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Dá se předpokládat, že v novém roce bude-
me jednou dole a jednou nahoře. Podobně 
jako tomu bývá na vídeňském kole v Prátru. 
Tak to v životě chodí. Jednou se daří, podru-
hé nedaří. Někdy máme dobrou náladu, jin-
dy to nestojí za nic. A v tomto kolísání bych 

chtěl každému čtenáři popřát, aby objevil 
Boží lásku, která je vždycky konstantní, stá-
lá. Nejsou u ní žádné výkyvy a změny. Bůh tě 
miluje svou nekonečnou láskou a to se nikdy 
nezmění. Tato láska nikdy nezeslábne a není 
závislá na tom, jak my lidé jednáme.

Foto i text o. Pavel
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Klášter Klosterneuburg - ZŠ Salvátor 9. listopadu 2016

celkový pohled na klášter

interiér klášterního kostela

Verdunský oltář a lebka sv. Leopolda

klášterní křížová chodba

pohled do Studniční kaple
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Krista čtvero příští (píseň č. 126)

ZŠ Salvátor na zahraniční exkurzi

Každé malé dítě ví, proč jsou na adventním věnci čtyři svíce. 
Máme přece čtyři neděle adventní. Také nám tyto svíce mo-
hou pomoci, abychom si každoročně připomněli čtyři příchody 
Ježíše Krista.
1. Příchod před dvěma tisíci lety.
Bůh se stal člověkem. Narodil se v Betlémě a my si to každý 
rok připomínáme. Celý svět oslaví další narozeniny Ježíše Kris-
ta. Opět budou Vánoce. Někteří lidé se však na Vánoce netěší. 
Nedávno mi jedna paní docela vážně řekla: „Vánoce by se měly 
zrušit.“ Jsem přesvědčen, že na Vánoce se netěší ti, kdo je ne-
prožívají v kostele. Pokud přijdeš na půlnoční, pokud budeš pro-
žívat chvíle modlitby u jesliček nebo při adoraci, pak se na Vá-
noce určitě těšíš. Pokud někdo chodí na roráty, není možné, aby 
se na Vánoce netěšil. 

V listopadu jsme se vydali se žáky studujícími německý jazyk 
na zahraniční exkurzi. Letos proběhla v Rakousku – v Klosterne-
uburgu a ve Vídni. 
V Klosterneuburgu jsme navštívili klášter z 12. století, mezi je-
hož skvosty patří Verdunský oltář a klášterní kostel Narození 
P. Marie, v němž jsme slavili mši svatou a který má dvoje var-
hany (jedny chórové – pro všední dny, druhé pro slavnosti). 
V době naší návštěvy se blížilo výročí úmrtí zakladatele kláštera 

− svatého Leopolda, proto jsme směli spatřit a uctít i jeho lebku.
Ve Vídni se na nás kromě honosných budov usmívalo slunečné 
počastí, o to byly zážitky pěknější. Program: Burgtheater, Par-
lament, muzea „dvojčata“, památník Marie Terezie, Votivkirche, 
Hofburg, vykopávky z doby římské, Graben, Pestsäule, Peter-
skirche s vyobrazením vhození sv. Jana Nepomuckého do Vlta-
vy, Stephansdom se Svatou bránou, Virgilkapelle, Karlskirche 
s kaplí sv. Anežky České, Historické muzeum města Vídně, pro-
hlídka příprav na věhlasné „vánoční trhy“ před starou radnicí, 
drobné nákupy a na závěr pohled na celou Vídeň z vídeňského 
kola (viz strana 1). Vrátili jsme se plni dojmů i nového poznání.

Ludmila Černochová

Mše svatá v klášterním kostele Narození P. Marie v Klosterne-
uburgu

O svatém Leopoldovi
Markrabě svatý Leopold z rodu Babenberků se narodil v roce 
1073 v Melku. V klášteře v Melku byl vychován. V roce 1106 
se Leopold (v pořadí III.) oženil s Anežkou, dcerou císaře Jindři-
cha V., narodilo se jim 19 dětí.
Leopold založil četné kláštery v Rakousku a mnohé dosavadní 
velkoryse vybavil. V roce 1125 se vzdal německé císařské ko-
runy. Jeho život byl provázán vzděláním, bázní Boží, dobrými 
skutky, ctnostmi skromnosti a pokory, oplýval moudrou srdeč-
ností a radostí.
Leopold zemřel 15. listopadu 1136 po úrazu na lovu, byl po-
chován v kapitulním sále kláštera Klosterneuburk. K povýšení 
na rakouského zemského patrona došlo v roce 1683, kanonizo-
ván byl roku 1485.
A jak to přesně bylo s jeho založením kláštera v Klosterneu-
burku? Byl právě první máj roku 1106, až omamně úchvatné 
ráno. Slunce se stříbřilo v kapičkách rosy na jehličí i na svazích 
luk. Leopold a Anežka právě stáli v jednom dokořán otevřeném 
arkýři hradu a hleděli do hlubokého údolí za hradbami a příkopy. 

Náhle prudký závan větru strhl půvabné Anežce z hlavy bílý šlo-
jíř (= závoj) a oba manželé mohli jen sledovat, jak ho vítr unáší 
do dálky, a dohadovat se, kam až mohl zaletět. Jednou Leopold 
lovil v lesích nedaleko břehu Dunaje, když tu se smečka lovec-
kých psů rozštěkala u jednoho křoví černého bezu. Když to místo 
lovci proslídili, nalezli Anežčin šlojíř, který tam uvízl ve větvích. 
Tuto podivuhodnou událost považoval Leopold za znamení, aby 
na tom místě vystavěl kostel. A tak na tom místě až do dnešních 
dnů stojí klášter Klosterneuburg. 

(Podle knihy: Svatý Leopold. Ochránce Rakouska, Refugium, 
2014)

Ludmila Černochová
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Prosba o ohleduplnost

Znamení z nebe

2. Ježíšův příchod v hodině naší smrti
Svatá Terezka říkala: „Pro mne si nepřijde smrt, ale Ježíš.“ Ježíš 
říká: „Odcházím, abych vám připravil místo. Zase přijdu a vezmu 
si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já (Jan 14,2-3).“ Tak 
nějak bychom se měli dívat na smrt. Přijde Ježíš! Někdo má ale 
přesto obavy. Je dobré, abychom si alespoň někdy představili 
hodinu svého odchodu z tohoto světa. Kdyby ti zbývalo ještě 
půl hodiny, za co by ses modlil? Co by ses ještě pomodlil? S kým 
by ses chtěl setkat? Koho bys prosil o odpuštění? Komu bys od-
pustil? Není špatné si tu a tam položit tyto otázky. Říká se tomu 
cvičení dobré smrti.
3. Slavný příchod na konci věků
Ježíš Kristus přijde ve slávě a s ním všichni andělé a svatí. Všichni 
lidé budou vzkříšeni a nastane poslední soud. Každý z nás bude 
stát na jakémsi podiu před zraky všech lidí všech dob. Bude to 
chvíle naší slávy nebo hanby? Možná máme obavy, jak to do-
padne. Je dobré si při této příležitosti připomenout slova, která 
řekl Ježíš svaté Faustýně: „Než přijdu jako spravedlivý soudce, 
otevírám dokořán dveře milosrdenství. Kdo nechce projít brá-
nou milosrdenství, bude muset projít bránou spravedlnosti.“ 
Představte si nekonečný a bezedný oceán Božího milosrdenství. 
Stále z něho můžeme čerpat nádobou důvěry. Pak nebudeme 
na posledním soudu stát jako odsouzenci, ale jako svědkové Bo-
žího milosrdenství. Budeme svědčit o tom, jak dobrý je Pán, co 
všechno pro nás udělal, kolikrát nám odpustil. Když už teď bu-
deme objevovat v našich konkrétních dějinách stopy a doteky 
Boží lásky, pak nebudeme zahanbeni a navěky budeme zpívat 
o Hospodinových milostech.

4. Jen teď a jen tady
Ještě čtvrtý příchod. Právě ve chvíli, kdy čteš tyto řádky, stojí 
Ježíš u dveří tvého srdce a klepe. Můžeš mu otevřít. On může 
sdílet svůj život s tebou. Dochází k jakési fúzi anebo ještě lépe 
transfúzi. On žije v nás! Říká se tomu duchovní svaté přijímání. 
Stačí tak málo. V duchu zvolat: Přijď, Pane Ježíši! Ježíši, zůstaň 
v mé duši! Pokud to někdo upřímně udělá, není možné, aby ne-
zakusil dotek Boží lásky. Najednou naše srdce ožije a něco se 
v nás mění. Toto duchovní svaté přijímání můžeme prožít i ně-
kolikrát za den. Když to budeme dělat, pak budeme dobře při-
praveni na Vánoce, na hodinu smrti i na slavný příchod Ježíše 
Krista na konci věků. 

(kázání o. Pavla o 2. neděli adventní 4. 12. 2016)

Představte si, že jen tak jdete lesem. A najednou před sebou 
na cestě vidíte větvičku ve tvaru šipky. Položil ji tam někdo? 
Nebo náhodou spadla ze stromu? Těžko říct. Může to být náho-
da, může to být záměr. Jdete dál a před sebou vidíte tři klacíky, 
které vypadají jako šipka. Roste pravděpodobnost, že někdo 
jde před vámi a ukazuje cestu. Jisté to ale není. Tři suché klacky 
mohou spadnout ze stromu a docela náhodou vytvořit jakousi 
šipku. Když ale půjdete dál a uvidíte několik kamínků uspořáda-
ných do tvaru šipky, zdá se to být už skoro jisté. Po těchto šip-
kách pak můžete dojít například na velikou louku, kde se setká-
te s mnoha lidmi a prožijete nezapomenutelný večer. Přátelství, 
která navážete, mohou úplně změnit váš život.
Tak nějak to je i v našem životě. Bůh nám ukazuje cestu. Dává 
nám znamení. Zpočátku může někdo říct: Náhoda. Když je ale 
těchto značek více, roste pravděpodobnost, že náš život není 
součástí jakéhosi chaosu. Všechno má svůj smysl a význam. Nic 
není náhoda.

Také v Písmu svatém se můžeme dočíst o těchto znameních. 
Například u Izajáše: „Sám Bůh vám dá znamení. Panna poč-
ne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to znamená Bůh je 
s námi (Iz 7,14). Anebo v Lukášově evangeliu: „Anděl řekl pas-
týřům: „Toto vám bude znamením. Uvidíte děťátko zavinuté 
do plének a položené v jeslích.“
Někdy se mi stává, že znamení, která jsou důležitá pro můj ži-
vot a která mi připomínají některá místa v Písmu svatém, mohu 
vyfotit. Tyto fotky jsou mi zvláště drahé. Stále si mohu díky nim 
připomínat některé události.
V předposledním Životě farností jsem psal o tom, že panely vý-
stavy fotografií Moje Valašsko budou natrvalo umístěny v hos-
pici Citadela. Kousek od hospice je budova bývalého konviktu 
Salvatoriánů. Nedávno v ní byla tzv. plicárna anebo LDNka. Teď 
se jí říká Dům sociálních služeb. O dlouhodobě nemocné se zde 
stará Diakonie. Nebudu skrývat, že mě potěšilo, když jsem byl 
požádán paní vedoucí Cibulcovou o fotografie, které by mohly 
být na dlouhé chodbě druhého patra. Jednalo by se prozatím 
o dvanáct obrazů formátu A2 a celý cyklus by se jmenoval Zna-
mení Boží lásky. Věřím, že tato zpráva potěší i čtenáře Života 
farností. Další dobrá zpráva pro mě je, že obrazy zhotoví a vě-
nuje jako sponzor pro Diakonii firma Kompakt VM.

o. Pavel

1. Zavírej dveře
Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí je i v zimě poměrně 
teplo. Je dobré, abychom si ho šetřili. Proto prosím všechny far-
níky, aby v zimním období zavírali jakékoliv dveře našeho kos-
tela. Jde hlavně o hlavní vchod a hned za ním dřevěné dveře. 
Pokud se nezavřou, vzniká průvan, který cítí hlavně ti, kteří sedí 
u těchto dveří. Také prosím o zavírání dveří v sociálním zázemí.

