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jediná skutečná vláda nad světem.

Jan Zahradníček

Kostel a kříž v Supíkovicích, foto o. Pavel
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Upozornění pro biřmovance

Měsíc s Matkou Terezou
Výstava panelů, kterou vidíte ve farním kostele ve Valašském 
Meziříčí, tam bude jen do konce měsíce října. Dostala se k nám, 
dá se říct, náhodou. Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. Ost-
ravsko-opavské diecéze nám nabídlo tuto výstavu, když se zdá-
lo, že bude měsíc odpočívat a čekat na další kostel. Jsme za to 
vděčni. Věřím, že tento měsíc, který prožijeme s Matkou Tere-
zou při pohledu na její fotografie a krásné citáty, bude pro nás 
pro všechny přínosem. Škoda, že kostel nemůže být otevřený 
i během dne. Třeba by do něho někdo tu a tam nakoukl a vý-
stavu si prohlédl. Kdyby někdo z farníků chtěl se svými přáteli 
prožít na střídačku jeden den jako hlídka, mohli bychom kostel 
otevřít a na plakát, který visí na mříži Getsemanské zahrady, by-
chom připsali „Dnes otevřeno“. Také chci poděkovat všem, kte-
ří finančně přispěli do kasičky u sv. Terezky na toto rodinné cen-
trum. Nejde o to, že by centrum chtělo vydělat na Matce Tereze. 
Podobných výstav má totiž několik a je možné, že do budoucna 
některé z nich uvidíme i v našem kostele. Jednu z nich jsem ne-
dávno viděl ve farním kostele na Vsetíně. Byla o Benediktu XVI. 
Další je například o sv. Janu Pavlu II.

o. Pavel

Ve fotoateliéru pana Knápka v domě U dvanácti apoštolů (Kříž-
kovského ulice) si můžete vybrat a ihned nechat zhotovit foto-
grafie z biřmování. Ať už se jedná o společnou fotografii v ja-
kémkoliv formátu, či individuální fotografii, na kterou vás za-
chytil v okamžiku biřmování objektiv fotografa Honzy Peroutky. 
Uznejte, že by byla škoda tuto fotografii nemít. Prosím čtenáře, 
aby na tento článek upozornili zvláště ty biřmovance, kteří Ži-
vot farností nečtou.

o. Pavel

Prozatím jsme vydali 70 povolenek pro rok 2017. Je jasné, že 
tolik aut se za kostel nevejde. Jsem proto rád, že většina řidičů 
využívá tuto povolenku jen v naléhavých případech. Tu a tam 
se ještě najde někdo, kdo používá starou, tzn. neplatnou po-
volenku. Na nový rok 2018 budou všem, kteří mají povolenku 
na letošní rok, zhotoveny nové. V měsíci prosinci si ji může kaž-
dý řidič i se svou předtištěnou registrační značkou vyzvednout.

o. Pavel

Parkování za kostelem

Dá se říci, že tu nejdůležitější část roku už máme za sebou. Byl 
to čas mezi prvním zjevením 13. května a posledním 13. října. 
Mnozí z našich farníků byli na setkáních se sochou Panny Marie 
z Fatimy. Někteří v olomoucké katedrále, jiní na Svatém Hos-
týně. Možná, že někdo byl i na Velehradě, na Svatém Kopeč-
ku nebo ve Frýdku či jinde, rekordních 7 000 poutníků se sešlo 
na závěrečném setkání 7. října v Koclířově. Na straně 9 až 12 si 
můžete prohlédnout fotografie ze setkání na Svatém Hostýně 
a v Olomoucké katedrále. Možná uvidíte známé tváře. Fotogra-
fie byly vybrány z portálu Člověk a víra.
Ovocem Fatimy jsou především První soboty v měsíci, které 
prožíváme v duchu smíru za hříchy proti Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie. Otec arcibiskup Jan Graubner nám navrhl 

Rok Panny Marie Fatimské

devítiměsíční přípravu na obnovu zasvěcení Panně Marii při pří-
ležitosti 25. výročí vzniku České republiky. Jsem rád, že mnozí 
farníci tuto přípravu začali již první sobotou v říjnu. Ty, kterým 
se to nepodařilo, chci povzbudit, aby začali v listopadu a skonči-
li například na první sobotu v červenci po svátku sv. Cyrila a Me-
toděje. Je také možno v tomto čase prožít za sebou alespoň pět 
prvních sobot. Na tyto se vztahuje příslib Panny Marie, který 
se týká šťastné hodiny smrti a věčné spásy. Jsem rád, že se po-
dařilo najít způsob pro první soboty i ve farnosti Lešná. Každou 
první sobotu tam bude ráno růžencová pobožnost se svatým 
přijímáním. Ke zpovědi je třeba si zajít předchozí neděli nebo 
ve čtvrtek před večerní mší svatou. Nezapomeňte na další dvě 
podmínky: modlitba pěti desátků svatého růžence a 15 minut 
rozjímání o růžencových tajemstvích.

o. Pavel

Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou 
poutí do Fatimy, jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí 
vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už 
řada papežů zasvětila svět i různé národy včetně Ruska Panně 
Marii, jak si to ona přála. I my jsme jí zasvětili náš národ na Ve-
lehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993, kdy vznikla 
současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řádné 
přípravě zasvěcení národa obnovili. Čas příštích devíti měsíců 
nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény prvních sobot 
v měsíci. Zvažte, jestli právě Vy nebo Vaši farníci nepotřebujete 
dary, které Spasitel slíbil těm, kteří slaví devět prvních sobot 
v měsíci.
• „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky,
 jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
• Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání
 mé Matky.
• Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
• V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
• Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí 
 k sobě.
• Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
• Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé
 Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
• Chudým se dostane příbytku a chleba.
• Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat
 Boha, bližního i nepřítele.
• Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně
 novéna konána jinou osobou.
• Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů
 a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí 
 a láskou získají znovu křestní nevinnost.
• Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom
 nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti.
• Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné
 záhubě, ale i očistci.
• Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti 
 a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
• Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu,
 nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
• Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
• Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé
 církvi.

