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Jako má ve varhanách ruka odborníka
převádět disharmonie do souzvuku, tak
bychom také měli v církvi v různosti darů
a charismat nacházet za pomoci společenství víry stále nové akordy Boží chvály
a bratrské lásky. Čím více se prostřednic-

Nové zvony v Lešné 9-11
Česká křesťanská akademie 17
Na návštěvě v ZOO 19

tvím liturgie necháme proměnit v Krista,
tím více budeme schopni proměnit také
svět vyzařováním dobroty, milosrdenství
a Kristovy lásky k lidem.
Benedikt XVI.

(Hrací stůl varhan u sv. Mořice v Olomouci. Foto o. Pavel)
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Pouť ZŠ Salvátor do Olomouce k ukončení Svatého roku milosrdenství - 25. října 2016
(viz promluva „Bohatství“ církve na straně 3)
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Foto o. Pavel

„Bohatství“ církve
promluva otce Pavla při příležitosti 345. výročí posvěcení farního kostela ve Valašském Meziříčí
Chci se s vámi, bratři a sestry, podělit o to, co jsem prožil včera.
Ve farnosti Lešná byly požehnány dva nové zvony. Pro všechny
zúčastněné to byl velký zážitek. Žehnání proběhlo před kostelem. Zvony požehnal Mons. Josef Nuzík, generální vikář naší
arcidiecéze. Po tomto požehnání byly zvony jeden po druhém
vyzdviženy autojeřábem do věže kostela, kde se jich ujali mechanici firmy BOROKO, a zatímco my jsme šli do kostela prožívat
mši svatou, oni zvony upevnili, abychom je mohli slyšet už po
mši svaté. Zvláště napínavý byl moment vtažení obou zvonů do
nepříliš velkého okna na věži. Když se to podařilo, všichni lidé
odměnili práci autojeřábníka i mechaniků potleskem. V této
radostné chvíli jsem si představil, jak asi bylo našim předkům,
když v minulosti dvakrát byli svědky něčeho opačného. Zvony
byly sundány z věže a následně rekvírovány pro válečné účely
za obou světových válek. Tehdy mi došlo, jak výjimečnou chvíli
prožíváme a že něco podobného se hned tak v našem okolí neuskuteční. Zvony mají životnost 500 až tisíc let. Kdo z lešenské
farnosti zažije ještě něco podobného?
Díky tomu všemu, co jsem prožíval, jsem si uvědomil, jaké bohatství v tom nejlepším slova smyslu má církev. Jak úžasným hudebním nástrojem jsou zvony. Jak jsou některé velké a některé
zase hodně staré. V naší vlasti má nejstarší zvon asi 900 let. A
nemáme jen zvony. Další naší chloubou jsou například varhany.
Minulý týden jsem byl se Základní školou Salvátor v Olomouci
a tam jsem mohl vidět největší hudební nástroj České republiky - varhany u sv. Mořice. Představte si, že mají dohromady
8400 píšťal. Největší píšťala měří devět metrů. Naše varhany ve
Valašském Meziříčí mají 3400 píšťal. Už to je úctyhodný počet.
Máme zvony, máme varhany, máme krásné kostely. Některé z
doby románské, jiné gotické, barokní a další. Čím by byla naše
krajina bez věží kostelů, které jako vykřičník ukazují k nebi?
Jako by říkaly: Bůh existuje, člověče, zastav se a přemýšlej! Čím
by byly věže kostelů bez zvonů? A kde jinde varhany tak krásně
hrají než v kostelích?
Ještě jeden zážitek chci uvést. Když jsme se ZŠ Salvátor prošli
Svatou branou Roku milosrdenství a vešli do katedrály sv. Václava v Olomouci, byli jsme doslova ohromeni nádhernou květinovou výzdobou. V Olomouci probíhal další ročník Rozkvetlých
památek, což je akce, kterou pořádá v několika olomouckých
kostelích Flora Olomouc. Kde jinde než v kostelích může krása
květin tak vyniknout?
Máme zvony, máme varhany, máme kostely… Nakonec však
chci říct, z čeho jsem měl v Lešné při žehnání nových zvonů největší radost. Kolik lidí se zapojilo do příprav. Kdo všechno uklízel
a zdobil kostel i jeho okolí, kdo pomáhal při zdobení zvonů, kolik
lidí pomáhalo při chystání pohoštění pro téměř 250 lidí. Byli to
dospělí i děti, mladí i staří. Vzpomněl jsem si při tom na slova
jednoho významného podnikatele, který není věřící: „V církvi
máte jednu úžasnou skutečnost, kterou už nikde jinde není
možné najít. Lidé různého věku, různého postavení žijí spolu,
pracují spolu, scházejí se, zpívají, modlí se. Něco takového se
ve světě už nevidí.“ A to je, podle mne, bez přehánění největší bohatství církve. Společenství napříč generacemi. Je téměř
běžné, že například ve schólách jsou spolu děti, dospívající a
často i někdo z rodičů těchto dětí. Podobně parta ministrantů:
malí kluci, středoškoláci a někteří tátové. Chci dnes poděkovat
za všechna společenství našich farností, která dávají dohromady lidi různého věku, postavení a schopností. Tím se buduje živý

chrám církve. My všichni máme být živými kameny a cihlami,
které jsou spojovány maltou, a tou maltou je láska.
Někdo může namítnout, že i v církvi to někdy zaskřípe. Ne všichni spolu vždycky dobře vycházejí. Je to pravda. Na druhé straně
víme, že existuje odpouštění, ať už od Boha ve zpovědnici nebo
vzájemné odpuštění mezi lidmi. I takto se buduje církev. Nikdo
nemusí být smutný, že už nemá tolik zdraví a síly, aby se zapojil
do různých oprav a prací v našich kostelích. Nikdo nemusí být
smutný, že nemá dost peněz, aby na tyto akce přispíval. Daleko
důležitější je vnášet do církve bohatství porozumění, odpuštění,
milosrdenství a lásky. To je to pravé a největší bohatství církve.
o. Pavel