2. Topení v kostele
Není úplně snadné vyhovět všem. Někomu je zima, i když se 
topí hodinu, jiný zase přiběhne za kostelníkem, ať už to vypne, 
že se v lavicích nedá dýchat. Není špatné upozornit na to, že 
jsme topení zapomněli zapnout anebo včas vypnout. Ještě lep-
ší je modlit se k Duchu svatému, aby nám dával svá vnuknutí 
i při přípravě a organizaci bohoslužby. Velmi užitečné je trpělivě 
snášet všechny skutečnosti, které se nám v kostele nelíbí, jako 
součást oběti našeho Pána Ježíše Krista. Tím získáme velké po-
žehnání pro sebe i pro další účastníky bohoslužeb.

3. Ach ty ohlášky
Někdy je toho opravdu dost. Představte si ale, že jsem v posled-
ní době dvakrát slyšel o různých farnostech, které mají ohlášky 
ještě daleko a daleko delší. Ty naše těmto věřícím, kteří mi to ří-
kali, připadaly jako telegrafické zprávy. Při této příležitosti bych 
chtěl říct, že se opravdu snažím do ohlášek dávat jen to nejnut-
nější a zároveň chci vyhovět všem, kteří chtějí touto cestou sdě-
lit důležité informace. Navíc věřím, že farnící čtou ŽF a mnohé 
informace tedy není nutné dávat do ohlášek. Věřící pak prosím, 
aby se k ohláškám ještě vrátili u vývěsky anebo na internetu. 
Pokud by byl zájem, mohli bychom každý týden vytisknout 
ohlášky například v počtu 100 ks, aby si je mohli odnést domů ti, 
kdo špatně slyší a internet k dispozici nemají. Zvláště bych chtěl 
povzbudit farníky, kteří se z nějakého důvodu zúčastní nedělní 
mše svaté v jiné farnosti, aby si ohlášky určitě přečetli. Někdy 
totiž takto mohou uniknout i velmi důležité informace.

o. Pavel
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Slovo života na prosinec 2016

1 Chiara Chiara Lubichová, Ježíš opuštěný a kolektivní a kulturní noc, kongres 
dívek gen 2, Castel Gandolfo 7. ledna 2007.
2 Mariapoli - Mariino město. Typické setkání Hnutí fokoláre, na němž se lidé 
nejrůznějšího věku a původu setkávají, aby společně několik dní zakoušeli bra-
trství ve světle evangelia.

Příspěvky na topení ve farním kostele ve Valašském Meziříčí
Jak už jsem v tomto ŽF psal, není jednoduché v našem kostele 
zatopit ke spokojenosti všech, i když máme velice účinné topení 
v lavicích a poměrně teplý kostel. Náš zemřelý pan kostelník 
Hynek Tomaštík (Bůh mu dej nebe) to tu a tam od našich farníků 
schytal. Někteří říkali: „Proč nezatopí trochu dřív?! Proč to dnes 
tak brzy vypnul? Chceme mít v kostele teplo. Vyřiďte mu, že 
my na topení přispějeme, my si to zaplatíme!“ Na obranu pana 
kostelníka musím říct, že nám díky těmto úsporným opatřením 
ušetřil dost peněz. Možná jste si všimli, že teď v kostele topíme 
trochu víc. Byl bych rád, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že 
do kostela nechodí, protože je tam zima. Na druhé straně je jis-
té, že za elektřinu platíme poměrně velké částky. Vyhlásil jsem 
tedy sbírku na 4. neděli adventní na tento účel. Děkuji všem, 
kdo do této sbírky i do sbírek během vánočních svátků přispějí. 

Důležité informace o Tříkrálové sbírce!!!
Tolikrát už byla v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Vždy dopad-
la ke spokojenosti koledníků, těch, kteří jim otevřeli a přispěli, 
Charity i těch, kterým Charita pomohla. Jedinou každoroční 
chybou je, že se mnozí koledníci a ti, kteří je doprovázejí, hlásí 
až na poslední chvíli. Scénář je téměř neměnný. Dva týdny před 
sbírkou zavolá vyděšený koordinátor sbírky, že ještě téměř ni-
kdo není přihlášený. Chybí koledníci i vedoucí. Pak se začne na-
léhavě prosit v kostele a Charita začne žhavit telefon a osobně 
se ptá těch, kteří už někdy chodili, zda to ještě letos nezkusí. 
Nakonec je koledníků i vedoucích dost a všichni si oddechnou. 
Z tohoto důvodu bych chtěl poprosit naše farníky a děti, aby 
přihlášení nenechávali na poslední chvíli. Je třeba, aby každý 
dospělý byl zaregistrován a byla mu oficiálně vydána průkazka. 
Toto se nedá stihnout v posledním týdnu před sbírkou. Děkuji 
za pochopení i spolupráci.

Autobus na Vsetín!
Před několika lety proběhlo setkání koledníků s otcem arcibis-
kupem i v našem kostele. Otec arcibiskup chce koledníkům kaž-
doročně požehnat a také jim poděkovat za jejich službu. Možná 
si pamatujete, že k nám tenkrát dorazili koledníci z velké dál-
ky. Letošní setkání s arcibiskupem proběhne ve farním kostele 
na Vsetíně a pro naše koledníky i jejich rodiče bude připraven 
autobus. Děti mohou jet oblečeni za tři krále. Autobus pojede 
v pátek 30. prosince ráno (čas bude upřesněn v ohláškách) z au-
tobusového nádraží. Ideální by bylo, kdyby se rodiče i s dětmi 
přihlásili co nejdříve na faře. Pokud bude velký zájem, mohl by 
se přiobjednat další autobus. Koledníci anii jejich rodiče za au-
tobus platit nebudou. Věřím, že to bude povzbudivá akce pro 
všechny zúčastněné. 

Mše svaté za ZŠ Salvátor – pozvání!
Děkuji všem, kdo se pravidelně za naši školu a za její budouc-
nost modlí. Jsem rád, že se někteří modlí modlitbu k sv. Josefovi 
(kancionál č. 011). Děti jsem povzbudil, aby se denně modlili 
desátek růžence.
Před časem jsme se s některými rodiči dohodli, že by nebylo 
špatné, kdyby za naši školu byla jedna mše svatá za měsíc. Bylo 
by to vždy třetí pátek v měsíci. Na mši by zpívaly děti ze Salvá-
toru a byly by na ni pozvány děti, jejich rodiče, učitelé a všichni, 
kterým na škole záleží. Mše svatá bude oznámena v ohláškách 
vždy předcházející neděli.

Důležité informace o. Pavla
„On vás přichází spasit.“ (srov. Iz 35,4)
Sloveso je v přítomném čase: on přichá-
zí. Je to jistota této chvíle. Nemáme če-
kat na zítřek nebo na konec světa nebo 
na věčný život. Bůh jedná okamžitě, lás-
ka nepřipouští odklad nebo zpoždění. 
Prorok Izajáš se obrací na národ, který 

dychtivě očekával konec vyhnanství a návrat do vlasti. V těch-
to dnech, kdy čekáme na Vánoce, si nemůžeme nevzpomenout 
na to, že podobný slib spásy byl dán Panně Marii: „Pán s tebou“ 
(Lk 1,28) – anděl jí zvěstoval narození Spasitele.
Bůh nepřichází jen tak. Jeho příchod je rozhodující, maximálně 
důležitý - přichází nás spasit! Od čeho? Jsme ve vážném nebez-
pečí? Ano. Někdy jsme si toho vědomi, jindy si to neuvědomuje-
me. Bůh zasahuje, protože vidí egoismus, lhostejnost k trpícím 
a k potřebným, nenávist, rozdělení. Srdce lidstva je nemocné. 
Bůh má soucit se svým tvorem, nechce, aby byl ztracen.
Bůh jako by podával pomocnou ruku topícímu se trosečníkovi. 
Bohužel dnes se nám tento obraz denně promítá před očima 
v podobě uprchlíků, kteří se pokoušejí přeplavit přes moře, a vi-
díme, s jakou nadějí se chytají každé pomocné ruky, každé zá-
chranné vesty. I my můžeme v každém okamžiku uchopit ruku, 
kterou k nám natahuje Bůh, a s důvěrou ho následovat. On ne-
jen uzdravuje naše srdce od sebestřednosti, která nás uzavírá 
před druhými, ale uschopňuje nás k tomu, abychom pomáhali 
těm, kteří jsou v nouzi, kteří jsou smutní nebo prožívají velké 
zkoušky.

„Jistě to není historický Ježíš nebo on jako hlava mystického těla 
církve, kdo řeší problémy,“ napsala Chiara Lubichová. „Dělá to 
Ježíš-my, Ježíš-já, Ježíš-ty (…). Pokud je člověk v Boží milosti, pak 
je to Ježíš v daném člověku, kdo staví mosty, buduje silnice, (…). 
Jako druhý Kristus, jako člen jeho mystického těla přináší kaž-
dý člověk svůj typický příspěvek ve všech oblastech: ve vědě, 
v umění, v politice, v médiích a tak dále.“ Člověk je díky tomu 
spolustvořitelem a spoluvykupitelem s Kristem. „Vtělení tak 
pokračuje, je to kompletní vtělení týkající se všech Ježíšů v Kris-
tově mystickém těle.“1

Právě to zakusil Roberto, bývalý vězeň, který objevil, kdo ho 
„spasil“, a který se sám proměnil v toho, kdo „přichází spasit“. 
Svoji zkušenost vyprávěl papežovi, když se 24. dubna zúčast-
nil Mariapoli2 v Římské Villa Borghese: „Když mi skončil dlouhý 
výkon trestu, říkal jsem si, že začnu nový život, ale jak známo, 
i když jsi svou vinu odčinil, lidé se na tebe stále dívají skrz prs-
ty. Když jsem hledal práci, narážel jsem na samé zavřené dveře. 
Musel jsem žebrat na ulici, sedm měsíců jsem byl bezdomov-
cem. Nakonec jsem potkal Alfonsa, který založil asociaci, po-
máhající rodinám vězňů. „Chceš-li začít znovu,“ řekl mi, „pojď 
se mnou.“ Teď je to už rok, co mu pomáhám dělat nákupy pro 
rodiny vězňů, které navštěvujeme. Pro mě je to veliká milost, 
protože v těch rodinách vidím sebe. Vidím důstojnost těch osa-
mocených žen s malými dětmi, které žijí v zoufalé situaci, které 
čekají, že jim někdo přinese trochu útěchy, trochu lásky. Když se 
takto vydávám, nacházím svoji vlastní lidskou důstojnost, můj 
život má smysl. Mám sílu navíc, protože mám v srdci Boha, cí-
tím se milován…“                 Fabio Ciardi
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Z farní kroniky
Kronikář ve farní kronice zapsal celou historii výstavby kaple 
na Juřince, která se uskutečnila v letech 1932-33. Zápis v kro-
nice je v roce 1933. Farářem ve Valašském Meziříčí byl v letech 
1915-1934 P. Eduard Kavan, narozen 1875 v Březovicích u Pros-
tějova. Po vysvěcení od r. 1899 kaplanem ve Valašském Meziříčí. 
Jmenován farářem r. 1915. V roce 1934 odešel na nové působi-
ště do Kroměříže.

