listopad 2018 | číslo 9 |

ž i vo t
fa r n o s t Í

občasník
pro farnosti
Valašské Meziříčí a Lešná

z obsahu

Milion dětí se modlí růženec 3-4
Báseň stařenky 6
Salvátor v Senátu 9-10

V čas úzkosti, v čas podmračený,
ať, Pane, jedno jsme,

Cena sympatie 2018 11
Ekumenická bohoslužba 17. listopadu 15-16
Bohoslužby o Vánocích 2018 17

čas naděje je neproměnný,
před tebou stojíme.
(Petr Eben Truvérská mše, foto o. Pavel, Velká Lhota)

V čas jásavý, v čas projasněný, ať, Pane, jedno jsme, čas naděje je neproměnný, před tebou stojíme.
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Valašská Bystřice – Spina, foto: o. Pavel

Co dělat?
Kdysi dávno jsme se v literatuře učili o dílech ruských klasiků
a myslím si, že hned dva nebo tři nazvali svá díla rusky: Što
dělať? Byly to úvahy na aktuální témata se snahou zaujmout
praktický postoj k událostem, které právě začínaly měnit Rusko
a svět.
Dnes žijeme v době, kdy se svět velice mění a podle zdravého lidského rozumu i mnohaletých tradic tyto změny k ničemu
dobrému nevedou. Jaký postoj bychom k těmto změnám měli
zaujmout my křesťané?
Mnozí vidí různé hrozby, které ohrožují společnost, tradiční rodinu i jednotlivce. Je třeba být na stráži a bít na poplach. Pak
udělat všechno pro to, abychom některým změnám zabránili
a průběh událostí, pokud je to možné, s pomocí Boží zvrátili.
Vždyť Bůh je přece na naší straně. Mohou se tak množit různé
formy protestů a někdy i radikálních gest a je možné najít spojence, kteří nabízejí politický program zaměřený proti těmto
změnám. Co na tom, že tyto strany mají s křesťanstvím velmi
málo společného. Tento postoj se dnes mnohým věřícím jeví
jako jediný správný. Dovolím si však trochu polemizovat.
Jako věřící se musíme nejdříve ptát, co nám říká v Evangeliu Ježíš a jak tuto skutečnost interpretuje církev, která je sloupem
a oporou pravdy (1. Tim 3,15). Jinými slovy se můžeme ptát,
proč Ježíš církev založil.
Evangelium má svůj vrchol a finále: Ježíš posílá apoštoly do celého světa a sesílá jim na pomoc Svatého Ducha. Tato mise
má pozitivní ráz: hlásat všem lidem bez rozdílu dobrou zprávu
o Boží lásce, která je silnější než smrt. Bůh miluje všechny lidi
a chce je zachránit. Nejdůležitější poslání církve je tedy evangelizace. Na druhém místě je pak milosrdenství. Církev se učí
vidět Ježíše v těch nejubožejších, i v těch, kteří si to vůbec nezaslouží. Celý poslední soud podle Matoušova evangelia bude
probíhat podle zásady: co jste udělali anebo neudělali pro ty
nejposlednější, to jste udělali (neudělali) pro samotného Ježíše.
Nejde tady především o organizovanou profesionální sociální
práci, ale o skutky milosrdenství v běžném každodenním životě.
Pán Ježíš z tohoto pohledu nebuduje církev jako nedobytnou
pevnost, která má hájit některé zásady ve veřejnoprávním
prostoru a připravovat se na to, aby nás pekelné brány nepřemohly. Posílá nás jako ovce mezi vlky, abychom druhým hlásali radostnou zvěst a docela konkrétně jim pomáhali. Z tohoto
pohledu je zajímavý text Matoušova evangelia, ve kterém Ježíš
říká Petrovi: Ty jsi skála, na té skále zbuduji svou církev a brány pekelné ji nepřemohou (….). Na první pohled tato koncepce
vzbuzuje dojem, že církev skutečně má být nedobytnou pevností, která v dnešním světě jako poslední bude hájit správné
zásady mezilidského soužití a rodinného života. I když je tento
překlad tradičně přijímán, dovolím si upozornit na jeho úskalí,
která odhaluje překlad Jeruzalémské bible. Tam stojí: „Na této
skále zbuduji svou církev a brány pekla před ní neobstojí.“ To
úplně mění úhel pohledu. Církev zde není prezentována jako
nedobytná tvrz, která se jen brání, ale je poslána, aby šla a aktivně vyvrátila a rozbila brány pekla. Nemáme se tedy jen bránit,
ale vyjít jakkoliv zranitelní a skrze hlásání radostné zvěsti a konkrétní pomoc rozbíjet pekelné brány a tak vyrvat peklu duše,
které má prozatím ve své moci ďábel.
Z toho prakticky vyplývají především dvě věci:
1. Pokud by se církev jen vymezovala vůči některým skupinám
lidí ve společnosti, třeba i cestou zachování či změn určitých
zákonů, jak může potom těmto lidem účinně a s láskou hlásat