První soboty podle zjevení ctihodné
služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone
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Varhany u svatého Víta. Podařilo se!

• Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří
 se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návra-
 tu.
• Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale
 i v hmotných starostech.
• Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
• Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se napl-
 ní láskou.
• Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach
 nebo zoufalství je nebude trápit.
• Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného
 zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekva-
 pí.
• Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se
 odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
• Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
• Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé
 Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
• Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní
 ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
• Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví
 a v nemoci.
• Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítom-
 nost mé Matky, jakož i moji přítomnost bez zvláštních obtíží.
• Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost,
 že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to znamená: miluji jejich
 srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím
 celou jejich bytostí. – Ony poznají, že vše dobré, krásné, sva-
 té, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nit-
 ru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jedi-
 ný Bůh, jediná Láska.
• Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost
 zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
• Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně
 radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé
 Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné
 slávy.
• Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě
 snadno postupovat.

Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají 
Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že bu-
dou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce po kající 
přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské 
Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.”

Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba 
růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. rů-
žence. Svatou zpověď se smírným úmyslem stačí vykonat v týd-
nu před první sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrthodinka 
duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první 
soboty v měsíci, a ne vždy o soboty po prvním pátku. Děkuji 
všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, 
a všem ze srdce žehnám

arcibiskup Jan

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněné-
mu Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou ma-
teřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi 
přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zacho-
val čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útoči-

štěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych 
se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků 
a na smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spo-
jení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. 
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.

V uplynulých měsících proběhla sbírka na svatovítské varhany 
u sošky Pražského Jezulátka, jak ve farním kostele ve Valašském 
Meziříčí, tak i v Lešné. Chtěli jsme vybrat symbolickou korunu 
od každého občana našich farností, což se podařilo. Za farnost 
Valašské Meziříčí jsme odeslali 30 000 Kč, za farnost Lešná 
3 000 Kč. Pokud byste se setkali s někým, kdo by chtěl ještě při-
spět, všechny potřebné informace najdete na stránkách svato-
vitskevarhany.com.

o. Pavel

Rozkvetlé památky v Olomouci
Před rokem jsem otiskl několik fotografií z této akce. Říkal jsem 
si, že bych rád navštívil i další ročník. Nepodařilo se. Naštěstí 
jsem objevil na portále Člověk a víra několik hezkých fotogra-
fií. Ti, kteří mají rádi krásné věci, si mohou fotky prohlédnout 
na straně 2. Snad nám neunikne příští ročník výstavy.

o. Pavel

Láska je svorník dokonalosti.
Duch Svatý, pouto lásky a jednoty.
V tomto školním roce chceme pokračovat ve snaze, aby nám 
spolu bylo dobře. Jedná se tedy o pokračování výchovného cíle 
z předchozího roku. Jsme si vědomi, že tento úkol převyšuje lid-
ské síly a že je možné ho naplňovat jen s pomocí Boží.
Chceme proto zaměřit pozornost na třetí osobu Nejsvětější Tro-
jice, kterou je Duch Svatý. Duch Svatý je podstatná láska, láska 
mezi Otcem a Synem, láska, která byla pohnutkou pro dílo stvo-
ření, vtělení i vykoupení. Duch Svatý má být také poutem lásky 
mezi lidmi. Pomocí jeho darů můžeme přinášet ovoce. Během 
školního roku si chceme postupně připomenout všechny dary 
ducha Svatého (Iz 11,2) a také jeho plody (Gal 5,22.23).
Říjen – dar moudrosti – učíme se vytvářet správný žebříček 
hodnot
Listopad – dar rozumu – chceme se ptát, jak by na našem místě 
a v naší situaci jednal Ježíš
Prosinec – dar rady – učíme se správně rozhodovat v každo-
denních situacích i před důležitými životními kroky, například 
volba povolání
Leden – dar síly – chceme objevit nové zdroje síly, především 
pro správné morální jednání
Únor – dar umění – osvojujeme si schopnost číst o Boží moud-
rosti a moci v knize přírody a o Boží lásce v knize našeho života
Březen – dar zbožnosti – chceme objevit modlitbu jako prostře-
dek růstu vzájemné lásky mezi blízkými (rodina, třída) i vzdále-
nými (např. misijní země)
Duben – dar bázně Boží – získat vědomí, že pokora je nezbytná 
pro růst vzájemného pochopení a lásky

Duchovní rozměr ZŠ Salvátor
Výchovný cíl na školní rok 2017 - 2018
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Květen – ovoce Ducha – láska, radost a pokoj,
Červen – ovoce Ducha – trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 
tichost a sebeovládání.

kaplan ZŠ Salvátor P. Pavel Stefan

Slovo života na říjen 2017
„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kris-
tus Ježíš.“ (Flp 2,5)

Apoštol Pavel během svého pobytu 
ve vězení, kam se dostal kvůli svému 
hlásání, píše dopis křesťanské komunitě 
do Filip. Právě on tam přinesl evangeli-

um jako první. Mnozí uvěřili a zapojili se velkodušně do nového 
života a svědčili o křesťanské lásce i po Pavlově odjezdu. Tyto 
zprávy mu dělají velikou radost, proto je tento dopis Filipanům 
plný srdečnosti.
Svatý Pavel Filipany povzbuzuje, aby pokračovali na této ces-
tě a aby stále rostli jako jednotlivci i jako komunita. Připomíná 
jim proto vzor, od kterého se mají učit evangelijnímu životnímu 
stylu:

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“

Jaké je ono „smýšlení“? Jak lze poznat hluboká Ježíšova přání, 
abychom ho mohli napodobovat? 
Pavel to pochopil: Kristus Ježíš, Boží Syn, se sám sebe zřekl a se-
stoupil mezi nás. Stal se člověkem, zcela ve službě Otce, aby 
nám umožnil stát se Božími dětmi.1

Uskutečnil své poslání tím, jak prožil celý svůj život – neustále 
se snižoval ke každému, aby se setkal i s tím nejmenším, nej-
slabším, nejistým, aby ho opět zvedl a dal mu pocítit, že je ko-
nečně milován a že je spasen, ať již šlo o malomocného, o vdo-
vu, cizince nebo hříšníka.