KAPLE NA JUŘINCE
Zbožní občané na Juřince pojali v roku 1932 myšlenku postaviti 
si v obci kapli. Bylo nemožno uvaliti náklad se stavbou spojený 
na obec velmi chudobnou a zatíženou k tomu dluhy, vzniklými 
nedávnou stavbou školy a nové silnice.
A tu přišli občané na radu ku svému faráři. A ten poradil o nej-
vhodnějším místě v zahradě manželů Hurtíkových poblíž školy, 
poradil, aby akce se ujala tamní „Omladina“, aby si dala stavi-
telem vypracovat plány a rozpočet a aby podnikla v obci sbírku 
dobrovolných peněžitých darů.
Za čas přišli zástupcové Omladiny s plány a rozpočtem 
na 37 000 Kč. Na dotaz, kolik mají upsáno na darech, sděli-
li, že 300 Kč, což bylo ovšem nepoměrně málo. Manželé Hur-
tíkovi dávali potřebný pozemek ve své zahradě zdarma. Farář 
zástupce „Omladiny“ povzbudil, aby nemalomyslněli a slíbil 
veškerou pomoc. Na podané žádosti vymohl u vdp. arcibiskupa 
ThDr. Prečana potřebné dřevo v ceně 6 000 Kč, jako člen ředi-
telstva u Velehradského spolku hotově 4 000 Kč na zakoupení 
stavebního materiálu, jako senátor vymohl u ministerstva kul-
tu a vyučování oltář ze zdejší odborné školy dřevařské a sochu 
P. Marie. Poněvadž dosavadní zvonek v obci na vížce na staré 
škole byl puklý a nemohl tudíž svému účelu vyhovovati, slíbil 
farář, že dá na svůj náklad ulíti pro Juřinku zvon nový.
Na Juřince nastalo nadšení, a všichni předbíhali se v obětavosti, 
zvlášť když ještě se dověděli, že stavitel Kudlík dává plány a roz-
počet zdarma a propůjčuje ku stavbě svoji firmu, a že velkosta-
tek v Choryni dává potřebné dřevo na lešení.
Majitelé potahů zdarma dováželi materiál, řemeslníci po své 
denní práci dlouho do noci pracovali na započatém díle, každý 
z obce dle svých sil a schopností pomáhal. V srpnu 1933 bylo 
Bohu milé dílo dokonáno, kaplička na Juřince hlásala celému 
širému okolí obětavost a lásku k Bohu všech občanů juřinských 
a šlechetnost dárců.
Farář dal dovézti nový zvon, jenž pořídil nákladem 1 300 Kč 
a na němž je nápis: 

Tento zvon daroval svým milým farníkům na Juřince v upomín-
ku farář, kanovník a senátor Eduard Kavan r. 1938.
Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!

V srpnu při zvlášť svolané schůzi obecního zastupitelstva a vše-
ho občanstva, při níž promluvil o kapli a jejím účelu farář, pojala 
obec kapli ve svou ochranu a zavázala se ji udržovati. Po vyko-
naných právních formalitách s povolením arcibiskupské konsis-
toře vysvětil kapli farář Eduard Kavan za asistence kaplanů Jos. 
Strajta a Aloise Rybála, prof. náboženství Julia Klimka, kateche-
tů Fr. Soldána, Stanislava Cibulky, em. katechety Čmejrka, dvou 
kněží zdejších Salvatoriánů a 2 bohoslovců dne 17. září 1933.
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řádek číslo 14 
řádek číslo 15 
řádek číslo 16 
řádek číslo 17 
řádek číslo 18 
řádek číslo 19 
řádek číslo 20 
řádek číslo 21 
řádek číslo 22 
řádek číslo 23 
řádek číslo 24 
řádek číslo 25 
řádek číslo 26 
řádek číslo 27 
řádek číslo 28 
řádek číslo 29 
řádek číslo 30 
řádek číslo 31 
řádek číslo 32 
řádek číslo 33 
řádek číslo 34 
řádek číslo 35 
řádek číslo 36 
řádek číslo 37 
řádek číslo 38 
řádek číslo 39 
řádek číslo 40 
řádek číslo 41 
řádek číslo 42 
řádek číslo 43 
řádek číslo 44 
řádek číslo 45 
řádek číslo 46 
řádek číslo 47 
řádek číslo 48 
řádek číslo 49 
řádek číslo 50 
řádek číslo 51 
řádek číslo 52 
řádek číslo 53 
řádek číslo 54 
řádek číslo 55 
řádek číslo 56 
řádek číslo 57 
řádek číslo 58 
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řádek číslo 60 
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Referát o slavnosti svěcení kaple na Juřince
v Novinách z Podradhoště v čís. 39 z 23. září 1933

SLAVNOST NA JUŘINCE
V neděli 17. září 1933 prožívala obec Juřinka a celá farnost va-
lašsko-meziříčská výjimečnou a krásnou slavnost svěcení kap-
ličky v Juřince. Již od časného rána scházeli se lidé z různých 
stran na Juřince, kde po prvé v jejich životě byla sloužena slavná, 
zpívaná mše svatá za občany obce Juřinky, kterou sloužil vldp. 
Alois Rygal, kaplan z Valašského Meziříčí. Po mši svaté měl týž 
kázání.
Odpoledne bylo slavné požehnání ve Valašském Meziříčí 
a po tomto byla vysvěcena socha P. Marie. Nařadil se mohutný 
průvod. V čele průvodu byl nesen křížek, za ním šla školní mlá-
dež, Omladina, Mariánská družina v národních krojích, družičky, 
pak nesena socha P. Marie družičkami, kněžstvo v čele s vldp. 
kanovníkem P. Kavanem, hudba, muži a ženy. V průvodě šlo 
přes 2 000 lidí. 
Zpěv vzdávající chválu Panu Bohu, Panně Marii a vroucí povzne-
sení mysli vzbuzovalo tak mocný dojem, že nejedno oko zaslze-
lo nad tak krásnými a vznešenými dojmy.
Na Juřince čekalo již dalších asi 1 200 lidí. Po příchodu průvodu 
vysvětil vldp. kanovník P. Ed. Kavan kapli. Žačka Marie Konvič-
ná přednesla vldp. senátoru prosbu, žačka Marie Palátová mu 
děkovala jménem všeho lidu. Slavnostní proslov měl vldp. ka-
novník Kavan, který krásným způsobem vystihl historii výstav-
by kaple, vyzdvihl neobyčejnou a příkladnou obětavost a lásku 
juřinských občanů, poděkoval vzácným příznivcům a dárcům, 
zejména J. M. vldp. Arcibiskupovi olomouckému Dr. Leopoldu 
Prečanovi, Spolku velehradskému a ostatním. Starosta obce Ju-
řinky p. Rudolf Halašta přivítal všechny přítomné jménem obce 
a prohlásil, že obec přebírá kapli pod svou ochranu.
Pan Machýček, předseda Omladiny v Juřince, poděkoval vldp. 
kanovníku Kavanovi za neobyčejnou přízeň, kterou věnoval 
postavení kaple, za krásný dar zvonku na kapli a jeho všech-
nu péči a starost, kterou tomuto podniku věnoval. Poděkoval 
jménem Omladiny všem vzácným příznivcům, dárcům vroucími 
slovy a křesťanským „Pán Bůh zaplať!“ Při poděkování nemilým 
nedopatřením byli opomenuti tito dárci: Odborná škola ve Va-
lašském Meziříčí za vzácný a starobylý oltář, Alexandr Závodský 
ve Valaš. Meziříčí za bezplatnou práci klempířskou, stavitel Kud-
lík za propůjčení firmy zdarma, Jaroslav Lička ve Valaš. Meziříčí 
za pěkné svícny, paní Zrůnková ve Valaš. Meziříčí za vzácné vy-
šívané obrazy.
Kaple bude vévodit celému kraji, neboť je viditelná nejen z měs-
ta, ale i z celého dalekého okolí.
Po svěcení kaple byl v zahradě p. Hurtíka koncert. V příjemné, 
přátelské a srdečné zábavě byl tento slavný den zakončen.
Občané na Juřince se zajisté postarají, aby tyto vzácné a jedi-
nečné okamžiky staly se opravdu mezníkem pro další budouc-
nost a na tyto nezapomněli. Nechť v lásce křesťanské dožijeme 
se nového klidného soužití na základě křesťanské věrouky.
 Pán Bůh nám k této práci dále žehnej.

z farní kroniky vybral Josef Krupička
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Družičky a předseda omladiny Machýček

Farář řeční k zástupům před kaplí

Kaple na Juřince

Jednoho adventního večera jsem přemýšlel, co koupím svým 
bratrancům na Vánoce za dárek. Oni vždy na něco zajímavého 
přijdou, a tak je chci letos překvapit i já a asi je i skutečně pře-
kvapím. Vtom, jak jsem uvažoval, co jim koupit za dárek, mě 
napadla úplně opačná myšlenka, a to co já bych chtěl dostat 
od nich. Asi budou překvapeni, když jim povím, že dárek, který 
bych si přál, nikde nekoupí a že mi ho mohou dát jen oni. Ten 
dárek, který bych si přál, totiž je, aby si udělali 9 prvních sobot 
v měsíci, a tímto dárkem potěší velice nejen mě, ale hlavně Pan-
nu Marii a její Neposkvrněné Srdce, které tolik trpělo a i nyní 
trpí. 
I oni sami mohou tímto úkonem mnoho získat, protože s tou-
to novénou prvních devíti sobot jsou spojena mnoha zaslíbení, 
a dokonce i samotný čas k tomu vybízí. Kdy lépe můžeme vyko-
nat tuto novénu než v roce 2017? Právě v tomto jubilejním roce 
si budeme připomínat 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě, 
která tak usilovně vybízí lidstvo, aby se první soboty v měsíci 
obracelo k jejímu Neposkvrněnému Srdci.
Myslím si, že je ten nejpříhodnější čas, kdy Panně Marii může-
me dát tento krásný dárek v podobě 9 prvních sobot. A jistě nás 
napadne spoustu dalších skutků, úkonů a drobných obětí, které 
můžeme dát Panně Marii jako dárek, ale všechny musí vycházet 
z naší lásky k Ní. Tak co, už máš dárek pro Pannu Marii?

Farník

Nezapomněl(a) jsem na dárek
pro Pannu Marii?
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zŠ salvátor
Osvětim a Krakov
Dne 15. listopadu 2016 se žáci deváté třídy zúčastnili školní ex-
kurze do Polska. Navštívili obě části Muzea holocaustu - Osvě-
tim (něm. Auschwitz) a Březinka (něm. Birkenau). Poté se ještě 
podívali do krásného města Krakov, kde proběhla komentova-
ná prohlídka historického centra města, která se soustředila 
předně na památky jako např. hrad a zámek Wawel, krakovská 
katedrála či Rynek Główny. Výlet byl plný velmi poučných a za-
jímavých informací.

S. Medveďová

Rakousko
Ve středu 9. listopadu se žáci studující německý jazyk vydali 
na zahraniční exkurzi. Letos proběhla v Rakousku – v Klosterne-
uburku a ve Vídni. Více o této cestě na straně 2, 3 a 9.

Výroba adventních věnců
Žáci 1. a 3. ročníku vyráběli adventní věnce. Třeťáci jsou už 
zkušení, protože věnce připravovali už třetím rokem, zatímco 
našim nejmladším žáčkům pomáhali jejich „patroni“ z 6. roční-
ku. Všechny zúčastněné toto tvoření před první nedělí adventní 
bavilo a přinesli si domů opravdu skvosty.

Bible a my
Již 24. rokem probíhá dějepisná soutěž Bible a my, která je ce-
lorepublikově připravena pro žáky od 4. třídy až po studenty 
středních škol. Základního kola se v naší škole zúčastnili všichni 
žáci 4.–9. ročníku ve třech kategoriích. Dne 25. 11. se uskuteč-
nilo okresní kolo této soutěže. Naši školu reprezentovali Ruben 
Kuipers a Tobiáš Pupík v I. kategorii, Anežka Hellerová a Anež-
ka Petrovická ve II. kategorii a Vojtěch Palát a Petr Žilinský 

ve III. kategorii. Blahopřejeme těm, kteří postupují do ústřed-
ního kola: jsou jimi Tobiáš Pupík (1. místo) a Ruben Kuipeers 
(2. místo) v I. kategorii a Anežka Petrovická (2. místo) ve II. ka-
tegorii.

