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Biskup Josef Hrdlička - 75 let

Všichni jsme děti, děti Boží,
ať je kdo mladý nebo stár,
z Otcovy ruky přijali jsme svůj
život jako z lásky dar.

75 let o. biskupa Josefa Hrdličky 3, 10-12
Setkání mládeže 13
Nový film Mlčení 16-17

Foto: Pavel Langer – Člověk a víra

A Pán v nás dovrší, co začal,
je strážcem našich kroků všech.
Ve vlnách času, v bouřích zkoušek
je jistý cíl a pevný břeh.

1. a 2. sloka písně č. 525 (slova o. biskup Josef Hrdlička)

Ekumenický večer chval ve farním kostele 17. ledna 2017

Farní kostel se při druhé ekumenické bohoslužbě docela zaplnil.
Navíc jedna zajímavost. Úplně pod kůrem vzadu vlevo je Pavel
Helan – známý písničkář. Možná znáte jeho píseň – iBůh (čti:
ajbůh). Do Valmezu přijel navštívit evangelického faráře Dana

Hellera. Ten je také na následující fotce. Nejenže při bohoslužbě
kázal, ale doprovázel na klávesy chválící skupinu. Zpívaly s ním
i jeho dvě dcery, Maruška a Anežka.
o. Pavel

Jeden Pán, jedna víra
Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, tvoříme
jedno tělo, slyšíme Kristův hlas: Otče, ať jsou jedno,
jak ty ve mně, ať jsou světlem světa, solí země.
Pomáhej, Duchu lásky, odpouštět a jít vstříc, pomáhej,
Duchu pravdy, poznávat stále víc, že je Kristus jeden,
nerozdělen, že je hlavou církve a my tělem.
Církev tvá ať se stane domovem lidem všem,
místem, kde jsme si blízcí v Ježíši, bratru svém, kde se
svátek lásky stále světí, kde se sdílí všechny Boží děti.
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Píseň z kancionálu č. 910, slova Josef Hrdlička
Na fotografii si o. biskup Josef předává pozdravení pokoje
s otcem arcibiskupem

Biskup Josef Hrdlička
poděkoval za 75 let života
Někteří z nás jsme byli přitom. Setkali jsme se v Katedrále sv.
Václava v Olomouci. Přišlo hodně kněží a dalších hostů. U oltáře byli s otcem biskupem náš arcibiskup Jan Graubner, biskup
ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz, pomocný biskup českobudějovické diecéze Pavel Posád a pomocný biskup
královehradecké diecéze Josef Kajnek a nový pomocný biskup
brněnské diecéze Pavel Konzbul. V katedrále bylo dost zima.
Jeden z našich farníků prohlásil, že kostel ve Valašském Meziříčí je proti tomu jako horkovzdušná sauna. Krása liturgie nám
pomohla překonat i toto nepohodlí. Slyšeli jsme krásné zpěvy
a jako vždy výbornou promluvu o. Josefa, ze které bych chtěl
uvést jednu myšlenku: Dnes musíme téměř za všechno platit.
V každém domě je mnoho měřáků. Platíme za vodu, za teplo,
za plyn atd. Všecko nám to spočítají. Zkusme si ale představit, jak funguje naše srdce. Odmalička tluče – pumpuje krev
do všech částí našeho těla. Kolikrát asi bilo naše srdce. Dá se
to lehce spočítat. Pokud je průměrný tep 60 úderů za minutu
a člověk se dožil například 75 let, jsme ohromeni úžasným číslem. Je to 2 miliardy a 360 miliónu úderů neboli tepů. Na našem
srdci však není upevněn žádný měřák. Nikomu za tuto vytrvalou práci nemusíme platit. A tak si uvědomujeme, jak velký dluh
lásky má vůči Bohu, našemu Stvořiteli, každý z nás.
Jsem vděčný Bohu, za všechny okamžiky, které jsme i v naších
farnostech prožili s otcem biskupem Josefem. Byla to biřmování, mše a jiné akce s naší církevní školou, předávání Písma
svatého v rámci vstupních katechezí Neokatechumenátní cesty,
žehnání obnovených varhan, jáhenské svěcení Milana Kološe
v Lešné atd. Nemohu opomenout ani literární, překladatelskou
a básnickou tvorbu otce biskupa. Schválně si najděte, ke kolika novým písním v kancionálu napsal slova. Škoda, že některé
nezpíváme. V knihkupectví Hosana i v naší knihovně najdete
několik knih otce biskupa Josefa.
Na prostřední dvojstránce můžete vidět fotky z této slavnosti,
jsou z portálu Člověk a víra. Foto: Pavel Langer.
o. Pavel

„Čtyřicítka“
Máte oblíbená místa v Písmu svatém? Máte rádi některé žalmy? Dnes jsme zpívali po prvním čtení část čtyřicátého žalmu.
Mohu říct, že patří mezi moje nejoblíbenější.
Napsal ho člověk, který se ocitl ve velkém nebezpečí. Byl vhozen
do cisterny. Jednalo se o podzemní nádrž na zachycení dešťové
vody. Když skončilo období dešťů, voda se používala především
na zavlažování. Cisterna je prázdná a na dně je bahno. Tento
člověk nejen že nemůže vylézt ven, ale navíc tone v bahně. Lidsky viděno, nemá žádnou naději na záchranu.
Co dělá? Na co myslí? První slova žalmu jsou: „Pevně jsem
doufal v Hospodina!“ Ať se ocitneme v jakémkoliv nebezpečí
a v jakkoliv beznadějné situaci, je třeba, abychom neztráceli naději. Abychom pevně doufali v Hospodina.
Bůh odpověděl na důvěru tohoto člověka. Žalm pokračuje: „Bůh
se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Vytáhl mě z podzemní
jámy a postavil mé nohy na skálu.“ Jaká změna! Nejdřív žalmista
tonul v bahně v podzemní jámě a najednou stojí na skále. Skála
je bezpečné útočiště proti nepřátelům, navíc má člověk přehled
po celé krajině a vidí, odkud se nebezpečí blíží.