Knihkupectví Hosana
Když jsem se nedávno dověděl, že zemřel nás knihkupec Zdeněk Adamec, vyděšeně jsem se ptal, co teď bude? Jsme ztraceni! Kdo bude v našem městě prodávat náboženskou literaturu?
Osobně si myslím, že je to velmi potřebná a užitečná služba.
Věděl jsem, že v našem městě bydlí Láďa Maňas, který distribuuje náboženskou literaturu a prodává knihy a devocionálie
na Svatém Hostýně. S Láďou se znám už velmi dlouho. Pochází
totiž z Valašských Klobouk, kde jsem před 26 lety začínal jako
kaplan. Znám i jeho sestru a maminku, která prodává na Svatém Hostýně. Zdálo se tedy, že není nic jednoduššího, než že
Láďa otevře knihkupectví také u nás, což se, Bohu díky, 1. listopadu podařilo. Hned se vám však svěřím s obavami, které
mám. Podobný pokus Láďa Maňas udělal v Novém Jičíně. Měl k
dispozici krásné prostory hned vedle kostela, jenomže obchod
brzy zavřel. Není jednoduché prodat tolik knížek, aby se zaplatil
nájem, který není úplně malý, a také pracovní sílu, která knížky
prodává. Je pravda, že v Novém Jičíně nechodí tolik lidí do kostela jako u nás. A také v našem děkanátu je daleko více věřících
než v děkanátu Nový Jičín. A tak doufám, že u nás tento obchod
bude a bude napomáhat nejen k tomu, abychom si mohli přečíst žhavé novinky našich křesťanských nakladatelství, ale také
koupit pěkné dárky například ke křtu, prvnímu přijímání, biřmování, narozeninám, Vánocům. Mohou to být obrázky, ikony,
kříže, růžence, svíčky, křestní roušky a další. Jsem přesvědčen,
že když mohou už léta existovat v blízkosti našeho náměstí tři
velká knihkupectví, proč by zde nemohlo prosperovat a sloužit
jedno knihkupectví křesťanské. Chápu, že žijeme v době, kdy se
mnohé věci objednávají přes internet. Moc bych se přimlouval,
abychom tyto věci objednávali raději přes knihkupectví Hosana.
Nejde jen o to, abychom měli obchod, ale i místo setkávání a
výměny zkušeností. Vzpomeňme při této příležitosti na knihkupectví Zdeňka Adamce, kam si lidé chodili pro radu i na kus řeči.
Nakonec se se mnou můžete pomodlit tuto modlitbu:
Duchu Svatý, veď každého, kdo vstoupí do prostor tohoto knihkupectví. Ukaž mu, v čem najde pokrm a útěchu pro svoji duši.
Dotýkej se také těch, kdo budou procházet kolem tohoto obchodu a zahlédnou třeba jen něco z výzdoby na oknech. Žehnej
těm, kdo budou zboží prodávat, ať tuto práci chápou především jako službu společnému dobru a své životní poslání. Amen.
(Knihkupectví najdete na ulici Komenského. Jde o boční vchod
do spořitelny naproti obchodu Hobby Jana.)
Doporučené knížky:
Briege Mc Kenna – Zázraky se opravdu dějí
Řeholní sestra, která dostala od Ježíše dar uzdravování, slouží
nejen nemocným, ale také se modlí za kněze a pořádá pro ně
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duchovní obnovy. Velice povzbudivá kniha pro ty, kdo chtějí oživit svou víru.
Pavel Havlát – Slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci
Přehledně uspořádána příručka doplněná modlitbami a písněmi.
o. Pavel

Člověk a víra
Tento portál můžete najít na internetu. Díky němu se můžete
podívat na krásné fotky z různých církevních slavností a akcí.
U zrodu portálu stál především profesionální fotograf Roman
Albrecht, který byl zklamán z toho, jaké fotky, i na oficiálních
stránkách našich biskupství, upozorňují na život církve. Dal se
dohromady ještě s dalšími fotografy a nabídl základní kurz fotografování pro amatéry, kteří to s focením myslí vážně a chtějí
bez nároku na odměnu posloužit dobré věci. Tito fotografové
pak mohou opět pod dohledem zkušených profesionálů své
fotky publikovat na portálu Člověk a víra. Věřící si pak mohou
fotky z úspěšných akcí prohlížet a faráři si je mohou stáhnout
pro potřeby svých farností.
Poprvé jsem využil této možnosti při žehnání zvonů v Lešné. Na
tuto akci byla za ČaV (Člověk a víra) vyslaná Helena Martinková
z Valašských Klobouk. Znám její rodiče, které jsem oddával, i
její tetu, kterou jsem učil v sedmé třídě náboženství a která je
řeholní sestrou Svatého kříže v Kroměříži (sestra Leona). Takže i
z tohoto pohledu to bylo zajímavé a nečekané setkání.
Přes tento pokus i nadále považuji za našeho oficiálního fotografa, především pro akce, jakými jsou první svaté přijímání,
biřmování, Jana Peroutku, kterému za tuto dlouholetou službu,
jak pro farnost, tak pro časopis, děkuji.
o. Pavel

Biřmování
Dá-li Pán, bude ve farnosti Valašské Meziříčí v září roku 2017.
Někdy se může stát, že se farníci pohoršují nad úrovní připravenosti biřmovanců. Jak je možné, že ten a ten bude biřmován. K
tomu bych chtěl říci, že biřmování není záležitostí jen biřmovanců a jejich rodin, ale nás všech. Daleko víc mi jde o to, jak se celá
farnost na biřmování připraví a jak přípravu prožije, včetně těch,
kteří už dávno biřmováni byli. Začněme se všichni připravovat
na obnovu svého biřmování podobně, jako se připravujeme na
obnovu křestního slibu v době postní před Velikonocemi. Farnost má vytvářet živé společenství víry, které nese i jednotlivce,
kteří jsou ještě slabí ve víře. Děkuji všem, kdo si přípravu biřmovanců berou za své (modlitba, povzbuzení, ochota být nablízku).
o. Pavel

Nová svatá
Alžběta od Nejsvětější Trojice
Dne 9. listopadu 1906 zemřela v karmelitánském klášteře Sv.
Josefa v Dijonu ve Francii mladá karmelitka Elizabeth de la Trinité (Alžběta od Nejsvětější Trojice). Bylo jí 26 let a na Karmelu strávila pět let a tři měsíce. Byla blahořečena 25. listopadu
1984 Janem Pavlem II. a svatořečena 16. října 2016 papežem
Františkem.
Čím byla Alžběta výjimečná? Její tatínek byl voják z povolání a
ona byla nejen velmi hezká, ale i hudebně nadaná. Proto byla
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velmi vítána na různých společenských a hudebních akcích v
prostředí, ve kterém se pohybovala. Do kláštera chtěla vstoupit
již daleko dříve, nicméně narazila na odpor maminky. Podařilo
se jí to až v jednadvaceti letech. (Její současnice sv. Terezie z
Lisieux se stala řeholnicí již ve čtrnácti letech!) Toto se však ukázalo jako výhoda: Alžběta dokázala i v běžném životě prožívat
hluboké sjednocení s Bohem. Tím může být příkladem pro mladé lidi, kteří do kláštera nikdy nevstoupí. Jednou dokonce popisovala, jak hluboce prožívala Ježíšovu přítomnost například
při tanci. Zbožnost přece nepatří jenom do kláštera, ale má být
součástí našeho běžného života.
V klášteře pak Alžběta velmi intenzivně prožívala Boží přítomnost ve své duši. I to nás může povzbudit. Jak málo stačí k tomu,
abychom si uvědomili, že naše duše je živým kostelem a svatostánkem, ve kterém přebývá Bůh.
Jakýmsi vrcholem její spirituality je nádherná modlitba k Nejsvětější Trojici, kterou napsala 21. listopadu 1904. To znamená
dva roky před svou smrtí. Tato modlitba na mě působila vždycky velice hlubokým dojmem. Proto jsem rád, že ji mohu při příležitosti svatořečení mé oblíbené světice zveřejnit v Životě farností. Moc bych si přál, kdyby si ji aspoň někteří čtenáři Života
farností pozorně přečetli.
o. Pavel
MODLITBA
O mon Dieu, Trinité que j´adore
(Můj Bože v Trojici, tobě se klaním)
Můj Bože v Trojici, tobě se klaním, pomoz mi zapomenut úplně
na sebe, abych mohla spočinout v tobě, nehybná a pokojná, tak
jako by má duše již byla na věčnosti! Ať nemůže nic porušit můj
mír, a způsobit, abych vyšla z tebe, můj Nezměnitelný, ale ať mě
každá minuta unáší dále do hlubin tvého Tajemství!
Upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, svůj milovaný příbytek a
místo svého spočinutí. Ať tě tam nikdy neponechám samotného,
ale ať jsem celá stále tam, zcela bdělá ve víře, zcela ti oddaná,
zcela odevzdaná tvé tvůrčí síle.
Můj milovaný Kriste, z lásky ukřižovaný, chtěla bych být chotí
tvého srdce, chtěla bych tě zahrnout slávou, chtěla bych tě milovat… až k smrti. Ale cítím svou nemohoucnost, a proto tě prosím,
abys mě oděl v sebe, abys mou duši ztotožnil se všemi hnutími
své duše, abys mě ponořil v sebe, abys mě uchvátil, abys mě
nahradil sebou tak, že by můj život byl jen vyzařováním tvého života. Vstup do mne jako Ctitel, jako Smírce i jako Spasitel. Věčné
Slovo, Slovo mého Boha, chci svůj život trávit nasloucháním tobě,
chci se stát plně vnímavou tak, abych se od tebe všemu naučila
a pak navzdory všem temnotám, prázdnotám, nemohoucnostem stále hleděla jen na tebe a přebývala ve tvém velkém světle. Má Hvězdo milovaná, upoutej mě tak, abych nemohla nikdy
opustit tvoji záři.
Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup na mne, aby se v mé duši
jako by vtělilo Slovo, ať jsem pro ně další lidskou bytostí, v níž
znovu uskuteční celé své tajemství.
Skloň se, Otče, ke svému ubohému tvorečkovi, ukryj jej do svého
stínu, spatřuj v něm jen svého Milovaného, ve kterém jsi nalezl
všecko své zalíbení.
Moji Tři, moje Všecko, má Blaženosti, nekonečná Samoto, Nesmírnosti, v níž se ztrácím, tobě se vydávám jako kořist, ukryj se
ve mně, abych se já mohla ukrýt v tobě, v očekávání, že ve tvém
světle uzřím hlubinu tvé vznešenosti.