Den v přírodě
Prvního prosince se naši prvňáčci vydali do přírody v okolí Hra-
nic na Moravě. Třebaže odjížděli ze zasněženého Valašského 
Meziříčí, v Hranicích po sněhu nebylo ani památky. V přírodě 
poznávali stromy a keře, plody a rostliny a některá zvířata. Poté 
navštívili v Galerii M+M již 22. ročník Tradiční výstavy betlémů. 
Spatřili betlémy dřevěné, keramické, měděné, kamenné, bet-
lém ze žaludů nebo z chleba, betlém pletený, paličkovaný, kraj-
kový aj. Dětem se výstava velmi líbila.

L. Černochová

Parlamenťáci zorganizovali sběr papíru
Na schůzce žákovského parlamentu 22. 11. 2016 si všichni čle-
nové odhlasovali sběr papíru na naší škole. Protože se jim poda-
řilo najít pouze jeden volný termín pro sběrový den, a to středa 
30. 11. 2016, pustili se do práce. Nejprve šli zvolení zástupci 
žádat o svolení vedení školy. Potom společně vytvořili plakát, 
který ve škole vyvěsili a taky si rozdělili další úkoly. I za tak krát-
kou dobu, kterou měli všichni na přichystání sběru, se podařilo 
přinést 820 kg! Pan školník a siláci z parlamentu sběr naložili 
do auta a nadvakrát odvezli do sběrny. Výtěžek z této akce, 
tj. 1 640 Kč, poputuje na dobročinnou akci. Školní parlament 
děkuje všem, kteří starý papír přinesli a přispěli tím na dobrou 
věc. A komu vlastně budou peníze předány, se dozvíte v někte-
rém v příštích vydání ŽF.

M. Čtvrtníčková
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Knihovna
V úterý 22. 11. 2016 se žáci 5. ročníku opět vydali do místní 
knihovny, kde je čekala knihovnická lekce „Valašské pohádky 
a pověsti“. Paní knihovnice nejprve prověřila znalosti dětí o Va-
lašsku, potom si poslechly ukázky z knih. Nejzajímavější částí ale 
pro ně byla aktivita, kdy dostaly lístečky se slovy ve valašském 
nářečí a slovy ve spisovné češtině, která měly k sobě přiřazovat. 
Mnohá slova děti slyšely poprvé. Věděli byste například, co je 
to: jachať, gajdy, prasča nebo banovať?

K. Janýšková

Podzimní nástěnky ve třídách
Během měsíce listopadu probíhala ve škole soutěž o nejhez-
čí podzimní nástěnku. Téměř všechny třídní týmy se snažily, 
aby právě jejich nástěnka byla ta nejhezčí. Vítězné třídy na I. 
i na II. stupni budou odměněny. Těšíme, že stejně krásné budou 
taky zimní nástěnky .

Konečné pořadí:
I. stupeň II. stupeň 
1. místo: III. třída 69 bodů 1. místo: VI. třída 52 bodů
2. místo: V. třída 67 bodů 2. místo: VIII. třída 48 bodů
3. místo: IV. třída 50 bodů 3. místo: VII. třída 43 bodů
4. místo: II. třída 38 bodů 4. místo: IX. třída 19 bodů
5. místo: I. třída 19 bodů

Sport
Mezi sportovní úspěchy žáků ZŠ Salvátor za uplynulý měsíc ne-
pochybně patří třetí místo v okresním kole turnaje ve florbalu, 
kterého se zúčastnili žáci I. stupně (Marek Wagner, Tobiáš Pu-
pík, Jakub Fojtík, Lukáš Kořístka, Marek Rethy, Jan Chudý, Ond-
řej Stančík, Maxim Bořuta a Mikuláš Wagner). Ještě před tím se 
umístili na 3. místě také mladší žáci II. stupně. 

Turistický kroužek
V sobotu 26. 11. se uskutečnila třetí turistická výprava. Tento-
krát jsme vyšli pěšky přímo od školy směrem na Malou Lhotu. 
Tuto trasu už známe, částečně se kryje s cestou, kterou jsme šli 
v září z pouti z Veselé. Přes Malou Lhotu jsme došli až na Byst-
řičku. Sluníčko svítilo, tak jsme si někteří zavzpomínali na léto, 
kdy se jezdíváme na Bystřičku koupat. Nyní plavaly po hladině 
jen kačenky . Pak jsme pokračovali po druhém břehu přehra-
dy – na Klenov, kde jsou v listnatém lese ukryty Klenovské skály. 
Zpátky z Bystřičky jsme se svezli autobusem. Výlet se nám vyda-
řil. Ani jsme nečekali tak hezké počasí, jaké nakonec bylo.

Mikulášská nadílka ve škole
V úterý 6. prosince navštívil naši školu svatý Mikuláš se svou 
družinou. Prošel všechny třídy a hodné děti (jiné ve škole ten 
den ani nemáme ) odměnil.

Mikuláš v 1. třídě

Mikuláš s doprovodem
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Pečení perníčků v I. třídě
„Co to tak voní v první třídě?“ říkali si všichni, kteří ve středu 
7. prosince procházeli chodbou naší školy. Prvňáčci se totiž při-
pravovali na školní jarmark pečením vánočních perníčků. Praco-
vali s velkým nadšením a s krásným výsledkem. Ani jste možná, 
milé maminky, nevěděly, jaké máte doma cukráře a cukrářky .

Čtení ve školce
Od 1. prosince chodí opět naši žáci číst do mateřské školy na uli-
ci Kraiczova, aby se dětem po obědě dobře usínalo. Vždy se 
střídají tři dvojice čtenářů ve třech odděleních. Žáci se vždy těší 
a jsou patřičně hrdí, když se jim podaří dětičky ve školce pohád-
kou uspat .

Mše svatá s farností
Ve čtvrtek 8. prosince jsme prožili společně s farností na mši 
svaté v kostele Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny pr-
votního hříchu. Otec Pavel nám v kázání připomněl důležitou 
věc: Abychom se nezapomněli obracet k Panně Marii jako Mat-
ce Naděje. Vyzval všechny děti z naší školy, aby se k Panně Marii 
modlily i za naši školu, třeba jeden desátek každý den.

M. Krupová

Lednička, ten kousek magického kuchyňského prostoru, 
na mne právě vyzývavě kouká z rohu místnosti, jako by se mi 
snažila něco důležitého sdělit… Tak sedím naproti a přemýšlím, 
jestli mám halucinace z únavy nebo z hladu, protože jak jinak si 
vysvětlit mé nutkání jít k ní blíže. Myslím, že mnohý z čtenářů 
(zejména mužů) mi v tuto chvíli rozumí a v duchu si vybavuje 
ty pravidelně se opakující večerní procházky končící u otevřené 
ledničky, která vehementně vybízí k ochutnání tu nějakého sa-
lámku, špíčku, tu okurčičky či vychlazeného pivečka…
Nicméně – zjistil jsem, že v mnohých domácnostech lednička 
díky svému povrchu plní často i funkci veřejného informátora. 
Dobře totiž na jejích dvířkách drží magnetky, které většinou 
přidržují nejrůznější vzkazy a lístečky s tím, na co nesmíme 
zapomenout. Nejinak je tomu i u nás. To, co můj pohled totiž 
k ledničce přitahovalo, byly dva adventní kalendáře olomoucké 
arcidiecéze. Jeden – starý z právě ukončeného Roku milosrden-
ství – a jeden současný. A na každém byla stránka s datem 7. 12. 
Zatímco vloni byla myšlenka na tento den „Ježíš, vtělené milo-
srdenství, je světlo pro náš život“, letos tam stojí „Maria musela 
mnohokrát věřit a doufat proti veškeré naději.“ Jak podivuhod-
ně se tyto texty doplňují!
Ohlédnu-li se za uplynulým Rokem milosrdenství a porovnám-li 
své zážitky s tím, co prožili mí mnozí známí, mohu překvapivě 
nalézt pár společných věcí. Docela jsem se na to těšil. Milosr-
denství, už samo toto slovo zní hodně pozitivně, a ještě dopl-
něno o milosti a přísliby, které byly ústy papeže vyhlášeny, no 
řekněte, kdy by se netěšil? Jenže místo milosrdenství spíše 

„studená sprcha“! Z kolika úst jsem slyšel povzdechy, stesky 
na nejrůznější těžkosti, trampoty, pokažené vztahy, duchovní 
krize, nemoci, rozbroje v rodině, na pracovišti…
Nejinak tomu bylo i na ZŠ Salvátor. Školní rok se měl nést ve zna-
mení očekávaných pozitivních změn, kdy na konci mše na začát-
ku školního roku O. Pavel pomalu psal zvací dopis arcibiskupovi, 
aby přijel vysvětit nové a větší prostory, kam se během letních 
prázdnin škola přestěhuje… Místo toho se však množily nedoro-

I lednička občas mluví
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Vídeň - ZŠ Salvátor 9. listopadu 2016

zumění mezi žáky, rodiči a učiteli, mezi školou a veřejností, až se 
nakonec i veškeré snahy o přestěhování staly marné a ze školy 
odešly i některé opory…
A zatímco text hlásal, že Ježíš je světlo pro náš život, prožívali 
jsme tmu, protože jsme tomu, co se v našich životech děje, ne-
rozuměli. Někdo možná nerozumí ještě ani dnes, ale ještě, že 
máme Marii! „Maria musela mnohokrát věřit a doufat proti 
veškeré naději.“ Ani Maria často tomu, co prožívala, hned ne-
rozuměla a jedinou oporou jí v tu chvíli byla pouze víra, a to 
i v situacích, kdy už téměř nebyla naděje. Když toto musela pro-

žívat Maria - Matka Boží, ani my nemůžeme být výjimkou. A tak 
všechny těžkosti, věci, kterým nerozumíme, pochybnosti, tmu 
a nejasnosti svěřme Marii, která nám jistě velmi dobře rozumí! 
A to platí i o naší církevní základní škole! Vždyť právě na svá-
tek Neposkvrněného početí jsme kdysi celou ZŠ Salvátor Panně 
Marii zasvětili! Nezapomeňme na to.

Požehnané Vánoce, pevnou víru, chytrou ledničku a vše dobré 
v novém roce.

Hynek Mikušek, ředitel ZŠ Salvátor

kostel sv. Karla Boromejského

kaple sv. Anežky České (kostel sv. Karla spravují
Křížovníci s červenou hvězdou, které sv. Anežka založila)

sv. Karel Boromejský
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Vědeli jste...? Víte, že...?
VĚDĚLI JSTE...?
...že se v Krhové na Hrádkách dobře daří citronům? Tyto citrony 
pěstuje venku Eva Vaculínová. Vyfotil jsem je 2. prosince těsně 
před tím, než bude citronovník přenesen na tu největší zimu 
dovnitř. Takovéto citrony dozrávají jednou za dva roky.

VĚDĚLI JSTE...?
...že v našem městě je malý obchod, který provozuje pekárna 
Anežka z Palačova? Je na ulici, která se jmenuje Ulička . Píši 
to proto, že tato pekárna je naším velmi štědrým sponzorem. 
Kolik to už bylo frgálů nejen na žehnání zvonů v Lešné, ale také 
na první svaté přijímání a roráty pro děti. Jsem rád, že se mohu 
alespoň touto reklamou Pekárně Anežka odvděčit.

Zdroj: www.mapy.cz



13

VÍTE, ŽE…?
...je v našem městě křesťanské knihkupectví Hosana? O tom, že 
to víte, nepochybuji a přiznám se, že to píši jako žert. Představte 
si ale, že mi nedávno jeden farník z Hodslavic, který byl na po-
hřbu v našem kostele, velice dojemně děkoval. Ptal jsem se ho: 

„Za co mi děkujete?“ A odpověď: „Za to, že ve vašem městě máte 
křesťanské knihkupectví. Nedávno jsme jezdili do Nového Jičína, 
ale tam už knihkupectví není. Nedokážete si představit, jak nás 
potěšila zpráva, že je tento obchod ve Valašském Meziříčí.“ Kéž 
příklad tohoto farníka z Hodslavic povzbudí i naše věřící, kteří 
nemusí jezdit takovou dálku. 