Když někdo něco takového prožije, co asi dělá? Jaké budou jeho
další kroky? Čtěme žalm dále. Může nás to inspirovat. Těchto
pět bodů si připomínejme po každém úspěchu. Vždy, když Pán
vyslyší naše modlitby.
1. Nová píseň! Doslova v žalmu stojí: „Hospodin mi vložil do úst
novou píseň“ (verš 4). Naše první odpověď na pomoc a záchranu od Pána, by měl být zpěv a je dobře, že se můžeme učit
a zpívat stále úplně nové písně.
2. Otevřené uši! „Dary ani oběti, Bože, nežádáš, ale zato jsi mi
otevřel uši“ (verš 7). Víte, jak začíná největší přikázání? Slyš Izraeli! Poslouchej! Apoštol Pavel píše, že víra je z naslouchání.
Otec Adam Rucki s oblibou opakoval: „Musíme mít ušaté srdce!“ Já dodávám, hladové uši: „Pane, řekni jen slovo, a má duše
bude nasycena, uzdravena.“
3. Boží vůle! Žalm pokračuje: „Celopaly a smírné oběti nežádáš.
Tehdy jsem řekl, hle, přicházím. Ve svitku Knihy je o mně psáno:
rád splním tvou vůli, můj Bože“ (verše 7-9). Pro tohoto zachráněného je důležité plnit vůli Boží. Každý den bychom se měli
ptát: ‚Jaký máš, Bože, se mnou svůj plán? Co mám dělat, aby to
bylo správné? Jak mám poznávat a uskutečňovat tvou vůli a tvá
přání!‘
4. Svědectví a hlásání! Ve verších 10 a 11 čteme: „Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem
nebránil, ty to víš, Hospodine! Nenechal jsem si pro sebe tvou
spravedlnost. O tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil. Nezatajil
jsem tvou lásku.“ Když člověk zakusí Boží pomoc, nemůže si to
nechat pro sebe. Vydává svědectví, hlásá dobrou zprávu o Boží
dobrotě.
5. Nikdy není úplně vyhráno! Opět mohou přijít těžkosti. Když
se radujeme z vítězství a ze záchrany, stále musíme být bdělí.
Žalm překvapivě končí úpěnlivou prosbou o pomoc a slitování.
Žalmista prožívá mnoho útrap a opět upadá do hříchů a chyb.
Závěr je však nadějný: „Přesto, že jsem chudák a ubožák, Pán se
o mně stará. Ty jsi, Bože, můj pomocník a můj zachránce, přispěchej mi opět na pomoc“ (verš 18).
Nemáte, bratři a sestry, chuť oblíbit si další místa z Písma svatého? Kolik máme ještě žalmů! Časem se může stát, že budeme mít připraveny žalmy pro každou životní situaci. Málokde
bychom našli tak existenciální modlitby. Díky těmto zpěvům
a nářkům se můžeme daleko lépe vyznat v tom, co prožíváme.
Stále platí, že Bible je kniha, která je napsána pro nás a o každém z nás.
(kázání o. Pavla, 2. neděle v mezidobí 15. ledna)

Boha neokecáš
Určitě si pamatujete na vystoupení Marka Ebena v našem kostele (Labyrint světa a ráj srdce). Když jsem s ním pak večeřel,
rozpovídal se mimo jiné o svém faráři, který je stále nejstarším
aktivně sloužícím farářem v České republice a možná i na světě. P. Mixa má 91 let a působí ve Stanovicích u Karlových Varů.
Několik roků byl osobním sekretářem pana kardinála Tomáška.
Nejen k mojí velké radosti teď vyšla kniha, ve které s ním vede
rozhovor filmový a televizní dokumentarista Vít Hájek. Knihu
vydalo Karmelitánské nakladatelství a jmenuje se Boha neokecáš. Je možné ji zakoupit v knihkupectví Hosana.
o. Pavel
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P. Karel Soukal: Gábina o víře přemýšlí
Jeden úspěch za druhým sklízí v letošní sezoně biatlonistka
Gabriela Koukalová. Ačkoli média podrobně sledují nejen její
sportovní, ale i osobní život, je dosud málo známou skutečností,
že její bratr Karel Soukal je katolickým knězem.
„Volání k duchovnímu životu jsem u sebe cítil už ve velmi mladém věku. Vždycky jsem byl introvertní, hloubavý typ, který miloval přírodu, a uchvacovala mě krása kosmu. Cítil jsem, že mě
to trošku odděluje z kolektivu,“ říká P. Karel Soukal a dodává, že
vztah k víře získal z rodiny, která je tradičně katolická.
„Doma jsem získal základy víry, stejně jako běžeckého lyžování. Tomu jsem se věnoval opravdu intenzivně a dodnes, když
mám chvilku volna, popadnu lyže a okamžitě vyrazím k nám
do hor,“ říká rodák z Vrchlabí. Volného času ale P. Karel Soukal
mnoho nemá. Jako jeden z mála kněží u nás je tzv. biritualista,
což znamená, že vykonává duchovni službu jak v byzantském,
tak i latinském ritu. V současné době působí jako rektor řeckokatolického kostela sv. Kosmy a Damiána v Emauzích, zároveň
je činný v kostele Nejsvětější Trojice. V září roku 2010 byl navíc
jmenován školním kaplanem na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. „Mezi mladými lidmi se cítím opravdu dobře. Občas si zajdeme i někam sednout. Jsou velmi otevření. Věřím, že
nešlo o pouhou náhodu, že jsem se k práci školního kaplana
dostal,“ míní P. Soukal.
Stejně otevřený jako se studenty je vztah se sestrou. Jak říká,
nemá problém fungovat i jako zpovědník. Letos v květnu ji
a badmintonistu Petra Koukala také osobně oddal v Panenském
Týnci. „Gábina o věcech víry přemýšlí. Snažím se ji proto zásobovat náboženskou literaturou a mám radost z toho, že když
se s ní po nějaké době znovu vidím, tak poznám, že ji opravdu
četla“ uzavírá P. Karel Soukal.
Článek Jiřího Prinze
Diecézní zpravodajství KT 3/2017

Zázrak s krví sv. Januária
v Neapoli nenastal
Po více jak třech desetiletích nenastal v Neapoli tzv. zázrak
s krví. Uschlá krev sv. Januária, uchovávaná v katedrále města,
se v pátek nezkapalnila, informovala italská média. Neuskutečnění zázraku s krví je pro obyvatele Neapole špatným znamením. Kustod relikvie, Mons. Vincenzo De Gregorio, apeloval
na věřící čekající v chrámu, aby nepropadali panice. „Nemůžeme hned myslet na katastrofy a neštěstí,“ prohlásil duchovní.
Vyzval, aby se nadále modlili.
Během staletí se krev městského patrona, uchovávaná ve skleněné ampuli, zkapalňuje pravidelně 16. prosince, v památný
den varování před výbuchem Vesuvu v roce 1631. Další termíny jsou 19. Září na svátek světce, prvokřesťanského mučedníka,
a pak v sobotu před první nedělí v květnu. Dne 19. září se zázrak
regulérně uskutečnil.
Naposledy se zázrak s krví neuskutečnil v roce 1980. To je dáváno do spojení se zemětřesením v Irpinii. Během této katastrofy,
nejmasivnější po 2. světové válce, zemřelo 2 900 lidí. I v roce
1973 čekali obyvatelé Neapole na zkapalnění zbytečně. V tom
roce vypukla ve městě epidemie cholery.
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Pro fenomén zkapalnění existují i vědecká vysvětlení, která
ovšem nejsou všeobecně uznávána. Januárius (italsky „San Gennaro“) byl podle tradice sťat 19. září 305, během pronásledování křesťanů za vlády římského císaře Diokleiciána.
Z http://de.radiovaticana.va
(17.12.2016) přeložil -tk- ; Týd.Světlo 3/2017

