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MOJE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ
13. května v dolině Iria,

tam dětem se zjevila
Panna Maria.

Má růženec v rukou
ta překrásná Paní

a vybízí každého, aby šel za ní.
(7. a 8. sloka fatimské hymny. Obrázek nakreslila Markéta Štefková.)
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Fatima

Lúcia Santos (vlevo) a její sestřenice a bratranec svatí Jacinta 
a Francisco Marto, 1917

Paní řekla Lucii:
„Neztrácej odva-
hu! Nikdy tě ne-
opustím, mé Ne-
poskvrněné Srdce 
bude tvým úto-
čištěm a cestou, 
která tě povede 
k Bohu.“

„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, 
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“                       modlitba, kterou anděl naučil děti

foto Hana Frančáková (Fatimský apoštolát)
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Pochod pro rodinu a pro život

Na stránkách našeho časopisu se již objevilo několik úvah 
a článků při příležitosti stého výročí zjevení Panny Marie ve Fa-
timě. Chtěl bych přidat ještě několik myšlenek. Pokusme se po-
chopit alespoň zčásti jednání a slova Panny Marie.

1. Maria si vyvolí tři děti od sedmi do deseti let a svěří jim posel-
ství, které přesahuje jejich chápání. Když jim při jednom zjevení 
říká o zasvěcení Ruska, děti zpočátku vůbec nechápou, co to 
znamená. Jedna z těchto rodin má osla, který se jmenuje Ruso, 
a tak si nejdříve myslely, že Panna Maria mluví o něm. Proč Ma-
ria takto jedná? Kdyby si zvolila vysokého církevního hodnostá-
ře, kněze nebo politika, bylo by tak snadné uvažovat o nějaké 
konspiraci. Tyto děti nemohl nikdo podezírat, že si obsah fatim-
ských zjevení vymyslely.

2. Panna Maria postupuje jako matka a učitelka. Zjevuje se 
od května do října jednou za měsíc, a to vždy třináctého. Bě-
hem tohoto půlroku se o zjevení dovídají další lidé, a tak jich 
přichází stále více. Na poslední zjevení přišlo asi 70 tisíc lidí, 
kteří byli svědky velkého slunečního zázraku. Maria už předem 
myslela na všechny, kteří v budoucnu budou od mariánského 
měsíce května až do růžencového měsíce října jeden den v mě-
síci prožívat jako její památku. Tak si zvláště v tomto roce mů-
žeme připomínat sté výročí nejen prvního zjevení, ale i dalších 
zjevení vždy třináctého každého měsíce, a to až do října. Tak 
se to děje také na mnoha mariánských poutních místech. Nám 
lidem nestačí jen sdělení nějaké informace, napomenutí nebo 
zázrak. Velmi důležitá je pravidelnost. A to platí zvláště v pasto-
rační péči o věřící.

3. Politický rozměr.
Až uplyne sté výročí říjnového zjevení a slunečního zázraku, 
bude před námi další jubileum, a to velmi tragické. 7. listopa-
du uplyne sto let od říjnové revoluce v Rusku. I u nás se najde 
mnoho lidí, kteří vzpomínají na staré časy totalitního režimu. 
A někdo řekne: komunismus, to byla dobrá myšlenka. Někteří 
proti tomu argumentují tím, že jsme nemohli cestovat do za-
hraničí jako dnes a že se stály fronty na pomeranče a na banány. 
Daleko důležitější je si uvědomit, za jakou cenu byl socialismus 
vybudován. V Sovětském svazu zahynulo od revoluce až do tzv. 
perestrojky v různých gulazích, vězeních a táborech více milio-
nů lidí, než jich padlo a zemřelo během 2. světové války. Nedá 
se všechno svalovat jenom na Stalina, je třeba vidět zrůdnost 
celého systému. Také se nesmí zapomínat na to, že před vy-
puknutím 2. světové války uzavřelo Německo smlouvu se So-
větským svazem a že si po dohodě rozdělili Polsko. 
Je dobré vědět, že krátce po zasvěcení světa Panně Marii v roce 
1983, jak si to výslovně přála ve Fatimě, se postupně začaly 
hroutit vlády totalitních režimů, a jako veliký zázrak můžeme vi-
dět i to, že k tomu došlo ve většině případů bez krveprolití a po-
užití vojenské síly. Poslední pokus o vojenský převrat v Rusku 
v roce 1991 byl jako zázrakem zmařen 22. srpna, a to je svátek 
Panny Marie Královny.

o. Pavel

Pochodu se zúčastnilo víc než pět tisíc lidí z celé naší vlasti. 
Z velké části to byly rodiny s dětmi. A jsem moc rád, že i z naší 
farnosti a jejího okolí do Prahy někteří vyrazili. Je jenom škoda, 

byl posvěcen v sobotu 22. dubna v předvečer neděle Božího 
milosrdenství v kostele sv. Jakuba v Krásně. Při této příležitos-
ti bych chtěl poděkovat uměleckému kováři Josefu Hruškovi 
a Pavlu Tovaryšovi za zhotovení podstavce pro tento obraz. Oba 
kováři věnovali tuto práci i materiál v hodnotě asi 20 000 Kč pro 
naši farnost jako dar. Pavel Tovaryš je odhodlán i s přáteli pu-
tovat v tomto roce do Santiaga de Compostely. Začátek této 
pouti bude symbolicky zahájen v našem kostele v Krásně. Už 
teď vyprošujeme všem poutníkům mnoho síly, vytrvalosti i du-
chovních zážitků.

o.Pavel

Nový obraz Božího milosrdenství

Fatima že média o této události buď neinformovala vůbec anebo velmi 
zkresleně. Na stranách 23 a 24 jsou umístěny fotografie z portá-
lu Člověk a víra, foto Lucie Horníková a David Sís.

o. Pavel
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Nový kříž pro farní kostel

Mnozí se mě ptají, kde to vázne. Přiznám se, a zároveň omlou-
vám, že jsem ještě nenašel a nekontaktoval žádného umělce, 
který by se tohoto díla ujal. Několik farníků, kteří nejsou v neo-
katechumenátním společenství, se mě ptalo, proč u oltáře ne-
necháme krásný kříž, který používáme ve společenství. Zpočát-
ku jsem tomu nevěnoval pozornost. Když však někteří bratři 
nedávno putovali do Říma, napadlo mě, že bychom si tento kříž 
prozatímně mohli pořídit. Kříž stál 500 EUR (13 500 Kč) a není 
zakoupen z peněz, které na nový kříž už byly vybrány.
Věřím, že se časem najde jak umělec, tak i návrh, díky kterému 
budeme mít nový kříž jako originální a trvalou součást našeho 
kostela. Prozatím bude pozlacený kříž stát u oltáře na místě ve-
likonoční svíce a to od svatodušního pondělí. Jenom pro vysvět-
lení: postava Ježíše Krista na kříži znázorňuje nejen ukřižování, 
ale i vzkříšení. Pod křížem je tzv. merkaba – Eliášův ohnivý vůz, 
který tvoří křídla andělů a znaky čtyř evangelistů.

o. Pavel

U zadního vchodu farního kostela ve Valašském Meziříčí je malý 
kousek pozemku, který patří naší farnosti. Před několika lety 
jsme toho využili a v rámci budování nových chodníků a dlažby, 
jsme nechali zhotovit 4 parkovací místa. Místo je označeno svis-
lou dopravní značkou: Parkování jen s povolením farního úřadu. 
Dvě místa jsou přímo u vchodu do kostela, další dvě u misijního 
kříže. Poznáte je podle odlišných dlažebních kostek. Kdo má po-
volení k parkování, na kterém je napsána registrační značka vo-
zidla, může na těchto místech parkovat. Není možné parkovat 
u květináče, kterým je zahrazena cesta mezi ulicí Křížkovského 
a Stříbrnou uličkou. Jednak nám tento pozemek nepatří a na-
víc je potřebné, aby touto uličkou po odsunutí květináče, bylo 
možné projet v případě požáru nebo jiné mimořádné situace. 
Proto není možné parkovat u květináče ani z jedné strany. Navíc 
se v posledním čase několikrát stalo, že řidiče, kteří na tomto 
místě parkovali, pokutovala státní policie.
Znovu opět prosím, abyste na našem parkovišti parkovali jen, 
když to bude opravdu nutné. Mnozí dostali povolenky za úče-

Parkování u našeho kostela

Koruna na varhany

Nejznámější čech
Někteří si myslí, že je to Havel, Jágr nebo Karel IV. Budete ale 
překvapeni, když vám řeknu, že je to sv. Jan Nepomucký. Na ce-
lém světě v různých zemích, i v Jižní a Severní Americe najdete 
jeho sochu u různě velkých mostů. Hlavně v době baroka se úcta 
k tomuto světci začala velice šířit, a to nejen u nás. Není divu, že 
mnozí turisté, kteří Prahu navštíví, chtějí vidět dvě místa. Kostel 
Panny Marie Vítězné, kde je Pražské Jezulátko, a sochu sv. Jana 
Nepomuckého na Karlově mostě, která stojí na místě, odkud 
bylo zmučené tělo světce vhozeno do Vltavy. Mnozí z našich ob-
čanů neví, že každoročně v Praze od barokních časů probíhají 
nádherné oslavy tohoto svátku „Navalis“, a to večer 15. května. 
Oslavy začínají v katedrále Svatého Víta, odkud průvod putu-
je až na Karlův most. Vše je zakončeno koncertem na Vltavě, 
ohňostrojem nebo jinou atrakcí. V galerii portálu Člověk a víra 
jsou z akce Navális nádherné fotky Romana Albrechta. Tento fo-
tograf je spoluzakladatelem projektu Člověk a víra. Vybral jsem 
několik fotek z této události, které najdete na straně 14 a 15. 
          o. Pavel