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“

Abychom v sobě poznali a rozvíjeli Ježíšovo smýšlení, poznejme 
nejprve v sobě přítomnost jeho lásky a sílu jeho odpuštění. Pak 
se podívejme na něj a osvojme si jeho způsob života, který nás 
pobízí k tomu, abychom otevřeli srdce, mysl i náruč, a tak mohli 
přijímat každého takového, jaký je. Vyvarujme se každého od-
suzování druhých a nechme se obohacovat tím pozitivním, kte-
ré je v tom, koho potkáme, i když jsou tato pozitiva skrytá pod 
nánosem bídy a chyb, takže by se nám mohlo zdát, že hledáním 
v tomto nánosu „ztrácíme čas“.
Nejsilnější Ježíšovou charakteristikou, kterou si můžeme osvojit, 
je nezištná láska, vůle dát se k dispozici druhým s našimi většími 
či menšími schopnostmi, abychom odvážně a konkrétně budo-
vali pozitivní vztahy v každém prostředí, v němž se nacházíme. 
Znamená to také umět čelit těžkostem, nepochopení i rozdílům, 
a to v duchu mírnosti a s přesvědčením, že najdeme cestu dia-
logu a svornosti.

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“

Chiara Lubichová, která se celý život řídila evangeliem a zakou-
šela jeho sílu, napsala: „Následovat Ježíše znamená pochopit, 
že náš křesťanský život má smysl tehdy, když žijeme pro druhé, 
když vnímáme svůj život jako službu bratřím. Pokud ho celý za-

ložíme na tomto základě, uskutečníme to, co Ježíšovi leží nejvíc 
na srdci. Budeme žít jádro evangelia. A budeme opravdu bla-
hoslavení.“2

Letizia Magri

1 Srov. Gal 4,6: „A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého 
Syna, Ducha, který volá: ,Abba, Otče!’“ Též Jan 1,12: „Všem, kdo ho přijali, dal 
moc stát se Božími dětmi.“
2 Ch. Lubich, Beati quelli che si amano a vicenda (Blahoslavení ti, kdo se navzá-
jem milují), Città Nuova, 26 (1982), 6, s. 43.

zŠ salvátor
Úspěch našich žáků na sportovním dnu na CZŠ a MŠ ve Zlíně

Těsně po uzávěrce minulého čísla Života farností jsme se ve ško-
le dozvěděli další radostnou zprávu v souvislosti s reprezentací 
našich žáků. V pátek 15. 9. se vybraní žáci zúčastnili sportov-
ního dopoledne na Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně u příležitosti je-
jich oslavy Dne církevních škol. Děvčata (Kristýnka Žilinská 7., 
Jana Žilinská 9., Marie Olejníková 9., Petra Mikulová 9., Pav-
la Rethyová 9., Bětka Vránová 9., Veronika Štefková 7., Ester 
Vančurová 8., Anička Skýpalová 8. a Adélka Komendová 7.) 
soutěžila ve vybíjené a kluci (Matěj Kubját 8., Lukáš Křenek 8., 
Jakub Kořístka 8., Radek Marušák 8., Vojtěch Palát 9., Tomáš 
a Zdeněk Hoffmanovi 9.) hráli fotbal – obojí probíhalo na hřišti 
Salesiánského střediska Dona Bosca. O vítězství v turnajích se 
obě školy rozdělily: Naše děvčata bez jediné porážky zvítězila 
a kluci pak po skvělém výkonu prohráli až v posledním zápa-
se s místními deváťáky a obsadili krásné 2. místo. Počasí všem 
přálo, a i když to zpočátku vypadalo na déšť, nakonec se vybra-
lo a všichni si sportovní zápolení užili. Poděkování patří všem 
organizátorům – učitelům CZŠ ze Zlína. Děkujeme za pozvání 
na turnaje a těšíme se na další společné akce obou církevních 
škol.

J. Krupa
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Školní klub v zámku Kinských

Když si někdy naplánujete návštěvu dopravního hřiště, ale po-
časí nevydrží a spustí se déšť dřív, než plánovala předpověď po-
časí, pak máte dvě možnosti: buď se vrátíte do školy s určitým 
zklamáním, nebo si cestou vymyslíte náhradní program. A tak 
šikovně to vymyslela paní vychovatelka Eva Vránová:
V úterý 19. září jsme s 20 dětmi ze školního klubu chtěli pů-
vodně jít na dopravní hřiště, ale rozpršelo se, a tak jsme mís-
to toho navštívili Muzeum regionu Valašsko v zámku Kinských. 
Prohlédli jsme si výstavy, které jsou zde ke zhlédnutí - výstava 
živých hub, činnost hasičského záchranného sboru v minulosti, 
výstava skla a gobelínů a historických kočárků. Také jsme moh-
li být hosty historického biografu a podívat se na krátké čer-
nobílé dokumenty z dávné i nedávné minulosti našeho města 
a regionu - např. dokument o proměnách náměstí ve Valašském 
Meziříčí nebo o řece Bečvě. Nakonec jsme měli komentovanou 
prohlídku zámeckých pokojů, která se nám velmi líbila a odchá-
zeli jsme plni dojmů a nových poznatků. A na dopravní hřiště 
půjdeme někdy příště.

