dělat, že nevidíme, nebo 
odejít do jiného města či na jiné pracoviště, nebo dokonce zalo-
žit jinou rodinu. Nic z toho nemusí pomoci.
Pomoci může chladná hlava s klidnou úvahou. Co je spravedl-
nost? Papež Benedikt říká: spravedlnost je nejnižší mírou lásky, 
zatímco láska je plnou mírou spravedlnosti. Požadavek spra-
vedlnosti musíme prakticky překračovat milující a milosrdnou 
náklonností k druhému. Kvůli přežití našich vztahů i celé spo-
lečnosti může být nutné odpustit i těžká provinění proti spra-
vedlnosti a opět se smířit. Odpuštění, smíření a milosrdenství 
i v bezvýchodné situaci nabízí východisko a novou budoucnost, 
protože způsobuje něco samo o sobě nemožného, když promíjí, 
co je z hlediska spravedlnosti neprominutelné. Jak si to předsta-
vit? Bůh to dělá při každé zpovědi. Hřích, který odpustí, přesta-
ne existovat. Jestli ten hřích postavil bariéru pro dobré vztahy 
a komunikaci, odpuštěním přestává hřích existovat a bariéra 
padá. Odpuštění dává možnost odblokovat a uzdravit i naše 
vztahy k Bohu a k bližním. Dává možnost, ale na nás záleží, jestli 
ji opravdu využijeme. Odpuštěním je zrušena příčina blokace, 
ale k uzdravení vztahu je třeba odpuštění skutečně přijmout, 
uvěřit mu a začít komunikovat, začít vytvářet vztah lásky, která 

se o druhého zajímá, naslouchá mu, chce jeho dobro a je ochot-
ná se pro druhého angažovat.
Je možné, že i po odpuštěném hříchu zůstane hluboké zraně-
ní, zvláště když šlo o zranění citů. Uzdravení těžkého zranění 
vyžaduje čas, trpělivost a účinnou léčbu. Podobně, jako zlo-
mená ruka potřebuje po odložení sádry trpělivé rozcvičování. 
To předpokládá pevnou vůli, vytrvalost a ochotu začínat stále 
a stále znovu. Jako u rozcvičování těla pomůže dobrý fyziote-
rapeut, tak na cestě duchovního uzdravování může pomoci do-
provázení duchovního vůdce. Vrací-li se duchovní bolest i po 
čase a přes velké úsilí, netřeba se zneklidňovat, ale je třeba to 
vydržet tak, jako ozývání se staré zlomeniny i po letech při oby-
čejné změně počasí.
Jde-li o zraněný mezilidský vztah, nezáleží jen na mně, ale i na 
tom, jestli ten druhý je připraven ke stejnému kroku. V každém 
případě musíme respektovat jeho svobodu. Pokud je naše lás-
ka upřímná, je vynalézavá a hledá, jak druhému potřebný krok 
usnadnit. 

Mons. Jan Graubner – setkání děkanů – květen 2016

Dá-li Pán, v neděli 2. října by mohly být v Lešné posvěceny dva 
nové zvony. Toto datum je ale bez záruky. Ještě bude záležet na 
mnoha okolnostech, zda se to v tomto termínu podaří. Pozván-
ku na slavnost svěcení zvonů najdete v zářijovém čísle Života 
farností. 
Při příležitosti žehnání nových zvonů bude možné objednat si 
upomínkový zvoneček o výšce 7,5 cm. Bude to replika nového 
většího zvonu.
Teď se pokusím určit cenu. Běžně jeden takový zvoneček stojí 
360 Kč. Je však třeba také vyrobit kovovou formu pro odlití zvo-
nečků a ta stojí 12 100 Kč (ceny jsou i s DPH). Kdyby si tento zvo-
neček objednalo například 200 lidí, pak by se cena formy dala 
rozdělit na těchto 200 zájemců. Nový zvoneček by tedy celkem 
stál 420 Kč. Při větším počtu bude cena nižší, při menším vyšší. 
Víte-li tedy, kolik zvoneček přibližně stojí, můžete si jej již nyní 
objednat a to v Lešné v zákristii anebo ve Valašském Meziříčí ve 
farní kanceláři.
Je také možné přispět na nové zvony. V lešenském kostele pro-
bíhá sbírka každou třetí neděli v měsíci a je tam také číslo účtu, 
na který také můžete poslat svůj příspěvek. Pán Bůh zaplať!

o. Pavel

Zvoneček na památku

Anonymní anketa - výsledky
Celkem odevzdaných anket: 335, z toho muži 98, ženy 237

Muži - VM: 77
Muži - Lešná: 15
Muži – Jiná farnost: 6
Ženy – VM: 191
Ženy – Lešná: 36
Ženy – Jiná farnost: 10
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a) 0 – 20 let: 36
b) 21 – 40 let: 39
c) 41 – 60 let: 63
d) 61 – 80 let: 164
e) 81 a více let: 28
f) nezodpovězeno: 5

a) Čtu v papírové podobě: 313
b) Čtu jen na internetu (farnost-valmez.cz): 0
c) Čtu i v papírové podobě i na internetu: 20
d) Nečtu: 2

a) Čtu každé číslo – skoro od A do Z: 198
b) Čtu každé číslo – jen některé články: 95
c) Každé číslo jen prolistuji a prohlédnu fotografie: 20
d) Jen některá čísla: 20
e) Mám v rukou poprvé: 1
f) Nezodpovězeno: 1

a) I ve všední dny: 215
b) Jen v neděli: 103
c) V neděli + velké svátky: 12
d) Jen na velké svátky: 3
e) Skoro vůbec: 2

a) Jsem vůbec nezaregistroval: 1
b) Vnímám jen okrajově: 87
c) Prožívám s vděčností: 237
d) nezodpovězeno: 10