Určitě jste zaregistrovali, že se v katedrále Svatého Víta (foto na 
str. 15) budou stavět nové varhany. V časopisu Oldin (Olomou- 
cký diecézní informátor) se objevila zajímavá zpráva. Farnost 
Valašské Klobouky se rozhodla darovat na tyto varhany část-
ku 5 600 Kč. Je to za každého obyvatele jedna koruna. Kdyby 
jednu korunu daroval každý občan naší vlasti, bylo by vybráno. 
Od všech to čekat nemůžeme, ale mohli bychom ve Valašském 
Meziříčí a v Lešné následovat příklad této valašské farnosti. 
U Pražského Jezulátka v obou našich kostelích bude pokladnič-
ka, do které budeme tak dlouho vybírat, až bude v meziříčské 
26 435 Kč a v lešenské 2 049 Kč.
Věřím, že každý, kdo přispěje, se bude jednou radovat, až usly-
ší tento úžasný hudební nástroj v naší katedrále. Můžete také 
navrhnout svým kamarádům, přátelům a známým, jestli po vás 
nechtějí do těchto pokladniček poslat 1 Kč (jednu korunu čes-
kou). Třeba tímto způsobem povzbudíme i ostatní farnosti, 
města a obce.

o. Pavel
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Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kdo několikrát připravo-
vali a uklízeli náš kostel před a po provedení oprav vnitřních 
omítek. Bylo to nakonec daleko více práce, než se původně 
zdálo. Také děkuji všem, kdo ve sbírkách na tento účel přispí-
vají. Celkem jsme za sanační omítky a jejich provedení zaplatili 
161 000 Kč. Myslím si, že bychom na vlhkost v kostele tentokrát 
mohli vyzrát. Nová omítka je zajímavá už tím, že to poznáte 
na dotek. Když přiložíte ruku na původní omítku, zjistíte, že je 
chladná. Zatímco nová, sanační, je suchá a teplejší. 
Určitým zklamáním pro někoho může být to, že malování kos-
tela proběhne až za rok. Nejrůznější odborníci se shodli na tom, 
že by bylo dobré rok čekat na vyschnutí zdiva a pozorovat, jak 
si s vlhkostí poradí.

o. Pavel

Opravy a malování našeho kostela

Výsledky soutěže z minulého čísla
Zde jsou výsledky soutěže Kde je to? a Co je to? z minulého čísla 
Života farností:
1. Skleněná vitráž Ježíše Krista Spasitele (Jesus Christus Dei Fili-
us Salvator - Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel) z původního konvik-
tu Salvatoriánů. Dnes je umístěna opět v této budově bývalé 

„plícárny“ u vrátnice nynějšího domu sociálních služeb Diakonie. 
Nějakou dobu byla tato vitráž také v kapli ústavu pro neslyšící 
(tzv. hluchák).
2. Nápis na kříži z roku 1791 u bočního vchodu našeho farního 
kostela ve Valašském Meziříčí.
saLVe CrVX ChrIstI nostræ spes Certa saLVtIs, hICCe patet no-
bIs fIrMVus ab hoste LoCVus (Salve crux Christi nostræ spes cer-
ta salutis, hicce patet nobis firmus ab hoste locus)

Český překlad latinského textu:

Buď zdráv, Kristův kříži,
jistá naděje naší spásy, 
zde se nám otevírá 
místo bezpečné před nepříte-
lem.

Když spočítáte římské číslice, 
které jsou v textu zvýrazněny, 
dojdete k datu 1791.
LLL = 3x50 = 150
VVVVV = 5x5 = 25
CCCCCC = 6x100 = 600
X = 10
IIIIII = 6x1 = 6
M = 1000
150+25+600+10+6+1000 = 1791

Za přesný latinský překlad děkuji 
paní profesorce Markétě Koron-
thályové, která nás jako boho-
slovce učila latinu a momentálně 
přednáší na Teologické fakultě v 
Praze. Posílám jí tento výtisk Ži-

vota farností a pozdravuji.
3. Logo Hospice Citadela, které je umístěno nad vchodem do 
budovy.

Úklid farního kostela
ve Valašském Meziříčí

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla ŽF jsem se pokusil vyfotit 
ženy, které pravidelně obětavě a nezištně uklízejí 2x týdně náš 
kostel (jedna skupina v pondělí a druhá v pátek po ranní mši 
svaté). Tyto ženy mě nakonec přemluvily, abych je nefotil. Já 
jsem argumentoval, že když fotku zveřejním a farníci si uvědo-
mí, kdo náš kostel uklízí (věk, zdravotní stav atd.), probudí se 
v nich soucit a mnozí řady našich uklízeček posílí a rozšíří. 
Znovu chci tedy povzbudit ty, kteří by mohli s úklidem pomoci. 
A tím více děkuji těm, kteří se už celá léta starají o čistotu naše-
ho chrámu. Snad tento článek bude stejně účinný jako zamýš-
lené fotografie.

o. Pavel

lem dovozu starší nebo nemocné osoby na mši svatou. Je třeba 
mít parkovací kartu novou, na které je letošní rok. Karta musí 
být mnou podepsaná. Je proto dobré, aby si ti, kdo na našem 
pozemku musí nezbytně stát, karty postupně vyměnili. Za tím-
to účelem bude na faře seznam vydaných karet se jmény řidičů 
a jejich RZ.
Jako výstražný příklad uveřejňuji fotografii parkovací karty ne-
jmenovaného řidiče. Jeho karta je už historický exemplář, byla 
totiž vydána v roce 2007. Je notně zamaštěná a je na ní číslo 
auta, které dotyčný už dávno nemá. Proto jsem ji zveřejnil. Je 
totiž vyloučeno, aby byl tento řidič podle RZ na kartě identifi-
kován. Pokud si však řidič kartu nevymění, bude s ním v příštím 
čísle ŽF rozhovor. Neváhejte tedy ani vy ostatní a přijďte si kar-
tu, nejlépe v úřadních hodinách, na faru vyměnit.

o. Pavel
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1 Srov. Mt 25,35.
2 Srov. Chiara Lubichová, Slovo života, červen 1982.
3 Srov. Mt 18,20.
4 Letní setkání Hnutí fokoláre.
5 Srov. Proč pochybovat? Příběhy z každodenního života Chiary a fokolarínů, 
uspořádala Doriana Zamboni, Nakladatelství Paulínky, Praha 2004, s. 47-48.

s ním mohli setkat mnozí další a společně vytvořili nový Boží lid 
založený na přikázání lásky.
Mohli bychom říct, že Boží radost spočívá právě v tom, že je se 
mnou, s tebou, s námi každý den, až do konce našich osobních 
dějin a dějin lidstva.
Ale je to tak? Opravdu je možné se s ním setkat?
On „je za rohem, stojí při mně, při tobě. Skrývá se v chudém, 
v opovrhovaném, v malém, v nemocném, v tom, kdo potřebuje 
radu, v tom, kdo je zbavený svobody. Je v ošklivém, ve vylouče-
ném… Řekl to: ,… měl jsem hlad, a dali jste mi najíst…´1 … Nauč-
me se objevovat ho tam, kde je.“2

Je přítomný ve svém Slově, které, když ho žijeme, obnovuje náš 
život; je všude na zemi v eucharistii a působí i skrze své služeb-
níky, kteří slouží jeho lidu. Je přítomný, když jsme mezi sebou 
svorní3 – tehdy je naše modlitba k Otci účinnější a získáváme 
světlo pro své každodenní rozhodování.

„Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Kolik naděje 
je v tomto slibu, který nám dává odvahu hledat ho na naší ces-
tě. Otevřme srdce a ruce k přijímání a ke sdílení, osobně i jako 
společenství: v rodinách, v církvích, na pracovištích i při osla-
vách, v občanských nebo náboženských skupinách. Setkáme se 
s Ježíšem a on nás překvapí radostí a světlem, což jsou znamení 
jeho přítomnosti.
Pokud se každé ráno probudíme a řekneme si: „Dnes chci obje-
vit, kde se chce se mnou Bůh setkat!“ - pak budeme moci i my 
udělat radostnou zkušenost, jako je tato:

„Maminka mého manžela milovala svého syna tak velkou cito-
vou láskou, až na něho žárlila. Před rokem jí zjistili nádor. Zna-
menalo to nutnou léčbu a péči, kterou jí její jediná dcera nebyla 
schopná poskytnout. V té době jsem se zúčastnila Mariapoli.4 
Setkání s Bohem-Láskou způsobilo změnu mého života. Prvním 
důsledkem této konverze bylo rozhodnutí, že beze strachu vez-
meme tchyni k nám domů. Světlo, které se zapálilo v mém srdci 
během setkání, mi umožnilo vidět ji novýma očima. Věděla jsem, 
že to je Ježíš, o kterého se v ní starám.
K mému překvapení mi též oplácela láskou všechno, co jsem pro 
ni dělala.
Uplynulo několik měsíců obětí. Když moje tchyně pokojně odešla, 
všichni také prožívali pokoj.
V těch dnech jsem zjistila, že čekáme dítě, po němž jsme devět 
let toužili! To dítě se pro nás stalo hmatatelným znamením Boží 
lásky.“5

Letizia Magri

Následující text je pozvánkou na seminář charizmatické obnovy, 
který po dohodě s Otcem Pavlem Stefanem připravujeme pro 
podzimní období tohoto roku. 
Charismatická obnova je jednou z cest ke znovuobjevení tajem-
ství Letnic, tajemství křesťanského života žitého z Božího obda-
rování, z moci a lásky Ducha svatého, který byl vylit do našich 
srdcí. Autorem semináře Život v Duchu je misionář P. Ernst Sie-
vers, W.V. (misijní kongregace Bílých otců, působících ve třetím 
světě), probíhá v katolické církvi již od 70 let minulého století. 

Pozvánka na podzimní seminář
Život v Duchu

„Já jsem s vámi po všechny dny až 
do konce světa!“ (Mt 28,20)

Na konci svého evangelia Matouš vyprá-
ví poslední události Ježíšova pozemské-
ho života. Vstal z mrtvých a završil svoje 
poslání: zvěstovat obnovující Boží lásku 

ke každému stvoření a otevřít cestu k bratrství v lidských ději-
nách. Podle Matouše je Ježíš „Bůh s námi“, Emanuel, kterého 
slíbili proroci a na něhož čekal izraelský národ.
Než se vrátil k Otci, shromáždil Ježíš své učedníky, ty, s nimiž 
zblízka sdílel svoje poslání, a svěřil jim úkol pokračovat v jeho 
díle v budoucnosti.
Je to náročný úkol! Ale Ježíš je ujišťuje, že je nenechá samotné. 
Dokonce jim slibuje, že s nimi bude každý den, aby je podporo-
val, doprovázel a dodával jim odvahy „až do konce světa“.
S jeho pomocí budou svědky svého setkání s ním. Svědky jeho 
slov a skutků přijímání všech a milosrdenství ke všem, aby se 

Slovo života na květen 2017

Datum je stanoveno na sobotu 10. června. Začátek v 16 hodin 
v bazilice Panny Marie. Nejdříve bude modlitba růžence, pak 
adorace a nakonec mše svatá s otcem arcibiskupem. 
Máme však veliký problém!!! Široko daleko není možné sehnat 
na tuto akci jediný autobus. A proto chci povzbudit všechny far-
níky, abychom vzali Hostýn útokem pěšky, na kolech, vlakem, 
auty do Bystřice pod Hostýnem a pak autobusy místní dopravy. 
Bylo by dobré, kdyby svá auta nabídli i ti, kdo mají označení pro 
postižené. Tito mohou vyjet až nahoru.
Věřím, že se zapojí i mladí lidé. Když nabídneme jako oběť různé 
útrapy spojené s putováním na Svatý Hostýn jako oběť lásky 
Pánu Bohu, určitě nějaké to povolání ke kněžství, a to i z naší 
farnosti, vyprosíme.

o. Pavel

Pouť děkanátu na svatém Hostýně
za obnovu rodin a za nová kněžská povolání

4. Nápis na Mariánském sloupu, který se nachází uprostřed Po-
ličné hned vedle cesty směřující do Bystřice pod Hostýnem.

5. Zbojník Ondráš - reliéf nad 
vchodem do domu, který stojí ve-
dle Zvláštní školy na ulici Křižná. (1. 

vchod č. p. 616/17)
Děkuji všem, kdo se zapojili do obou kol soutěže. Pokračování, 
dá-li Pán, po prázdninách.

o. Pavel
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P. Sievers prožil v roce 1973 v Ghaně, tehdy jako profesor dog-
matiky v kněžském semináři, hlubokou osobní zkušenost vylití 
Ducha svatého a rozhodl se hledat způsoby, jak tuto zkušenost 
zprostředkovat co největšímu množství lidí. Charizmatická ob-
nova v katolické církvi byla tehdy teprve v počátcích (prvním 
impulsem byla letniční zkušenost, kterou v roce 1967 prožila 
skupina profesorů a studentů katolické univerzity Duquesne 
v Pittsburgu během víkendových rekolekcí), zatímco v protes-
tantských církvích, zejména v Americe, již existovala prakticky 
od počátku 20. století. Postupem času však v katolické církvi 
zakořenila a stala se jedním z významných nástrojů proměny 
církve po 2. vatikánském koncilu. Zároveň je také důležitým 
ekumenickým pojítkem, protože letniční zkušenost ve 20. sto-
letí prošla napříč mnoha církvemi a denominacemi. 
Pro bližší seznámení s charizmatickou obnovou odkazuji 
na webové stránky katolické charizmatické obnovy www.cho.cz 
Manuál P. Seiverse Život v Duchu se stal jedním z nejrozšířeněj-
ších příruček, které jsou v katolické církvi používány pro semi-
náře charizmatické obnovy. I v našem děkanátu již několik těch-
to seminářů proběhlo nebo aktuálně probíhá, např. ve farnosti 
Rožnov pod Radhoštěm nebo Zašová.
Seminář můžeme přirovnat k osmitýdenním intenzivním du-
chovním cvičením, jejichž cílem je prohloubení osobní víry 
a otevření se působení Ducha svatého. Každý z účastníků semi-
náře je pozván:
• zakusit a přijmout Boha, který je pro každého z nás otcem 
i matkou a každého z nás miluje zcela osobně
• dotknout se Ježíše jako lékaře, který uzdravuje vnitřní zra-
nění, která si neseme životem, nebo je proměňuje tak, že se 
stávají prostředkem požehnání a vedou ještě blíže k Němu
• nabídnout Ježíši svůj život a podobně jako Maria nechat Jej 
konat, co chce On sám
• dát odpověď na působení Boží milosti ve svém životě: při-
jmout pozvání stát se Jeho učedníkem
• vstoupit do tajemství Ježíšovy zkušenosti s Duchem svatým
• otevřít se pro dary Ducha svatého
• přijmout pozvání k životu ve společenství
• vykročit na cestu milosti růstu a nesení ovoce pro církev 
a svět
Účastníci semináře se každý týden scházejí ke společné mod-
litbě, katechezi a rozhovorům v menších skupinách (v případě 
většího počtu účastníků). S ohledem na provázanost jednotli-
vých témat je účast na těchto setkáních nezbytná. Každý účast-
ník semináře by si měl také po dobu 8 týdnů vyhradit denní 
prostor cca 15-20 minut k osobnímu ztišení a modlitbě nad Bo-
žím slovem.
Seminář je určen pro každého, kdo je ve víře v základních rysech 
ukotven, není tedy pro ty, kteří cestu k víře teprve hledají nebo 
nejsou věřící. Pokud jste však po přečtení předchozích řádků 
dostali strach a řekli si, že na to nemáte, protože ještě nejste 
ve víře dost zralí či dokonalí, chci Vás povzbudit a ujistit, že se 
nemáte čeho bát. Vzpomeňte na Ježíšovy učedníky, na to, jak 
ještě při Jeho nanebevstoupení pochybovali (Mt 28,17) a jakou 
proměnou prošli právě při seslání Ducha svatého o Letnicích 
(Sk 2). Dokonalí nebudeme nikdy, důležitá je především touha 
srdce a opravdovost našeho rozhodnutí.
Účast v semináři nabízíme jak těm, kteří nejsou zapojeni do ně-
kterého již existujícího společenství ve farnosti, tak i těm, kteří 
takto zapojeni již jsou. Seminář směřuje k obnově a prohlou-
bení křesťanského života na tom místě, kam nás Pán postavil, 
znovupřijetí odpovědnosti za společenství, kam patřím, nebo 
přijetí pozvání k účasti ve společenství v případě, že jej dosud 

nemám. Charizmatická obnova právě proto zakořenila v tradič-
ních řeholních společenstvích (stačí přijet na katolickou chariz-
matickou konferenci do Brna, kde se setkáte např. s františkány, 
karmelitány, boromejkami a mnohými dalšími), zároveň však 
stála u zrodu nových komunit, které v katolické církvi vznikly 
po 2. vatikánském koncilu (Emanuel, Chemin neuf, Jana Křtitele, 
Blahoslavenství atd.).
Je tedy důležité, aby ten, kdo dosud do žádného společenství 
nepatří, po skončení semináře nezůstal sám, ale našel spole-
čenství, v němž bude přijatá obdarování dále rozvíjet. Může se 
tedy připojit k některému z již existujících spiritualit (společen-
ství) nebo spolu s dalšími vytvořit společenství nové. 
Seminář bude organizačně zajišťovat společenství Přátel Berán-
ka, tedy společenství napojené na Komunitu Blahoslavenství. 
První setkání plánujeme na začátek října. Přihlášky na seminář 
budou spolu s dalšími informacemi k dispozici v kostele na stol-
ku naproti hlavnímu vchodu.
S celým seminářem se můžete seznámit na webových strán-
kách katolické charizmatické obnovy:
http://www.cho.cz/clanky/Zivot-v-Duchu.html

Na závěr mi dovolte jedno malé osobní svědectví. S charizma-
tickou obnovou jsem se seznámil již během svých vysokoškol-
ských studií (to už je opravdu hodně dávno…) a dodnes v mno-
ha ohledech žiji z toho, co jsem tehdy prožil a od Pána přijal. 
Tato zkušenost rozhodujícím způsobem ovlivnila můj další život 
a nasměrovala mne na cestu, po které dnes s mou ženou jde-
me. Stále znovu společně zažíváme, jak je Bůh štědrý, milosrd-
ný a plný lásky, jsme svědky jeho uzdravujícího působení. Jeho 
věrná láska nás doprovází ve chvílích radostných i bolestných. 
Opravdu to stojí za to!