M. Krupová

Klíčování pro 2. ročník

Žáci druhého ročníku se dne 3. října zúčastnili akce, která byla 
určena právě druhákům a konala se v Městské knihovně. Nes-
la název: Klíčování. Během programu děti hledaly, co je klíčem 
k poznání. Přišly k závěru, že je to právě znalost abecedy, která 
jim ve slovech dává poznat významy, a tak mohou pomocí knih 
porozumět mnoha skutečnostem na celém světě.

L. Černochová

Loutkoherecké divadlo ve školní družině

Ve čtvrtek 5. října k nám do družiny zavítalo divadlo z Hradce 
Králové se svým loutkohereckým představením „Africká po-
hádka“. Hlavní postavu tvořil známý cestovatel doktor Emil 
Holub, který svým vyprávěním provázel děti životem afrického 
kontinentu. Vtipnou formou se děti dozvěděly něco zajímavého 
o Africe. Smyslem celého představení bylo poukázat na důleži-
tost kladného vztahu k přírodě a její ochraně. Pohádka se nám 
moc líbila. Děti zpívaly, prožívaly dobrodružnou cestu s „dokto-
rem Holubem“, smály se, ale také odpovídaly na otázky herců. 
Na konci bylo představení odměněno obrovským potleskem.

L. Karolová

Mše svaté s prosbou za naši školu

Jako v minulém školním roce budou i letos pokračovat pravi-
delné mše svaté s prosbou za naši školu vždy jeden pátek v mě-
síci. První sloužil o. Slavo Ordoš v pátek 22. září. Při mši svaté 
zazpívaly děti z naší školy, které doprovodili na nástroje Honza 
Štěpán, Jindřich Vrána, Michal Perutka a paní vychovatelka Eva 
Vránová. Následující mše svatá s prosbou za ZŠ Salvátor je plá-
novaná na 20. října.

Beseda o Holocaustu

V úterý 26. září uvítali žáci VII. a VIII. třídy vzácného hosta, paní 
Michaelu Vidlákovou. Tato velmi vitální dáma přišla dětem vy-
právět o svých zážitcích z období 2. světové války. Zejména o de-
portaci celé její rodiny do ghetta v Terezíně. I přes svůj pokročilý 
věk (80 let) sugestivně a zajímavě přiblížila žákům toto velmi 
smutné období v našich dějinách. Děti pozorně naslouchaly vy-
pravování o neuvěřitelných situacích, okamžicích či „náhodách“, 
díky kterým unikla několikrát smrti. Potom zahrnuly paní Vidlá-
kovou svými četnými dotazy. Beseda byla velice poučná.

Přespolní běh

Ve středu 27. září se naši běžci zapojili do soutěže v přespol-
ním běhu. Akce se konala v parku u zámku Kinských. Družstvo 
starších žáků ve složení Vojtěch Palát 9., Martin Štefka 9., Ště-
pán Savko 9., Metoděj Perutka 8., Honza Masař 9. a Matěj 
Kubját 8. obsadilo 7. místo ze 13 družstev a o něco mladší žáci: 
Jindřich Vrána 7., Václav Trusina 7., Honza Chudý 6., Radek 
Marušák 8., Jakub Fojtík 6. a Tobiáš Pupík 6. vybojovali krásné 
2. místo a postup do krajského kola v Bystřici pod Hostýnem. 
To se konalo v následujícím týdnu, 5. října. Za velmi nepříznivé-
ho počasí hoši statečně bojovali, ale na stupně vítězů nedosáhli. 
I tak zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci školy.

Zájmové kroužky na naší škole

Naše škola nabízí v tomto školním roce rekordní počet kroužků, 
do kterých se děti mohly během prvních zářijových dnů přihlá-
sit. Rádi bychom vám postupně jejich činnost i na stránkách Ži-
vota farností představili. Mezi ty kroužky, do kterých se hlásí 
hodně dětí, patří turistický kroužek.
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První výprava turistického kroužku

Děti z turistického kroužku se nescházejí během školního týdne, 
ale vždy jednou za měsíc v sobotu s přihlédnutím k předpovědi 
počasí. Vedoucí kroužku naplánují trasu taky podle toho, kde 
turisté už byli nebo nebyli, nebo i volí místa, která stojí za to 
navštívit vícekrát. Někdy se děti vypraví dál, potom jedou kus 
cesty vlakem nebo autobusem, někdy jdou pěšky přímo od ško-
ly. 29. září se uskutečnil první výlet turistického kroužku. Cílem 

byl hrad Helfštýn. Vyjeli jsme ráno v 7.43 vlakem do Lipníka nad 
Bečvou, přímo z nádraží pak vede turistická značka až na hrad. 
Na hradě nám průvodce vyprávěl o historii hradu a přidal také 
informace o současných akcích, zejména o kovářských slavnos-
tech na hradě, a taky o plánech a záměrech s další rekonstrukcí 
hradu. Počasí bylo skoro letní, bylo krásně slunečno, a tak jsme 
si to náramně užili. Výletu se zúčastnilo 29 žáků, 6 dospělých 
a 1 batole. Kdo máte chuť, přidejte se k nám .

J. a M. Krupovi

Zájem o kroužek anglického jazyka
V tomto školním roce zaznamenáváme nebývalý zájem o krou-
žek anglického jazyka. Ve škole tak pracují celkem čtyři skupiny 
kroužku AJ (pro 8. a 9. ročník, 6., 7., a 1. ročník). Kroužky vedou 
paní učitelky S. Medveďová a K. Hoferová (1. ročník). Je to pri-
ma, že děti mají chuť a zájem se v komunikaci v cizím jazyce 
zdokonalovat.

Čtení v MŠ
Čtenářskou gramotnost a zájem o čtení podporujeme pro-
střednictvím kroužku Zájmové čtení, který vede paní učitelka 
V. Masopustová a v rámci kterého chodí žáci číst malým dětem 
do mateřské školky na ulici Kraiczova. Než děti po obědě při 
odpočinku usnou, poslechnou si pěknou pohádku. Určitě je to 
výborná zkušenost a děkujeme paní ředitelce MŠ Blance Kadle-
cové za vstřícnost.