a) Jsem se ještě nepomodlil: 92
b) Jsem si 1x přečetl: 2
c) Pomodlil jsem se několikrát: 193
d) Modlím se pravidelně: 40
e) nezodpovězeno: 8

a) 0: 139
b) 1: 109
c) 2: 53
d) 3: 20
e) 4: 7
f) 5: 3
g) 8: 2
h) 9: 2

Průměrně jsme prošli 1,05 branami

a) Znám a líbí se mi: 221
b) Znám a nic moc: 24
c) Znám a nelíbí se mi: 4
d) Neznám: 86
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Slovo života na červen 2016

a) V kostele: 82
b) Na internetu: 31
c) V TV Noe: 30
d) V radiu Proglas: 14
e) Na více místech: 59
f) Ještě neslyšel: 119

a) Se mi líbí: 313
b) Nic moc: 22
c) Nelíbí se mi: 0

a) V katolickém týdeníku: 68
b) Ve Světle: 10
c) Na internetu: 22
d) Jinde (např. TV Noe): 105
e) Na více místech: 83
f) Nesleduji vůbec: 47

a) Znám: 318
b) Neznám: 17

a) Denně: 114
b) Aspoň jednou za týden: 84
c) Aspoň jednou za měsíc: 70
d) Už jsem se ji aspoň jednou v životě pomodlil: 48
e) Ještě jsem se ji nikdy nemodlil: 19

„Žijte mezi sebou v pokoji.“ (Mk 9,50)
Jak dobře zapadá tato Ježíšova výzva k pokoji mezi konflikty, 
které zraňují lidstvo v mnoha částech světa. Tato výzva udržuje 
živou naději, protože víme, že Ježíš je pokoj a že nám slíbil, že 
nám dá svůj pokoj.
Markovo evangelium přináší toto Ježíšovo slovo na konci série 
výroků určených učedníkům, kteří se shromáždili v domě v Ka-
farnau. Vysvětluje v nich, jak by mělo žít jeho společenství. Zá-
věr je jasný: všechno má směřovat k pokoji, v němž je shrnuto 
vše dobré.
Jsme povoláni, abychom tento pokoj zakoušeli v každodenním 
životě: v rodině, v práci, s těmi, kdo mají odlišné politické názo-
ry. Tento pokoj se nebojí čelit protikladným názorům, o kterých 
je třeba otevřeně hovořit, pokud chceme budovat stále hlubší 
a opravdovější jednotu. Tento pokoj zároveň žádá, abychom 
byli vnímaví na to, aby nikdy nechyběl láskyplný vztah k druhé-
mu, protože člověk má větší hodnotu než různost, která může 
být mezi námi.
Chiara Lubichová říká: „Kamkoli pronikne jednota a vzájemná 
láska, přichází pokoj, opravdový pokoj. Protože kde je vzájemná 
láska, je určitým způsobem přítomný Ježíš mezi námi, a on je 
opravdový pokoj, skutečný pokoj.“
Chiařin ideál jednoty se zrodil během druhé světové války 
a ihned se ukázal být lékem na nenávist a rozdělení. Od té doby 
při každém novém konfliktu Chiara neustále a vytrvale nabízela 
evangelijní logiku lásky. Když například propukla válka v Iráku 
v roce 1990, řekla s hořkým překvapením, že slyší „slova, která 
jsme považovali za mrtvá, jako: ́ nepřítel ,́ ́ nepřátelé ,́ ́ začínající 
nevraživost ,́ a pak válečné zpravodajství, zajatci, porážky (…). 
S hrůzou jsme si uvědomili, že základní princip křesťanství, Je-
žíšovo nové přikázání, bylo zasaženo ve své nejhlubší podstatě. 
(…) Místo toho, abychom se vzájemně milovali, abychom byli 
připraveni jeden za druhého zemřít,“ vidíme opět lidstvo „v 
propasti nenávisti“: v pohrdání, mučení, zabíjení. Ptala se, jak z 
toho ven. „Musíme tam, kde je to možné, navazovat nové vzta-
hy nebo prohlubovat již existující vztahy mezi námi křesťany 
a věřícími monoteistických náboženství: mezi muslimy a židy,“ 
tedy mezi těmi, kteří byli tehdy v konfliktu.
Totéž platí tváří v tvář každému typu konfliktu: navazovat mezi 
lidmi a národy vztahy plné naslouchání, vzájemné pomoci, lás-
ky jdoucí až k tomu, že jsme „připraveni zemřít jeden za druhé-
ho“, jak by řekla Chiara. Je třeba odložit stranou vlastní názory, 

Zpracování ankety a grafy Anna Žilinská ml.
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zŠ salvátor

abychom pochopili motivy toho druhého, i když jsme si vědomi, 
že ne vždy ho dokážeme plně pochopit. Stejné je to pravděpo-
dobně s ním, ani on nás a naše motivy vždycky nechápe. Snaž-
me se každopádně zůstat vůči druhému otevření, i když jsme 
různí a ne vždy se chápeme, abychom především zachránili 
vztah k němu.
Evangelium to formuluje jako požadavek: „Žijte v pokoji,“ aby 
vyjádřilo, že to vyžaduje opravdové a nesnadné úsilí. Pokoj je 
jedním ze základních projevů lásky a milosrdenství, které jsme 
povoláni si navzájem prokazovat.

Fabio Ciardi

Sedmáci na výletě
Ve středu 8. 6. se sedmáci vydali na svůj vysněný výlet, který 
tentokrát jejich rodiče nemuseli platit. Žáci si z peněz ze škol-
ního bufetu, vánočního jarmarku a z výhry za vánoční školní 
nástěnku výlet sami zaplatili. Je samozřejmé, že nebýt jejich ro-
dičů, kteří se na přípravě občerstvení podíleli, tak velkou částku 
by žáci sami dohromady nedali. V Ostravě nás čekala jízda tram-
vají, což pro nás byl rovněž zážitek, především při označování 
jízdenek .Pak nás přivítala Laser aréna a program, při němž se 
uplatnil především pohyb, orientace v prostoru, přesnost a po-
hotová reakce. Podle reakcí žáků bylo jasné, že to byl program 
podle jejich představ.