Knižní tip
Když jsem byl nedávno na přednášce o. Mariana Kuffy v KZ, ří-
kal jsme si, je škoda, že to nemohou slyšet všichnni naši farníci. 
Zkušenosti tohoto kněze jsou úžasné. Jsem ale rád, že v knihku-
pectví Hosana je k dostání CD, na kterém je pět kázání tohoto 
kněze v celkévé délce více než čtyři hodiny. Uslyšíte všechno, co 
Maroš říkal u nás, a ještě mnohem více. Kromě toho jsou k do-
stání dvě knížky od téhož autora - Kazatelna život a Maturita 
z lásky. Vřele doporučuji.

o. Pavel
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VÍTE, ŽE…?
...tento hezký betlém, který stojí 890 Kč, si můžete v knihkupec-
tví zakoupit?

VÍTE, ŽE…?
...kaple v Krhové je krásně opravená včetně fasády a nové stře-
chy. Děkuji Obecnímu úřadu v Krhové, který se o kapličku tak 
hezky stará. Dokonce momentálně shání i sochu sv. Josefa, kte-
rá by stála v průčelí této kaple. Při této příležitosti chci připo-
menout, že na Nový rok 1. 1. 2017 bude v kapli v Krhové v 16.00 
hodin mše svatá a po ní na hřišti ohňostroj pro děti. Všichni jste 
srdečně zváni.

o. Pavel

Katecheté z celé republiky se sjíždějí 1x za 2−3 roky na Kateche-
tický kongres. Ten letošní se poprvé uskutečnil v Třešti u Jihlavy. 
Probíhal o podzimních prázdninách a byl naplněn výbornými 
semináři, přednáškami, prezentacemi atd., jak už to na kon-
gresech bývá. V pozvánce bylo uvedeno, že na závěr kongresu 
budeme mít možnost navštívit třešťské muzeum betlémů. Když 
byl kongres u konce, mohli jsme se do domu stálé expozice vy-
dat.
Byly to dvě větší místnosti v Schumpeterově domě, v nichž se 
do výšky klenuly scenérie nejrůznějších dřevěných betlémů. Po-
zorně jsme si všichni prohlíželi, které figurky řezbáři umně vyro-
bili a do kompozice betlémů vložili. Kromě Svaté rodiny, pastýřů 
se stády oveček, králů s dary, se slony a velbloudy nechyběli ani 
nejrůznější řemeslníci či selky s dobrotami nebo sněhulák (také 
dřevěný). K našemu úžasu právě zaměstnanci muzea vyměňo-
vali mech. Ptali jsme se, jestli to dělají každoročně. Dostali jsme 
kladnou odpověď a nechali nás porovnat ten loňský mech s tím 
letošním... Do mechu vkládali sušenou statici, slaměnky a další 
přírodní ozdoby. Obdivuhodné!
Od pana starosty, který nás na kongresu pozdravil, jsme se 
dozvěděli, že Třešť je město betlémů a kromě tohoto muzea 

Betlémská cesta v Třešti

nebo letního vyřezávání figurek na náměstí mohou každoroč-
ně od 26. prosince do 2. února přijíždět do města turisté, kteří 
procházejí tzv. Betlémskou cestu. Je to prý cca 15 domů, v nichž 
místní řezbáři vystavují právě ten svůj betlém (jeden z nich má 
dokonce 90 oveček a pokud jde o figurky, každý betlém jich má 
50−800), součástí cesty jsou betlémy ve dvou třešťských kos-
telech a betlém města v Zámeckém hotelu Třešť, v rámci trasy 
je zastavení i ve výše zmíněném muzeu, kde je možné obdržet 
plánek trasy. Pokud se chystáte o vánočních prázdninách nebo 
až do Hromnic podívat se někam na betlémy, už máte jeden 
tip. Další informace včetně trasy a jiných materiálů ke stažení 
na stránkách města:
http://www.trest.cz/betlemy/d-1690/p1=2515

Ludmila Černochová
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SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na církevní škole v Odrách

ve čtvrtek 12. ledna 2017 od 10:00 do 17:00 hodin.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté 
Anežky České v Odrách byla založena v roce 1861 a znovuote-
vřena v roce 1991. V uplynulém školním roce škola slavila dvě 
jubilea, 155. výročí založení a 25. výročí znovuotevření. Škola 
spojuje dvě školy a také domov mládeže a středisko volného 
času. V budově je jídelna s výdejnou stravy. 

Střední pedagogická škola svaté Anežky České nabízí uchaze-
čům 3 čtyřleté maturitní obory: Pedagogické lyceum, Předškol-
ní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost, poslední dva 
jmenované obory je možné studovat i ve zkrácené tříleté formě 
dálkového studia.
Střední zdravotnická škola svaté Anežky České nabízí uchaze-
čům jeden zdravotnický obor, a to tříletý učňovský obor Oše-
třovatel. V současné době probíhá jednání o schválení nového 
zdravotnického oboru Zdravotnický asistent (nově Praktická 
sestra), jeho výuku od 1. 9. 2017 připravujeme. 

Na dnu otevřených dveří Vám rádi naši školu představíme 
a předáme veškeré potřebné informace. V rámci připravené-
ho asi hodinového programu Vám představíme naše obory, 
předvedeme ukázkové přijímací zkoušky ze zdatností v hudební, 
výtvarné a tělesné výchově a v řečových dovednostech. Tyto 
zkoušky si zájemci budou moci také nanečisto vyzkoušet.
Budeme se na Vás těšit 

VÝPIS ZE ZPRÁVY ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE
V loňském školním roce (8.3. - 11. 3. 2016) jsme prošli kontro-
lou České školní inspekce, opět s výbornými výsledky. Oficiální 
závěry ČŠI rádi předkládáme, snad Vás dobrá zpráva z oblasti 
církevního školství potěší stejně jako nás. 
Kapitola Závěry (str. 10) – citace:

Zásadní klady
Funkční systém zapojení žáků do sociálních služeb (např. v od-
děleních léčebny dlouhodobě nemocných v místní nemocnici, 
návštěvy seniorů v Domově Odry, návštěvy v domácnostech 
seniorů a pomoc ve spolupráci s charitou).

Organizace celostátních soutěží (ve školním roce 2015/16 – 
23. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti 
církevních škol, 3. ročník Celostátní literární soutěže „Karel IV. 

– štít míru a sloup pokoje“, 2. ročník Myšlenkové mapy v ang-
lickém jazyce – soutěže pro střední pedagogické školy v ČR, 
ve školním roce 2013/14 putovní soutěž středních pedagogic-
kých škol „Pedagogická poema“).
Realizace mezinárodního projektu Comenius – celkem čtyři 
projekty v letech 2006 až 2015 a jiné mezinárodní aktivity.
Příprava nadaných žáků k mezinárodním zkouškám Cambridge 
English a příprava žáků oboru předškolní a mimoškolní pedago-
gika k výuce angličtiny hrou v mateřských školách.
Významným kladem je zajištění bezbariérového přístupu 
do DM i do SŠ.

Hodnocení vývoje
V období od předchozí inspekční činnosti došlo ke zkvalitnění 
materiálního vybavení školy.
Plánovitě je zlepšován stav budov, v minulém roce byla prove-
dena výměna oken a zateplení fasády v budově tělocvičny.
Významné bylo ve sledovaném období zapojování školy do celé 
řady projektů.
V části sledovaných ukazatelů (viz Závěry – Zásadní klady) do-
sahuje škola výborné úrovně (výsledky u maturitních i závěreč-
ných zkoušek).

Vynikající výsledky u maturitních zkoušek i závěrečných zkou-
šek s výučním listem u učebního oboru (také s jednotným stát-
ním zadáním) jsou naší dlouhodobou a velkou devizou a jsou 
výsledkem dobré práce vyučujících i samotných žáků a jsou 
ukazatelem kvality školy. 

Minulý školní rok 2015/16 jsme opět uzavírali se 100% úspěš-
ností ve všech našich oborech, pro střední odbornou školu je 
tento výsledek naprosto mimořádný. 

Další záznam kladů a úspěchů naší školy najdete také dále v celé 
zprávě ČŠI, ta je k dispozici na našich webových stránkách www.
cssodry.cz v sekci Dokumenty, řády, samospráva.

Den otevřených dveří
na církevní škole v Odrách

Náš kostel
Kaple Panny Marie
Na začátek trocha historie se zajímavým Vánočním zázrakem 
Panny Marie, jak je popsán v knize Františka Šiguta - Dějiny far-
nosti Valašské Meziříčí (upraveno, zkráceno).
Na místě dnešní kaple mariánské bývala už ve starých dobách 
menší kaplička, jíž se výslovně vzpomíná r. 1680. Snad to bývala 
stará sakristie, která byla později (asi v XVI. stol.) přeměněna 
na kapli, když byla pod věží zřízena sakristie nová. V ní stával 
pravděpodobně oltář sv. Kříže a snad se tam konávaly s po-
čátku i pobožnosti mariánské, které r. 1676 fundoval zámecký 
úředník Šimon Barthonius. Nebyla veliká, snad dva, tři metry 
dlouhá a široká asi jako kaple dnešní. 
Původ dnešní kaple sahá do r. 1680. Původně se měla stěna 
prorazit proti hlavnímu vchodu. Když však došlo k bližšímu 
ohledání místa, poznalo se, že proti hlavnímu vchodu větší bu-
dovu postaviti nelze, protože už několik metrů od stěny kostelní 
jsou městské hradby a pod nimi svah k Bečvě. Pokud se týkalo 
městských hradeb, nebylo by příliš velkých obtíží, protože by 
se mohly posunout i dále, ale hned pod svahem tekla už Bečva, 
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která by zvláště při povodních podemílala základy a tím celou 
stavbu ohrožovala. A proto už po biskupském schválení byl plán 
pozměněn a rozhodnuto, aby se kaple postavila ve zmenšeném 
měřítku vedle hlavní věže na místě staré kapličky. Této myšlen-
ce napomohla velmi okolnost, že právě r. 1681 udeřil do kostela 
blesk a ve zdi kaple udělal trhlinu. A tak byla stará kaple stržena 
a na jejím místě postavena v letech 1681—1682 dnešní pěkná 
kaple barokní, zasvěcená Panně Marii celské (Mariazell), jejíž 
úcta se u nás tehdy začínala ujímati.
Na oltáři stála socha Panny Marie s Ježíškem, která byla věr-
nou kopií milostné sochy ve známém rakouském poutním místě 
Mariazeli. Byla ozdobena stříbrnými, bohatě zlacenými a perla-
mi vykládanými korunkami (podle inventáře z r. 1804 ve farním 
archivu vážily obě 16 lotu) a oděná v drahá a vzácná roucha. 
I oltář byl skvěle vyzdoben a vypraven. Kolem sochy Panny 
Marie bylo brzy od zbožných návštěvníků zavěšeno mnoho zá-
slibných darů za vyslyšené prosby a mnoho cenných věcí bylo 
uschováno ještě v truhle, která stála ve výklenku.
Avšak právě tato skvělá a cenná výzdoba kaple byla příčinou, že 
kostel byl několikrát cílem pokusů nenechavých lidí, kteří by se 
byli rádi pokladů zmocnili. Několikrát se pokusili vypáčit zám-
ky, ale pokaždé byli zahnáni hlídkami, které podle tehdejšího 
nařízení musely kolem kostela obcházet. Když se toto nepoda-
řilo, udělali zloději jiný pokus a tentokrát úspěšný. Přistavili si 
k vysokým oknům kostelním směrem od zámku žebřík, vytlačili 
okno a po provazích vnikli do kostela. Všechno, co mělo něja-
kou cenu, pobrali a unikli, aniž se je podařilo vypátrat. V kapli 
pobrali všechny skvosty a vylomili dokonce i truhlu a všechno 
pobrali. Stejnou cestou, kterou přišli, i zmizeli. Bylo to v noci 
v oktávu Neposkvrněného Početí Panny Marie 1694. Když se 
druhého dne roznesla o tom zvěst po městě a okolí, nastalo 
veliké vzrušení a smutek. Nejvíce byl dojat zakladatel pan Ber-
nard. Věřící v zástupech přicházeli do chrámu, aby odprosili 
Boha a Pannu Marii za urážky, jichž se jim svatokrádeží dostalo. 
Z návodu děkana konána pak smírná pobožnost. Pod stejným 
dojmem a smutkem byly slaveny i nastávající Vánoce. Půlnoč-
ní sloužena u okradeného oltáře, což smutnou náladu farnosti 
ještě zvýšilo. Ani slavnostní mše „cum tubis et tympanis“ ne-
dovedla smutek zaplašiti. Ale to už byla poslední smutná chví-
le. Když šli lidé s půlnoční, našli u chrámových vrat balík, který 
obsahoval všechny uloupené věci. Ani nejmenší nescházelo. 
V lupiči se patrně pohnulo svědomí a puzen výčitkami, všechny 
uloupené poklady vrátil. Tato událost se rychle po farnosti roz-
nesla a lidé pospíchali do kostela, kde zatím byl opět oltář ma-
riánský ustrojen a ozdoben a hned u něho byla sloužena druhá 
mše sv. za nesmírné radosti všech farníků. Radostné Te Deum 
našlo odezvu i v srdcích lidu, který toho dne nepřestal prouditi 
do kostela. A podivuhodná událost neupadla v zapomenutí, ale 
stala se pohnutkou, že úcta Panny Marie celské ve Valašském 
Meziříčí a okolí ještě vzrostla. Kaple stala se cílem všech, kdož 
potřebovali pomoci a útěchy ve svých potřebách a starostech 
a mnoho jich zde došlo vyslyšení. Na památku toho byly věno-
vány nové záslibné dary.
Z dalších osudů kaple není známo téměř nic. Jisté zprávy máme 
teprve o opravách v době nejnovější, totiž z let 1887—1897, kdy 
se kaple za faráře Vytopila opravovala. Tehdy byl za 200 zl. za-
koupen nový oltář a na něj umístěna socha Panny Marie lurdské, 
kterou přivezl z pouti lurdské zdejší měšťan Josef Drozd a daro-
val ji kostelu. Odtud změněn i titul kaple na kapli lurdskou. R. 
1903 byla společně s kostelem vymalována a na klenbě znázor-
něn výjev: Dvanáctiletý Ježíš v chrámě. Obraz obnoven r. 1939.
Jaký býval hlavní oltář Panny Marie celské, nevíme. Uprostřed 