Dřevařský kroužek
Ve spolupráci se SPŠS ve V. M., zastoupenou zástupcem ředi-
telky školy pro odbornou praxi Mgr. Miroslavem Barabášem, 
jsme domluvili pro naše žáky možnost docházky do dřevařské-
ho kroužku, vždy v úterý po vyučování, do budovy odborného 

výcviku na Vrbenské ulici. Těšíme se na první výrobky a věříme, 
že děti získají mnoho užitečných praktických dovedností.

Kroužek matematiky a českého jazyka pro deváťáky
Tradičně na podzim zahajují přípravu na přijímací zkoušky žáci 
IX. třídy v kroužku matematiky a kroužku českého jazyka pod 
vedením učitelek J. Komoňové a A. Zgabajové. Čas letí jako 
voda a i když se to dnes nezdá, doba do zkoušek uběhne jako 
nic. A pamatujte: štěstí přeje připraveným! 
(O dalších kroužcích budeme informovat příště.)

Mezinárodní den ochrany zvířat
Ve středu 4. října jsme si ve škole připomněli patrona opuště-
ných, nemocných a týraných zvířat – sv. Františka z Assisi. V den 
výročí jeho úmrtí se slaví Mezinárodní den ochrany zvířat též 
známý jako Mezinárodní den zvířat či Světový den zvířat. Naše 
letošní téma bylo: domácí mazlíčci. Děti mohly přijít v převle-
cích, maskách nebo mohly mít namalované „zvířecí obličeje“. 
Po dohodě s třídní paní učitelkou mohly děti výjimečně přinést 
do školy taky své domácí mazlíčky. Před vyučováním jsme se 
sešli společně, abychom si řekli některé zajímavosti ze života 
domácích mazlíčků, ty měly jednotlivé třídy určeny předem 
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(křeček, morče, akvarijní rybky, suchozemská želva, pískomil, 
užovka červená, osmák degu, andulka, králíček). Nevěřili bys-
te, kolik toho děti o svých mazlíčcích znají. Některá zpracování 
byla ukázková a jsou ke zhlédnutí na školní nástěnce. Během 
velké přestávky děti na chodbě vystavily přinesené mazlíčky. 
Středem zájmu byli králíčci a morčata. Děti si rády pohladily 
i koťátko. Nejpozoruhodnější ovšem byla strašilka. Děti se do-
zvěděly mnoho zajímavostí o domácích mazlíčcích a měly pes-
třejší vyučování. 

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Počasí přálo žákům IV. třídy, kteří při podzimní návštěvě do-
pravního hřiště zahájili svou přípravu na splnění průkazu cyk-
listy. Testy a jízdu budou vykonávat na jaře, až se všechno po-
řádně naučí. Druhá návštěva dopravního hřiště je čeká v říjnu. 

Úspěch našich recitátorů
V sobotu 7. října se naši vybraní žáci zúčastnili recitační soutěže 

„Svatováclavská réva“. Tato soutěž se koná každoročně v Kop-
řivnici. Letos se zúčastnili: Mikuláš Perutka 2., Terezka Vránová 
2., Maruška Hellerová 3., Vojtěch Heller 6. a Anežka Hellerová 7. 
Naši žáci byli velmi šikovní a získali dvě cenná první místa: Voj-
těch Heller a Maruška Hellerová. Maruška Hellerová navíc zís-
kala putovní pohár pro absolutního vítěze! Velká gratulace!

Prevence aneb „Hasík“
V pátek 6. 10. navštívila žáky II. a VI. třídy paní Ing. Anna Hu-
bová z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Přišla 
žáky poučit v oblasti protipožární ochrany, povídání prokládala 
promítáním na interaktivní tabuli. Besedy byly velmi poučné 
a zajímavé a děti se dověděly mnoho nového o práci hasičů. 

Magda Krupová (všechny neautorizované texty)
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Socha Panny Marie Fatimské v katedrále v Olomouci 24. září 2017 (foto: Člověk a víra)
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Socha Panny Marie Fatimské na Hostýně 30. září 2017
(foto: František Ingr a Milena Machálková – Člověk a víra)
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Biskupské svěcení P. Antonína Baslera a P. Josefa Nuzíka - Olomouc 14. října 2017
(foto: Pavel Langer, Dominik Novák, Miroslav Novotný, František Ingr – Člověk a víra)
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Charita Valašské Meziříčí
Střípky z Charity Valašské Meziříčí

Začátek nového školního roku v Klubu Zefe-
rino
Začal nový školní rok a v Zeferinu se rozeběhly 
vzdělávací aktivity. Děti si dělají domácí úko-
ly a prohlubují své dovednosti ve čtení, psaní 
a počítání. Nejmladší děti si zopakovaly roční 
období, dny v týdnu, hodiny, mláďata domá-

cích i lesních zvířat atd. Starší zase trénovaly vyjmenovaná slo-
va, slovní druhy a slovní úlohy z matematiky. Při každé příleži-
tosti se věnujeme tréninku čtení a porozumění textu.
Novinkou Klubu je taneční dílna Zuzky Frydrychové. Od října 
bude dílna probíhat pravidelně vždy v pátek v odpoledních ho-
dinách v prostorách Klubu Zeferino. Děti se seznámí s břišními 
a indickými tanci. Vyzkouší si tanec s vějířem nebo křídly, naučí 
se improvizovat a snít při hudbě. Už teď se těší, že zvládnou 
i jednoduchou choreografii, kterou pak představí veřejnosti.
V úterý 19. září 2017 se v Zeferinu uskutečnil výtvarný 
workshop. Veronika Kačová a její kamarád Mirek (v rámci orga-
nizace AMNESTY INTERNATIONAL ) seznámili děti se základními 
principy kresby a malby zátiší. Devět dětí si vyzkoušelo nama-
lovat zátiší s ovocem. Po počátečním načrtnutí obrysů se z vel-
kých papírů vynořila červená jablka, žlutohnědé banány, žluté 
citrony, hrozny a švestky. Výtvory našich mladých výtvarníků 
poputují na výstavu dětských výtvarných prací, kterou organi-
zuje Amnesty International v Brně.