Na podzimní setkání s Vámi se za organizátory těší
Bohdan Mikušek

zŠ salvátor
Život v ZŠ Salvátor 10. 4. – 18. 5. 2017
Tentokrát začneme sportovními úspěchy:

Naši borci nastupují!
Dne 10. dubna pro-
běhlo okresní klání 
žáků-sportovců v sou-
těži OVOV (Odznak vše-
strannosti olympijských 
vítězů). Naši školu re-
prezentoval výběr žáků 
od III. do VII. třídy pod 
vedením pana učitele 
N. Škorni. Výsledky jsou 
skvělé!
Družstvo ZŠ Salvátor 
ve složení Adéla Den-
ková, Veronika Štef-
ková, Ester Vančurová, 
Anička Pavlíková, Lukáš 
Křenek, Toník Krato-
chvíl, Metoděj Perutka 
a Jindra Vrána získalo 
2. místo a postupují 
do krajského kola!
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Soutěž v cizím jazyce
Nakladatelství Fraus pořádá pro žáky učící se ruský nebo ně-
mecký jazyk soutěž s názvem Moje zdravá snídaně. Každý 
účastník si mohl vybrat, zda ztvární toto jídlo vlastní rukou po-
mocí jakékoliv výtvarné techniky nebo naaranžuje na stůl doma 
svoji faktickou snídani a pořídí její fotografii. Obrázek pak měl 
být popsán, přičemž porota bude hodnotit originalitu, myšlen-
ku a vtip. 

Ludmila Černochová

Programy v muzeu

III. třída v muzeu
Abychom získali správnou velikonoční náladu, vydali jsme se 
dne 11. 4. do Zámku Kinských na lektorský program Velikonoce 
v muzeu. Dozvěděli jsme se, jak lidé nazývali dny Pašijového 
týdne, třeba proč se čtvrtku před Velkým pátkem říká zelený a 
jaká jídla mohli lidé tento den jíst. Nebo proč je sobota po Vel-
kém pátku nazývaná bílá. Na výstavě jsme se seznámili s místní-
mi, mnohdy již téměř zapomenutými zvyky a tradicemi, zhlédli 
jsme malé i velké pomlázky a vajíčka zdobená různými techni-
kami. Sami jsme si vytvořili velikonoční přání pomocí voskové 
techniky barvení vajíček.

H. Havranová
Družina v muzeu
Ve čtvrtek 6. dubna jsme navštívili zámek Kinských, kde byl pro 
děti připraven lektorský program s názvem „Velikonoce v mu-
zeu“. Po příchodu se děti rozdělily na dvě skupiny. Tvořila se 
velikonoční přáníčka z barevného vosku, vedle v místnosti se již 
z připraveného těsta pekly jidáše. Obě skupinky se s tvořením 
vystřídaly. Poté jsme zhlédli krásnou jarní výstavu, kde se děti 
seznámily s místními, mnohdy již zapomenutými zvyky a tradi-

Krajské kolo v recitaci
Ve čtvrtek 20. dubna proběhlo v Uherském Hradišti krajské 
kolo v recitaci, do kterého postoupila z 1. místa v okresním 
kole Anežka Hellerová. Ráno si musela přivstat, protože cesta 
do Uherského Hradiště je komplikovaná. Doprovod jí dělala 
paní asistentka Katka Dobiášová. Anežka obstála skvěle a obsa-
dila krásné 4. místo z 11 účastníků. 

Diplom pro Radovana Lva
18. dubna se Radovan Lev dočkal diplomu za své skvělé 1. místo 
v okresním hodnocení Matematického klokana. (foto) Informa-
ce byly v minulém čísle ŽF.  Kromě diplomu obdržel ještě pou-
kázku v hodnotě 250,-Kč na nákup v knihkupectví.  

Magda Krupová

Jednotlivci se dále umístili podle věkových kategorií takto:
3. místo: Ester Vančurová, Hanka Vančurová, Veronika Štefková
2. místo: Adélka Denková, Metoděj Perutka
1. místo: Marek Matyska, Jindřich Vrána, Jakub Fojtík, Lucie 
Vránová
Všichni postupují do krajského kola! Gratulujeme a držíme pal-
ce do dalších soutěží.
Pan učitel chválí taky další účastníky okresního kola, kteří se 
sice neumístili na stupních vítězů, ale jejich sportovní výkony 
byly velmi kvalitní. Jsou to: Matěj Kubját, Vašek Trusina, Tobiáš 
Pupík, Honza Chudý a Evička Škrlová.

Minikopaná
Skvěle si vedli naši fotbalisté II. stupně. Ve složení: Jakub Koříst-
ka, Lukáš Křenek, Matěj Kubját, Zdeněk Hoffman, Tomáš Hoff-
man, Vojtěch Palát, Jakub Mikula, Petr Žilinský, Jonáš Vrána, Jan 
Kořístka zvítězili 24. dubna v okresním kole turnaje v minikopa-
né a získali krásný pohár. Paráda! Postoupili do krajského kola, 
které proběhlo za vydatného deště ve čtvrtek 27. dubna v Kro-
měříži. Pan učitel Škorňa hodnotil výkon hráčů v krajském kole 
velice pozitivně, i když to tentokrát na zisk medaile nestačilo.

Atletika
V atletických soutěžích pokračovali naši žáci v pondělí 15. 5. 
účastí v klání O pohár Rozhlasu. Do uzávěrky tohoto čísla ŽF ne-
byly známy výsledky. Věřím ale, že výkony byly kvalitní, protože 
naši sportovci mají zakoupeny úplně nové tretry!

Dílny pro VIII. ročník
V pondělí 10. dubna si naši osmáci vyzkoušeli práci v dílnách 
ve stavebním učilišti. Pod vedením mistra odborného výcviku 
a studentů 3. ročníku si každý žák vyrobil podstavec pod květi-
náč. Super! Byla to určitě dobrá zkušenost. 
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cemi. Na poslední část programu se děti těšily nejvíce. Jidáše již 
byly dozlatova upečeny. Největší mlsouni si na nich pochutnali 
hned, jiní si je odnesli domů. Jako vždy se nám v zámku moc 
líbilo.

L. Karolová
Soutěž - Namaluj svého anděla
V letošním roce se konal 5. ročník výtvarné soutěže Namaluj 
svého anděla, kterou připravují salesiáni z Teplic v Čechách. 
Těší nás, že v I. kategorii se mezi prvními čtyřmi vítěznými pra-
cemi objevily obrázky našich žáků. Blahopřejeme tímto Miku-
láši Tománkovi, který získal 3. místo, a Radimu Pospíšilovi, jenž 
obsadil 4. místo. Jejich díla vybrala porota mezi 194 obrázky. 
Oběma chlapcům přišel do školy balíček s odměnami a diplo-
mem. Blahopřejeme!

L. Černochová
Projekt Knížka pro prvňáčka
Jak jsme již informovali, nejmladší žáci naší školy se zapojili do 
projektu Knížka pro prvňáčka, který vyhlásil již devátým rokem 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. 
Absolvovali několik lekcí uspořádaných Městskou knihovnou, 
přičemž každá je jiným způsobem seznamovala s některou kni-
hou z oblasti dětské literatury. Květnové setkání s paní knihov-
nicí Pavlou Holmanovou přineslo kromě shrnutí také očekáva-
nou knihu. Každý prvňáček obdržel knihu Martina Šinkovského 
s názvem „Lapálie v Lampálii“. Děti se ihned s nadšením pustily 
do čtení. Paní knihovnici patří naše poděkování za vynikající 
program!