Lenka Adámková

Soutěž České Vánoce
Arcibiskupství pražské v letošním školním roce vyhlásilo první 
ročník soutěže České Vánoce. Při příležitosti 250 let od naro-
zení J. J. Ryby proběhla výtvarná soutěž žáků školní výuky ná-
boženství. V kategorii žáků I. stupně se na krásném 2. místě ze 
všech zúčastněných prací z celé České republiky umístila Rozár-
ka Tománková (5. roč.). Na svém obrázku vyjádřila, jak anděl 
probouzí pastýře, jelikož se narodil Mesiáš.
Cenu převezme v Praze na konci června z rukou otce biskupa 
Václava Malého. Blahopřejeme!

Ludmila Černochová

Charita Valašské Meziříčí
Společný výlet do Rožnova
Ve středu 18. 5. 2016 jsme s klienty Denního 
centra a Noclehárny podnikli výlet do Rožno-
va pod Radhoštěm, kde ve Valašském muzeu 
v přírodě probíhal Mezinárodní den muzeí. Na 
schůzce s klienty jsme navrhli možnost pod-
niknout výlet, na což jeden z klientů za několik 
dní reagoval návrhem této akce. My pracovní-
ci jsem měli radost, že mají i ostatní chuť zažít 

něco nového a vybočit z každodenního stereotypu. Navíc byl 
do Dřevěného městečka vstup zdarma, a tak jsme dopoledne 
nasedli do autobusu a zanedlouho jsme se procházeli areálem. 
Zpestřením bylo vystoupení cimbálové muziky Jánoš. Mnozí 
z nás ve Skanzenu nebyli roky ba i desetiletí a procházení měs-
tečka a vůně dřeva a různých pochoutek ze stánků i hostinců 
v nás vyvolávaly vzpomínky. Někteří z nás si koupili něco dobré-
ho, ale svačinu jsme pro „účastníky zájezdu“ zajistili. 
Lidé bez domova mívají často život jednotvárný, bez možnosti 
prožít to, co my ostatní považujeme za běžné – např. výlet, kul-
turní a jiné akce. Nemají zázemí a rodinu, s níž by mohli sdílet 
radosti i starosti. Měli jsme radost ze společně prožitého času 
v krásném prostředí. Mnozí se i více rozpovídali a otevřeli, což 
je velice důležitý krok pro naši další práci. 
Ohlasy na výlet byly kladné, tak snad se podaří ještě letos vyra-
zit na místa, která budou blízká klientům i nám. 

Sanitární den
Ve čtvrtek 26. 5. se v našem zařízení na Zámecké ulici uskutečnil 
tzv. sanitární den. Tyto dny jsou vyhrazeny úklidu, kdy společ-
nými silami důkladně uklízíme my i klienti služeb pro lidi bez 
domova vnitřní ale i vnější prostory, kde provozujeme sociální

pokračování na straně 11

Poděkování Františku Maliňákovi
Z naší církevní školy odchází ještě jeden učitel. Na stránkách 
Života farností bych mu chtěl poděkovat. František je jeden 
ze zakládajících učitelů ZŠ Salvátor. Děkuji mu za odvahu spo-
luzakládat naši školu v nelehkých začátcích. František se také 
staral celá léta o počítače a počítačovou síť na škole. Byl tvůr-
cem internetových stránek školy. V prvních letech vedl žákov-
ský pěvecký sbor. V posledních letech měl na starosti přípravu 
a realizaci Živého Betlému, který probíhal na náměstí. Za tyto 

a mnoho dalších věcí, kterými byl užitečný pro šklou, a tím i pro 
farnost mu upřímně děkuji. Zároveň mu přeji, aby se mu v dal-
ším osobním a profesním životě dařilo.

o. Pavel

Chtěl jsem napsat malou úvahu na téma: Poslední udalosti na 
naší škole. Ať jsem přemýšlel jak jsem přemýšlel, nenapadlo mě 
nic lepšího než píseň na titulní straně tohoto čísla. Věřím, že 
může pomoci i do budoucna všem zúčastněným stranám.

o. Pavel

Myšlenka
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služby Denní centrum, Noclehárnu a Terénní službu. Sanitární 
dny organizujeme přibližně jednou za měsíc nebo dva – podle 
potřeby. Klienti si na tyto akce zvykli a začali se aktivně podílet 
na úklidu. Je pro nás všechny důležité trávit čas v čistých a dů-
stojných prostorách. Pracovníci rozdělí práci, čisticí prostřed-
ky a jiné pomůcky a poté se všichni zodpovědně věnují svému 
úkolu. 
Tentokrát jsme se domluvili, že po odvedené práci opečeme 
špekáčky. V areálu Denního centra jsme „vybudovali“ z cihel 
provizorní ohniště, připravili židle, stůl, napichovátka a samo-
zřejmě jídlo. Počasí přálo a každý, kdo se aktivně úklidu zúčast-
nil, si opekl dva špekáčky.
Mimo sanitárních dnů se klienti zapojují do každodenních ran-
ních úklidů, které následují po ukončení provozní doby Nocle-
hárny, v průběhu dne mohou vypomoct na Denním centru. Ně-
kteří si tímto způsobem mohou zajistit potraviny, pokud nemají 
dostatek financí. Cílem tedy je motivovat klienty, podpořit je 
v aktivním trávení času a získávání nebo udržování pracovních 
návyků.