Edita Krejčí, Vedoucí Klubu Zeferino

Den otevřených dveří v Zastávce
Ve středu 4. 10. 2017 se v Nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež „Zastávka“ otevřely dveře široké veřejnosti. V tento 
mimořádný den si tak kdokoli mohl prohlédnout prostory naší 
sociální služby a seznámit se s jejím chodem. Návštěvníci měli 
možnost si při vstupu vyplnit krátký dotazník a zjistit tak, zda by 
se sami mohli stát klienty Zastávky. Mohli se také zapojit do vě-
domostních kvízů a zúčastnit se akčních živých her v prosto-
rách zahrady. Během této akce se promítala video prezentace 
o činnosti služby a další zajímavé spoty, které přibližovaly naši 
cílovou skupinu. Celým dnem provázelo hudební vystoupení, 
o které se postarali hudebníci z řad našich klientů.

Pavla Koláčková, vedoucí NZDM Zastávka

Deset let se SASankami
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 slavily naše SASanky (Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi) 10leté výročí svého založení. Oslavy 
probíhaly po celý den.
Studenti Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí 
měli možnost vyslechnout přednášku PhDr. Jeronýma Klimeše, 
Ph.D., který k nim hovořil na téma „záludnosti vztahů“. U stu-
dentů mělo toto téma velký ohlas. Dr. Klimeš ten den přednášel 
ještě jednou, a to v místních prostorách Muzejního a galerijního 
centra. Široká veřejnost měla možnost vyslechnout jeho před-
nášku na aktuální téma „rozvody a rozchody“. I tato přednáška 
se setkala s kladným ohlasem, což dokazovalo velké množství 
dotazů ze strany posluchačů.
Oslavy sociálně aktivizační služby pokračovaly i na náměstí. 
Ve stánku byly připraveny propagační materiály služby a pra-
covnice SAS odpovídaly lidem na položené otázky. Jedním 
z podporovatelů akce byla kavárna Café Tucan, kde probíhal 
program pro děti. Ty měly možnost si nechat namalovat na ob-
ličej obrázek nebo si zahrát jednu z mnoha her, které pro ně 
byly připraveny. Ve stejných prostorách se konala také poslední 
akce oslav, a to komorní koncert meziříčské kapely DOCUKU.
Jsme velmi potěšení podporou cca 250 lidí z odborné i laické 
veřejnosti, kteří s námi naše výročí oslavili.
Tímto také děkujeme všem, kteří pomohli oslavy SASanek 
uskutečnit, věnovali nám svůj čas, prostory, techniku i peníze 
na podporu této služby.
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Národní potravinová sbírka na podporu Centra sociálně – ma-
teriální pomoci

5. ročník projektu Národní potravinové sbírky, jehož snahou je 
upozornit veřejnost na plýtvání potravinami, které mohou po-
sloužit potřebným, letos zapojuje oproti roku 2016 více než 90 
dalších obchodů. V sobotu 11. listopadu tak bude možné přijít 
do celkem 750 prodejen (395 obchodů partnerských řetězců 
a 355 prodejen drogerií). Zakoupit a darovat trvanlivé potraviny 
a drogistické zboží lze v prodejnách Tesco, Globus, Penny Mar-
ket, Kaufland, Albert, Lidl, BILLA, Makro a ve všech drogeriích 
dm markt a ROSSMANN. 

Přijďte darovat!
Jakým způsobem udělat dobrý skutek a pomoci lidem, kteří 
nemají dostatek prostředků na nákup základních potravin, (se-
nioři, matky samoživitelky, pěstounské rodiny a další potřební)? 
V den sbírky stačí přijít v době od 8 do 20 hodin do vybraných 
obchodů, nakoupit trvanlivé potraviny nebo drogerii a ode-
vzdat je přímo na místě do nákupního koše dobrovolníka s lo-
gem sbírky. 
Na podporu Charity Valašské Meziříčí - Centra sociálně-mate-
riální pomoci (CSMP) bude sbírka probíhat v místním Kauflan-
du v sobotu 11. listopadu od 8 do 20 hodin. Vysbírané trvan-
livé potraviny a drogerie pak poputují přímo do Centra, poté 
budou předány potřebným lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci.
O pomoc CSMP může požádat člověk, jehož příjmy jsou na nebo 
pod hranicí životního minima a který řeší nečekané nezbytné 
výdaje. Nebo člověk, který se vlivem různých okolností dostal 
do nečekané tíživé životní situace (požár, povodně, nečekaná 
ztráta zaměstnání…). Bezplatná potravinová pomoc je posky-
tována na základě sociálního šetření a jen po nezbytně nutnou 
dobu.

Národní potravinová sbírka je organizována platformou Byz-
nys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravino-
vých bank, NADĚJÍ, Armádou spásy a Charitou Česká republika. 
Na realizaci sbírky se podílí také řada neziskových organizací 
a více než 4000 dobrovolníků.
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Aktuální slovo
(dokončení promluvy P. Petera Nižníka, vojenského kaplana, 
z minulého čísla ŽF)
A co naše manželství? Řekli bychom, že to všechno se týká mla-
dých lidí. Lidí, kteří vstupují do života. Lidí, kteří prožívají své 
snoubenecké období, kdy ještě jen nacházejí cestu k sobě. Ano, 
opravdu, tam bychom měli opravdu něco dělat, aby do našich 
manželství vstupovali lidé s pravou hodnotou lásky. Neboť vstu-
pují do manželství s hodnotou žádostivosti těla, ale ne s hodno-
tou lásky a to se potom ukazuje na těch mladých rozpadajících 
se manželstvích po půl roku, po roku, po dvou, kdy žádostivost 
těla vyprchá, změní se a není tam postoj lásky. A manželství už 
neexistuje, neumí spolu fungovat.