ve skále jest socha Panny Marie lurdské a nad ní nápis „Já jsem 
Neposkvrněiné Početí.“ Oltář vhodně zapadá mezi okna, v nichž 
jsou barevné obrazy sv. Františka a sv. Aloise z r. 1903.
U boční stěny stával oltář sv. Kříže. Pocházel pravděpodobně 
z bývalé malé kaple. Jak dlouho v kostele býval, nevíme, ale od-
straněn byl někdy v letech 1804—1842. Co se s ním stalo, není 
známo. Snad je to týž, který jest dnes v kapli u sv. Trojice, ačko-
liv i tam už r. 1764 byl také oltář sv. Kříže.
Tolik František Šigut. Kromě toho, že je kaple zasvěcena Panně 
Marii Lurdské, jejíž socha i s klečící sv. Bernadetou je na oltáři, 
je kaple i místem, kde je o Velikonocích Boží hrob (uvnitř ma-
riánského oltáře) a o Vánocích se zde staví betlém. Hlavní část 

- tedy chlév je umístěn na desce a uložen u vstupu na kostelní 
věž, stejně jako sochy Svaté rodiny, tří králů a zvířat. O původu 
našeho betlému se mi prozatím nepodařilo vypátrat nic, pokud 
máte nějaké informace, tak je rád uvítám.

Evžen Hlavica

detail sochy Panny Marie Lurdské

kaple Panny Marie o Velikonocích - boží hrob

kaple Panny Marie o Vánocích- betlém
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Testament Kika Argüella
Kard. Müller ke knize zakladatele Neokatechumenátu: Jasné 
a zřetelné slovo je součástí víry.

Pod názvem „Annotazioni 1988 - 2014“ (Poznámky z let 1988-
2014) vyšla v italštině sbírka 500 aforismů, úvah, myšlenek, ale 
také básní a modliteb zakladatele Neokatechumenátní cesty, 
Kika Argüella. Na její prezentaci v římském Teatro Olimpico 
vystoupil prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Gerhard 
Ludwig Müller, italský ministr pro infrastrukturu a dopravu Gra-
ziano Delrio i sám autor. Tato kniha napomáhá posílit jednotu 
mezi teologií a spiritualitou, říká pro mikrofony Vatikánského 
rozhlasu kardinál Müller:

„Obsahuje mnoho hluboce duchovních a mystických úvah. Je 
to kniha, která velmi pomáhá k prohloubení vlastní spirituali-
ty, protože naše víra není souborem teoretických a abstraktních 
poznatků, nýbrž osobním setkáním s Kristem. Je tu ovšem také 
racionální diemenze naší víry, protože akt víry není iracionální, 
ani pouze sentimentální. Vyjádřit se jasnými a zřetelnými slovy, 
je součástí naší víry. Spiritualita je setkáním s Bohem, v Božím 
duchu a v Božím Slově, kterým je Ježíš Kristus. Proto tato kniha 
napomáhá jednotě teologie a spirituality.“

„Tato kniha není pouze jakousi bilancí, ale spíše mou závětí pro 
katechumeny,“ dodává Kiko Argüello. Přiznává, že se dlou-
ho zdráhal publikovat své myšlenky, v obavách, že by šlo jen 
o osobní marnivost. Nakonec se mi vybavilo, co říkal jeden starý 
kněz: „Nepřestaňte nikdy působit dobro ze strachu z marnosti, 
protože ten přichází od démona.“ Zakladatel Neokatechume-
nátní cesty k tomu dodává:

„Trápení duše jsou velmi niternou záležitostí a k obnažení duše 
nám brání jistá cudnost. Proto jsem si nebyl jist, zda to může 
být nějak užitečné. Pak mi ale mnoho lidí řeklo, že je to pro ně 
užitečné, že má trápení jsou tak trochu také jejich.“
Klíčovým tématem této knihy je pokora. Co znamená pokora 
pro tuto generaci?

„Já mluvím o »svaté pokoře Kristově«. To, že se Bůh jakožto Bůh 
stal člověkem, hříchem a chudákem, je nesmírným tajemstvím. 
Je to skutečně nepředstavitelné! Východní církev říká: »Ó, svatá 
Kristova pokoro, kdo tě může nalézt?« Nic nezbyde z křesťanství 
bez pokory. Řekni mi, jak jsi pokorný, a já ti řeknu, jak jsi svatý. 
Pokora je pravda.“
Řekl Vatikánskému rozhlasu Kiko Argüello, zakladatel Neokate-
chumenátní cesty.

Carmen Hernández Barrera
*24. 11. 1930 - †19. 7. 2016

V červenci letošního roku zemřela 
Carmen Hernandezová, která spolu 
s Kikem Argüellem ve Španělsku še-
desátých let zakládala Neokatechu-
menátní cestu. Zároveň byla spolu 
s Kikem a otcem Mariem Pezzim zod-
povědná za toto hnutí, které má dnes 
více než 30 tisíc společenství ve 120 
zemích (asi 1 milion bratří a sester).
Kiko Argüello v dopise, kterým ohla-

šuje smrt Carmen Hernandezové, vzpomíná na tuto úžasnou, 
geniální a charismatickou ženu a vyzdvihuje její lásku k papeži 
a zejména velikou lásku k církvi. „Byla to silná žena, nikdy jsem 
nepoznal někoho takového, jako byla ona,“ svěřuje se Kiko Ar-
güello, „Carmen byla velikou pomocí pro Neokatechumenátní 
cestu – nikdy mi nelichotila, nýbrž vždy myslela na dobro círk-
ve. Bylo dojemné,“ uzavírá zakladatel hnutí, „že čekala na můj 
příchod. Zemřela poté, co jsem se s ní rozloučil, a popřál jí sílu 
a odvahu,“ stojí v Argüellově listu Neokatechumenátním spole-
čenstvím. Na jejím pohřbu Kiko mj. řekl: „Carmen vždy říkala, že 
žena je v Církvi i ve světě nejdůležitější, protože má v sobě továr-
nu na život.“ Jednoho dne mi řekla: „Když jdu po náměstí Vati-
kánu, každý říká, že je Kiko svatý, pokud dokáže vydržet s touto 
ženou. Tento jev se nazývá heroická ctnost a s tímto ji mohou již 
blahořečit,“ uzavřel Kiko. Carmen je pochována v zahradě semi-
náře Redemptoris Mater v Madridu (viz obrázek níže).            E. H.

dvanáctiletý Ježíš v chrámě - strop kaple Panny Marie
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Po několikadenním chystání, pečení a připravování nastal ten 
dlouho očekávaný Štědrý den. Šli jsme do kostela na mši svatou, 
byla klasická štědrovečerní večeře, rozbalování dárků a sledo-
vání pohádek. Večer když už šli doma skoro všichni spát, jsem 
si uvědomil, že nechci tento tak vzácný den prožít jako ve všech 
předešlých letech. 

Zhasl jsem světlo, na stůl položil zapálenou svíčku a za ni sošku 
svaté rodiny s malým Ježíškem v plenkách, kterého držela Pan-
na Maria a svatý Josef. Svíčka prozářila celou místnost a já jsem 
si klekl na zem a ještě než jsem mu začal svěřovat své prosby 
a díky, pocítil jsem, že jediné co si Pán, který se tuto noc narodí, 
přeje je, abych byl s ním, aby netrpěl samotou, aby mu neby-
la zima a aby ho někdo chránil. Pocítil jsem tu hřejivou lásku, 
kterou si přeje, abych k němu měl. Pak jsem se podíval z okna 
na oblohu a na měsíc a uvědomil si, že tam svítí ty samé hvězdy 
a ten samý měsíc, co tenkrát v tu velkou noc, kdy se Spasitel 
světa narodil. Při pohledu na nebe jsem si také představil, jak se 
celé nebe, všechny andělské chóry a všichni svatí jásají a radují, 
z toho okamžiku, kdy se Bůh rozhodl poslat na zem svého jedi-
ného syna, aby vykoupil a spasil svět a každého z nás, a tento 
okamžik právě nastal. V té chvíli jsem si také uvědomil, že i přes 
různé nemoci, utrpení a těžkosti ve škole, v práci, v rodině apod. 
nemůžu být v tyto dny smutný a zarmoucený, ale že se musím 
smát, radovat a být šťastný, i kdyby mi to rozum nedovoloval, 
protože ta skutečnost, že se narodil ten, kdo je hlavním smys-
lem a cílem mého života, předčí všechny obavy, zklamání, těž-
kosti a utrpení, které mám a které do mé cesty vstoupí.

Byl jsem velice vděčný za tuto noc a za tyto chvíle strávené v ti-
chu s malým Ježíškem. Nakonec jsem mu za všechno poděkoval, 
zhasl svíčku a šel spát. Druhý den, když jsem se ráno probu-
dil a ještě než jsem vstal, jsem si sám sobě řekl, že včerejší ve-
čer byl opravdu něčím zvláštní, že mi bylo s našim narozeným 
Pánem v tichu velice dobře, že jsem si odpočinul, načerpal sil 
a mohl se radovat, že jsem nechal Pána narodit se v mém srdci. 
A tak jsem si řekl, že se pokusím o těchto Vánocích strávit u bet-
léma v rozjímání a naslouchání více času. Někdy mě zlákala te-
levize nebo počítač, ale tím větší radost jsem měl, když jsem se 
od tohoto světa dokázal odpoutat a kleknout před Jezulátkem. 
A když jsem měl tedy chvíli volného času, zapálil jsem opět svíč-
ku a klekl před svatou rodinu.