Slovo života na listopad 2016

Z farní kroniky

„Všechno mohu v tom, který mi dává
sílu.“ (Flp 4,13)
Někdy se cítíme spokojení, plní sil a
všechno se nám zdá snadné a lehké. Jindy na nás útočí problémy, které ztrpčují
naše dny. Mohou to být drobné nezdary
v lásce k našim bližním, neschopnost sdílet s druhými náš životní ideál. Nebo se dostaví nemoci, špatná
ekonomická situace, rodinná zklamání, pochybnosti a vnitřní
útrapy, ztráta práce, válka, a to vše na nás doléhá tak, že nevidíme východisko. To, co nás za těchto okolností nejvíce tíží, je
pocit, že musíme překonat tyto životní zkoušky sami, aniž bychom se mohli opřít o někoho, kdo by nám mohl rozhodujícím
způsobem pomoci.
Málokdo prožil tak intenzivně radosti i bolesti, úspěchy i nepochopení jako apoštol Pavel. Avšak dokázal odvážně naplňovat
svoji misi, aniž by propadl malomyslnosti. Byl to superhrdina?
Ne, cítil se slabý, křehký, nedostatečný, ale měl tajemství, které
prozradil svým přátelům Filipským: „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“ Objevil ve svém životě neustálou přítomnost
Ježíše. I když ho všichni opustili, Pavel se nikdy necítil sám - Ježíš
mu zůstával nablízku. To on mu dával jistotu a pobízel ho, aby
pokračoval dál a čelil všemu protivenství. Vstoupil plně do jeho
života a stal se jeho silou.
Tajemství sv. Pavla může být i naším tajemstvím. Všechno mohu,
když i v bolesti poznám a přijmu tajemnou blízkost Ježíše, který
se s touto bolestí téměř ztotožňuje a bere ji na sebe. Všechno
mohu, když žiji ve společenství lásky s druhými, protože tehdy
Ježíš přichází mezi nás, jak slíbil (srov. Mt 18,20), a pomáhá mi
síla jednoty. Všechno mohu, když přijímám a uskutečňuji slova evangelia. Díky nim poznávám cestu, po které jsem povolán
den co den jít; učí mě, jak žít, dávají mi důvěru.
Budu mít sílu překonávat nejen své osobní zkoušky či zkoušky
své rodiny, ale i zkoušky světa okolo sebe. Může to vypadat jako
naivita, jako utopie, protože problémy společnosti a národů
jsou nesmírné. Avšak „všechno“ můžeme, je-li přítomen Všemohoucí; „všechno“ a jedině to dobro, které on ve své milosrdné lásce zamýšlel pro mne a pro druhé skrze mne. Pokud se to
neuskuteční ihned, můžeme i nadále věřit a doufat v láskyplný
Boží plán, který zahrnuje věčnost a v každém případě se naplní.
Bude stačit, když budeme pracovat „ve dvou“, jak to učila Chiara Lubichová: „Já nemůžu udělat v té věci nic, nic pro tu drahou
osobu, která je v nebezpečí nebo nemocná, která je ve svízelné
situaci… Ale já budu dělat to, co po mně chce Bůh v tomto okamžiku: dobře studovat, dobře zametat, dobře se modlit, dobře
se starat o svoje děti… A Bůh se postará, aby odstranil danou
překážku, aby potěšil trpícího, aby vyřešil nečekanou situaci. Je
to práce ve dvou v dokonalém spojení, které od nás vyžaduje
velikou víru v to, že Bůh své děti miluje. Bůh tak díky našemu
postoji získává možnost nám důvěřovat. Tato vzájemná důvěra
činí zázraky. Uvidíme, že i tam, kam jsme nedosáhli my, skutečně dorazil ten Druhý, který zapůsobil mnohem lépe než my.“ 1

Události v naší meziříčské farnosti ve 30. letech minulého století jsou ve farní kronice podrobně zapsány. Od 1. ledna 1935
byl valašskomeziříčským farářem Sv. Otcem ustanoven P. Josef
Strajt, jenž působil ve farnosti od roku 1915 jako kaplan.
Roku 1936, tedy před 80 lety je ve farní kronice zapsáno:
- V době hospodářské krize a zahraniční nejistoty započínáme
nový rok s vroucí prosbou, aby nám Pán Bůh pomáhal a nás
neopouštěl. Všude ve světě se děje velké zbrojení. I naše republika je bdělá – chce sice mír za každou cenu, ale je připravena.
Myšlenka brannosti národa nabývá stále více vrchu.
- V neděli 9. února byl vysvěcen na kněze František Šigut, prozatímní katecheta na zdejší měšťanské škole.
- Dne 8. března dožil se nejdůstojnější pan arcibiskup Dr. Leopold Prečan 70 let svého života. Farníci prosili v neděli 8. března
vroucně Pána Boha, aby našemu arcipastýři žehnal, jej v těžkém
úřadě posiloval a ještě dlouhá léta ve zdraví zachoval. Na ten
úmysl bylo slavné Te Deum a modlitba za arcipastýře. V pondělí
9. března byl večer uspořádán v Lidovém domě na jeho počest
večírek s přednáškou faráře P. Josefa Strajta o životě a díle arcibiskupa a Cyrilská Jednota zapěla oslavné sbory.
- Na neděli Smrtnou 29. března vykonali katoličtí muži z farnosti v hojném počtu společnou sv. zpověď a velikonoční svaté
přijímání.
- V pondělí, úterý a středu ve Svatém týdnu konalo se obvyklé
Triduum jako příprava na velikonoční svátky. Duchovní promluvy měl P. Jan Janků, SDS.
- Měsíc Královny máje přivábil každého dne velké zástupy věřících na májovou pobožnost.
- Na den 6. dubna připadlo 1050. výročí smrti prvního arcibiskupa moravského sv. Metoděje. Tímto dnem zahájeny byly na
posv. Velehradě jubilejní slavnosti, jež trvaly s kratší přestávkou
až do podzimu. Aby i naše farnost ukázala vděčnost a lásku sv.
Metodějovi, jenž šířil z Velehradu světlo víry po vlastech našich a přinesl je i našim předkům valašským, vykonali jsme ve
farnosti jubilejní oslavu výročí smrti sv. Metoděje v neděli 24.
května. Před krásně vyzdobeným sousoším sv. Cyrila a Metoděje měl ve farním kostele slavnostní kázání metropolit. kanovník
Msgr. František Jemelka. Při hrubé slavné mši sv. zpívala Cyrilská Jednota svatováclavskou mši. Odpoledne byla v Lidovém
domě slavnostní akademie, při níž měl vzácnou přednášku pan
kanovník Jemelka, byly zapěny oslavné sbory Cyrilskou Jednotou a předneseny básně.
- V úterý křížových dnů bylo upuštěno od staré tradice a místo
ke Křivému a nazpět lukami k městu, šel prosebný průvod kolem konviktu, kasáren, přes vojenské cvičiště na hrachoveckou
silnici zpátky ke kostelu. Pro jednotlivá zastavení byly s velkou
ochotou přistrojeny improvizované oltáříky a kříže velmi vkusně ozdobeny.
- Slavnost prvního sv. přijímání dítek z venkovských škol na Nanebevstoupení Páně a dítek z Valašského Meziříčí a Krásna v
neděli 6. po sv. Duchu dojala všechny přítomné. Kostel byl přeplněn, takže lid stál venku na ulici a na dvoře. Na neděli Svatodušní 31. května připadlo 79. výročí narození sv. Otce Pia XI. Při
kázání byli věřící vybídnuti, aby se za sv. Otce vroucně modlili,
aby jej Pán Bůh chránil a ještě dlouhá léta sv. církvi zachoval. Na
ten úmysl bylo ve farním kostele slavné Te Deum.
- V den 11. června konala se za nádherného počasí slavnost Božího Těla. Nepřehledné zástupy věřících, zvláště dívek ve valašských krojích a pak družiček, provázely Spasitele Svátostného
ke čtyřem oltářům, jež byly krásně ozdobeny.