Jak jsem se sdílel - Poděkování!
Nerad se sdílím, nemám rád sdílení…, takhle nějak by začal šmou-
la Mrzout . Ani mě sdílení moc neříká, facebook (v dnešní době 
asi nejvýznamnější prostředek sdílení se) nemám a nepoužívám… 
Nemám potřebu sdělovat události svého života či jiných na žád-
né sociální síti, ale pokud někdo potřebu má, tyto v mnoha pří-
padech zcela nedůležité, nepodstatné a často navíc osobní věci 
sdělovat či číst (v promluvě použito trefnější přirovnání), prosím, 
je to každého věc, pro mne je to však ztráta času.
Přesto jsem se v nedávné době sdílel a dokonce rád… Bylo to 
na svatodušní vigilii v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Va-
lašském Meziříčí, a to v sobotu 14. 5. 2016 od 19.00 hodin. Když 
bylo, tuším před třemi lety, slavení svatodušní vigilie v našem 
kostele poprvé oznámeno, říkal jsem si, to bude něco, určitě 
bude mít podobný průběh jako velikonoční vigilie jen s jiný-
mi zpěvy, zde nesmím chybět, třeba se už s Duchem svatým 
opravdu potkám (zatím jsme se spíše hledali a asi se hledáme 
stále… ). Překvapila mne tehdy poměrně malá účast věřících 
v kostele ve srovnání s velikonoční vigilií, nicméně to, že jsem 
zde správně, jsem vnímal v přítomnosti Václava Chládka (ten by 
přece jen tak něčemu či někomu nenaletěl). Samotným průbě-
hem vigilie jsem byl již tehdy nadšen a od té doby jsem nevyne-
chal žádné slavení této vigilie. Zde bych měl asi uvést, že nejsem 
členem žádného společenství, natož tak Neokatechumenátního, 
přesto se jedná o moji nejoblíbenější vigilii… Ptáte se proč? Pomi-
nu-li důvody přítomnosti Ducha svatého na této slavnosti, jakož 
i možnost, že i o mne Duch svatý „zakopne“, či mne přímo „na-
kopne“ a třeba nějaké dary sešle nebo alespoň rozdmýchá, tak 
mne fascinuje celý průběh této vigilie. Předně jsem nadšen ze 
skutečnosti, kdy je vždy dost místa k sezení, takže si můžu „kde-
koliv“ sednout. Kdybych to měl odstát, možná bych mluvil jinak... 
Velmi se mi líbí slavnostní oblečení přítomných dospělých stejně 
jako malých dětí, kdy jejich neustálé štěbetání a švitoření, smích 
i pláč, ale i rytmické tleskání při doprovodu písní dodává celé 
slavnosti rodinný nádech (často vzpomínám na loňské „vykázá-
ní“ nejmenovaného tatínka s dítětem do zpovědnice). Personální 
složení přítomných je pak vždy zárukou toho, že děti jsou vítány, 
nikomu nepřekáží a nikoho neruší. Co mne ale opravdu dokáže 
unést, jsou samotné hlasy a zpěvy „kytaristů či kytaristek“ (ne-
vím, jak se jim říká, určitě mají nějaký název), kteří vystupují a 
zpívají jednotlivé písně, modlitby či žalmy. Těmito zpěvy jsem 
opravdu uchvácen, kdy jejich podání dá vždy vyniknout další 
přítomná galerie kytaristů, bubeníka a zejména dostatečné „vo-
lume“, které hodnotím stupnicí dtestu ++, tedy velmi dobře (pro-
centní hodnota odpovídá 80-100%), když si myslím, že i náš pan 
farář musí být s úrovní a kvalitou hlasitosti náležitě spokojen. Do-
konce si, ač nejsem nijak hudebně nadaný a paměť na texty písní 
nemám žádnou, každoročně vybavím jak melodii, tak jednotlivá 
slova, takže se dle možností snažím do zpěvu zapojit i já sám. Mi-
mochodem farářovo zpívané „OTČE, OTČE“ při proměňování mi v 
uších zní po celý rok a vždy si pak tuto vigilii připomínám a vracím 
se k ní alespoň v myšlenkách. Za sebe mohu uvést, excelentní a 
nezapomenutelný „koncert“, na který se každoročně těším, po 
rozeznění zvonů a zpěvů ALELUJA velikonoční vigilie, asi nejvíc. 
Letos ještě o to krásnější, že proběhl křest, kdy PÁN tomu tak 
chtěl, že bylo pokřtěno dítě výše nejmenovaného tatínka  (sice 
jsem se těšil, že poprvé uvidím, jak někoho při křtu celého po-
noří do vody, ale nestalo se, nevím, asi se v Neokatechumenátu 
změnily stanovy…). No, a protože jsem po skončení „koncertu“ 
postrádal poděkování tak, jak jsem zvyklý po Vánocích a Veli-
konocích, rád bych za sebe, přestože nejsem členem Neokate-
chumenátu, touto cestou PODĚKOVAL všem přítomným za neza-
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pomenutelný zážitek a atmosféru, za možnost „sdílení se“, kdy 
jsem se opravdu pro tento okamžik sdílel rád, zejména pak otci 
Pavlovi, ministrantům, všem zpěvákům a zpěvačce, kytaristům 
a kytaristce, jakož i „bubeníkovi“, stejně pak všem, kteří uváděli 
svým slovem jednotlivá čtení, zkrátka všem dětem a dospělým, 
kteří svou přítomností přispěli k slavení této vigilie. Dále pak 
(opět jsem postrádal) blahopřání a poděkování malé Rebece a 
jejím rodičům, jakož i kmotrům a zejména pak Václavu Chládkovi, 
kdy to byl právě on, kdo před třemi lety přišel s myšlenkou slavit 
tyto vigilie v „našem“ kostele, a to pro všechny, kteří mají zájem. 
A kdyby byla možnost poslechnout si některé zpěvy z této vigilie 
i při jiné příležitosti, např. při adoraci na první pátek, byl bych 
moc rád, ale i když tato možnost nebude, nevadí, alespoň mám 
na co se těšit příští rok.
Pisatel výše uvedeným příspěvkem vyjadřuje toliko osobní názor 
a svědectví jednotlivce, kdy v žádném případě tímto nezakládá 
nárok na jakoukoliv diskusi týkající se Neokatechumenátního 
společenství a „těch ostatních“ na stránkách ŽF ani jinou formou. 
Všichni jsme povolání cestou ke svatosti a každý ať si jde tou ces-
tou, která mu vyhovuje. Pokud slavení této vigilie umožnili čle-
nové Neokatechumenátu, rád jsem se pro tuto chvíli s nimi sdílel 