Rovněž se tak stalo právě na svátek svaté rodiny. Který jiný den 
by byl lepší než právě tento? Děkoval jsem Panně Marii i Jose-
fovi, že přijali s láskou to veliké poselství od anděla i přesto, že 
jim to způsobilo spoustu starostí a obav, ale jejich důvěra byla 
zakořeněna v Bohu a s takto dobrými kořeny se dá zvládnout 
všechno! Děkoval jsem jim, že měli srdce otevřené a připravené 
k naslouchání a zároveň prosil za neúplné a rozvrácené rodi-
ny a nenarozené děti. Rozpomněl jsem se na slova, která jsem 
dříve slyšel: „V rodině zavládne mír až tehdy, když Boha dáte 
na první místo ve svém životě.“ Uvědomil jsem si důležitost 
a pravdivost těchto slov a vzpomněl ještě na slova jednoho kně-
ze, která s tím velice souvisí: „Dnes máme téměř všechno, z ta-
kových těch věcí materiálních, ale ztrácíme Boha. Panna Maria 
neměla ve své době nic, ale měla Boha v srdci. Ten kdo nemá 
nic, ale má Boha, má víc, než ten kdo má všechno kromě Boha.“

Mohu být vděčný, že mi vyšlo udělat si čas a kleknout si před 
svatou rodinu i poslední den v roce, na Silvestra. Jaká jiná doba 
je lepší k poděkování za uplynulý rok než pár posledních hodin 
starého roku? Dřív bych to asi neřekl, ale považuji to i za velkou 
milost, že jsem takto mohl strávit poslední minuty starého roku, 
namísto velkolepých oslav, a považoval jsem to i za jakési volání 
od Pána, nebo jinak řečeno pláč malého Ježíška, na kterého si 
v tuto dobu vzpomene jen pár lidí. Mohl jsem poprosit za od-
puštění všeho špatného, co jsem udělal špatně nebo pokazil, 
a poděkovat za všechno dobré, čím jsem byl v tomto roce obda-
rován (a že toho nebylo málo!) a zároveň poděkovat za všech-
ny kříže, které jsem zvládl nést a tak mě přivedly blíže k Ježíši. 
A nakonec jsem prosil o Boží požehnání do nastávajícího roku. 
Jak důležité je toto požehnání! Bez něho děláme vše zbytečně, 
protože si nehromadíme poklady v nebi ale zde na zemi, kde je 
vše pomíjivé a jak Písmo říká, kde je ničí mol a rez.

Na svátek Tří králů, jsem se opět společně s třemi králi přišel 
poklonit Ježíškovi. Králové mu nesli zlato, kadidlo a myrhu. Co 
mu mám dát já? Já jsem se mu snažil dát svoje myšlenky, svo-
je srdce a svůj čas. Čas, který mi vlastně on sám daroval a se 
kterým mohu svobodně nakládat a já mu ho teď můžu vrátit. 
Uvědomil jsem si, jak málo času někdy mám. Ale to často díky 
tomu, že ho zbytečně promarním a nebo si špatně rozvrhnu 
svůj denní řád. Jak moc je dnešní svět uspěchaný! Existuje tolik 
aktivit a činností, které nejsou vůbec důležité k našemu životu 
a navíc nám zabraňují k tomu, abychom si udělali čas pro to, co 
je skutečně důležité. Musím citovat slova, která jsou dnes tak 
důležitá: „Problémem dnešního světa není to, že nemáme čas, 
ale to, že chybí láska, protože pro to, co skutečně MILUJEME, si 
čas vždy uděláme!“ To bychom si měli vždy uvědomovat, proto-
že když se do Pána zamilujeme, vždy si čas pro něho během dne 
uděláme a nebude to pro nás žádný problém!

Vánoční doba končí svátkem křtu Páně. I v tento poslední vá-
noční den, jsem večer naposledy zapálil svíčku a poklekl před 
svatou rodinou. Děkoval jsem za tyto Vánoce, za tento tak 
krásně strávený čas u narozeného Jezulátka, během kterého 
jsem si uvědomil spoustu věcí. A jako vždy, když něco pěkného 
a krásného končí, na mě trochu přišel smutek a sklíčenost, že 
už jsou tyto Vánoce u konce. Že už končí ta krásná vánoční at-
mosféra, že se sundá vánoční stromeček a výzdoba a opět se 
se vrátí všední a zaběhnutý život. Ano, všechno krásné na této 
zemi rychle uteče. Jak rychle utíkají prázdniny, dovolená, čas 
strávený s přáteli apod. Musíme si však také uvědomit, že i vše 
špatné jednou skončí a pomine. A v tom okamžiku jsem si uvě-
domil, že vlastně není tak úplně pravda, že všechno pěkné a pří-
jemné brzy končí. Je tu jedna jediná a velmi vzácná věc, která 
neskončí nikdy a tou je Ježíšova LÁSKA! Láska, která probouzí 
lásku. Láska, která nebere, ale dává a láska, která se dává až 
do krajnosti. Láska, se kterou se pro nás tyto Vánoce narodil, 
se kterou později uzdravoval a léčil, odháněl zlé duchy, pomá-
hal chudým, těšil zarmoucené a nakonec pro nás položil na kříži 
svůj vlastní život a to proto, aby Tebe zachránil! Tato láska tu 
není jen o Vánocích nebo Velikonocích, ale je tu každý den, ka-
ždou minutu a sekundu a záleží jen na nás, jestli my ji přijmeme 
a budeme za ni vděčni, nebo ji budeme se zatvrzelým srdcem 
přehlížet. Někdy si myslíme, že naše prosby Bůh nevyslyší, ale 
on sám ví, co je pro nás nejlepší a jen duše, která je zcela od-
dána a spojena s Bohem a odevzdává mu každodenní starosti 
a radosti a otevírá mu své srdce pro vše, co jí do cesty vstoupí, 
může každodenní všední den proměnit v už již neopakovatel-

Vánoční milost
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Neznáte nějaké ministranty?
Je krátce před začátkem mše, v zákristii se se připravuje kněz a... 
hurá, aspoň jeden ministrant.
To není začátek příběhu všedního dne v nějaké pohraniční far-
nosti, ve které dožívá pár babiček, ale situace, která občas na-
stává i před nedělní mší svatou ve Valašském Meziříčí.
O naší farnosti se často říká, že je živá, máme plný kostel lidí, že 
nás farníků je hodně... Ano, máme mnohočlené rodiny, máme 
církevní školu, máme skvělou scholu, ale u oltáře to občas vy-
padá jako bychom vymírali.
Žeby se rodily samé holky? Podle počtů žáků v naší církevní ško-
le vypadá poměr kluci holky celkem vyrovnaně.
Že by všichni kluci měli spoustu kroužků a jiných aktivit? Ale ty 
jsou většinou přes týden a ne v neděli dopoledne.
Že by všichni kluci na Salvátoru byli z jiných obcí, farností nebo 
nevěřící a na střední školy odcházeli mimo Valašské Meziříčí 
a bydleli na internátech? To taky tak nevypadá...
Na ZŠ Salvátor chodí okolo stovky kluků a pokud by jich minist-
rovala aspoň čtvrtina, tak bychom mohli v naší farnosti mít tak 
20 až 25 ministrantů do 15 let. Navíc to není žádná horní věková 
hranice a ministranty kluci zůstavají, i když odejdou na střední 
školy.
Takže bychom mohli mít ve farnosti 30 a více mladých kluků mi-
nistrantů, kteří s přehledem pokryjí všechny mše, které máme? 
Možná ano, ale to je asi jen statistika a přání. Ve skutečnosti to 
často vypadá, že většina z ministrantů které máme zná pouze 
nedělní mši v 9.30. Na ostatních mších v neděli i přes týden se 
často stává, že můžeme být rádi za aspoň nějakého ministranta, 
případně musí zaskočit starší chlapi nebo kostelník.
Tak bych Vás bratři a sestry spolufarníci chtěl požádat, pokud 
najdete ve svých rodinách nějaké kluky, zkuste je vést k tomu, 
že je dobré se podílet na životě farnosti i službou u oltáře. Ano, 
je to občas těžké, bývá potřeba i osobní příklad, a ono se nám 
často nechce, ale myslím, že pokud chceme zachovat naši far-
nost živou a fungující, tak je potřeba naučit i naše děti, že je 
potřeba pro ni něco dělat. Vím, že hodně z Vás má nejen v církvi 
spoustu dalších aktivit, ale v první řadě tvoříme jednu farní ro-
dinu a je potřeba, abychom se práci pro ten základ, kterým je 
farnost, věnovali přednostně. Vše ostatní jsou další patra a nad-
stavba, které sice jsou taky potřebné a užitečné, ale bez základu, 
kterým by měla být farnost, by jim mohlo hrozit zhroucení.

Marek Ševčík

Ve Francii prošel zákon kriminalizující internetové stránky orga-
nizací pro-life
Francouzské národní shromáždění schválilo v prvním čtení nový 
zákon, který kriminalizuje „překážky kladené přerušení těho-
tenství“ včetně kampaní vedených na internetu. Cílem reformy, 
iniciované socialistickou vládou, je umlčet hlas různých občan-
ských sdružení na obranu života. K hlasování došlo přesně rok 
poté, co podobné hlasování zrušilo povinný týden reflexe pro 
ženy, které pomýšlejí na interrupci.
Nový normativní zásah znamená skutečnou represi namířenou 
vůči všem, kdo poskytují informace, nabízejí radu či pomocnou 
roku ženám, které došly na práh této dramatické volby. Proti 
dlouho diskutované reformě se nezvedl žádný z hlasů, které ob-
vykle hájí svobodu slova na internetu.
Na obranu portálů věnovaných ochraně života vystoupila kato-
lická církev prostřednictvím dopisu, který předseda francouz-
ského episkopátu adresoval prezidentu Hollandovi. Žádnou 
odpověď však neobdržela. Co tato nová norma představuje 
pro francouzskou společnost, vysvětluje pro Vatikánský rozhlas 
arcibiskup Georges Pontier:
Myslím, že k nám promlouvá o tom, že v naší společnosti probí-
há ničení antropologický konceptů, a zejména úcty k důstojnosti 
lidské osoby. Dále říká, že představa individualismu - totiž dělej 
každý, co se ti líbí a co chceš – totálně převládla a poukazuje se 
tak na „právo ženy nakládat s vlastním tělem, jak se jí zachce“, 
není tu už nic, co by chránilo nejslabší, v tomto případě dítě, kte-
ré začíná žít...
Další bod, o kterém jste psal v listu pro prezidenta, se týká ome-
zení svobody slova. Do jaké míry by tento zákon ohrožoval zá-
kladní principy demokracie?

„Jak všichni víme, v naší zemi proběhly živé – a legitimní - deba-
ty o právu na svobodu slova po atentátech na Charlie Hebdo. 
Možnost svobodně se vyjadřovat je jedním ze základů demokra-
cie a je dokladem její existence. V tomto případě máme dojem, 
že z „militantních“ či ideologických důvodů dochází k omezení 
práva na svobodu slova na internetu, a k nové definici, která po-
važuje obranu života ze nepřijatelnou v rámci naší společnosti.“
Říká k nové normě zakazující internetové stránky na obranu 
života předseda Francouzské biskupské konference, arcibiskup 
Georges Pontier.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24826

Francouzský zákon proti životu

ný skutek lásky. Tam kde člověk dokáže nést každodenní kříže 
s trpělivostí, radostí a bez reptání, tam vrcholí láska, protože 
v tom okamžiku se připodobňujeme Panu Ježíši na Kříži. Láska 
je ta jediná a nekrásnější věc, která nikdy nekončí a která nemá 
žádné hranice a která nás jednou přivede do nebe. A proto tě, 
Pane prosím, nechci nic, jen tvou lásku!