Fabio Ciardi
1
CHiara Lubich, Scritti Spirituali/2, Città Nuova, Roma 1997, s.
194-195.
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- V neděli 21. června se konala zvláštním vlakem společná pouť
z Valašska k jubilejním oslavám na Velehrad, jíž se zúčastnila
naše farnost počtem takřka 400 osob. Naše poutníky doprovázeli farář P. Jos. Štrajt a kaplan P. Alois Rygal.
- V neděli 5. července vyšel z farního kostela mohutný a dobře
uspořádaný poutní průvod s hudbou do Zašové.
- V neděli 19. července sloužil první mši sv. ve svém rodišti P.
Stanislav Majkus, řeholním jménem Julius, jenž byl před rokem
vysvěcen na kněze v kapucínském klášteře ve Francii. V průvodu četných družiček byl přiveden veleb. pán z rodného domu na
Krásenských Potůčkách do vyzdobeného farního kostela, kde
sloužil slavnou hrubou mši sv. za četné asistence.
- Obětavé členky Odboček katolických žen a dívek ve městě i
na venkově zahájily sbírky na opravu baziliky velehradské, kolébky křesťanství v naší vlasti. Sbírka vynesla 4 616,50 Kč, jež
byla ke svému účelu odeslána.
- Dne 24. srpna slavila naše farnost eucharistický den ke cti
Svátostného Spasitele. Celý den byl rozdělen na hodiny pro jednotlivé stavy jako minulého roku. Velká účast svědčila o tom, že
náš lid má opravdovou lásku a úctu k Nejsvětější Svátosti Oltářní.
- O školské neděli byli katoličtí rodiče napomenuti k vzorné náboženské výchově svých dítek.
- Akademický sochař Leopold Christ, rodák z Krásna, opravil
bezplatně a s nevšední ochotou sochu Panny Marie v Krásně,
která byla silně mrazem poškozena, takže se rozpadala jedna
část hlavy. Rozpůlenou hlavu nahradil mistr novou krásnou hlavou, jež byla pozlacena na útraty nejmenovaného dobrodince.
- Na slavnost posvěcení chrámu Páně 18. října byla pořádána
misijní neděle. Kromě modliteb dali věřící při ofěře i peněžitý
dárek na účely katolických misií.
- Při slavných bohoslužbách v národní svátek 28. října byly zastoupeny všechny státní, samosprávné a školní úřady v plném
počtu.
- V neděli 15. listopadu přistoupili katoličtí muži a jinoši z farnosti ke společnému sv. přijímání, jež obětovali za duše v očistci.
Ohromná účast každého překvapila.
- V neděli 27. prosince měla ve farním kostele katolická mládež
první krásnou slavnost u jesliček. Po kázání místního faráře byly
předneseny dětmi i dospělejší mládeží vhodné recitace, sliby a
koledy u jesliček, načež byla slavnost zakončena litanií vánoční
a sv. přijímáním.
- Na poslední den občanského roku poděkovali farníci za
všechna přijatá dobrodiní a prosili za nové milosti v roce příštím. Kostel zdaleka nemohl pojmout všechny účastníky.
- Exerciční hnutí nabývá v naší farnosti stále více půdy. Duchovních cvičení v Choryni zúčastňují se nejen ženy a dívky horlivě,
ale i muži počínají chápat důležitost duchovních cvičení a řady
účastníků exercicií se množí. Mnozí jezdí na duchovní cvičení na
Velehrad.
- Firma bratři Riegrové z Krnova vyčistila a opravila důkladně
varhany ve farním kostele, vyčistila i varhany v Krásně a opravila tamtéž měchy šlapání. Náklad na všechno činil 3 242,20 Kč,
což bylo hrazeno ze sbírek.
Kéž Bůh naší farnosti žehná, aby náboženský život v ní vzkvétal
a mohutněl !
Z farní kroniky vybral
Josef Krupička
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Náš kostel
Rozhraní mezi presbytářem (kněžištěm) a lodí kostela tvoří vítězný oblouk, na němž je vyobrazen Ježíš Kristus Král. V historii
našeho kostela, jak ji popisuje ve své knize František Šigut, se
dozvíme, že tento oblouk byl původně gotický a na jedné jeho
straně je křtitelnice a na druhé straně kazatelna.

Dnes se chvilku zastavíme u kazatelny. O její historii toho mnoho nevíme, její původ sahá snad až do 17. století a na konci 18.
století byla opravována. Přístup na kazatelnu je od boční lavice v kněžišti a schody nahoru jsou poměrně příkré. Kazatelna
sama obsahuje celou řadu zajímavých detailů, kterých si možná
na první pohled ani nevšimnete. Zkusíme se na ně podívat.

Ve středu spodní části kazatelny jsou na paprscích symbolicky
vyobrazeny desky Desatera Božích přikázání a na čtyřech pilířích (pilastrech) jsou sochy evangelistů i s jejich hlavními symboly. Celá kazatelna je kromě symbolických prvků doplněna
také o nosné či podpůrné prvky, které spolu se sochami spadají
do stejného období poloviny 18. století.

člověka přišel, aby hledal a spasil, co by zahynulo.“ (Lk 19,10).
Znakem a hlavním atributem sv. Lukáše je býk, protože jeho
evangelium začíná Zachariášovou obětí a býk byl pro Židy obětním zvířetem. Je patronem Bologne, Padovy a Reutlingen; lékařů, lékárníků, chirurgů, knihařů, spisovatelů, krajkářek, malířů,
sklářských výtvarníků, sochařů a křesťanských umělců všeobecně, právníků, řezníků, zlatníků.