L. Černochová

Lektorský program Stromy jako domy
Žáci 1. ročníku se dne 9. května zúčastnili lektorského progra-
mu Stromy jako domy, v němž se dozvěděli mnoho důležitých 
informací o stromech, v nichž mají nejrůznější zvířata svůj dům. 
Program byl rozdělen i podle místností na stromy v sadu, v lese 
a v okolí vod. Poté se naši malí přírodovědci pustili do soutěže, 
která na uvedený program tematicky navazovala, také i příhod-
ným názvem: Kdo má domy mezi stromy? Děti v ní plnily nej-
různější úkoly, z nichž velmi zajímavé bylo poznat některý plod 
pouze pomocí hmatu nebo najít zvířátka ukrytá v kresbě. Dík 
patří i zaměstnancům Muzea regionu Valašsko, kteří tak pěk-
nou vzdělávací akci připravili.

L. Černochová

Děti ze školního klubu na dopravním hřišti
V úterý 9. května jsme s žáky školního klubu vyrazili na doprav-
ní hřiště, kde jsme si opět mohli procvičit a "oprášit" pravidla 
silničního provozu. I když bylo tento den chladnější počasí, akci 
jsme si pěkně užili. Děti se zahřály při jízdě na koloběžkách, jízd-

ních kolech a motokárách. Někteří se stihli vyřádit i na houpač-
ce nebo balanční prolézačce.

E. Vránová

Projektový den
Ve středu před velikonočními prázdninami míváme ve škole tra-
dičně projektový den. I v tomto školním roce si děti v průběhu 
dopoledne vyráběly různé velikonoční dekorace a kluci pletli 
tatary. Starší děti měly v programu film s duchovní tématikou. 
Kromě toho se ale žáci také dozvěděli, nebo si připomněli, du-
chovní podstatu Velikonoc. O to se postarali třídní učitelé nebo 
učitelé náboženství. Na závěr jsme se v kostele pomodlili po-
božnost křížové cesty. Při ní zazpívaly děti ze školního pěvec-
kého kroužku.

Cyklus besed v VIII. třídě
Ve spolupráci s Centrem pro rodinu Jitřenka v Hranicích n. M. 
jsme pro žáky 8. ročníku zajistili čtyři besedy pro poznání sebe 
sama a rozvíjení charakteru, vztahů s ostatními a ujasnění před-
stav o budoucím partnerovi na téma Zdravá osobnost, zdravé 
vztahy. První beseda se týkala osobnostních otázek, sebevě-
domí, vlastního názoru a přizpůsobování. Druhá byla na téma 
povaha, charakter, kamarádi, přátelství. Ve třetím setkání se 
hovořilo o partnerských vztazích, kdy začít s někým chodit, kdo 
je ten pravý/á. Cyklus zakončila beseda na téma hranice ve 
vztazích, o vině, manipulaci, úctě a asertivitě.

Plavání
Žáci 3. a 4. ročníku zahájili plavecký výcvik. V tomto školním 
roce máme docházku na plavecký bazén komplikovanější v tom, 
že kvůli plánované rozsáhlejší rekonstrukci bazénu v červnu 
musí žáci docházet na plavání vždy 2x v jednom týdnu. To proto, 
aby se 10 lekcí, které mají být realizovány, stihlo uskutečnit do 
konce května.

Den Země
22. dubna se celosvětově slaví Den Země. U nás ve škole jsme 
na tento svátek nezapomněli. Některé třídy se těšily, že se jako 
jiné roky zúčastní aktivit a soutěží, které v parku pořádá Dome-
ček, ale vzhledem ke špatnému počasí byla akce v parku zruše-
na. Respektive byla přesunuta do vnitřních prostor Domečku na 
Fibichově ulici. Nemáme to do Domečku daleko, a tak se tam 
žáci V., IV. a VI. třídy vypravili. S nabídkou aktivit, kvízů a her ke 
Dni Země byli žáci spokojeni.

Čtení v MŠ pokračuje
Nadále chodíváme každý čtvrtek číst dětem do školky před od-
poledním spánkem. V uplynulém období se vystřídali čtvrťáci, 
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Testování páťáků
Naše škola byla v tomto školním roce vybrána k celostátnímu 
testování žáků 5. ročníků. Testování probíhalo formou otázek 
na počítači a týkaly se předmětů matematiky, českého jazyka 
a společného celku otázek z estetických předmětů. Děti záhy 
poznaly úspěšnost svých odpovědí a celkové hodnocení našich 
páťáků ve srovnání s ostatními školami se dozvíme po ukončení 
všech testů na konci května.

Turistika – Kelčský Javorník
V sobotu 6. května se děti z turistického kroužku vypravily 
na Kelčský Javorník. (Část cesty si ovšem zkrátily vlakem a te-
prve z rajnochovického vlakového nádraží šlapaly po svých přes 
Podhradní Lhotu na vrchol kopce.) Sešlo se tentokrát méně dětí 
než obvykle, a tak to byla taková „pánská jízda“. Počasí bylo ne-
typické. Bylo teplo, ale vlhko a nízké mraky, že nejprve nebylo 
vidět ani rozhlednu na Javorníku, dokonce chvílemi ani Javorník 
sám . Z rozhledny nebyla moc zajímavá vyhlídka, ale „adre-
nalin“ to pro děti byl. Celou trasu zvládli všichni kluci v pohodě 
a svižně a zpáteční cestu všem zpříjemnilo jarní sluníčko.

AKADEMIE
Nechce se ani věřit tomu, že už máme za sebou taky letošní 
akademii, která je obvykle první vlaštovkou připomínající blížící 
se konec školního roku. Letos ten školní rok ubíhá nějak rych-
le . Všechny třídy si vystoupení nacvičovaly s velkou snahou 
a odhodláním. Letošní akademie byla, jak připomněl pan ředitel 

sedmáci, páťáci a šesťáci. Jsem moc ráda, že tato aktivita pokra-
čuje a věřím tomu, že děti vytrvají nejen do konce školního roku, 
ale že budou chodit číst i po letních prázdninách.

Mše svatá s farností
V pátek 28. dubna jsme se společně s rodiči a příznivci školy, 
kteří přišli na mši svatou, modlili za naši školu. Pan farář po-
chválil děti z pěveckého kroužku a taky ostatní děti, které při 
mši zazpívaly. Děkuji za hudební doprovod Evě, Honzovi, Micha-
lovi a Jindrovi. Další mše svatá s prosbou za školu Salvátor byla 
19. května.

Dílny pro VI. třídu
V úterý 9. května si šesťáci vyzkoušeli svou manuální zručnost v 
dílnách stavebního učiliště. S paní učitelkou třídní se přesunuli 
do dílen na Vrbenské ulici a pod odborným vedením a dohle-
dem si vyrobili pěknou pomůcku: stojánek na tužky ve tvaru 
autíčka. Všem se to povedlo! v úvodním slově, již 17. v pořadí. Za tím číslem se skrývá mnoho 

úsilí, velká snaha, spousta času, aby se vystoupení, určená pře-
devším rodičům, podařila a líbila se. A jak děti, tak učitelé mají 
každoročně radost z toho, že sál Kulturního zařízení je obsazen 
téměř do posledního místa. Děkujeme tímto rodičům za pod-
poru! (Foto na stranách 11 a 12 o. Pavel).

V. třída na třídenním pobytu v přírodě
Není nic lepšího než vyjet společně s kamarády, paní učitelkou 
i s paní asistentkou na pobytový program s Alcedem mimo ško-
lu, někam do přírody.  Naši páťáci to dobře vědí, protože zažili 
již dva takové pobyty: jeden na Hájence Na Novém Světě v Se-
metíně ve III. třídě, vloni na penzionu Školka ve Velkých Karlo-
vicích. A tak si ani letos nenechali ujít příležitost. Když paní uči-
telka Janýšková s nabídkou zúčastnit se školy v přírodě za dětmi 
přišla, všichni nadšeně souhlasili. (K tomu jim objednala taky 
krásné počasí ) A tak si celý program plný nejen zábavy, her, 
ale i poučení děti náramně užily.
 
Branně-sportovní den
V úterý 16. května se družstvo našich osmáků ve složení Pav-
la Rethyová, Bětka Vránová, Štěpán Savko, František Hlavica, 
Jana Žilinská a Petra Mikulová zúčastnilo prvního ročníku bran-
ně-sportovního dne v Popovicích u Uherského Hradiště. Akci 
pořádal Integrovaný záchranný systém a soutěžní týmy proka-
zovaly znalosti z různých oblastí. Našim dětem se vcelku daři-
lo a ve výsledkové listině se umístili v polovině zúčastněných 
družstev.
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Vasto Tour
Soutěž šachistů pokračovala na konci dubna. Tentokrát se akce 
konala ve Valašské Polance. Z různých důvodů se nemohli zú-
častnit všichni naši šachisté, a tak své první soutěžní body získal 
jen Pavlík Petrovický z II. třídy. 

Okresní kolo Pythagoriády
Ve středu 17. 5. se konalo okresní kolo v matematické soutěži 
Pythagoriáda ve Vsetíně. Zúčastnili se ho naši nejlepší matema-
tici: Radovan Lev a Martin Garncarz. (Adélka Komendová na-
konec nejela, má nohu v sádře.) Výsledky nebyly do uzávěrky 
tohoto čísla ŽF známy.