Slovo života na únor 2017
„Dám vám nové srdce a do nitra vám
vložím nového ducha.“ (Ez 36,26)
Srdce v běžném pojetí připomíná city,
pocity, vášně. Pro tohoto biblického
autora je však srdce mnohem víc: spolu
s duchem je středem života a člověka,
místem, kde se činí rozhodnutí, nitrem, středem duchovního
života. Srdce z masa je citlivé na Boží slovo, dá se tímto slovem
vést a rodí se v něm „myšlenky plné pokoje“ vůči bratřím. Srdce
z kamene je uzavřené do sebe, neschopné naslouchat a projevovat milosrdenství.
Potřebujeme nové srdce a nového ducha? Stačí se podívat okolo sebe. Násilí, korupce a války se rodí z kamenných srdcí, která
se uzavřela Božímu plánu se stvořením. A když se upřímně podíváme do vlastního nitra, nevidíme, že nás často pohánějí egoistické pohnutky? Je to opravdu láska, co řídí naše rozhodnutí,
je to dobro druhých?
Když Bůh pozoruje tuto naši lidskou bídu, dojímá se k soucitu.
On, který nás zná lépe, než se známe sami, ví, že potřebujeme nové srdce. Slibuje ho proroku Ezechielovi, přičemž nemá
na mysli pouze jednotlivce, ale celý svůj národ. Božím snem je
opět vytvořit velikou rodinu národů, jak to měl v plánu od počátku, řízenou zákonem vzájemné lásky. Naše dějiny víckrát
ukázaly, že když jsme sami, nejsme schopni tento Boží plán
uskutečnit, ale Bůh se neúnavně vkládá do hry a dokonce slíbil,
že on sám nám dá nové srdce a nového ducha.
Zcela uskutečňuje tento slib, když posílá svého Syna na zem
a když vylévá svého Ducha o Letnicích. Díky tomu se rodí společenství – první křesťané v Jeruzalémě – jako ikona lidstva, které
má „jedno srdce a jednu duši“ (srv. Sk 4,32).
I já, který píšu tento krátký komentář, i ty, který ho čteš nebo
posloucháš, jsme povoláni k tomu, abychom byli součástí tohoto nového lidstva. Co víc, jsme povoláni, abychom ho budovali
okolo sebe, abychom ho zpřítomňovali v našem osobním a pracovním prostředí. Pomysli, jak velké poslání je nám svěřeno, jak
velkou důvěru do nás Bůh vkládá. Místo abychom byli deprimováni, když vidíme společnost, která je často zkorumpovaná,
místo abychom rezignovali, když vidíme zlo, které nás přesahuje, místo abychom se uzavřeli do lhostejnosti, rozšiřme své
srdce „na míru Srdce Ježíšova. Jaký to úkol! To jediné je však
potřebné! Když tohle dokážeme, vykonali jsme vše.“ Toto napsala Chiara Lubichová. Pokračovala: „Jedná se o to, abychom
každého, kdo se ocitne v naší blízkosti, milovali tak, jak ho miluje
Bůh. A poněvadž žijeme v čase, můžeme milovat v téže chvíli
pouze jednoho bližního a neponechávat si v srdci nějaké zbytky
citu k bratrovi, s nímž jsme se setkali minutu předtím.“1
Nedůvěřujme vlastním silám a schopnostem, které jsou nedostatečné, ale daru, který nám dává Bůh: „Dám vám nové srdce
a do nitra vám vložím nového ducha.“
Pokud budeme citliví na výzvu milovat všechny, pokud se necháme vést hlasem Ducha svatého v nás, staneme se buňkami

nového lidstva a strůjci nového světa tvořeného množstvím
různých národů a kultur.
Fabio Ciardi
Slovo, nad kterým jsme se právě zamysleli, vybrala jedna ekumenická skupina v Německu. Budeme ho žít spolu s mnoha bratry a sestrami z různých církví, aby nás doprovázel tento Boží
slib během celého roku, v němž si připomínáme 500 let od reformace.
1

Chiara Lubichová, Výbor z díla, Nové město 2016, s. 129

Co se stalo s naší dobou?
Prof. PaedDr. ThDr. MUDr.
et MUDr. Jaroslav Maxmilián
Kašparů, (*14. května 1950
Žirovnice) je český psychiatr, pedagog, premonstrát, řeckokatolický kněz a esperantista. Působí
v Pelhřimově.

Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé pocit, že se
něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká?
Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia veden
svými profesory k tomu, aby si u každého pacienta položil dvě
zásadní otázky - proč a jak.
Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která vede k určení choroby. Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání cesty
k uzdravení.
Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná je,
klademe si obě otázky všichni. Až na několik vrcholných politiků,
kteří mají většinou jiné starosti, než jaké musí řešit lid obecný.
Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují
komunismus, jiní konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonismus. Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně zhoubné choroby.
1) Ztráta studu
2) Rozvoj společnosti bez respektování přirozených
společenských norem
3) Pocit tíživé bezmoci
Diagnóza
„Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj roční pobyt v České republice. Čím kratší, tím
výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu.
Z české kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už
srozumitelný málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž
se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí
zvednout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo.
Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást
a podvádět?
Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z banality dělají tragédii a z tragédie banalitu. Žijeme v době, která propaguje nosit všechno naruby.
Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním
duchaprázdné celebrity všeho druhu.
Z pořadů některých televizních stanic, které by měly kultivovat
lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče
většinou krev, adrenalin, testosteron...

Z této skutečnosti chápu, proč se užívá termín televizní kanály.
Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie u soudu,
který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaždé
tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne
v této zemi a jehož jsou mladí lidé obětí. Ale koho to zajímá?
Politiky v žádném případě!
Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec politiky a byznysu si vesele
jede dál. A proč by ne! Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)
schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří
pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí.
Místo domu barabizna
Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné stavení, potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel ještě maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě jednotlivé kameny a cihly; olovnici,
aby stěny byly rovné. Stavitelé moderní polistopadové společnosti začali sice ke stavbě používat ekonomické kameny a právní cihly, tedy stále nové a nové zákony a předpisy, ale absolutně
odmítli používat pojivo a ctít svislou rovnou stěnu.
Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, střídmosti a činorodosti. Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností.
Z olovnice, která se řídí přírodním zákonem gravitace, si udělali kyvadlo. Mimo jiné je u staveb běžné, že se kameny dávají
do základů a cihly na ně. Tedy zákony jsou nad trhem, ale u českého projektu je tomu naopak. Trh jako by byl nadřazený zákonům. Bez malty a s kyvadlem v ruce se dá postavit leda tak
barabizna. Tolik k diagnóze.
Terapie
Jsou dvě řešení. Buď to nepovedené stavení zbourat, anebo
z něho zavčas utéct. V prvním případě by šlo o revoluci, ve druhém o emigraci.
Pokud bych jako léčebnou metodu navrhl revoluci, mohl bych
být zažalován za trestný čin poškozování cizí věci. Skutečně cizí
věci. Obávám se totiž, že už nám v této zemi nepatří ani ta vratká barabizna.
Pokud bych navrhl terapii emigrací, může mi být položena otázka, kam utéct. Do některého evropského státu určitě ne, protože evropský dům opravují ti samí architekti, kteří nám pomáhali
s projektem stavby oné vratké chatrče. Staví také bez mravnosti a s kyvadlem v ruce.
Třetí chorobou je epidemicky se šířící pocit bezmoci. Nějak se
v něm začínáme postupně utápět všichni. Jednou za několik let
je nám sice hozen záchranný člun v podobě voleb, ale brzy se
ukáže, že i on je děravý. Zklamání vystřídá bezmoc. A právě ona
bezmoc spojená s pocitem bezvýchodnosti je silně nebezpečná.
Trvá-li dlouho, začne se měnit v agresi. A ta tady již je. Dokonce
i mezi školními dětmi lze zachytit její silný nárůst.
Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní
styl, který nám našeptává: "Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!"
Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě
uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci...
Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl
ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se
schovat. Rovnou mezi šílence.
Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám.
Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy VŠICHNI!
Mladá fronta Dnes, 18.2.2012, str 11
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ZŠ Salvátor
O poklad strýca Juráša
Významného úspěchu dosáhli naši žáci v literární a výtvarné
soutěži O poklad strýca Juráša. Do městské knihovny byly dne
12. ledna pozvány některé děti z naší školy, aby převzaly ceny
za své práce, zaslané do této soutěže. V kategorii próza (I.− III.
třída) získala Amálka Kuipers 2. místo, za VI. −VII. třídu zvítězila Anežka Hellerová, zároveň v této kategorii obdržela zvláštní
cenu Terezka Pospíšilová. V kategorii komiks (I.− III. třída) obsadila 1. místo Barbora Hlavicová, 2. místo Mikuláš Tománek a 3.
místo Matěj Marušák. Všichni z naší první třídy! Skvělé! Blahopřejeme!