Evangelista svatý Matouš (Levi), apoštol,
je obvykle zobrazován s knihou evangelia (všichni evangelisté) a s kopím, neboť
podle tradice zemřel při bohoslužbě probodnut kopím. Jeho hlavním symbolem
je však člověk (lidská hlava, někdy také
anděl s křídly), protože jeho evangelium
začíná rodokmenem Ježíše Krista. Původně bylo napsáno zřejmě aramejsky snad
ještě před rokem 40 po Kristu. Matouš
psal své evangelium pro křesťany obrácené ze židovství, proto je zde nejvíce citátů a odkazů na Starý
zákon, především proroky. Je patronem celníků a bankovních a
finančních úředníků a bývá vzýván o pomoc k překonání návyku na alkohol.
Evangelista svatý Marek byl podle tradice společníkem apoštola sv. Petra. Evangelium podle Marka jsou vlastně zapsaná
kázání apoštola sv. Petra, jak je sv. Marek
zaznamenal především pro křesťany v
Římě (asi 70 po Kr.). Evangelium začíná vyprávěním o kázání Jana Křtitele na poušti,
která bývá považována za „domov lvů“.
Proto je Marek symbolicky zobrazován
se lvem, někdy s okřídleným. Markovo
evangelium se vyznačuje počátečním
důrazem na příchod Páně, na přiblížení se Božího království i
samostatnou kapitolou, týkající se vzkříšení a celkovou stručností a krátkostí spisu. Je patronem Benátek, notářů, stavebních dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle, písařů.
Je vzýván jako přímluvce za dobré počasí a dobrou úrodu. Je
uváděn jako zastánce proti blesku a krupobití i proti náhlé smrti.

Evangelista svatý Jan, apoštol, pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera
v Palestině. S bratrem Jakubem se stal
Ježíšovým učedníkem a společně s Petrem byli svědky vzkříšení dcery Jairovy,
proměnění Páně i úzkosti v Getsemanech.
Byl jediným apoštolem pod křížem a nejplněji poznal hloubku Ježíšovy lásky. Od
Ježíše přijal Marii za Matku. V Římě byl
vhozen do vroucího oleje a když mu olej
neublížil, byl vypovězen na ostrov Pathmos. Zemřel v Efesu asi kolem roku 101. Kromě evangelia je
autorem tří listů a knihy Zjevení. Podle tradice se Jan dožil asi
90 let. Svá poslední kázání zjednodušil na tři slova: „Milujte se
navzájem!“ - Opakování této věty zdůvodňoval slovy: „Je to přikázání Páně - pokud bude zachováváno, pak je to dostatečné.“
Jako evangelista je zobrazován s orlem, symbolizujícím vzlet do
výšin v začátku jeho evangelia. Dalšími atributy jsou hrob, had,
kalich, kotel. Je patronem teologů, úředníků, notářů, spisovatelů, sochařů, malířů, písařů, knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih,
výrobců papíru, vinařů, řezníků, výrobců zrcadel, rytců, výrobců svíček a košíků; vzýván jako ochránce přátelství; při otrávení,
popáleninách, bolesti nohou, epilepsii; za příhodné počasí.
Základem kazatelny, místa odkud se dříve hlásalo Boží slovo, je
tedy Desatero Božích přikázání, které symbolizuje Starý zákon a
Evangelia - radostné poselství o Boží lásce k člověku jako základ
Nového zákona. Nad kazatelnou je baldachýn, kde se nacházejí dva andělé a shora je zde vyobrazena stříbrná holubice jako
symbol Ducha Svatého. Na samém vrchu baldachýnu je pak socha Ježíše Krista při kázání na hoře, jak ukazuje na kříž. Kříž je
znakem spásy a znakem víry. Po stranách sedí dva andělé a každý z nich má v ruce jeden symbol, kotvu - jako symbol naděje a
srdce - jako symbol lásky.
Při pohledu na naši kazatelnu tedy můžeme vidět, že základ naší
víry vychází z Písma svatého a ten, který čte a vykládá Písmo
svaté, se má vždy obracet k Duchu svatému a hlásat víru, naději
a lásku, jako to činil Ježíš v Horském kázání.
Evžen Hlavica

Evangelista svatý Lukáš byl lékařem v
Antiochii. Jako společník apoštola Pavla
se setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a
sepsal svědectví o Ježíši Kristu asi po roce
70. Jako jediný z novozákonních pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu
napsal i pokračování z dějin prvotní církve - Skutky apoštolů. Italský básník Dante
označil jeho evangelium za nejkrásnější
knihu světa. Lukáš v něm krásně ukazuje
milosrdnou lásku Spasitele ke všem lidem,
zdůrazňuje, že Ježíš přišel nejen pro Židy, ale i pro pohany a
především pro hříšníky, pro lidi, kteří se vzdálili Božímu řádu.
Ústřední myšlenku Lukášova evangelia vidíme ve větě: „Syn
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Odlévání zvonů ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova 19. října 2016

Zvon už tuhne uvnitř

Zvonkohra v Brodku u Přerova

Farnící z Lešné si připíjejí na nové zvony

9

Slavnost žehnání nových zvonů v Lešné 29. října 2016
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O. Pavel děkuje všem, kdo uklízeli kostel i jeho okolí, všem, kdo
zdobili kostel i zvony, kdo chystali a zajišťovali občerstevní. Také
všem, kdo pomáhali při sundávání zvonů z auta. Zvláštní poděkování patří firmě Váhala za pohoštění pro 250 lidí a Pekárně
Anežka z Palačova za 50 frgálů. Pán Bůh zaplať a odměň.
Fotografie na této dvoustraně Helena Martínková
(Projekt Člověk a víra)
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Slavnostní otevření a požehnání knihkupectví Hosana 1. listopadu 2016

Knihkupectví otevřeno v pondělí až pátek od
9.00 do 17.00 hodin. V neděli od 9.00 do 11.00
hodin.
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Knihkupectví se nachází na ulici Komenského
- boční vchod do spořitelny naproti obchodu
Hobby Jana.

ZŠ Salvátor
Projekt 72 hodin
Každým rokem se naše škola zapojuje do projektu „72 hodin“
pro lidi, přírodu a město, kde žiješ. Nebylo tomu jinak ani letos.
Páťáci se proto vydali sázet stromky do lesní školky v Podlesí-Křivém. Počasí jim přálo, šlo jim to pěkně od ruky, a tak se do
školy vraceli s dobrým pocitem užitečně vykonané práce. Taky
žáci III., IV. a VI. třídy přiložili ruku k dílu a uklidili odpadky v
okolí Rožnovské Bečvy a v parku u soutoku Bečev. Nacházeli
všechno možné. Když potom pan školník odvezl veškerý ten
odpad do sběrny technických služeb města, dostal pochvalu,
že takové aktivity ve škole s dětmi děláme. Pochvalu dětem s
radostí vyřizujeme!
Kateřina Janýšková

Technický jarmark
V pátek 14. 10. se žáci 9. ročníku zúčastnili Technického jarmarku ve Valašském Meziříčí. Hned od 8 hodin ráno byli pozváni na
prohlídku firmy Robe. Žáci měli možnost projít spolu s průvodkyní celý areál. Viděli montážní dílnu, zkušebny a lisovnu plastů.
Pak následovalo krátké setkání se zástupci dvou středních škol,
kde získali informace o možnostech studia na ISŠ-COP Val. Meziříčí a SŠEIAŘ v Rožnově p. R. Na závěr zhlédli úžasnou světelnou show. Poté se všichni přesunuli do firmy Blok. Zde se žáci
se seznámili s touto společností a s dalšími středními školami
(SPŠ Stavební Val. Meziříčí a SPŠ Strojní Vsetín). Vše bylo zakončeno praktickou prohlídkou laboratoře v Bloku. Potom byli žáci
odvezeni zpět do školy.
Jana Komoňová
Turistika
Děti z turistického kroužku školy mají za sebou už dvě zdařilé
akce. První túra na začátku října proběhla ještě za téměř letního slunečného počasí a vedla z Nového Jičína, kam se turisti
zčásti dopravili vlakem a autobusem, přes Skalky, kopec Svinec
až na Petřkovickou horu. Ta je pro odtok vody do spádových
potoků nazývána „střechou Evropy“. Pod kopcem byste našli
Poutní jeskyni Panny Marie, která připomíná známé Lurdy. Druhá túra o podzimních prázdninách děti dovedla na rozhlednu na
Bražiskách a k Jarcovské guli. Počasí už nebylo úplně krásné, ale
sluníčko se nakonec taky přece jen ukázalo. Je prima, když se
vycházky zúčastní taky rodiče. Tímto jsou srdečně zváni zájemci

o turistiku, aby se přidali!! Informace o plánované akci dostávají děti vždy s předstihem (v závislosti na předpovědi počasí)
písemně ve škole.
Magda a Jiří Krupovi