(ne tak už taneček a pohoštění, to už jsem za sebe vnímal jako 
nad rámec sdílení se, kdy právě členové Neokatechumenátu jsou 
na toto zvyklí, já ne). Přestože se tedy necítím povolán jít jejich 
cestou, plně je respektuji, i když musím přiznat, že kdyby nebyli, 
pravděpodobně by nebyla ani svatodušní vigilie, což by byla pro 
mne opravdu velká škoda.

valašskomeziříčský farník (jméno je známé redakci)

Díky za upřímné svědectví. Ti, co hrají na nástroj a zpívají jsou 
kantoři (lat. cantor = zpěvák). V katolické církvi je možno křít po-
nořením (není to žádná Neokatechumenátní specialita ) nebo 
litím vody na hlavu, důvod proč tentokrát nebyl křest ponoře-
ním, byl spíše praktický, kvůli malé Rebece. Já osobně jsem velmi 
vděčný, že mohl tuto slavnost prožít s celou svou velkou rodinou 
a s bratřími Zdeněk Adamec než byl povolán k Pánu. Zároveň vy-
užívám této příležitosti k velkému poděkování Vaškovi Chládkovi 
nejen za skvělý nápad slavit tuto vigilii společně s celou farností, 
ale za jeho vytrvalost v modlitbě, která nepohybně přináší velké 
požehnání celé naší farnosti, aby směřovala k jednotě v různosti.

Evžen Hlavica,
zodpovědný 1. Neokatechumenátního společenství

O Zdeňkovi bych tady mohl dlouho 
vyprávět. Chci se však zaměřit na to, 
co se vybaví mnohým z nás, když za-
zní jeho jméno.
Knihkupec
Mohli bychom říct víc než knihkupec 
a jeho obchodu víc než knihkupectví. 
Bylo to místo, kde se člověk mohl jen 
tak zastavit, „pokecat si“, případně 
nahlédnout do regálu s knížkami. 
Zdeněk dokázal člověka vyslechnout 
a říct také povzbuzující slovo. Dá se 

bez přehánění říct, že tato Zdeňkova práce byla skutečnou služ-
bou naší farnosti a každému z nás. Nikdy jsem u Zdeňka nevní-
mal ani náznak toho, že by chtěl využít mého vlivu pro zvýšení 
prodeje knížek. Stejně tak to určitě vnímal každý, kdo do obcho-
du přišel. Žádné podbízení, doporučování a vychvalování své-
ho zboží. Člověk se tak v obchodě Zdeňka cítil velmi svobodně. 
Když jsem se v den úmrtí sešel se Zdeňkovou manželkou a jeho 
čtyřmi dětmi a jejich manžely, modlili jsme se u jeho těla, než ho 
odvezla pohřební služba. Nikdy nezapomenu na to, co jsem cítil 
při slovech Simeonova kantika: „Nyní můžeš, Pane, propustit 
svého služebníka podle svého slova v pokoji.“ V té chvíli jsem 
s naprostou jistotou a velkým vnitřním pohnutím věděl, že tato 
slova jsou pravdivá a že jsou o Zdeňkovi.
Muzikant
nebo chcete-li rocker či bluesmann. Tak znali Zdeňka někteří 
z nás. Zvláště jeho kamarádi, se kterými se pohyboval v hudeb-
ní branži. V mládí hrál v rockové kapele na kytaru, či bicí. Je 
jisté, že toto prostředí není příliš nakloněno zbožnosti a víře. U 
Zdeňka bych chtěl ocenit především to, že se za svou víru ni-
kdy nestyděl a nikdy nepřestal chodit do kostela. To může být 
příkladem pro mnohé mladé lidi i dnes. Můžeš mít své záliby, 
můžeš se věnovat hudbě, sportu a přesto zůstat věrným Bohu. 
Možná si Zdeněk také myslel, že by mohl k víře přivést někoho 
ze svých kamarádů - muzikantů. Dnes Ti mohu Zdeňku říct, že 
Tvoji kamarádi jsou tady – přišli do kostela. Jsme rádi, že jsou 
mezi námi.