Tam možná, ano, řekli bychom, tam bychom měli věnovat svou 
pozornost, o tom bychom měli mluvit, možná bychom měli 
opravdu něco udělat proto, abychom se vrátili k těm prvot-
ním hodnotám, kdy chlapec a děvče v tom období poznávání 
se, v snoubeneckém období, neřeší žádosti těla. Řeší poznávání 
života sebe navzájem: „Jsem opravdu ten, který chce celý svůj 
život odevzdat tobě, abych tě udělal šťastnou? Jsi ty opravdu ta, 
která chceš celý svůj život darovat jemu, abys jej udělala šťast-
ným? Jsi ten, který chceš celý svůj život pracovat na tom, abys ji 
přivedl ke spáse, anebo ty jeho přivedla ke spasení?“
Ale přece jen přejdu k rodinám, k manželství. V manželstvích 
často také nevidíme čistotu. Mnozí z vás pracujete na různých 
pracovištích. A možná na pracovištích, kde je větší kolektiv, kde 
je hodně lidí, kde se navzájem všichni vnímáte, sdílíte, pracuje-
te, řešíte problémy... A tam také jsme poznamenaní, my muži 
i ženy, svou žádostivostí. Nemocnou, nezdravou žádostivostí, 
kdy muž zapomíná na to, že doma ho čeká milující manželka 
a děti, a kde zase žena, možná ve snaze být stále okouzlující 
a tou, která dokáže svým šarmem ženy zaujmout vždy někoho 
jiného a nového a zapomíná na to, že doma má muže, který 
udělal všechno proto, aby vytvořil zázemí domova, postaral se 
o existenci rodiny, o společný rodinný život.
Pohled, který mají muži na jiné ženy, často není pohledem bra-
trské, sesterské lásky, lásky Kristovy. Ženy, které mají někdy 
pohled na muže, možná ve své práci, možná někde jinde, ne 
vždy mají pohled na toho muže, pohled jen bratrské, sesterské 
lásky, lásky Kristovy. A přitom Pán Ježíš sám říká: „Pokud se muž 
žádostivě podívá na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ Žá-
dostivost naší mysli, ve které máme vědomý úmysl žádostivosti 
po někom, se v nás naplňuje v tomto hříchu. Tento hřích, o kte-
rém mluví sestra Lucie, je hřích, který mimořádně silným způ-
sobem v dnešní době ovládá životy mnoha manželství, mnoha 
rodin, mnoha mladých lidí. Ovládá, doslova ovládá životy lidí. 
A ďábel přesně tento hřích využívá jako mocný nástroj na to, jak 
ničit obraz Boha v nás a v našich rodinách.
Ne, nemluvím nyní o tom, že když dámy, potkáte nějaké kolegy 
nebo známé, máte odvrátit tvář a rozběhnout se opačným smě-
rem pryč. Ne, pánové, nemluvím o tom, že když nyní zpozoru-
jete nějakou dámu, máte odvrátit zrak a rozběhnout se opačně. 
Ani náhodou.
Čistota srdce se odvíjí od našeho velmi blízkého a důvěrného 
vztahu s Kristem. A to je to, čím jsem začal na úvod - svatostí, 
ke které máme den co den dospívat, na které máme den co den 
pracovat, na svatosti, která je hlubokým a důvěrným vztahem 
s Kristem. To je celoživotní cesta, každodenní cesta. Je to vztah, 
který se odvíjí, vyvíjí, tvoří v každé sekundě mého života.
Jsme povoláni a v dnešním evangeliu jsme výrazným způsobem 
slyšeli o tomto povolání Matouše, následovat Krista, tedy stát 
se svatým, zanechat celý ten svůj starý způsob života a vstoupit 
do nového života s Ním. To je povolání, ke kterému dnes tebe 
volá Kristus - zanechej celý svůj dosavadní způsob života a po-
suň ho ještě dál, na ještě bližší, ještě důvěrnější vztah s Kristem. 
Je to nové povolání, které ti dnes Pán dává. Povolání, ve kterém 
máš očistit všechny své vztahy, které vstoupily do tvého života. 
Očistit je.
A zde bychom řekli, a možná by mi někdo tak protiřečil: „Pane 
faráři, to už se nedá. Ano, možná jsem troufale, něco lehkováž-
ně vpustil do svého života, ale to se už nedá.“
Dá. Matouš, o kterém jste dnes slyšeli, šel určitou cestou a po 
dlouhou. Ale když potkal Ježíše, byl rozhodný a jednoznačný 
a vydal se na cestu s Ním. Dokonce ještě v ten den, jak jste 
slyšeli, když seděl v jeho domě za stolem, přišli mnozí celníci 

Příroda mluví a truchlí

Během prázdnin jsem navštívil Rýmařov a zde se setkal se svý-
mi bývalými farníky (viz str. 19). 14. září se do Rýmařova vypra-
vila naše ZŠ Salvátor na tradiční pouť na začátku školního roku, 
jak jste se mohli dočíst v minulém ŽF. Slavili jsme mši svatou 
v rýmařovské kapli V lipkách a nakonec jsme prošli křížovou 
cestu v Rudě u Rýmařova. Na fotce nejsou prvňáčci, kteří nás 
čekali u poutního kostela Panny Marie Sněžné. Neuvidíte ani 
deváťáky, kteří se vtipně schovali za ostatní děti.

o. Pavel

Pozdrav z Rýmařova a do Rýmařova

foto: o.Pavel
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Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Julie Janošková
Aneta Pavlicová
Martin Machciník