Matematická soutěž „Piškvorky“
V pondělí 24. 10. se žákyně 8. ročníku (Pavla Rethyová, Jana
Žilinská, Marie Olejníková, Petra Mikulová a Bětka Vránová)
zúčastnily poprvé netradiční matematické soutěže: „Piškvorky“
ve Vsetíně. V konkurenci starších studentů nezískaly medailové
ocenění, ale určitě si zaslouží pochvalu za odhodlání a snahu. A
příště, kdo ví?
MK

Krajský parlament mládeže
17. 10. se poprvé zástupci našeho školního parlamentu připojili
k jednání krajského parlamentu mládeže. Zasedání se konalo
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ve Zlíně ve známém „mrakodrapu“. Naši školu reprezentovali
František Hlavica a Ester Vančurová. Cenné zkušenosti a mnoho informací a postřehů zcela jistě přispějí ke zkvalitnění práce
našeho školního parlamentu.
Marie Čtvrtníčková

lí růženec za jednotu a pokoj“. Pan učitel Krupa vybral pět žáků
(Vojta Skýpala, Vojta Palát, Jonáš Vrána, Jana Žilinská a Kamila
Hrabovská), kteří z ředitelny do školního rozhlasu předříkávali
desátky bolestného růžence. Ostatní děti se pak modlily s učiteli ve třídách.
Ekocentrum
Některé třídy využily nabídku Ekocentra Val. Meziříčí pod vedením manželů Dvorských a navštívily pořad o třídění odpadů.
Zcela jistě poučný a užitečný program.
Slavnost Všech svatých
1. 11. jsme společně s farností prožili Slavnost Všech svatých na
mši v kostele. Otec Pavel při kázání všem napověděl, co nám
může na naší životní cestě pomáhat ke svatosti. Po mši svaté
jsme si všichni vybrali jednoho světce, který nám bude pomocníkem a přímluvcem po celý rok
MK

Recitace – Svatováclavská réva
V sobotu 22. 10. se výběr našich recitátorů pod vedením paní
uč. G. Vránové zúčastnil soutěže v Kopřivnici – Lubině. Děti si
vedly opravdu skvěle a ve všech kategoriích získaly medailová
ocenění. Navíc přivezly do školy také ocenění pro absolutního
vítěze soutěže. Tak to je nádhera. Gratulujeme těmto účastníkům: Vendulka Janíková – 1. místo, Marie Hellerová – 3. místo, Anežka Hellerová – 1. místo + cena pro absolutního vítěze
soutěže, Ruben Kuipers – 3. místo, Vojtěch Heller – 3. místo.
Školní pouť do Olomouce
Dne 25. října se uskutečnila školní pouť do Olomouce k ukončení Svatého roku milosrdenství. Všichni žáci a učitelé vyjeli
čtyřmi autobusy v 8:00 za Valašského Meziříčí. Na začátku mše
svaté jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci všichni společně
prošli Svatou branou. V kostele i před ním byla nádherná květinová výzdoba v rámci akce Flory Olomouc – Rozkvetlé památky.
Po mši svaté, kterou sloužil otec biskup Josef Hrdlička, měli žáci
v Olomouci doprovodný program. Mladší děti (I. – VI. třída se
svými učiteli) návštěvu ZOO na Svatém Kopečku a straší žáci exkurzi v kostele sv. Mořice, kde se seznámili s mimořádně vzácnými varhanami. (Nechyběla ani ukázka hry.) Potom navštívili
a prohlédli si prostory Arcibiskupského paláce. Do Valašského
Meziříčí se všechny autobusy vrátily krátce po 16. hodině. Byl
to hezký výlet a nezapomenutelný zážitek. (Foto str. 2 a 19)
Milion dětí se modlí
Taky naše církevní škola se zapojila do akce „Milion dětí se mod-
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Školní družina a klub v Galaxii ve Zlíně
Tradiční podzimní výlet do Galaxie se uskutečnil 2. listopadu.
Spolu se školní družinou navštívilo zábavní park i 18 dětí ze
školního klubu. Po příjezdu do Galaxie se děti rozprchly k atrakcím, na které se už velmi těšily. Užívaly si na trampolínách a
dalších skákacích atrakcích, navštívily nafukovací vesmírnou
loď s otevírací palubou. Multifunkční prolézačky nabízely vesmírnou střelnici i jízdu na tobogánu či jiných adrenalinových
skluzavkách. Děti si zkrátka užily spoustu zábavy a legrace. Cestou domů jsme příjemně unavení sledovali v autobuse pohádku.
Výlet se nám vydařil.
Lenka Karolová

Podzimní dny v přírodě
Žáci III. a IV. třídy prožili den v podzimní přírodě. Společně jeli
vlakem do Kroměříže. Krásy podzimu si vychutnali v Podzámecké zahradě, kde poznávali stromy podle listů a navštívili mini
zoo s kozami, králíky, daňky a jinými živočichy. Zábavnou formou se seznámili s některými bájemi při vzdělávacím programu v zámku a ještě se stihli proběhnout v bludištích v Květné
zahradě. I přes trochu chladné počasí jsme si výlet užili a už
plánujeme, kam se vydáme v zimě.
Veronika Masopustová

Na návštěvě v arboretu
V pondělí 7. 11. se žáci 1. ročníku vydali na první den školy v
přírodě. Uskutečnil se v prostorách Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě, konkrétně v jejím arboretu, které vzniklo více
než před 100 lety. Lektorkou celého programu byla Ing. Alice
Palacká, která v rámci lesní pedagogiky děti učila o stromech,
keřích, rostlinách, a to nejen zdejších, ale i cizokrajných, takže školáci hodně cestovali: Jižní Amerika nebo Japonsko nebyly
výjimkou. Děti stromy porovnávaly nejen podle jejich vzhledu,
ale také podle tvaru listů, povrchu listů, dále je zajímala kůra
stromů, jemnost jehličí, větvičky… Pod jedním stromem se cítily
jako v domku a zajímavě jim voněl, u jiného zase přivoněly k
jehličí a zjistily, že voní po citrónu a další (pro změnu listy) přenášely závan koláčový. Pilní žáčci si odnesli domů hodně přírodnin, od paní průvodkyně dostali tip: zasadit strom z plodů, které
nasbírali. A jako bonus celé akce měli možnost prohlédnout si
lovecké trofeje v prostorách školy.
Ludmila Černochová