Dopravní soutěž
Ve středu 17. 5. se konalo okresní kolo dopravní soutěže, kterou 
pořádal Domeček. Akce probíhala na dopravním hřišti a za naši 
školu se jí zúčastnila tři družstva: jedno z prvního stupně tvo-
řeno žáky IV. třídy ve složení: Ruben Kuipers, Kája Matysková, 
Kristýnka Kolajová a Matěj Ševčík a dvě družstva z II. stupně, 
jmenovitě: Kamila Hrabovská, Jonáš Vrána, Bětka Vránová, Ja-
kub Mikula, Petra Mikulová, Jana Žilinská, Petr Žilinský a Honza 
Kořístka. Nebylo to nic lehkého, protože nešlo jen o to umět 
dobře a zručně jezdit na kole! Součástí hodnocených oblastí 
byly taky znalosti ze zdravovědy nebo dobrá znalost pravidel 
silničního provozu. Naši žáci se snažili a týmově si vedli dobře, 
ale na stupně vítězů nedosáhli.

Magda Krupová

Den v přírodě – I. třída
V krásném slunném květnovém dni se žáci prvního ročníku vy-
dali na jarní den školy v přírodě. Vlakem se svezli jednu zastáv-
ku do Lhotky nad Bečvou, odtud šli pěšky do Lešné. Cestou je 
zajímaly přírodniny všeho druhu, které poznávali. V zámeckém 
parku v Lešné si prohlédli krásně kvetoucí keře azalek, rodo-
dendronů, šeříků a seznámili se s dalšími názvy vzácných stro-
mů. Poté následoval lektorský program „Dřevo všemi smysly“ v 
zámku Kinských. Byl bezvadně připraven a dětem se moc líbil. 
Na závěr programu si všichni prohlédli vzácný nábytek tohoto 
zámku, pozorovali jeho zdobení a poslouchali, ze kterých domá-
cích nebo cizokrajných stromů je vyroben.

Ludmila Černochová

Školní akademie 4. května 2017
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Fotografie dole: deváťáci se loučí...
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Křty dospělých ve farním kostele ve Valašském Meziříčí Velikonoční vigilie Bílá sobota 
15. dubna 2017

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů
(Nicejsko – cařihradské vyznání)

Bože, ty ve své církvi dáváš z křestního pramene život stále no-
vým generacím; prosíme tě za všechny křesťany:
dej, ať svému křtu zůstanou věrní a žijí podle víry, kterou přijali.
Skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.
Amen.

(Vstupní modlitba Pondělí velikonoční)

Jeden Pán,

jedna víra,

jeden křest, 

jeden Bůh

a Otec všech,

který je nade všemi,

skrze všechny působí

a je ve všech.

(Efesanům 4,5.6)
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Festum sancti Iohannis Nepomucenis Navalis 15. 5. 2017
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Svatojánské slavnosti Navalis 15. května 2017
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Pozvání do kostela, do parku a do zámku v Lešné



17



18

Program Noci kostelů Valašské Meziříčí

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - u náměstí

19.30 Fanfáry pro lesní rohy a varhany (Markéta Přádková, 
Samuel Přádka, Bohumír Kratochvíl)
Sólo na trubku – Ondřej Tomečka (Karel Filip Emanuel Bach - 
Variace).

19.40 Vystoupení dětí ZŠ Salvátor pod vedením Evy Vránové 
a Magdy Krupové – zpěv, hudba, recitace
Varhany a housle – Bohumír a Antonín Kratochvílovi (J. S. Bach 

– 2. věta koncertu E-dur).

20.30 – 22.30 Možnost výstupu na věž kostela. Skupinky max. 
10 osob, vždy po půl hodině.

20.30 – 22.00 Možnost setkání a občerstvení na farním dvoře – 
výrobky fair trade (káva, čaj, pomazánka z červené řepy).

22.00 Encyklika papeže Františka o ekologii (Laudato si) – pás-
mo textů, fotografií a hudby (V. Dřímal, P. Stefan, P. Vémola)

22.45 Varhanní skladby (J. J. Mouret, J. S. Bach, Petr Eben)- zá-
znam hry na varhanách (Josef a Bohumír Kratochvílovi)

23.00 Modlitba před spaním a požehnání

Kostel sv. Jakuba Většího – Krásno nad Bečvou

20.00 Otevření kostela

21.00 Sbor Kantio pod vedením Petra Zavičáka (Missa Brevis 
od Zdeňka Lukáše a skladby dalších autorů: Johna Ruttera, 
Petra Ebena…)

22.00 – 23.00 Možnost ztišení a meditace

Program v evangelickém kostele v Botanice

18.00 Vernisáž výstavy prostorové expozice klientů Domova 
se zvl. režimem Pržno

20.30 Koncert Daniely Valchařové a Nicole Sklářové (varhany 
a zpěv)

21.30 Mezináboženský dialog (rozhovor o tématech přítom-
ných v různých náboženstvích)

Program Noci kostelů Lešná

Kostel sv. Michaela archanděla
 
18.00 Pásmo mluveného slova a hudby o dlouholetém faráři 
lešenské farnosti P. Josefu Absolonovi (výběr hudby a autorka 
textu Marie Oškerová roz. Holíková)

19.00 – 22.00 Prohlídka nových zvonů ve věži kostela 
 a výstava historických bohoslužebných rouch

Souběžně probíhají prohlídky zámku Lešná za zvýhodněné 
vstupné v časech 20.30, 21.00 a 21.30
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Zasvěcení Panně Marii
Vojtěch Kodet

Jaký význam má zasvětit sebe nebo druhé Panně Marii, když 
jsme ve křtu již zasvěceni Kristu? Není to navíc nebo dokonce 
mimo? Může křesťan zasvětit Panně Marii i někoho jiného než 
sebe?
Panně Marii dal Bůh v dějinách spásy zvláštní poslání, které ne-
skončilo její smrtí a nanebevzetím. Podle učení církve je její úlo-
ha v církvi „neoddělitelná od jejího spojení s Kristem a přímo 
z něj vyplývá“ (KKC 964). Je v církvi vzývána jako „přímluvkyně, 
pomocnice, ochránkyně a prostřednice“ (LG 62). To nic neubírá 
Pánu Ježíši, ale spíše zvětšuje slávu Boha, který si pro náš růst 
ve svatosti používá i prostřednictví tvora.
V dějinách spirituality se setkáváme s různým obsahem pojmu 
zasvěcení se Panně Marii. Zásvětné modlitby jsou jednak for-
mou intenzivní přímluvné modlitby s prosbou o zvláštní ochra-
nu, jednak je s pojmem zasvěcení také spojována představa, že 
něco bylo vyňato z profánního užívání a bylo vyhrazeno pro 
Boha, tedy v tomto případě Bohu skrze Pannu Marii. Soukro-
mé zásvětné modlitby jsou vyjádřením zvláštního přijetí Matky 
Boží a odevzdání se jí s tím, že ji přijímáme jako zvláštní životní 
vzor v následování Krista a pomocnici na této cestě. Zasvěcení 
Panně Marii v tomto duchu je tedy způsob, jak hlouběji naplnit 
a uskutečnit křestní zasvěcení.
Zasvětit Panně Marii můžeme svůj domov, práci, sebe, ale také 
ty, nad kterými vykonáváme legitimní přirozenou nebo duchov-
ní autoritu. V tomto smyslu rodiče mohou zasvětit Panně Marii 
také svoje děti, aby je ochraňovala od zlého a pomáhala jim 
na jejich životní cestě. Tímto způsobem také za posledních 70 
let tři papežové při různých příležitostech uskutečnili zasvěcení 
světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Sestra Lucie, vizio-
nářka z Fatimy, se v jednom rozhovoru vyjádřila, že zasvěcení 
světa vykonané v roce 1942 Piem XII. pomohlo ukončit druhou 
světovou válku, stejně jako se mnozí domnívají, že zasvěcení 
učiněné Janem Pavlem II. v roce 1984 napomohlo ke zhroucení 
sovětského komunismu.
Boží nepřítel zná hodnotu zasvěcení Panně Marii více než my, 
a proto se všemožně snaží věřící od této praxe různým způ-
sobem odvést a tuto křesťanskou praxi imitovat. Počínaje tím, 
že odvádí od úcty k Panně Marii vůbec. Dále nabízí různá „za-
svěcení“ ve všech možných praktikách hnutí New Age pracují-
cích s tzv. energiemi (jako např. reiki) až po satanská zasvěcení 
v sektách. Tato zasvěcení spočívají v okultním uvádění nějakým 