Alenka Chudá a Eliška Baričiaková
velkého množství deskových her nás zaujal balancovník, ve kterém jsme měli za úkol v co nejkratším čase dostat kuličku do
otvoru u konkrétního státu na mapě balancovníku podle zadání na elektronické tabuli. Vybaveni baterkami nebo čelovkami
jsme se proplížili další zajímavou atrakcí - „Krtkovým bludištěm“, vyzkoušeli jsme si svůj postřeh a popřemýšleli nad záludnými hlavolamy. Vrátili jsme se spokojení a rozhodnutí, že Vrtuli
opět brzy navštívíme.
Eva Vránová, vychovatelka ŠK

Prvňáčci pro Matici
Pro Matici svatohostýnskou malovali v adventním čase naši
prvňáčci obrázky, které představovaly, jak děti chodí na roráty. Dne 19. 1. přijela PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D. a přivezla
dětem odměny za jejich snaživé obrázky. Zároveň dětem jako
výtvarnice pochválila, co bylo výtvarně správné, a doporučila,
na čem zapracovat.

Mše svatá
Vždy jeden pátek v měsíci bude v úmyslu večerní mše svaté
v našem farním kostele prosba za naši církevní školu Salvátor.
Na tuto mši budou v ohláškách zváni všichni rodiče, zaměstnanci, přátelé a příznivci školy. A zpěvem mši svatou doprovodí
zpěváčci našeho školního pěveckého kroužku. V pátek 20. ledna
děti zpívaly takto na mši poprvé. (Nejprve proběhla na faře nezbytná zkouška.) Díky za hudební doprovod paní vychovatelce
Evě Vránové, vedoucí kroužku, doprovodu na klávesy – Honzovi
Štěpánovi a tatínkům Michalu Perutkovi a Jindřichu Vránovi.
Albatros
Naši prvňáčci pracovali koncem listopadu na obrázcích do výtvarné soutěže nakladatelství Albatros, která nesla název Perníková chaloupka. Byla určena dětem do 7 let a pro deset z nich
(z celé republiky) byla nabídnuta odměna – prostorová kniha
Vojtěcha Kubašty „Kocour v botách“. Těší nás, že mezi těchto
deset dětí patří i dvě žákyně prvního ročníku: Eliška Baričiaková
a Alenka Chudá.
Ludmila Černochová, tř. uč.
Klub ve Vrtuli
Ve středu 18. ledna jsme si odpolední program školního klubu
zpestřili tím, že jsme navštívili místní klubovnu „Vrtuli“. Kromě
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Recitace
Ve čtvrtek 26. ledna se všechny děti z I. stupně sešly ve třídě
druháčků při školním kole v recitační soutěži. Za každou třídu
vystoupili tři zástupci, kteří byli nejlepší v kole třídním. Všichni
recitátoři se snažili a krásně recitovali a vybrat ty nejlepší bylo
pro porotu opravdu moc těžké.
Přejeme hodně štěstí těm, kteří budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole, které proběhne 8. března.
Umístění:
0. kategorie: 1. místo: Mikuláš Perutka, I. třída
2. místo: Ludmila Svobodová, I. třída
3. místo: Eliška Baričiaková, I. třída
I. kategorie: 1. místo: Amálie Kuipers, II. třída
2. místo: Marie Hellerová, II. třída
3. místo: Lucie Vránová, III. třída
II. kategorie: 1. místo: Vojtěch Heller, V. třída
2. místo: Vendula Janíková, IV. třída
3. místo: Alžběta Chudá, IV. třída,
		