Florbal – skvělý výkon v okrskovém kole
V pondělí 7. listopadu se naši starší chlapci (Jakub Kořístka, Jan
Kořístka, Jonáš Vrána, Jakub Mikula, Petr Žilinský a Lukáš Křenek) zúčastnili okrskového kola ve florbalu, které suverénně vyhráli a vybojovali postup do okresního kola.
MK
Nové tváře na ZŠ Salvátor – pokračování
Mgr. Anna Hříbková
Na ZŠ Salvátor učím
ruský jazyk. Bydlím
v malebné vesnici
Hošťálková, která se
nachází asi 20 km od
Valašského
Meziříčí.
Mezi mé záliby patří
cestování; mimo jiné
jsem navštívila i Rusko,
Bělorusko a Ukrajinu,
nejdále jsem se zatím
podívala do Mexika.
Líbí se mi ovšem nejen
daleké kraje, ale i naše
valašské kopce, na které ráda vyrážím se známými, s psem či koníky
svých kamarádů.
Mgr. Jiřina Ireinová
Bydlím v Rožnově pod
Radhoštěm a na ZŠ Salvátor učím fyziku a matematiku na II. stupni.
Vždy mám velkou radost, když děti učivo
pochopí a přemýšlejí
o něm. Ve volném čase
zpívám v chrámovém
sboru a ve sboru Rosénka v Rožnově. Ráda
si přečtu zajímavou
knížku nebo se podívám na dobrý film.
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Charita Valašské Meziříčí
Paliativní péče poskytovaná Charitou
Vzhledem k aktuálnosti otázky paliativní
péče a jejího veřejného prezentování soukromými agenturami, které podávají neúplné
informace, rozhodli jsme se reagovat tímto
článkem a uvést tak věci na pravou míru. Na
začátku je třeba vyjádřit úctu a vděk všem pečujícím, ať už jde o blízké rodinné příslušníky
nebo zdravotnický personál, kteří věnují svůj
čas doprovázení umírajících lidí.
Často slýcháme, že není zajištěna dostupnost péče o umírající
pacienty jinými organizacemi než soukromými, jejichž poskytovaná péče není hrazena zdravotními pojišťovnami a jejichž
provoz je tedy odkázán pouze na získávání vlastních finančních
prostředků. Jako svou přednost vyzdvihují vlastního lékaře s
příslušnou specializací.
Poskytování paliativní péče cestou Charity ČR bývá, zdá se, záměrně opomíjeno, přestože je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Za indikací péče v našem případě stojí vždy praktický
lékař, který spolupracuje s příslušnými specializovanými lékaři,
péči však určuje on sám. Máme k dispozici veškeré potřebné
přístrojové vybavení i zdravotnický personál, zajišťující nepřetržitou dostupnost péče. Není tedy důvod, proč by měla být paliativní péče, zajišťovaná registrovanými pracovišti Charity ČR,
při veřejných prezentacích přehlížena.
Kromě zdravotní péče o nemocné poskytujeme také péči psychologickou, sociální a duchovní, která pomáhá nalézt smysl,
cíl a hodnoty života, který je změněn nemocí. Silnou stránkou
paliativní péče poskytovanou právě Charitou je akcent na duchovní rovinu při péči o umírajícího a také o pozůstalé rodinné
příslušníky.
V každém případě nás všechny pojí stejné poslání, se snahou
odlehčit pacientům a jejich rodinám v těžkých chvílích přicházející smrti. Pevně věříme, že péče, ať už je poskytovaná jakoukoliv službou, oprávněnou k poskytování paliativní péče, je ta
nejlepší možná, s maximálním vynaloženým úsilím veškerého
zdravotnického personálu.
„ Já se dnes také vrátím domů...“
Potom připojil posmutněle:
„ Mám to mnohem dál... a mnohem nesnadnější...“
Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v
náručí jako malé dítě, a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam
dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel...“
(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, MALÝ PRINC)
Uchránit před smrtí nemůžeme… můžeme uchránit od bolesti,
od samoty a dát oporu ve strachu. Děkujeme všem, kteří v sobě
našli sílu postavit se vlastnímu strachu a s naší pomocí dokázali
vzít za ruku a vést své blízké, naše pacienty, do jejich posledních
chvil.
Marie Veithová
Domácí zdravotní a paliativní péče
Charita Valašské Meziříčí
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Charita Valašské Meziříčí vyhrála v hlasování Bertíků
Boxy jsou uzavřené, hlasy sečtené. Zákazníci 91 hypermarketů Albert po celé České republice měli možnost hlasovat
prostřednictvím žetonků - Bertíků o projektech na podporu
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Největší podporu
nakupujících ve Vsetíně získal projekt naší Charity Valašské
Meziříčí.
O přízeň vsetínských zákazníků se utkal náš projekt a projekt
Dětského domova ve Valašském Meziříčí. Vítězem se stal projekt Charity, který tak získá od Nadačního fondu Albert 55 tisíc
korun na jeho realizaci. Druhý projekt pak obdrží 35 tisíc korun.
„Kampaň Bertík pomáhá se setkala s velkým zájmem ze strany
zákazníků, kterým moc děkujeme za podanou pomocnou ruku.
Celkově vhodili nakupující po celé zemi do hlasovacích boxů přes
půl milionu žetonů. Tato podpora nás velmi těší, protože svědčí
o tom, že lidé nejsou lhostejní ke svému okolí a chtějí ho měnit k
lepšímu,“ říká Petra Režná, programová manažerka Nadačního
fondu Albert.
Vítězný projekt Charity Valašské Meziříčí „Most mezi dítětem,
školou a rodiči“ je zaměřen na podporu předškolních dětí. Podstatou projektu je připravit předškolní děti na jejich nástup do
školních lavic, procvičit s nimi základní dovednosti a učivo ZŠ a
SŠ a dát jim podněty, pomůcky a prostor pro využívání jejich
volného času.
„Velmi děkujeme za Bertíka, kterého jste vhodili v rámci kampaně „Bertík pomáhá“ do pokladničky v Hypermarketu Albert
ve Vsetíně,“ říká Edita Krejčí, vedoucí Klubu Zeferino, spravovaného Charitou Valašské Meziříčí. „Naši zaměstnanci pomáhají
dětem s přípravou na vyučování nebo připravují děti na vstup
do základní školy a také se jim věnují při dalších aktivitách Klubu,
jako jsou např. dílničky, ve kterých se děti zdokonalují v činnostech běžného života,“ doplňuje.
Téměř čtyři miliony korun pro dobročinné projekty
Charitativní program „Bertík pomáhá“ letos přilákal ve 34 regionech Česka na 120 lokálních organizací. Mezi přihlášenými
byly dětské domovy i nejrůznější dobročinné instituce. Zákazníci 91 hypermarketů Albert po celém Česku měli možnost hlasovat od 21. září do 11. října. Za každý nákup nad 200 korun
obdrželi jeden žetonek, takzvaný Bertík. Jeho vhozením do připravených hlasovacích boxů pak nakupující dali hlas jednomu
ze dvou místních projektů. Nadační fond Albert celkově rozdělí
částku 3 700 000 korun.
Kampaň „Bertík pomáhá 2017“ navazuje na oblíbený projekt „S
Bertíkem za dětským úsměvem“, který slavil úspěch v prodejnách Albert v letech 1999 –2012 a za tuto dobu podpořil stovky
charitativních projektů částkou převyšující 80 milionů korun.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Proroctví z Fatimy a 20. století
(pokračování předenášky Phdr. Radomíra Malého k Jubileu Fatimy - stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě roku 1917)
Zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Panna Maria ovšem žádala, aby Rusko bylo zasvěceno jejímu
Neposkvrněnému Srdci, a to už ve své druhé části tajemství.
Jenže ona se zjevovala i potom několikrát sestře Lucii a v roce
1927 ji vyzvala, aby druhou část tajemství sepsala, poradila se
se svým zpovědníkem a zveřejnila je. Ona to učinila, ovšem zpovědník se bál toto zveřejnit, proto je nechal zapečetěné a až
teprve v roce 1941 to bylo publikováno. Zároveň sestra Lucie v
roce 1937 píše dopis papeži Piovi XI., kde jej prosí o zasvěcení
Ruska a světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Pius XI. měl tenkrát jiné starosti, protože v Německu byl už u
moci Hitler, který pronásledoval církev a rozpínavost nacismu
představovala nebezpečí pro křesťanství v celé Evropě. Na východě v Sovětském svazu byl zase stejným nebezpečím ruský
bolševismus. Takže se čekalo až na jeho nástupce. Pius XI. v
roce 1939 umírá. Lucie adresuje přání Panny Marie Piovi XII.
Ten mu 31. října 1942 vyhověl, ovšem z politických důvodů a
hlavně proto, aby to nebylo v době války mylně interpretováno,
nejmenoval ve svém zasvěcení Rusko. Provedl zasvěcení celého světa. Panna Maria potom řekla Lucii, že si žádá, aby bylo
Rusko výslovně jmenováno, a aby Svatý otec to udělal v jednotě s biskupy celého světa. Nicméně se vyjádřila uznale k tomu,
že papež Pius XII. měl odvahu splnit alespoň část jejího přání a
řekla Lucii, že druhá světová válka, nejstrašnější v dějinách, brzy
skončí. A skutečně to tenkrát vzalo rychlý obrat, protože Němci