„mistrem“ do vyšší úrovně vnímání „duchovních energií“ a prá-
ce s nimi. Dokonce v různých praktikách novodobých šarlatánů 
můžete najít i zasvěcení Panně Marii pomocí ezoterických sil 
a rituálů, které mají zasvěcence napojit na energii Panny Marie. 
Pro křesťana jsou všechna tato ezoterická a satanská „zasvě-
cení“ odpadem od víry a způsobují otevření se temným silám.
Rozhodneme-li se zasvětit sebe nebo druhé Panně Marii, je jis-
tě dobré si před tímto úkonem víry vykonat nějakou duchovní 
přípravu. Například se pomodlit nějakou novénu k Panně Marii, 
vykonat svátost smíření a účastnit se mše svaté. Vhodné je také 
si k tomuto zasvěcení vybrat nějaký mariánský svátek, ale není 
to nutné. Samotné zasvěcení můžeme vykonat vlastními slovy 
nebo nějakou formální modlitbou.
Zasvěcení Panně Marii je velikou pomocí pro náš život s Bo-
hem a ochranou před zlem. Vždyť Matka Boží, sama uchráněna 
od jakékoliv poskvrny hříchu, stojí od samého počátku svého 
života plně na straně Boží, a tím tedy také v přímém nepřátel-
ství vůči satanovi. Tak to vyjádřil i Jan Pavel II. ve své encyklice 

aneb Jen blázen by řekl, že náhody jsou jen náhody
Během šesti zářijových dnů jsem zažil události, které se mě do-
tkly, i když jsem jinak na „Boží náhody“ zvyklý: V neděli jsem byl 
ve Štípě nad Zlínem na pouti a večer před tím mi zavolalo ne-
známé číslo: Já jsem Josef, bratr Tvé tety, nikdy jsme se neviděli, 
ale bydlíme v Kašavě, to je kousek; chtěl jsem přijet do Štípy, ale 
zakopl jsem, chodím o holi, musíš za mnou přijet. Je mi pětase-
dmdesát a znal jsem Tvoji maminku.
Moc se mi to nehodilo, ale hlas v telefonu byl tak bodrý, naléha-
vý, hned mi tykal, tak jsem se po obědě na štípské faře omluvil 
a vydal za jménem muže, o jehož existenci jsem věděl, ale nikdy 
v životě jej neviděl. Moc hezky jsme pohovořili, jako bychom se 
znali odjakživa: fotky, rodokmeny, jména. Prostě pohoda, klídek 
(tabáček ne)... k závěru se manželka obrátila na Josefa: Hele, ty 
bys měl využít možnosti ke svátosti smíření. Josef na to: Ále co, 
nikoho jsem nezabil...
To už jsem se do věci vložil i já, paní poprosil o samotu, začal 
znamením kříže - a Josef povyprávěl věci svého života. Mluvil 
dlouho a já ho nechal. Po rozhřešení, kdy se stal čistým dítě-
tem Božím, jsme se rozloučili a já se s velkým zpožděním vrátil 
do Štípy; naštěstí to nevadilo, odpolední požehnání zvládl no-
vokněz, a já byl jsem spokojený z milé návštěvy. Mailem mi měl 
Josef poslat další fotky, rodokmeny.
Mail došel, ve středu, s omluvou, od syna: Táta dnes náhle ze-
mřel. Bylo to o svátku Povýšení svatého kříže, snad na minutu 
přesně 3x24 hodin od oné svátosti smíření. Doma, během mi-
nuty, bez vnějších potíží. Infarkt.
V sobotu jsme jej pochovali. Na pohoštění po pohřbu mi vnučka, 
která ho měla velmi ráda, a on ji, řekla, že z Londýna, kde byla 
prázdninová au-pair, odjela o pět dnů dřív, že už to u muslimské 
rodiny nemohla vydržet. Přiletěla by v den pohřbu, takhle při-
letěla den před dědečkovou smrtí a mohla mu všechno o Anglii 
povyprávět. Manželka zesnulého Josefa mi řekla, že byl u zpo-
vědi tak před dvaceti lety a že se na moji návštěvu (která z mé 
strany nebyla doposledka jistá!) mimořádně oblékl, s velkým 
předstihem čekal a pak dlouho s radostí o našem setkání mluvil; 
jen ho mrzelo, že mi zapomněl dát láhev svojí slivovice...
Já jsem se díky Josefovi setkal s patnácti bratranci a sestřeni-
cemi a jejich rodinami, "objevil" nové fajn příbuzné; po letech 
jsem se setkal s přítelem, místním farářem Jiřím, se kterým 
jsme kdysi podporovali natáčení legendárních Střípků, když šé-
foval Sekci pro mládež ve své diecézi...
A co teď? Volané číslo včetně jeho tváře, vymažte ze svýho ad-
resáře? Ne, naopak. Mé srdce si udělalo fotku.
P.S.: Tu vychlazenou láhev Josefovy výborné slivovice už mám 
doma na stole, sklenčičku na frťánek taky. Beru ji jako platidlo 
za tu životní svátost smíření. Myslím, že jsme udělali dobrý bár-
tr. Jo jo, ani kuře nehrabe zadarmo 
Boží doteky (Klávesnicí mezi nebem a zemí 2)
Obsah této knížky vyťukali do klávesnic blogeři a uživatelé křes-
ťanského komunitního webu www.signaly.cz Do knížky se vešel 
jen malý zlomek z bohatého obsahu, který tento web nabízí. Ka-
ždý zde může psát nejen různé články, příběhy, zamyšlení, ale 
také vkládat fotografie, videa, vybírat si z nepřeberného množ-
ství křesťanských akcí nebo vytvářet zájmová společenství.
Od vzniku projektu se do webu zapojilo více než 28.000 uživatelů 
a každý den signály.cz přivítají více než 6.000 návštěv.
Článek Když vás zvou, přijeďte! napsal P. Martin Holík (51 let, 
17. 9. 2011; omh.signaly.cz)Knížka bude na stolku vedle kancio-
nálu za pouhých 60 Kč. Vydalo Centrum pro mládež.

Když vás zvou, přijeďte!
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Fatimské děti František a Hyacinta
svatořečeny

Svatořečení proběhlo v sobotu 13. 5. 2017 při apoštolské ná-
vštěvě papeže Františka ve Fatimě. Tento den uplynulo 100 let 
od prvního zjevení Panny Marie těmto dětem. K významu to-
hoto dne nabízím myšlenky Mons. Stanislava Stolárika, rožňav-
ského biskupa.
Mohli bychom se obšírněji podívat na 13. květen, den zjevení 
Panny Marie, a zamyslet se nad ním jako nad dnem. Proč třinác-
tého? Vracíme se ke starozákonní knize Ester, kde se popisuje 
událost, kdy má být židovský národ za krále Artaxera vyhlazen 
z této země. A má se tak stát třináctého v měsíci Adar. Tehdy 
se celý židovský národ modlí v úzkosti a postí za záchranu. A je 
zachráněn. Proč třináctého?
Numerická exegeze Starého zákona říká, že číslo 6 je číslo člo-
věka, sobota, kdy byl stvořen člověk. Neděle - číslo 7, to je den, 
čas, kdy Bůh odpočíval. Když se sečtou tato dvě čísla, dávají čís-
lo síly záchrany pro člověka, aby se ukázalo, jaké velké je Boží 
dílo a Boží síla. Jako by Fatima podle některých vykladačů toho-
to zjevení chtěla oslovit i židovský národ.
Se zajímavou myšlenkou přichází i arcibiskup Fulton Sheen, kte-
rý vysvětluje, proč Fatima je Fatimou. Začíná poukázáním na 
Mohamedovu dceru - Fatimu, která zemřela v mladém věku 
a sám Mohamed o ní napsal, že je blahoslavená před všemi že-
nami, kromě Panny Marie. Toto napsal Mohamed. A když se za-
hledíme na území dnešní Fatimy, z dějin Portugalska se dovídá-
me, že tuto část krajiny okupovali muslimové, Maurové. Potom 
se je podařilo odtud vyhnat. V portugalském národním znaku, 
který je i na vlajce, jsou znázorněné zpět dobyté pevnosti, které 
Portugalci získali zpod nadvlády Maurů. Toto území se znovu na-
vrátilo do rukou don Goncalovi, který tehdy dostal za odměnu, 
a nebo z nějakého jiného důvodu i otrokyni, která se jmenovala 
Fatima. Jak se to stává, přeskočila jiskra a zamilovali se do sebe. 
Dříve než se vzali, Fatima se nechala pokřtít a přijala jméno 
Ouram, jméno toho města, kde byly později fatimské děti 13. 
srpna 1917 na příkaz starosty uvězněny. Manželství don Conca-
la a Fatimy však netrvalo dlouho. Vážně onemocněla a po roku 
manželství zemřela. Jeho tato ztráta tak bolela, že už nemyslel 
na další svatbu, ale vstoupil do cisterciáckého kláštera. Před tím 
ještě podle jména své manželky pojmenoval místo, které dnes 
známe jako město Fatima. Tato souvislost podle arcibiskupa 
Fultona Sheena rozšiřuje obzor fatimského poselství i pro mus-
limy. Ba jsou zaznamenány zkušenosti s tím, jak putuje socha 
Panny Marie po Africe mezi muslimskými věřícími a lidé se při 
ní shromažďují a modlí. Dále je známo, jak se v Indii opakuje to-
též a Imámové dokonce povolují modlit se fatimské pobožnosti 
před sochou Panny Marie i před mešitami. V Mozambiku se dějí 
i konverze z islámu na křesťanskou víru. Je tu naznačena naděje 