Farník

Sekce pro mládež ČBK připravuje Celostátní setkání mládeže 
s mottem „Nebojte se“, které se bude konat od 15. do 20. srpna 
2017 v Olomouci. Setkání je určeno pro mladé od 14 let, kteří 
chtě jí prožít několik dní ve společenství věřících vrstevníků. Při-
hlášky a podrobnější informace nalez nete na:
www.olomouc2017.signaly.cz

P. Mgr. Jan Balík, Th.D.

Nebojte se!
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Proroctví z Fatimy a 20. století
(pokračování přednášky PhDr. Radomíra Malého k Jubileu Fa-
timy)
Panna Maria ovšem žádala, aby zasvěcení jejímu Neposkvrně-
nému Srdci bylo provedeno v jednotě s biskupy celého světa, 
tzn., aby biskupové alespoň ve své většině se shromáždili v Římě 
a aby tam bylo zasvěcení tímto aktem provedeno. K tomu ale 
nedošlo. Pius XII. v roce 1958 umírá. Lucie podle pokynů Panny 
Marie odevzdala r. 1957 třetí část tajemství do Vatikánu s tím, 
že to má být otevřeno v roce 1960. Papež sv. Jan XXIII., který 
měl tehdy práci s přípravou II. Vatikánského koncilu, prohlásil, 
že toto je věc až jeho nástupce. Sám si byl vědom také svého 
věku.
Pak se nedělo nic. Na II. vatikánském koncilu polští biskupové 
v čele s kardinálem Stefanem Wyszyňským, členem polského 
episkopátu byl tehdy i mladý krakovský arcibiskup Karol Woj-
tyła, požadovali, aby právě tady bylo provedeno ono zasvěcení, 
které si Panna Maria přeje. Jenže to nebylo splněno, protože 
biskupové ze západních zemí se svými poradci se obávali, že by 
to narušilo linii ekumenismu, že by se především západní pro-
testanté na to dívali negativně, takže to odmítli.
Pak se delší dobu o Fatimě mlčelo, až na to, že papež Pavel VI. ji 
r. 1967 navštívil. Potom nastoupil Jan Pavel II. 13. května 1981 
došlo k atentátu na něj, z něhož vyvázl, dá se říci skutečně zá-
zrakem. Sám to připisuje Panně Marii a dává to do souvislosti 
s fatimským zjevením.
V roce 1984 Jan Pavel II. opakuje zasvěcení světa Neposkvr-
něnému Srdci Panny Marie. Vzhledem k politické situaci není 
Rusko jmenováno, ale je tam použita formulace „...zvláště náro-
dy, které jsou nám drahé a na nichž nám velmi záleží...“. Panna 
Maria toto opět přijala s tím, že to není úplné, ale že se dostaví 
pozitivní změna. A hle, opět na počátku roku 1985 nastupuje 
v Sovětském svazu Gorbačov a dochází k tomu, co sám tento 
státník nezamýšlel, k reformám, které měly sice posílit komuni-
smus, ale ve skutečnosti vedly k jeho destrukci a rozpadu této 
říše zla, jak byla nazvána mnohými západními publicisty. V roce 
1989 se sovětský blok rozpadl. Komunistická hrozba pro svět 
sice neskončila, ale přece jen se podstatně zmenšila. Nadále tu 

FARNÍ KOSTEL LEŠNÁ
Štědrý den sobota 24. 12. 21.00 hod
Slavnost Narození Páně neděle 25. 12. 8.30 hod
Svátek Svatého Štěpána pondělí 26. 12. 8.30 hod
Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2016
 sobota 31. 12. 16.00 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok neděle 1. 1. 8.30 hod
Slavnost Zjevení Páně pátek 6. 1. 16.00 hod
Svátek Křtu Páně neděle 8. 1. 8.30 hod

KAPLE JASENICE
Slavnost Narození Páně neděle 25. 12. 10.00 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok neděle 1. 1.  10.00 hod
Svátek Křtu Páně neděle 8. 1. 10.00 hod

Bohoslužby o Vánocích 2016
ve farnosti Lešná

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Štědrý den sobota 24. 12.
poslední adventní mše svatá   6.30 hod
Vánoční mše svatá pro děti 
(s doprovodem cimbálovky)   15.30 hod
Půlnoční   22.00 hod
Půlnoční   24.00 hod
Slavnost Narození Páně neděle 25. 12. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Svátek svatého Štěpána pondělí 26. 12. 6.30 hod
    8.00 hod
    9.30 hod           

Svátek Svaté Rodiny pátek 30. 12. 6.30 hod
   17.30 hod

Silvestr - Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2016
 sobota 31. 12. 15.30 hod
Po skončení ohňostroje na náměstí bude otevřen kostel do 20.30 
hod s možností navštívit betlém a poslechnout si varhanní hud-
bu.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie  
Nový rok neděle 1. 1. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů
 pátek 6. 1. 6.30 hod
   8.00 hod
   17.30 hod

Svátek Křtu Páně neděle 8. 1. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Kaple Hrachovec pondělí 26. 12. 10.00 hod

Kaple Krhová  neděle 1. 1. 16.00 hod

KONCERTY

Koncert Basové G středa 21. 12. 18.30 hod
Vánoční písně a koledy (schóla) neděle 25. 12. 15.30 hod
Novoroční koncert Chrámového sboru 
a Komorního orchestru ZUŠ neděle 1. 1. 15.30 hod

Bohoslužby o Vánocích 2016
ve farnosti Valašské Meziříčí
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Fotografie na straně 1, 2, 11-13, 23 a 24 o. Pavel.
Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života 
farností, naleznete na www. farnost-valmez. cz v sekci Aktuálně. 

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Aneta Marie Korabečná
Kristýna Pernická
Julie Miklišová
Emma Marie Pitrová

Nina Komaryn
Klára Baletková
Tomáš Jan Orság

Lešná
David Martin Chuděj
Rostislav Michael Bača

Sebastian Josef Liďák
Berenika Ludmila Klofáčová

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Jindřich Svoboda  Michaela Surovcová
 Krhová, Hlavní 123  Valašské Meziříčí, Hrachovec 14

 Petr Vaigl  Krystyna Pomklová
 Val. Meziříčí, Hrachovec 50  Valašské Meziříčí, Luční 1154

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Josef Bayer *18. 3. 1941 †13. 11. 2016, Krhová, Barvířka 462
Ludmila Burdová *3. 5. 1938 †13. 11. 2016, J. K. Tyla - penzion
Marie Danková *21. 1. 1933 †22. 11. 2016, Hálkova 195
Anna Bártková *18. 11. 1925 †24. 11. 2016, Hrachovec
Jaroslav Rusek *10. 6. 1934 †27. 11. 2016, Sv. Kopeček, 
Náměstí 152/39

INFORMACE

Mariánské informace

SLOVO ŽIVOTA – SPIRITUALITA HNUTÍ FOKOLARE - bude v pon-
dělí 19. prosince, 9. ledna po večerní mši svaté na faře. 
ŽIVÝ BETLÉM, který pořádá ZŠ Salvátor, se uskuteční v pondělí 
19. prosince v 15.00 hodin na náměstí ve Valašském Meziříčí.
ZDOBENÍ STROMKŮ A STAVĚNÍ BETLÉMU bude ve čtvrtek 
22. prosince ve 14.00 hodin.
ÚKLID KOSTELA PŘED VÁNOCEMI proběhne v pátek 23. prosin-
ce po ranní mši svaté.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 6. ledna. Po ranní i večerní mši sva-
té ve farním kostele ve Valašském Meziříčí 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 18.45 hodin bude 
následovat společná hodinová adorace se zpěvy před Nejsvě-
tější svátostí. Tichá adorace pak bude pokračovat po celou noc 
do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 7. ledna. Ve farním kostele ve Va-
lašském 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 Krás-
ně. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO ve Valašském Meziříčí 
bude v pátek 13. ledna v 17.30 hodin. Zpívat bude schola.
SCHOLA zpívá při celé mši svaté v neděli 15. ledna v 9.30 hodin. 

• V příštím roce 2017 si nejen připomeneme a s církví budeme 
slavit Jubileum Fatimy, 100 roků od zjevení Panny Marie ve Fa-
timě, ale máme také ve farnosti jistá jubilea. Na první pátek 
6. ledna 2017 bude završeno 25 let nočních prvopátkových 
adorací Nejsvětější svátosti oltářní v našem kostele, které zača-
ly na první pátek 3. 1. 1992. Díky Pánu Bohu již 25 let je možnost 
přijít do našeho kostela v noci z prvního pátku na sobotu a být 
se Svátostným Ježíšem podobně jako Nikodém. Tato lednová, 
která je před námi, bude už v pořadí 301. A na podzim v září 
2017 to bude 15 let, kdy je možno adorovat i celý první pátek 
přes den, pokud nebývá pohřeb.

Je důvod ne se chlubit, ale poděkovat. Pokud nám vyjdou vstříc 
v rádiu Proglas, jako před pěti lety, znovu bychom rádi poděko-
vali za milost nočních adorací společnou modlitbou sv. růžence 
vysílanou rádiem každý pátek ve 22.30 a to tentokrát znovu 
z našeho kostela v rámci adorace.
• U příležitosti 100. výročí od zjevení Panny Marie ve Fatimě 
jsou od ledna připraveny v Českomoravské Fatimě Koclířov 
třídenní semináře na začátku každého měsíce. Jedná se vždy 
o první čtvrtek v měsíci, kdy seminář večer začíná a končí 
vždy v prví neděli obědem. V lednu je hlavním hostem semi-
náře P. Mgr. ThLic. Edward Walczyk, v únoru P. Marinko Šako-
ta z Medžugorje, v březnu P. Mgr. Petr Šustáček, v květnu J. E. 
Mons. Judr. Ing. Jan Vokál atd.
Více informací na www.cm.fatima.cz
• Chci všechny mariánské ctitele znovu pozvat na modlitební 
den ke cti Panny Marie, Matky všech národů, do Nitry, který se 
uskuteční v sobotu 13. 5. 2017, tedy přesně sto roků od jejího 
prvního zjevení ve Fatimě.
• Děkuji všem, kteří v průběhu roku přispívali na květinovou vý-
zdobu Panny Marie Fatimské.
• Přeji a vyprošuji nejen mariánským ctitelům, ale i všem farní-
kům a čtenářům ŽF požehnané Vánoce a celý nadcházející Jubi-
lejní rok Fatimy 2017.           Václav Chládek

V neděli 1. ledna v 15.30 hodin se uskuteční ve farním kostele 
tradiční vánoční koncert. Vystoupí chrámový sbor, který zazpí-
vá díla starých i současných mistrů jednak s mariánskou temati-
kou, ale také známé koledy. Dále se představí Komorní orchestr 
při ZUŠ, v jeho podání uslyšíme mimo jiné 1. větu z Bachova 
koncertu d moll pro dvoje housle a orchestr. Sólových partů se 
ujme Alena Trusinová a Antonín Kratochvíl. Uslyšíme samozřej-
mě královský nástroj, který rozezní Karolína Blablová, Marek 
Mikušek a Josef Kratochvíl. Další sólistkou bude profesionální 
sopranistka Aneta Ručková, vystoupila u nás poprvé na loň-
ském koncertě. Za doprovodu orchestru zazpívá například jed-
nu z nejznámějších árií z Händlovy duchovní opery Xerxes - Om-
bra mai fu a další skladby.

Za všechny účinkující zve Bohumír Kratochvíl

Vánoční koncert

zůstaly komunistická Čína, komunistický Vietnam, komunistic-
ká Severní Korea a komunistická Kuba.

(pokračování v příštím čísle)
K Jubileu Fatimy připravil Václav Chládek
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Znamení Boží lásky (viz článek na straně 4)
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nakreslila Rozálie Tománková ze 6. třídy ZŠ Salvátor

Požehnané vánoční svátk y a nový rok
přejí žáci a zaměstnanci
ZŠ Salvátor