„Neoš“
neboli člověk, který se nachází na Neokatechumenátní cestě. 
Když v naší farnosti Neokatechumenátní cesta začala, Zdeněk 
pozvání přijal. Do společenství chodil se svou manželkou a v dal-
ších společenstvích jsou dnes jeho tři dcery s manžely a syn s 
manželkou. Většina z vás ví, co je to Neokatechumenát. Já bych 
chtěl v této chvíli připomenout dvě skutečnosti, které jsou pro 
tato společenství typické. Bezpečně poznáte tyto bratry a sest-
ry podle toho, že všude s sebou vozí koberce, přenosný ambon, 
přenosný kříž, květiny a další věci. Jsou to takoví kočovníci, lid na 
cestě. Kdekoliv se tak může postavit jakýsi kostel a v jakýchkoliv 
podmínkách je pak možné chválit a oslavovat Boha. Zdeněk měl 
ono přenášení a stěhování koberců na starosti. Ve společenství 
byl tzv. ostiářem (jakýmsi kostelníkem, latinsky ostiarius = dveř-
ník, byla to služba v prvotní církvi). Za tuto dlouhodobou službu 
bych mu chtěl i jménem svým upřímně poděkovat.
Ještě jedna skutečnost je pro Neokatechumenát typická. Kdo-
si nám vytýkal: Když vás poslouchám, jako byste neuměli nic 
jiného říkat, než: „Z mrtvých vstal Pán! Z mrtvých vstal Pán!“ 
A je tomu skutečně tak. Kéž by o nás platilo, že pro nás není nic 
tak důležité, jako vzkříšení Ježíše Krista. Ostatní je druhořadé. 
Proto bych chtěl i v této chvíli vám všem oznámit tuto dobrou 
zprávu, skrze kterou nám Bůh dává opravdový život a dotýká se 
našich srdcí. Ať v této chvíli tedy každý slyší: „Ježíš žije, Ježíš zví-
tězil nad smrtí! Vzkříšený Ježíš je tady mezi námi.“ V této chvíli 
klepe na dveře našich srdcí a čeká, zda mu otevřeme. Jedinou 
překážkou pro jeho příchod by mohla být jakási cedule na tvém 
srdci: „Ježíši Kristu vstup zakázán!“ Anebo: „S Ježíšem ve svém 
životě nepočítám!“ To by však byla velká chyba. Ať tedy každý 
ví, že ho Ježíš miluje, a že mu chce dát do srdce život, který je 
silnější než smrt.
Ježíšova Matka
V životě každého věřícího katolíka má svoje místo Panna Maria. 
Každý z nás se může v této chvíli ptát, jaké místo má Panna Ma-
ria v jeho životě. Zdeněk patřil spíše mezi ty nenápadné marián-
ské ctitele, kteří necítí potřebu každému o svém vtahu k Panně 
Marii vyprávět. To, co dále uvedu, se může jevit mnohým z nás 
stejně překvapivé, jako náhlá Zdeňkova smrt. Zdeněk si nedáv-
no „udělal první soboty v měsíci“. Mnozí z vás znáte tuto praxi 
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mariánských prvních sobot. Z tohoto pohledu je víc než zvlášt-
ní, že Zdeněk odešel z tohoto světa poslední den mariánského 
měsíce května. Tento den slavíme svátek Navštívení Panny Ma-
rie. Se Zdeňkem se loučíme první sobotu v měsíci a letos výji-
mečně na tuto sobotu připadá svátek Neposkvrněného srdce 
Panny Marie. Když jsem se 31. května s nejbližšími příbuznými 
u Zdeňkova mrtvého těla modlil nešpory ze svátku Navštívení 
Panny Marie, měl jsem pocit, jakoby nás Matka Boží navštívila, 
všechny potěšila a svého služebníka Zdeňka si odvedla s sebou. 
Velmi dojemně v této chvíli zněla slova žalmu: „Zaradoval jsem 
se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme. Už stojí naše 
nohy ve tvých branách, Jeruzaléme.“
Zdeňku, děkujeme Ti za všechno a věříme, že se jednou v Ne-
beském Jeruzalémě opět shledáme.

Upravená a doplněná promluva z pohřbu v sobotu 4. června.
o. Pavel

INFORMACE
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA je ve středu 29. června. Mše 
svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin a v 8.00 ho-
din a večer v 18.30 hodin. V Lešné bude mše svatá v 17.15 hodin. 
ZŠ SALVÁTOR ZAKONČÍ ŠKOLNÍ ROK ve čtvrtek 30. června při 
mši svaté v 8.00 hodin.
BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 
O PRÁZDNINÁCH:
Pondělí – mše svatá v 6.30 hodin
Úterý – mše svatá v 18.30 hodin
Středa – mše svatá v 6.30 hodin, od 18.00 hodin večeřadlo 
Fatimského apoštolátu
Čtvrtek – mše svatá v 6.30 hodin, od 18.00 do 19.00 hodin 
adorace se svatým přijímáním
Pátek – mše svatá v 6.30 a v 18.30 hodin 
Sobota – mše svatá 6.30, v Krásně v 17.30 hodin 
Neděle – mše svaté v 6.30, 8.00, 9.30 a 18.30 hodin
BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE V LEŠNÉ O PRÁZDNINÁCH: 
Neděle – mše svatá v 8.30 hodin
Ve všední dny budou mše svaté upřesněny v ohláškách. Ohláš-
ky farnosti Lešná jsou ve vývěsce u kostela a na internetových 
stránkách obecního úřadu Lešná.
ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH VE FARNÍ KANCELÁŘI VE 
VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ budou pouze v pondělí od 8.00 do 10.00 
hodin. V ostatních dnech lze setkání domluvit osobně nebo te-
lefonicky. 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ VE VALAŠ-
SKÉM MEZIŘÍČÍ. Po ranní i večerní mši svaté bude obvyklá po-
božnost k Srdci Páně. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude  
po celý den s možností tiché adorace. Výstav může být přeru-
šen v případě pohřbu. Po večerní mši svaté v 19.45 hodin bude 
vždy následovat společná hodinová adorace se zpěvy před Nej-
světější svátostí. Tichá adorace pak bude pokračovat po celou 
noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence.