Šimon Kubját
Daniel Lukáš Králík
Ryan Matouš Martišek

Lešná
Sofie Ludmila Pavelková 

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

Foto na str. 1, 17, 19, 20 o. Pavel
Foto na str. 2, 9 až 14 - fotografie z portálu Člověk a víra
Foto na str. 5 až 8 - archiv ZŠ Salvátor
Foto nas str. 15, 16 - archiv Charita Valašské Meziříčí

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Josef Hrabovský *10. 11. 1957 †7. 9. 2017, Poličná 481
Antonín Plesník *23. 5. 1937 †7. 9. 2017, Tolstého 1138
Ing. Břetislav Mikoláš *19. 1. 1954 †10. 9. 2017, Orlová-
Lutyně, F.S.Tůmy 1206
Marie Zetková *10. 10. 1929 †12. 9. 2017, Jarcová 198
Ludmila Zajícová *16. 6. 1946 †20. 9. 2017, Písečná 1161
Anežka Kudlová *27. 2. 1925 †20. 9. 2017, Smetanova 602/23
Miroslav Křetinský *22. 5. 1929 †20. 9. 2017, Zašovská 169
Lubomír Farkaš *4. 2. 1960 †28. 9. 2017, Bludovice
Ing. Zdeněk Juchelka *26. 2. 1933 †4. 10. 2017, Písečná 1160
Stanislav Folta *19. 5. 1930 †5. 10. 2017, Poličná 7
Vlasta Poupěová *8. 1. 1940 †6. 10. 2017, Dvořákova 3

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Lubomír Křenek  Miroslava Čapková
 Poličná 342  Na Šištotě 275
 Aleš Pernický  Klára Trusinová
 Zašovská 174  Zašovská 174

Lešná

 Daniel Růžička  Gabriela Popelová
 Krhová 405  Krhová 405

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových 

stránkách: farnost-valmez.cz

ZMĚNA ČASU – v noci ze soboty 28. na neděli 29. října. První 
večerní mše svatá ve Valašském Meziříčí v 17.30 hodin bude 
v neděli 29. října. V Lešné budou od listopadu večerní mše svaté 
ve všední dny začínat v 16.00 hodin.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – středa 1. listopadu. Mše svaté 
ve Valašském Meziříčí budou ráno v 6.30 a v 8.00 hodin, večer 
v 17.30 hodin, v Lešné v 16.00 hodin.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – čtvrtek 2. lis-
topadu. Mše svaté budou ve Valašském Meziříčí ráno v 6.30 
a v 8.00 hodin, v 15.00 hodin (v kapli na hřbitově), večer v 17.30 
hodin. V Lešné v 16.00 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 3. listopadu. Výstav Nejsvětější svá-
tosti po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční 
tichá adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 4. listopadu. 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. Ja-
kuba v Krásně. 
MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ KLIENTY CHARITY – pondělí 6. listo-
padu v 16.00 hodin v kapli na hřbitově.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 6. a 20. listopadu 
po večerní mši svaté.
VARHANNÍ FESTIVAL – 3. koncert – úterý 7. listopadu v 18.00 
hodin ve farním kostele. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 10. listopadu 
v 17.30 hodin. 

KONCERT NAŠÍ SCHOLY – neděle 12. listopadu v 15.00 hodin 
ve farním kostele.
SETKÁNÍ HNUTÍ MODLITBY MATEK – pondělí 20. listopadu 
po večerní mši svaté na faře.
MŠE SVATÁ ZA ZŠ SALVÁTOR – pátek 24. listopadu v 17.30 ho-
din.

a hříšníci a stolovali s Ním. Ještě v ten den se setkal s jinými 
hříšníky a celníky. Navzdory tomu ale milosrdenství Boží a láska 
vstoupily do jeho domu. A bylo to něco úplně nového, krásného 
a fantastického. Boží milosrdenství je nepředstavitelné.
A skrze toto povolání ti dnes Bůh říká: „Já chci s tebou začít 
nový vztah. Chci ho začít s tebou, chci ho začít ve tvém manžel-
ství, chci ho začít ve tvé rodině. Nový vztah čistoty.“
Mějme odvahu. Přesně tu odvahu, která nám často chybí. Při-
jmout Pánovo slovo jako nádherné vyznání lásky a nabídku, kte-
rá může změnit celý náš život. Ale pro to, abychom mohli začít 
nový život, musíme začít pokáním. Pokud tedy chcete zanechat 
starého člověka, obléci si člověka nového, je důležité to začít 
právě skrze pokání. Protože pokání je ten nový moment začát-
ku života s Kristem. Pokání, které nás přivede k pokoře a skrze 
pokoru k lásce.
K té čisté a Boží lásce. A tehdy celé naše rodiny mohou pochopit 
co znamená, když se Bůh dotkne života člověka, celé naše ro-
diny mohou pochopit, zažít, zakusit, jaká je mocná, uzdravující 
Pánova láska, a celé naše rodiny mohou najít opět cestu k Eu-
charistii, protože i Matouš s Pánem stoloval. I nás dnes v této 
chvíli Bůh zve, abychom s Ním vytvořili společenství při tomto 
oltáři, aby nám dnes mohl nabídnout Eucharistii, která bude 
pro nás uzdravující, potěšující, proměňující. Bude pro nás po-
krmem, který z nás udělá úplně nové lidi. Nové manžely, nové 
manželky, čisté chlapce a čisté dívky. Čistá manželství, ve kte-
rých budeme zvláštním způsobem cítit přítomnost Boha. Amen.

(k zakončení jubilejního roku Fatimy se souhlasem autora při-
pravil Václav Chládek)
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Pozdrav z Rýmařova a do Rýmařova (viz str. 17, foto: o. Pavel)
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Pozvedám své oči k horám, odkud mi nadejde pomoc?

Pomoc mi přichází od hospodina, který stvořil nebe i zemi (ž 121,1n): 