Kristýna Kolajová, IV. třída
Zvláštní pochvalu obdrželi
za velmi náročné texty a prezentaci Aleš Gut a Tobiáš Pupík
z V. třídy.
Lyžařský kurz
V týdnu před jarními prázdninami proběhl lyžařský výcvik pro 7.
ročník v zimním středisku Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Kurzu
se zúčastnili také někteří žáci
5. ročníku. (Ostatní zájemci z I.
stupně pojedou lyžovat po jarních prázdninách od 22. 2. do 28.
2.). Letošní zima lyžařům přeje,
o sníh není nouze, a tak si děti
týden lyžování užily s nadšením.
Úspěch ve florbalu
Máme radost, že se našim žákům daří také na sportovních kolbištích. O to radostněji dnes píšu o velkém sportovním úspěchu
děvčat ze 6. a 7. ročníku. V lednu se zúčastnily turnaje ve florbalu a nakonec se v okresním kole umístily na krásném druhém
místě! Gratulujeme, děkujeme Ester Vančurové, Anežce Petrovické, Gábině Lípové, Aničce Skýpalové, Verči Štefkové, Adélce
Komendové, Kristýnce Žilinské, Hance Sedlářové a Hedvice Petrovické za reprezentaci školy a přejeme děvčatům ještě hodně
podobných úspěchů!
Matematická soutěž
V tomto školním roce jsme se poprvé zapojili do matematické
soutěže „Jáma lvová“, kterou vyhlašuje ČVUT Praha. V mladší
kategorii se (z 45 účastníků) na děleném 5. – 6. místě umístil
Radovan Lev z VI. třídy. Výborný výsledek! V březnu nás čeká
soutěž „Matematický klokan.“
Předtaneční
Každý rok se většina žáků z 8. ročníků všech škol ve městě těší
na zahájení předtaneční výchovy. Jsme rádi, že se někteří naši
osmáci taky přihlásili do tanečních kurzů, které byly v lednu zahájeny.
Turistika
V sobotu 14. ledna se uskutečnila další turistická výprava. Tentokrát byl naším cílem Pulčín – Hradisko, národní přírodní rezervace v okrese Vsetín, vyhlášená v roce 1989, kde je v zimě
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možno vidět proslulé ledopády. Ty jsou známé
svou barevností. Zbarvení
ledopádů do okrově-oranžovo-hnědých tónů způsobuje mikroskopická řasa
žijící v ledu. Ledopády leží
mimo označené turistické
trasy a cesta k nim je docela náročná. Ale vynaložená
námaha určitě stojí za to.
Jsem ráda, že se našich vycházek účastní také rodiče
a těším se na další akci.
Čtení v MŠ
Jak jsme již informovali
v některém z předcházejících čísel Života farností, chodíme s žáky pravidelně číst do mateřské školy na ulici Kraiczova. Ve čtení pokračujeme a pravidelně se vždy jednou za týden střídají skupinky dětí od III. po VI.
třídu, které s paní učitelkou Masopustovou do školky docházejí.
V lednu byly číst děti ze IV., V. a taky z VIII. třídy. Tuhle akci podporuji a jsem ráda, že jak dětem ze školky, tak našim školákům
se čtení v MŠ líbí.
Učitelé se vzdělávají
V době pololetních prázdnin se pedagogičtí pracovníci sešli
ve škole na vzdělávací akci „Práce v systému Bakaláři“. (Rádi bychom totiž do budoucna zavedli elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu. Přípravy na spuštění této formy zápisů budou
ještě pokračovat)
Magda Krupová, zástupce ředitele školy
III. třída v přírodě
Dne 2. 2. proběhla zimní část školy v přírodě ve třetí třídě. Navštívili jsme přírodovědný program na Hvězdárně s názvem
Encyklopedie Země, kde jsme se dověděli zajímavé informace
o planetách, Měsíci, kometách atd. Další naší přírodovědnou
zastávkou byl Svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí, kde
nás seznámili s našimi nejběžnějšími návštěvníky krmítek. Díky
vycpaninám jsme jednotlivé ptáky viděli, ukázali nám znaky,
podle nichž se ptáci dělí do různých skupin a přidali informaci o jejich vhodném krmení. Nakonec jsme do skupinek dostali
obrázky ptáků s popisy a my měli vytvářet dvojice. Byli jsme
velice pochválení za to, kolik jsme si s přednášky zapamatovali.
To, že probíhá zimní škola v přírodě, nám dokázaly závěje sněhu,
které jsme cestou statečně překonávali. Den jsme si užili a už se
těšíme na jarní část školy v přírodě.
Hana Havranová, tř. uč.
Čtvrťáci na Svatém Hostýně
V pondělí 6. 2. 2017 jsme strávili zimní den školy v přírodě
na Svatém Hostýně. Ráno jsme jeli vlakem do Bystřice pod
Hostýnem, odkud jsme se vydali pěšky po červené turistické
značce. Cesta byla místy namrzlá, ale všichni čtvrťáci ji statečně
a s odhodláním zdolali. U Vodní kaple jsme si dali malou pauzu, a aby nám výstup po schodech lépe šel, opakovali jsme si
při něm vyjmenovaná slova - co schod, to jedno slovo. Nahoře
jsme si po dobrém obědě a po polední modlitbě Anděl Páně
užili trochu pohybu, her a koulování na zasněžené pláni. I když
byla mlha a sníh trochu namrzlý, nikdo se neztratil ani nezranil.
Dolů jsme se svezli autobusem a vlak nás zavezl zpátky domů.
Užili jsme si požehnaný den v zimní přírodě
Veronika Masopustová, tř. uč
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Otec biskup Josef Hrdlička poděkoval v olomoucké katedrále
při mši svaté 21. ledna 2017 za 75 let života

Možná na fotkách někoho poznáte
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V první řadě jako první sedí generální vikář Josef Nuzík. Farníci z Lešné ho znají z žehnání zvonů a z velikonočního tridua.

Den za dnem míjí život lidský,
krok za krokem se blíží cíl.
Večer své děti volá Otec
domů, kde stůl jim připravil.

Nekončí život těm, kdo věří;
můj Pane, díky, že tě znám.
V slabosti naší zjev svou sílu,
Ježíši věrný, pomoz nám!
(9. a 10. sloka písně č. 525)

Zcela vpravo se usmívá P. František Dobeš. Dříve byl farářem v Hošťálkové, nyní pomáhá v Olomouci a okolí
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Otec biskup Josef s farníky z Prostřední Bečvy, vpravo farář z Dolní Bečvy P. Petr Dujka
Fotografie Pavel Langer - Člověk a víra. (Více na galerie.clovekavira.cz)
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Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíne
V sobotu 1. dubna 2017 se v prostorách tělocvičny Střední
průmyslové školy ve Zlíně po dvou letech opět uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže se začátkem v 9.30 hodin. Nebude
chybět dopolední mše svatá, katecheze otce arcibiskupa Jana,
představení děkanátů a svědectví. Odpoledne projevíme evangelizačního ducha celého setkání Cestou víry na náměstí Míru
ve Zlíně, kde odpoledne proběhne muzikál Až na smrt v podání společenství TakK. Předpokládaný konec je naplánovaný
na 15.30 hod. Jako před dvěma lety v Prostějově bude opět páteční večerní předprogram. Letos bude probíhat na Jižních Svazích v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Více informací
na stránkách mladez.ado.cz/zlin2017

hají každé první úterý v měsíci od 17 hodin v Domě sociálních
služeb na Žerotínově ulici č 319/21 (bývalá léčebna dlouhodobě
nemocných) v prostorách denního stacionáře Diakonie. Bližší
informace získáte na telefonu 730 190 733 nebo na e-mailu
janoskova@diakonievm.cz.
Veronika Janošková, sociální pracovnice
Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí

Meziříčští fotbalisté podpořili CITADELU
Velké překvapení a následnou radost nám připravili fotbalisti TJ
Valašské Meziříčí. Mezi hráči během sezóny sbírali peníze s cílem podpořit některou z neziskových organizací ve Valašském
Meziříčí. A vybrali si právě náš hospic CITADELA.
Ve středu 25. ledna 2017 předali zástupci meziříčského týmu
fotbalistů mužstva A v čele s 2. místopředsedou klubu a sportovním manažerem Petrem Zahradníčkem a kapitánem týmu
Alešem Michálkem naší organizaci darovací šek na celkovou
částku 10 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity
na nákup pomůcek potřebných pro péči o klienty hospice.
Všem hráčům a vedení TJ Valašské Meziříčí patří za tento krásný
počin velké díky.
Za Diakonii ČCE- hospic CITADELA
Mgr. Zuzana Venturová, Fundraiser, pracovník PR

Charita Valašské Meziříčí
Návštěva Bertíka v Zastávce

Na své starosti nemusíte být sami
Pečujete o své blízké, kteří mají problémy s pamětí nebo jim
lékař diagnostikoval onemocnění demencí? Díky tomu, že se
dlouhodobě věnujeme lidem s těmito problémy, víme, jak to
pro vás i vaši rodinu může být náročné.
Proto vás zveme na pravidelná setkání s lidmi, kteří se ocitli
v podobné situaci. Můžete s nimi sdílet své zkušenosti, otázky či
trápení. Současně pečujícím pomáháme orientovat se v problematice nemoci, podporujeme je a poskytujeme jim poradenství.
Říká se, že sdílená starost je poloviční starost. Nezůstávejte
tedy se svými starostmi sami a přijďte mezi nás. Setkání probí-