Proroctví z Fatimy a 20. století
(pokračování z minulého čísla ŽF z přednášky pana Radomíra 
Malého PhDr., historika, ke stému výročí zjevení Panny Marie ve 
Fatimě r. 1917)
U Martových i u Santosových (rodiny vizionářů) děti pásly ovce. 
Hnaly je nejraději na tzv. Cova da Iria (Irenino údolí), což je doli-
na mezi Aljustrelem a sousední vesnicí Fatimou. Tam došlo roku 
1916 ke zjevení anděla. Ten se jim ukázal celkem třikrát ještě 
před tím, než se jim zjevila Panna Maria. Naučil děti modlitbě, 
kterou známe z Korunky k Božímu milosrdenství: „Bože, obětuji 
Ti tělo a krev, duši i Božství našeho Pána Ježíše Krista na smír za 
hříchy naše i celého světa.“ Ta tedy pochází ze zjevení anděla 
fatimským dětem, nikoli ze zjevení Panny Marie. Bylo to o rok 
dřív. Anděl při posledním zjevení podal dětem svaté přijímání. 
Františkovi a Hyacintě dal napít z kalicha a Lucii podal Tělo Páně. 
Děti o tom nikomu neřekly, to až Lucie později sdělila, že zjevení 
anděla předcházelo vlastnímu zjevení Panny Marie.
13. května 1917, kdy Portugalsko již bylo ve válce (vstoupilo 
do ní r. 1916 na straně Anglie a Francie), papež Benedikt XV. 
vydává mírové poselství válčícím státům, kde naléhavě žádá 
ukončení bojů. Nikdo z politiků na jeho slova nereagoval, pouze 
jeden jediný, a sice rakousko-uherský císař, blahoslavený Karel 
Habsburský. Jak to všechno do sebe zapadá! Právě téhož roku 
se Panna Maria zjevuje. 13. května se na dubu v Cova da Iria 
ukázala nějaká krásná paní a děti se ptají, kdo je a co si žádá. 
Ona řekla, že přichází z nebe a že jim řekne své jméno 13. října, 
pokud budou chodit poctivě každého 13. dne v měsíci tady na 
toto místo. Děti si nejprve slíbily, že budou mlčet, ale neudržely 
tajemství. Hyacinta o tom první doma řekla, takže se to rozšíři-
lo. Rodiče šli samozřejmě na faru a místní farář zaujal opatrný 
postoj, těžko předpokládat, že by mohl zaujmout jiný. Varoval, 
že může jít i o mámení zlého ducha.
13. června zjevila Panna Maria tzv. první část tajemství, kdy 
sdělila dětem jejich životní osudy. 13. července jim hlásila dru-
hou a třetí část tajemství. Druhé části předcházela vize pekla. 
Panna Maria potom řekla: "Viděli jste peklo, do kterého se do-
stávají ubohé duše. Aby se zachránily, chce Bůh zavést ve svě-
tě pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. jestli se udělá, 
co vám ukážu, budou mnohé duše zachráněny a svět se Pia XI. 
Když jednou v noci uvidíte neznámé světlo, vězte, že je to Boží 
znamení, a že se blíží potrestání světa za mnohé zločiny. Válka, 
hlad, pronásledování církve a Svatého Otce. Aby se tomu zabrá-
nilo, chci vás poprosit, aby Rusko bylo zasvěceno mému Nepo-
skvrněnému Srdci, a aby bylo zavedeno smírné svaté přijímání 

na první sobotu v měsíci. Budou-li mé prosby splněny, Rusko se 
obrátí a nastane mír. Jestli ne, Rusko své omyly ve světě ještě 
rozšíří, vyvolá nové války a pronásledování církve, mnohé náro-
dy budou zničeny, dobří budou mučeni a Svatý Otec bude mno-
ho trpět. Nakonec, ale bude mé Neposkvrněné srdce triumfo-
vat. Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí a daruji světu 
období míru a pokoje. Portugalsko si zachová pravou víru."
Zároveň také Panna Maria vyzvala vizionáře aby, když se modlí 
svatý růženec, přidávali vždycky na konci každého desátku ono 
známé: "Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň od pe-
kelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které 
Tvého milosrdenství nejvíce potřebují". Je tedy dobré vědět, že 
tento dovětek ve svatém růženci, který se modlíme, je tzv. "Fa-
timská vložka". Bylo to přání Panny Marie.
Všechno, co Panna Maria prorokovala, se splnilo do posledního 
detailu. Za pontifikátu Pia XI. skutečně vypukla druhá světová 
válka. V době fatimského zjevení byl papežem Benedikt XV., ne-
byl to ještě Pius XI.
Druhá světová válka fakticky započala vstupem wehrmachtu 
do Rakouska, tzv. anšlusem, tedy připojením Rakouska k Ně-
mecké říši, což se stalo 11. března 1938.
V únoru se objevila na obloze tajemná záře, něco jako polární, 
ale v době, kdy žádná polární záře vůbec neměla být, kdy astro-
nomové s ní nepočítali. Všechno do sebe zapadá.

(pokračování příště)
k Jubileu Fatimy připravil Václav Chládek
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Fotografie na straně 1, 2, 7, 9, 15, 16 o. Pavel, na straně 8 a 10 
Jan Peroutka.
Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života 
farností, naleznete na www. farnost-valmez. cz v sekci Aktuálně. 

Valašské Meziříčí, Lešná

Křest přijali*

Rebeka Kubějová
Richard Zahradil
Florián Jiří Kučera
Anna Chaloupková
Klára Šebestová

Lukáš Bača

Karolína Kateřina Kopečková
Veronika Marie Jiřina Horáková
Anna Pavlíková

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Mojmír Bičánek  Petra Bičánková
 Valašské Meziříčí, Obora 669  Valašské Meziříčí, Obora 669

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná
Anděla Johnová *8. 1. 1935 †9. 5. 2016, Juřinka 99
Ing. Jana Mikulášková *11. 3. 1929 †10. 5. 2016, Hrachovec 221
Marie Plchotová *29. 3. 1940 †12. 5. 2016, Sklářská 191
MUDr. Lubomír Staveník *23. 3. 1923 †21. 5. 2016, U Apolla 691
Božena Palátová *7. 4. 1938 †20. 5. 2016, Krhová 172
Františka Sousedíková *28. 3. 1920 †29. 5. 2016, Rožnov p. R.
Zdeněk Adamec *26. 9. 1952 †31. 5. 2016, Družstevní 218
Helena Studeníková *10. 6. 1921 †31. 5. 2016, Mostní 754