prohráli v severní Africe u Tobruku a El Almeinu, to bylo krátce po tomto zasvěcení. Potom na začátku roku 1943 byla bitva
u Stalingradu, pak už to šlo velmi rychle, nacistické Německo
spělo vstříc své porážce. Je náhodou, že se vše stalo právě po
tomto zasvěcení?
Po válce Panna Maria prostřednictvím sestry Lucie obnovila
své naléhání, aby Svatý otec provedl zasvěcení Ruska jejímu
Neposkvrněnému Srdci v jednotě s biskupy a aby Rusko bylo
výslovně jmenováno. Papež Pius XII. to skutečně udělal a sice
roku 1952 v bule, která se jmenuje: "Sacramenti gente". Rusko
zde bylo výslovně jmenováno. Bylo to v červenci roku 1952 a je
zvláštní, že krátce na to, v březnu roku 1953 umírá v Sovětském
svazu krvavý diktátor Josef Vissarionovič Stalin. Dnes vychází
najevo na základě toho, co bylo zveřejněno ze sovětských tajných archivů, že Stalin připravoval právě na rok 1953 vojenské
napadení západní Evropy, čili se chystala třetí světová válka.
Pán Bůh mu to však nedovolil, Stalin zemřel a jeho nástupci
Malenkov, Bulganin a Chruščov už neměli odvahu tento plán
realizovat. Ale Stalin ve spolupráci s generály měl opravdu tento plán, o čemž dokumenty z tajných sovětských archivů jednoznačně svědčí. Stalin se připravoval na moment náhlého vpádu
do tehdejšího západního Německa a postupně do Francie. Měl
to být šok pro tehdejší tzv. svobodný svět, ze kterého se neměl
vzpamatovat. Výsledkem by bylo buďto ovládnutí celé Evropy,
potažmo celého světa komunismem, nebo třetí světová válka.
Důsledek toho, že papež poslechl naléhání Panny Marie a zasvěcení provedl, byl, že k této třetí světové válce nedošlo, ani se
nestalo, že komunismus ovládl celý svět.
(pokračování v příštím čísle)
K výročí Fatimy připravil Václav Chládek
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INFORMACE

Podzim u sv. Jakuba

Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách farnost-valmez.cz
NA SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE v neděli 20. listopadu
bude ukončen Svatý rok milosrdenství a zároveň proběhne obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu po každé
mši svaté ve farních kostelích ve Valašském Meziříčí a v Lešné.
KONCERT PRO VARHANY A TRUBKU bude v neděli 20. listopadu v 15.00 hodin ve farním kostele ve Valašském Meziříčí.
SLOVO ŽIVOTA – SPIRITUALITA HNUTÍ FOKOLARE - bude v pondělí 21. listopadu, 5. a 19. prosince po večerní mši svaté na faře.
CHARITA Valašské Meziříčí zve na setkání s P. Mariánem Kufou
ze Žákovců, které se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu v 16.00
hodin v M-klubu KZ Valašské Meziříčí. Od 18.30 hodin bude
koncert skupiny Krch off band.
MŠE SVATÁ ZA SKAUTY A SKAUTKY ze 7. oddílu bude v pátek
25. listopadu v 17.30 hodin.
NA ÚVOD DO ADVENTNÍ DOBY A CÍRKEVNÍHO ROKU bude v
sobotu 26. listopadu od 17.00 hodin ve farním kostele modlitební vigilie za ochranu počatého života.
ADVENTNÍ DOBA začíná v neděli 27. listopadu. Při každé mši
svaté bude žehnání adventních věnců.
RORÁTY PRO DĚTI ve Valašském Meziříčí budou v době adventní každé pondělí a středu. Začátek mše svaté bude vždy v
6.30 hodin. Po mši svaté bude pro všechny děti připravena snídaně na faře.
RORÁTY PRO DĚTI v Lešné budou v době adventní každé úterý.
Začátek mše svaté bude vždy v 6.30 hodin. Po mši svaté bude
připravena pro děti snídaně.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 2. prosince. Po ranní i večerní mši svaté ve farním kostele ve Valašském Meziříčí 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 18.45 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 – 3. prosince. Ve farním kostele ve
Valašském Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin a od
7.15 do 8.00 hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v
Krásně.
NA SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU ve čtvrtek 8. prosince bude mše svatá ráno
v 6.30 hodin a v 8.00 hodin, večer v 17.30 hodin. Mše svaté v
8.00 hodin se zúčastní i ZŠ Salvátor.
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST POŘÁDÁ DNY BIBLE. Na tento
účel bude sbírka ve farnosti Valašské Meziříčí a Lešná ve čtvrtek
8. prosince na Slavnost PANNY MARIE.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO ve Valašském Meziříčí
bude v pátek 9. prosince v 17.30 hodin. Zpívat bude schola.
SCHOLA zpívá po dobu celé mše svaté v neděli 11. prosince v
9.30 hodin.
ZPOVĚDNÍ DEN ve Valašském Meziříčí bude v sobotu 17. prosince od 8.00 do 11.00 hodin. Přijedou i kněží z jiných farností. Využijte této příležitosti, neodkládejte zpověď na poslední
chvíli.
ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE v Lešné
připadá na sobotu 17. prosince. Adorace bude od 9.00 do 15.00
hodin.
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Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Matyáš Jan Mižikár
Lukáš Jiří Rajnoch
Adam Štěpánek
Tereza Ema Místecká
Eliška Vladimíra Matasová
Šimon Josef Škoda

Rudolf Vajgl
Iveta Zátorská
Jan Daněk
Dara Markéta Piskláková
Vít Šimčák
Marie Anna Lukášová

Lešná
Tomáš Kovařčík
Elena Holubová

Barbora Helena Kovařčíková

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Norbert Škorňa		

Krhová, Pod Jehličnou 322		

Žaneta Škrlová

Valašské Meziříčí, Podlesí 396

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Ladislav Rusek *9. 1. 1934 †10. 10. 2016, Zašovská 725
Anděla Rafajová *18. 7. 1935 †28. 10. 2016, Poličná 188
Dana Pobucká *9. 2. 1972 †29. 10. 2016, Králova 1062
Ludmila Bartošková *15. 3. 1945 †29. 10. 2016, Podlesí 439
Vlasta Kalusová *23. 6. 1934 †30. 10. 2016, Krhová, Pod
Kameněm 397
Antonín Zetek *5. 8. 1924 †1. 11. 2016, Jarcová 198
Miluše Kořístková *4. 6. 1936 †2. 11. 2016, Havlíčkova 327/16
Vlastimila Táborská *2. 9. 1934 †31. 10. 2016, Sokolská 1091

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

Děti I. stupně ZŠ Salvátor navštívily 25. října 2016 ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce

Foto o. Pavel
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Kostel sv. Jakuba v Krásně má již novou střechu a nově natřenou fasádu

Děkujeme všem farníkům, kteří přispěli na opravu tohoto
kostela, a také Městu Valašské Meziříčí, Zlínskému kraji

a Ministerstvu kultury za finanční příspěvky.

o. Pavel
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