14

Je již tradicí, že naše Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež navštíví párkrát do roka
Lenka Maňáková se svým psem Bertíkem,
který se věnuje výcviku canisterapie, jenž
zaštiťuje organizace Podané
ruce. V rámci těchto lekcí se
klienti zařízení mohou seznámit s chovem a výcvikem psů.
Protože v každém roce je složení našich klientů jiné, jsou
tyto výcviky pro některé stále novinkou a klienti se na setkání s Bertíkem vždy velmi
těší. Lenka dokáže všechny

přítomné zaujmout ať už povídáním o této němé tváří, tak
i předvedením samotného výcviku. Nejvíce všichni vždy ocení,
když si jednotlivé povely mohou vyzkoušet také sami. Pro mnohé z nich, je takovéto setkání s vycvičeným psem první v životě
a inspirací k vlastnímu chovu psů. Pro jiné jsou zase tyto návštěvy obohacením zejména proto, že se psů bojí a poté, co mají
možnost se seznámit s takto vycvičeným psem a získají také informace o tomto výcviku a chovu psů vůbec, jsou schopni své
obavy eliminovat. Výhrou pro nás všechny pak je, když si chtějí
pejska pohladit bez obav z ublížení. V loňském roce jsme se
také věnovali tomu, jak se bránit napadením psů a klienti měli
možnost vyslechnout si, co obvykle takovémuto chování u psů
předchází. Tato beseda vzbudila u klientů velký zájem.
Každý rok se tak Lenka s Bertíkem snaží reagovat na zájem klientů a svůj program jim přizpůsobují. Tento krok velmi oceňujeme a těšíme se na spolupráci i v letech dalších.
Pavla Koláčková
Vedoucí NZDM Zastávka
Leden v Centru sociálně-materiální pomoci
V mrazivých dnech měsíce ledna se na Centrum sociálně-materiální pomoci (CSMP), které provozuje Charita Valašské Meziříčí,
obrátilo s žádostí o pomoc 40 lidí. U 4 z nich byla vyřízena či se
vyřizuje přímá finanční pomoc z Tříkrálové sbírky. Zbývajícím
36 lidem byla poskytnuta pomoc v podobě potravin a hygienických pomůcek nebo bezplatně vydáno teplé oblečení. „Jedná
se především o lidi bez domova, lidi dlouhodobě nezaměstnané,
dlouhodobě vážně nemocné, matky a rodiny s dětmi v těžké životní situaci a lidi splácející z minimálního příjmu dluhy „. Sdělila sociální pracovnice Centra Ludmila Kubjátová. U všech těchto
lidí bylo poskytování pomoci doprovázeno sociálním šetřením
a odkazem na spolupráci s příslušnou sociální službou, aby pokračovali či započali s řešením své situace.
Celkově bylo vydáno přes 400 kg potravin z potravinové sbírky,
137 kusů oblečení a obuvi, a 25 kusů hygienického zboží. CSMP
také poskytuje některé potraviny na Denní centrum pro lidi
bez domova, do Domova pokojného stáří ve Valašské Bystřici,
či na jednorázové aktivity dětem do klubu Zeferino a do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zastávka.
„Naše CSMP je zapojeno do Operačního programu Potravinová
a materiální pomoc projektu FEAD v rámci něhož bylo rozdáno
lidem bez domova, lidem ohroženým ztrátou bydlení a rodinám
v krizové situaci 49 potravinových balíčků a 36 hygienických balíčků. Jsme zapojeni také do pokračování tohoto projektu, kde
ve spolupráci s Potravinovou bankou bude distribuována potravinová a materiální pomoc lidem a rodinám v nouzi“. Řekla
L. Kubjátová.
CSMP nově zavedlo terénní formu práce, kdy ve spolupráci s farními a obecními úřady je poskytována pomoc lidem
ve vzdálenějších městech a obcích, kteří se vzhledem ke své situaci nemohou osobně dostavit do Centra. Cílem je poskytnout
naši pomoc tam, kde je nejvíce potřeba.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
Obyčejný život v Azylovém domě
Původním cílem projektu Výboru dobré vůle Obyčejný život
bylo pořízení čtyřplotýnkových sporáků s troubou a digestoří do každé bytové jednotky azylového domu pro matky s dětmi (AD) namísto
dvouplotýnkových vařičů. Záměrem bylo tak-

to dovybavit všech stávajících 12 bytových jednotek. Na toto
dovybavení jsme obdrželi dotaci Výboru dobré vůle ve výši
80 000 Kč.
Doposud na AD sloužila k pečení jedna společná trouba a dvě
remosky, což bylo pro 12 maminek a 28 dětí nedostatečné. Cílem bylo, aby klientky měly větší prostor k přípravě jídla pro
sebe i děti tak, jak je tomu v běžném životě.
Při realizaci projektu jsme nejprve museli posílit kapacitu stávajících elektrických rozvodů a zprovoznění původní vzduchové ventilace. Při tom jsme zjistili, že nebude technicky možné
pořídit sporáky na všech 12 pokojů, proto jsme nadaci žádali
o změnu záměru: pořízení 5 sporáků s příslušenstvím 5 odsávačů par s příslušenstvím a do výše dotace dokoupení dalšího
mobiliáře do kuchyněk klientek či společné kuchyně AD. Naší
žádosti bylo vyhověno.
Při konečné realizaci byly v listopadu loňského roku pořízeny
4 sporáky s digestořemi na největší pokoje klientů (kde bývají
ubytovány největší rodiny) a 1 sporák s digestoří jsme nainstalovali do společné kuchyňky, kde probíhá s klientkami společné
vaření, pečení apod. Do společné kuchyňky a na společné vaření jsme z dotace pořídili ještě minitroubu, mikrovlnnou troubu,
mixér klasický a tyčový, 4 remosky. Do kuchyněk klientů bylo
dále z dotace pořízeno 5 ledniček, 4 ks varných konvic a 4 ks
dvouplotýnkových vařičů.
V roce 2016 bylo v Azylovém domě ubytováno 22 matek a 44
dětí. Změna ve vybavení se dotkne všech klientů (i budoucích).
A to jak těch, kteří mají na pokojích nainstalovány větší sporáky
s troubou a digestoří. I těch, kteří v rámci společného vaření,
pečení či zapůjčování elektropřístrojů na pokoj mohou využívat
většího počtu těchto kuchyňských spotřebičů.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

You BIBLE. Po katechismu pro mladé a dalších knížkách z této
série (biřmování, zpověď) vyšla i Bible pro mladé. Je vhodná
pro ty, kdo si s biblí neví rady. Je v ní hodně citátů a vysvětlivek.
Můžete si zakoupit v knihkupectví Hosana.
o. Pavel
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Mlčení Boha jako hluboká
duchovní zkušenost