Ludmila Maňáková *17. 11. 1934 †28. 5. 2016, Perná 63

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ – 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. 
POUŤ DĚTÍ NA ZAČÁTKU PRÁZDNIN NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
se uskuteční v sobotu 2. července. Mše svatá za děti a mládež 
bude v 9.00 a v 10.15 hodin.
ZAŠOVSKÁ POUŤ VE DNECH 2. A 3. ČERVENCE: 
Sobota – 20.00 hodin – noční bdění ve Stračce 
Neděle – 7.00, 8.15, 10.30 hodin – mše svatá v kostele
Hlavním celebrantem mše svaté v neděli 3. července v 10.30 
hodin bude biskup Pavel Posád.
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE je v úterý 5. července. Mše 
svatá ve Valašském Meziříčí bude mimořádně ráno v 6.30 hodin 
a v 8.00 hodin a večer v 18.30 hodin. V Lešné bude mše svatá 
v 8.30 hodin.
NÁRODNÍ POUŤ KE SV. CYRILU A METODĚJI NA VELEHRADĚ 
se uskuteční v úterý 5. července. Hlavní mše svatá na nádvoří 
bude v 10.30 hodin.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO bude v pátek 8. července, 
12. srpna a mimořádně třetí pátek 16. září v 18.30 hodin. 
SLOVO ŽIVOTA – SPIRITUALITA HNUTÍ FOCOLARE bude v úterý 
12. července, 2. srpna a v pondělí 5. září vždy po večerní mši 
svaté na faře. 
SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ začínají v pondělí 25. čer-
vence.
MŠE SVATÉ NA MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍJEN se začnou zapisovat v pon-
dělí 1. srpna po ranní mši svaté. 
IV. MUZIKANTSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ se uskuteční 
v neděli 7. srpna. Mše svatá v 10.15 hodin bude na venkovním 
oltáři. 
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE budeme sla-
vit v našem farním kostele v neděli 14. srpna.
POUTNÍ MŠE SVATÁ V POLIČNÉ NA KOTLINĚ bude v neděli 14. 
srpna v 11.00 hodin. 
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE je v pondělí 15. srp-
na. Mše svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin 
a v 8.00 hodin a mimořádně i večer v 18.30 hodin. Poutní mše  
svatá bude v kapli v Hrachovci v 17.00 hodin. V Lešné bude mše 
svatá v 17.15 hodin. 
HLAVNÍ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ bude v neděli 14. srpna. 
Hlavní mše svatá v 10.15 hodin.
TITULÁRNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA SVA-
TÉM HOSTÝNĚ bude v pondělí 15. srpna. Hlavní mše svatá v 
10.15 hodin.
VIII. POUŤ PEDAGOGŮ NA SVATÉM HOSTÝNĚ bude v sobotu 
20. srpna. Hlavní mše svatá v 10.15 hodin, přednáška v 11.30 
hodin.
TRADIČNÍ ORELSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ bude ve 
dnech 20. – 21. srpna. Hlavní mše svatá v neděli bude v 10.00 
hodin na venkovním oltáři.
ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE bude ve 
Valašském Meziříčí ve středu 24. srpna. Výstav Nejsvětější svá-
tosti oltářní bude po ranní mši svaté v 7.15 hodin. Společná část 
adorace bude od 18.00 do 19.00 hodin zakončena svátostným 
požehnáním a svatým přijímáním.
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A DĚTÍ NA KONCI PRÁZDNIN NA 
SVATÉM HOSTÝNĚ se uskuteční v sobotu 27. srpna. Poutní mše 
svatá začne v 10.15 hodin na venkovním oltáři. 
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK NAŠICH PRVŇÁČKŮ proběhne v neděli 28. 
srpna ve Valašském Meziříčí při mši svaté v 9.30, v Lešné v 8.30 
a v Jasenici v 10.00 hodin

• Ti, kteří byli 12. března 2016 na Modlitebním dni ke cti Panny 
Marie, Matky všech národů v Nitře, a nejen oni, si mohou shléd-
nout obě části přednášky P. Paula Sigla na video záznamu, který 
je ve slovenském překladu na internetu modlitbovyden.sk
• Letošní pouť Světového apoštolátu Fatimy je plánována na 
dny 18. 9. - 24. 9. 2016. Přijímám přihlášky.
• Příští rok v září je plánována národní pouť do Fatimy v rámci 
slavení Jubilea Fatimy. Informace na www.cm-fatima.cz. E-mail: 
recepce@cm-fatima.cz. Tel 731646800.

Václav Chládek

Mariánské informace

ZŠ SALVÁTOR ZAHÁJÍ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ve čtvrtek 1. září při 
mši svaté v 8.00 hodin.
23. MUKLOVSKÁ POUŤ VĚZŇŮ TOTALITNÍCH REŽIMŮ NA SVA-
TÉM HOSTÝNĚ se uskuteční v sobotu 3. září. Hlavní mše svatá 
v 10.00 hodin.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ začne od pon-
dělí 5. září. 
PRVNÍ KONCERT VARHANNÍHO FESTIVALU VE VALAŠSKÉM 
MEZIŘÍČÍ se uskuteční v úterý 6. září v 18.00 hodin ve farním 
kostele.
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Národní pouť k Božímu milosrdenství do Krakova 28. května 2016

130 autobusů, celkem 5 000 poutníků, 500 osobních aut - 1 500 poutníků, Celkem asi 6 000 českých poutníků, 170 kněží, 7 biskupů 
českých a 2 polští
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