jednoty a spolužití, které bychom si přáli. Někteří však řeknou: 
je to možné, najít smír křesťanů se židy a s muslimy v dnešním 
tak rozbouřeném světě? Mohli bychom si spíš položit otázku, 
která by měla trápit nás křesťany a zvláště katolíky už sto roků: 
Umíme my sami mezi sebou najít porozumění, smír, jednotu 
a bereme vážně fatimské poselství jako takové? Kdybychom je 
brali vážně, nebyla by 2. světová válka, Rusko by nerozšířilo svůj 
vliv, nebylo by tolik zbytečných lidských obětí - víc jak 100 milió-
nů, za komunismus a 2. světovou válku. Dnes, když stojíme před 
tváří Otce, poznáváme ho, vidíme ho?
Nahlížíme do Fatimy. Ale milí bratři a sestry, je třeba ještě na zá-
věr jasně říci: Fatima není věštírna. Je to třeba zdůraznit, neboť 
někteří mohou sklouznout do této roviny a porovnávat slova fa-
timského poselství s tím, co čtou v horoskopech, co slyší od růz-
ných věštců a věštkyň. Fatima není věštírna! Fatima je poselství 
z nebe, které člověku říká: Pokud se změníš, pokud budeš činit 
pokání, pokud se budeš modlit, pokud se zasvětíš Neposkvrně-
nému Srdci Panny Marie, všechno se může změnit. Toto není 
věštírna, to je nabídka, je to poselství.

z homilie na fatimskou sobotu 3. 5. 2017 připravil 
ke 100. výročí zjevení Panny Marie Václav Chládek

o Panně Marii Redemptoris Mater: „Je postavena do samého 
středu onoho nepřátelství“ (čl. 11). Tímto zasvěcením také 
pokorně uznáváme, že jsme lidé slabí a že jsme vděčni Bohu 
za prostředky, kterými nám On sám pomáhá na naší životní 
cestě. Zasvěcení Panně Marii je možné opakovat, stejně jako je 
možné obnovovat svůj křestní slib.
Konkrétní modlitby zasvěcení Panně Marii můžete najít v sekci 
modliteb na stránkách tohoto webu viz. odkazy níže:

www.vojtechkodet.cz 
k aktuálnímu roku Fatimy vybrala Veronika Lvová

Kontakty na členy pastorační a ekonomické rady farnosti. Jed-
notlivé členy můžete kontaktovat také na níže uvedených mai-
lových adresách pokud máte nějaký dotaz, připomínku, návrh 
apod. a nechcete kontaktovat přímo faráře či kaplana.

Radim Pospíšil na členství v pastorační radě rezignoval.

Jáhni:
Petr Vrána – sirtip@centrum.cz
Jiří Dřímal - val.mez.jdrimal@seznam.cz

Členové pastorační rady:
Bohdan Mikušek - bohdanmikusek@seznam.cz 
Ladislav Denk – ladislav.denk@vahala.cz 
Karel Zavičák – zavicakk@centrum.cz 
Radek Zavičák – radekzavicak@gsl.cz 
Michal Perutka – m.perutka@gmail.com 
Eva Pupíková – eva.pupikova@seznam.cz 
Libor Tománek – libor.tomanek@cbgimpex.com 
Petra Tománková – tomankovap@centrum.cz 
Pavel Juránek – pavel.juranek@email.cz 
Josef Bučo – j.buco@deza.cz 
Václav Chládek – zabradliaschody@seznam.cz 
Naďa Gilarová – gilarova@seznam.cz 
Eliška Vahalová – eliska.vahalova@seznam.cz 
Eliška Štefková – elstefkova@seznam.cz 
Ludmila Černochová – l.cernochova@seznam.cz 
Tereza Ševčíková – tsevcikova@seznam.cz 
Ludmila Vránová - z.l.vranovi@seznam.cz 

Členové ekonomické rady:
Evžen Hlavica – ehlavica@volny.cz 
Ladislav Denk - ladislav.denk@vahala.cz 
Josef Bučo - j.buco@deza.cz
Michal Perutka - m.perutka@gmail.com

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

Mariánské informace

Fotky na str. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17 – o. Pavel
Fotky na str. 13 – Ildža Miroslav, Mgr (ředitel AD Elim ve Vsetíně)
Fotky na str. 2  – Archiv Fatimského apoštolátu
Fotky na str.7,8,9,10,11 vlevo nahoře : Archiv ZŠ Salvátor
Fotky na str. 14. a 15. Roman Albrecht (Člověk a víra)
Fotky na str. 23. a 24. Lucie Horníková a David Sís (Člověk a víra)

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Miguel Michael Lebron
Barbora Hana Šebestová
Jaroslav Václav Hošpes
Radek Štěpán Štěpán
Liliana Kateřina Štěpánová
Marek Filip Both
Marianna Faustyna Hošpes
Matyáš František Zavičák

Barbora Marie Střílková
Sofie Klaudie Pechová
Tomáš Vaněk
Radim Chaloupka
Adam Štěpán Hradil
Sofie Anna Jakšíková
Patrik Drda

Lešná
Laura Mária Tománková
Adéla Halaštová

Štěpán Martin Zátopek

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Petar Živković  Kateřina Keszeghová
 Valašské Meziříčí, Krátká 708  Valašské Meziříčí, Zašovská 238

 Lukáš Žilinský  Terezie Vančurová
 Poličná 474  Valašské Meziříčí, Podlesí 104 E

INFORMACE

Smějeme se s církví
Povídá doktor: „Pane faráři, měl byste zhubnout!“

„Já vím, já vím. Už jsem měl i nutkání začít cvičit.“
„No a jak to dopadlo?“
„Dal jsem si dvě decinky bílého a nutkání pominulo.“ 

• V sobotu 24. června 2017 se uskuteční pouť Apoštolátu Fatimy 
na Turzovku. Autobus pojede pro zájemce až na horu Živčák. 
Odjezd v 8.00 hodin od nádraží ČSAD ve Valašském Meziříčí. 
Návrat po 17.00 hodině.
• Pouť Apoštolátu Fatimy do Medžugorje je letos plánována na 
dny 15. - 21. října 2017. Přijímám přihlášky.

Václav Chládek

Aktuální informace naleznete také na farních webových strán-
kách farnost-valmez.cz
MŠE SVATÉ NA ČERVENEC A SRPEN se začnou zapisovat ve stře-
du 31. května po ranní mši svaté.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 2. ČERVNA. Po ranní i večerní mši 
svaté 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 19.45 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 – 3. ČERVNA. Ve farním kostele ve Val. 
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.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle 4. června 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 5. a 19. června 
po večerní mši svaté na faře.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 9. června v 18.30 
hodin. Zpívat bude schola.
NOC KOSTELŮ – pátek 9. června. Program je v tomto čísle ŽF 
a bude zveřejněn i na plakátech.
POUŤ DĚKANÁTU VM ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVO-
LÁNÍ – sobota 10. června na Svatém Hostýně od 16.00 hodin.
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ (Slavnost Nej-
světější Trojice) – neděle 11. června v 9.30 hodin.
DĚKANÁTNÍ POUŤ RODIN V ZAŠOVÉ – neděle 11. června.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – Boží Tělo – čtvrtek 15. červ-
na. V neděli 18. června eucharistický průvod na náměstí v 9.00 
hodin (mše svaté v 6.30, v 8.00 a v 10.00 hodin, večer v 18.30 
hodin).
MŠE SVATÁ ZA ZŠ SALVÁTOR - pátek 16. června v 18.30 hodin. 
Při mši budou zpívat děti ze ZŠ Salvátor. 
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCI – sobota 17. června.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – pátek 23. červ-
na.
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCI – sobota 24. června.
POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ: 
3. června (sobota) – pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
10. června (sobota odpoledne) – pouť děkanátu Val. Meziříčí
17. června (sobota) – eucharistický průvod na Sv. Hostýn, mše 
svatá v 8.30 hodin v Bystřici p. Host.
20. června (úterý) – pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlast-
ní posvěcení (9.00 hodin)

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Josef Adámek *25. 7. 1936 †10. 4. 2017, DD Seniorpark VM
Anna Bulínová *2. 12. 1937 †24. 4. 2017, Jeseník n. Odrou 325
Václav Holeňa *20. 1. 1934 †26. 4. 2017, Seifertova 704
Pavel Burda *23. 5. 1947 †5. 5. 2017, Juřinka 92
Marie Stromšíková *28. 10. 1934 †6. 5. 2017, Poličná 344

Lešná
Alois Rusek *9. 11. 1925 †20. 4. 2017, Krhová,Ke studánce 474
Marie Manová *7. 9. 1946 †8. 5. 2017, Lešná 115



23

Národní pochod pro život a rodinu Praha 22. dubna 2017

Farníci z Valašského Meziříčí v první linii!  Poznáte je?
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V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: 
„Kdo je vlastně největší v království nebeském?“

Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se 

neobrátíte a nebudete jako děti,
nevejdete do království nebeského.

Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten 
je největší v království nebeském.

A kdo přijme jediné takové dítě ve 
jménu mém, přijímá mne.

(Matouš 18,1-5)