USA/Řím. Krátce před Vánocemi, v pátek 23. prosince, byl ve vybraných kinech ve Spojených státech promítnut nový historický
velkofilm amerického režiséra Martina Scorseseho Mlčení, který
přibližuje působení jezuitských misionářů v Japonsku v době pronásledování křesťanů na počátku 17. století. Na evropská plátna
se film, o němž Scorsese snil již od roku 1989, dostane po Novém
roce a do českých kin bude uveden v únoru.
Film Mlčení se zakládá na stejnojmenném románu japonského
spisovatele Šúsaku Endó (1923–1996) z roku 1966. Zasazen je
do první poloviny 17. století a vypráví příběh portugalského
jezuitského kněze Sebastiãoa Rodriguese, který byl společně
s jedním ze svých spolubratrů poslán do Japonska, aby sloužil
tamním katolíkům, krutě pronásledovaným japonským režimem. Současně má také zjistit, co se stalo s jejich někdejším
učitelem a spolubratrem z portugalské provincie Cristóvãoem
Ferreirou, o kterém se proslýchá, že se na mučidlech zřekl své
víry.
Drama příběhu ukazuje víru stojící v protikladu k soucitu; mlčení, o kterém se hovoří v názvu díla, je mlčením či lhostejností
Boha tváří v tvář bojům, které ve svém svědomí svádějí utiskovaní. „Mlčení zkoumá vztah mezi vírou, zradou a mučednictvím.
Klade mnoho složitých otázek, které budou pravděpodobně
vést k mnoha diskuzím o tajemství zla, utrpení, mučednictví a
mlčení Boha, ale také o povaze víry a soucitu. Charakteristiky
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Japonců jsou velmi propracované, takže divák se nepohybuje
na bezpečném poli, kde by mohl stranit pouze Evropanům a
utlačovaným, jako je tomu například ve filmu Misie,“ uvedl po
soukromém promítání filmu před jezuitským publikem, které
se konalo 29. listopadu na půdě Papežského orientálního institutu v Římě, chilský jezuita Antonio Delfau.
Touha po živém Bohu
„Scorsese se tímto filmem mimo jiné snažil vypořádat se s otázkami, které ho jako věřícího člověka dlouhá léta doprovázely.
A svým způsobem to byly i mé otázky,“ přibližuje svůj zážitek
z promítání český jezuitský scholastik Jiří Hebron, který v současné době v Římě studuje teologii. „Hlavní protagonisté jsou
vykresleni velmi realisticky, bez puncu prvoplánového hrdinství
antických postav. Nejvíce se mne dotklo zobrazení lidské nemohoucnosti tváří v tvář krutosti. Děj je však také prodchnut
ohromnou touhou po živém Bohu; touhou, která všechno nebezpečí převyšuje. Navzdory naturalisticky podanému násilí
mne upoutala podmanivá atmosféra filmu; řekl bych ‘neměnná
atmosféra’, na jejímž ‘podkladě’ se odehrávaly scény člověku
nepříjemné, ale i úsměvné,“ vykresluje Jiří Hebron.
„Je to pro mne příběh o lidské slabosti, strachu, bolesti a pochybnostech o víře, ale i o ohromné naději a touze, které mají
poslední slovo navzdory všemu nelidskému, jemuž je přihlížející
vystaven. Je to příběh, který mi nabízí zrcadlo, do něhož se musím podívat, chci-li být upřímný sám sobě a tento pohled ustát,“
svěřuje se český scholastik. „Když jsem přicházel na univerzitu, kde se film promítal, vítaly mne úsměvy spolubratrů a živé,
hlasité rozhovory plné humoru. Jaký však kontrast po ukončení
projekce. V prostoru se rozhostilo ticho s občasnými skromnými komentáři a letmými pohledy, pokusy o úsměv zjevně zasažených diváků,“ uzavírá Jiří Hebron.
„Mlčení je intenzivní a silný film, který člověka nenechá lhostejným. Není to žádný hrdinský epos, naopak ve mně vyvolal
spoustu otázek a nejistot. Nevypráví o světlé stránce dějin jezuitů. Je pravda, že mnoho jezuitů dalo svůj život pro víru v Japonsku, ale v tomto filmu vidíme tu druhou stranu, příběhy těch,
kdo nenašli sílu k tomu, aby podstoupili mučednictví. Je to tedy
film o lidské slabosti a o mlčení Boha jako o hlubokých duchovních zkušenostech,“ popisuje další z účastníků římské projekce, mladý jáhen Duarte Rosado, který v Římě dokončuje studia
teologie a stejně jako protagonisté filmu náleží do portugalské
provincie. „Otázky, které film na závěr klade, se jednak týkají
utrpení a toho, co to znamená najít Boha ve vlastním utrpení
a v utrpení druhých, a jednak se obracejí k mé vlastní víře: ‘Jak
je pevná? Co by mohlo znamenat mlčení Boha v mém životě?
Jak přijmout svou slabost? Jak se zbavit představy, že má víra
je neotřesitelná?’ Existují hezké příběhy o víře, ale Scorseseho
film není jedním z nich. Řekl bych, že není snadné se na tento
film dívat, ale právě proto stojí za to ho vidět,“ doplňuje portugalský jezuita.
Herci se připravovali na duchovních cvičeních
V roli protagonisty filmu, portugalského jezuity Sebastiãoa
Rodriguese, vystupuje mladý americký herec Andrew Garfield,
jenž se proslavil především jako představitel Spidermana. Jeho
společníka na misijní cestě Francisca Garrupeho hraje Adam
Driver, kterého filmový diváci znají z Hvězdných válek (Síla se
probouzí). Formaci obou herců se věnoval americký jezuita
a spisovatel James Martin, jehož režisér přizval k natáčení jako

odborného poradce. Martin dával Garfieldovi duchovní cvičení v každodenním životě, a když měl Garfield navštívit Velkou
Británii, požádal o možnost absolvovat sedmidenní ignaciánská
duchovní cvičení. Vykonal si je v listopadu 2014 v jezuitském
centru spirituality sv. Beuna v severním Walesu, kde pobýval
inkognito. Když se o tom dozvěděl jeho herecký kolega Adam
Driver, požádal také on o tuto možnost a o dva dny později se
připojil ke Garfieldovi.
„I kdybych měl na přípravu na tuto roli deset let, nebylo by to
dost,“ uvedl Garfield pro New York Times. „Byl jsem naprosto
uchvácen všemi jezuitskými záležitostmi a jezuitská spiritualita
mě velmi zaujala. Příprava trvala téměř rok, a když jsme přijeli na Tchaj-wan, prýštilo to ze mě,“ popisuje známý americký
herec. Během přípravy na něj měla hluboký vliv právě zkušenost duchovních cvičení. „Při duchovních cvičeních pomocí své
imaginaci doprovázíte Ježíše celým jeho životem od početí až
po ukřižování a vzkříšení. Kráčíte s Ježíšem, mluvíte a modlíte
se s ním a také s ním trpíte. A je to zničující pocit, vidět, jak je
s někým, kdo byl vaším přítelem a koho milujete, tak brutálně
zacházeno,“ přibližuje svou zkušenost z ignaciánských duchovních cvičení Andrew Garfield.
Duchovní disciplína obou herců, a zvláště Andrewa Garfielda,
zapůsobila i na režiséra filmu Scorseseho. „Mluvil jsem s lidmi,
kteří se pokoušeli udělat si tato cvičení a vydrželi to jen tři dny...
A tento mladý muž je skutečně zvládl!“ uvedl Scorsese a doplnil,
že herec se někdy při chůzi dostal do takového meditativního
stavu, že začal točit, aniž by mu o tom řekl, aby ho nevyrušil
v soustředění. „Rodrigues podniká ožehavou a delikátní cestu.
V průběhu let jsem kvůli jeho roli hovořil s mnoha herci... Některým jsem duchovní záležitosti musel vysvětlovat. Andrew
jimi skutečně žije,“ přibližuje režisér.
Třetího z protagonistů filmu ztvárnil Liam Neeson, který si jezuitského kněze zahrál již roku 1986 ve známém filmu o působení jezuitských misionářů v Jižní Americe, Misie. Úlohu poradce
tehdy zastával americký jezuitský básník a pacifista Daniel Berrigan, který zemřel počátkem letošního roku ve věku 94 let.
„Vzpomínám si, jak otec Dan říkal: ʽVíte, že Stanislavskij založil
svá cvičení pro herce na Duchovních cvičeních sv. Ignáce?ʼ Celou dobu to slyším. Skutečně to na mě zapůsobilo,“ vzpomíná
Neeson na mši, kterou P. Berrigan slavil během natáčení filmu
Misie v Kolumbii s herci, mezi něž patřili i Robert De Niro a Jeremy Irons.
Zdroj: Jesuit.org.uk, America Magazine
Foto: Kerry Brown/Paramount Pictures
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Mariánské informace

SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - bude v pondělí 20. února,
6. a 20. března po večerní mši svaté na faře.
MŠE SVATÁ ZA ZŠ SALVÁTOR bude v pátek 24. února a 17. března v 17.30 hodin. Při mši budou zpívat děti ze ZŠ Salvátor.
SETKÁNÍ HNUTÍ MODLITBY MATEK se uskuteční v pátek
24. února od 16.00 hodin na faře.
POPELEČNÍ STŘEDA – 1. BŘEZNA. Mše svaté s udílením popelce budou ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin,
v Lešné v 16.00 hodin.
KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době - pátek a neděle v 16.45 hodin
před večerní mší svatou. Křížovou cestu v pátek 3. března bude
mít ZŠ Salvátor.
Křížové cesty v Lešné v postní době budou v pátek v 16.00 hodin a po nich bohoslužba slova se svatým přijímáním.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 3. BŘEZNA. 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 – 4. BŘEZNA. 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.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO ve Valašském Meziříčí
bude v pátek 10. března v 17.30 hodin. Zpívat bude schola.
SCHOLA zpívá při celé mši svaté v neděli 12. března v 9.30 hodin.

• V neděli 5. 2. 2017 proběhlo setkání s P. Marinkem Šakotou,
medžugorským farářem v našem kostele, na které jsem v minulém čísle ŽF nemohl upozornit, jelikož v čase uzávěrky ještě
nebylo jisté na 100%. Video záznam ze setkání bude k dispozici.
Bohužel setkání provázelo několik nepříjemností, které nakonec setkání neohrozily a jedna z nich byla, že těsně před akcí
onemocněl druhý kameraman a bylo ohroženo i natáčení alespoň jednou kamerou. Za obětavou službu takto děkujeme panu
Stričkovi z Rožnova. Je možno se u mne přihlásit o zmíněné DVD.
• 13. února 2017 byla zakončena diecézní etapa beatifikačního procesu sestry Lucie dos Santos, hlavní vizonářky a svědkyně zjevení Panny Marie ve Fatimě před 100 lety. Toho dne uplynulo 12 let od její smrti a máme naději, že v tomto Jubilejním
roce Fatimy snad bude blahořečena a její sestřenice Hyacinta
a bratranec František svatořečeni.
• 13. května 2017 bude v rámci slavení 100. výročí zjevení
Panny Marie ve Fatimě, Modlitební den ke cti Panny Marie,
Matky všech národů v Nitře na Slovensku. Přijímám přihlášky
na cestu autobusem.
Václav Chládek

Seznam pohyblivých svátků
a důležitých událostí v tomto roce
ve farnosti Valašské Meziříčí a Lešná
Popeleční středa – 1. března
Slavnost sv. Josefa – pondělí 20. března
Arcidiecézní setkání mladých ve Zlíně – sobota 1. dubna
Květná neděle – 9. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 16. dubna
Fatimský apoštolát – oblastní setkání – úterý 2. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 25. května
Slavnost 1. sv. přijímání v Lešné – neděle 28. května
(příprava začne v úterý 14. března)
Slavnost Seslání Ducha svatého – neděle 4. června
Noc kostelů – pátek 9. června
Pouť děkanátu Val. Meziříčí za obnovu rodin a duchovní povolání na Svatý Hostýn – sobota 10. června
Slavnost Nejsvětější Trojice – 1. sv. přijímání ve Valašském
Meziříčí - neděle 11. června
(příprava začne ve čtvrtek 23. března)
Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – s eucharistickým procesím na náměstí – neděle 18. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek 23. června
Slavnost biřmování ve Valašském Meziříčí – sobota 16. září
v 10 hodin
Vzhledem k tomu, že se Alžbětě Dřímalové narodila dcera Justýnka, neproběhla tentokrát jazyková korektura.
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Proroctví z Fatimy a 20. století
(Dokončení přednášky PhDr. Radomíra Malého k Jubileu Fatimy)
Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí
A jaká je obrana proti tomu všemu zlu? Ta, kterou nabízí Panna
Maria a k níž naléhavě zve: Obrácení, tzn. aby byly na prvním
místě v našem životě Pán Ježíš a jeho hodnoty - modlitba, především modlitba svatého růžence a potom také vzdělávání ve
víře. katolíci dneška jsou velmi snadno zranitelní tím, že neznají
Písmo svaté, neznají katechismus. Toto je třeba napravit. Když
budeme výzvy Matky Boží plnit, tak v okamžiku, kdy se nenadějeme, náhle zjistíme naplnění fatimského proroctví, což se pro
nás stane radostným překvapením.
K jubileu Fatimy připravil - Václav Chládek

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Libuše Malá *16. 7. 1959 †14. 1. 2017, Krhová, Pod Jehličnou 62
Jan Vrátník *2. 11. 1938 †15. 1. 2017, Hálkova 6
Ladislav Vlček *22. 5. 1929 †17. 1. 2017, Křižná 639
Marie Domašíková *30. 11. 1935 †23. 1. 2017, Sokolská 1578
Roman Hess *23. 4. 1941 †21. 1. 2017, Horní Bečva
Václav Pecha *20. 9. 1947 †25. 1. 2017, Jasenice 91
Božena Košutová *17. 11. 1943 †27. 1. 2017, Výletní 285
Karla Slováčková *11. 2. 1938 †28. 1. 2017, Růžďka 239
Emilie Dorotíková *6. 1. 1928 †3. 2. 2017, Poličná 349

Lešná
René Trefil *30. 11. 1973 †7. 1. 2017, Lešná 28
Rudolf Škrla *7. 1. 1934 †9. 1. 2017, Vysoká 23

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

Pozdrav z Prahy?
Kdepak, to není Karlův most ani Hradčany. Je to Valašské Meziříčí. Západ slunce 9. prosince 2016 z velkého mostu (ul. Vsetínská).
o. Pavel
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V zimě je v Krásně krásně!

Doba postní začne ve středu 1. března. Už teď jsi zván na křížové cesty, které budou ve Valašském Meziříčí každou neděli a pátek
v 16.45 hodin. V Lešné pouze v pátek v 16.00 hodin. 								
o. Pavel
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