radostnou zvěst o Boží lásce a vítězství Ježíše Krista nad smrtí.
Obávám se, že to po některých střetech, často emocionálně vyhrocených na obou stranách, už není možné. Jakkoliv máme ty
nejlepší úmysly a chceme hájit velmi důležití hodnoty.
2. Pevně věřím, že v tom má naprosto jasno i papež František.
Chce církev, která přistupuje ke každému člověku především
jako nositelka Boží lásky, která nesoudí, ale chce pomoci. Tou
největší pomocí je samotná Boží láska, která je rozdávána skrze
hlásání radostné zvěsti evangelia. Ruku v ruce jde s tím konkrétní pomoc všem lidem, kteří se ocitli v jakékoliv nouzi a strádání.
Ať už jsou to nemocní, lidé bez domova, uprchlíci, přistěhovalci
a další. Síla církve je především v tom, že má mentalitu Beránka,
který může na svou dobrotu a pokoru doplatit. Tuto cestu nám
ukázal Beránek Boží Ježíš Kristus, který svou největší prohrou
dosáhl naprostého triumfu. A tento triumf skrze církev má v dějinách pokračovat. Proto je třeba, abychom papeži Františkovi
naslouchali, podporovali ho, a také se modlili na jeho úmysly.
o. Pavel

24 dětí se modlí růženec
Než si přečtete článek o akci Milion dětí se modlí růženec
a k tomu přiložené svědectví o zázraku sv. Alfonsiny, chci se
s vámi podělit o jeden velice krásný a silný zážitek. V měsíci říjnu mluvím s dětmi v náboženství o modlitbě růžence. A před
hodinou navrhuji, abychom se pomodlili jakýsi mini růženec.
Na samém začátku růžence je „ocásek“, na kterém jsou jedna
velká kulička a za ní tři malé. Modlíme se na nich jeden Otčenáš a tři Zdrávasy: za víru, naději a lásku. Dětem navrhuji, aby
se modlily tento nejkratší růženec. Když jsem to navrhl třeťákům na začátku hodiny, někteří byli nespokojeni s tak krátkou
modlitbou a začali se domáhat toho, abychom se pomodlili růženec celý. K mému velkému překvapení se k těmto prosbám
přidávala postupně celá třída. Nechápal jsem: „Vy byste se, děti,
opravdu teď chtěly pomodlit celý růženec?“ „Ano, ano,“ ozývalo se. „Neděláte si legraci?“ Na tvářích těchto dětí bylo vidět, že
to myslí zcela vážně. Když jsem pomyslel, že bych už ráno měl
tuto svou každodenní modlitbu „odmodlenou“, začala se mi
tato myšlenka čím dál tím více líbit. Nicméně jsem si vzpomněl
na demokratické zásady, ve kterých jsou vychovávány děti
na naší církevní škole, a nechal jsem je o této iniciativě hlasovat. Kromě jedné holčičky, zvedli ruku všichni žáci. Nemyslím si,
že by tato žákyně nebyla dostatečně zbožná, ale je natolik svědomitá a ví, že hodiny náboženství jsou především proto, abychom se něco nového naučili. Proto jsem to plně respektoval
a jako kompromis jsem navrhl modlitbu jednoho desátku. Děti
se ochotně přihlásily a deset z nich říkalo nahlas první polovinu
modlitby Zdrávas Maria. I tak to byla pro mne pomoc. Během
dne jsem se domodlil čtyři zbývající desátky. No, řekněte sami:
Nemáme na naší církevní škole úžasné žáky? Pán Ježíš nám dospělým k tomu dodává: Nebudete-li jako děti, jistě nevejdete
do Božího království.
o. Pavel

Milion dětí se modlí růženec - dopis
Milí přátelé,
všichni zažíváme znepokojivou politickou situaci ve světě, která
v nás budí vážné obavy. Už dávno nejde jen o čistě národní kon-
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flikty. Mnohé oblasti světa se podobají sudu se střelným prachem, z něhož se může lehce rozhořet vojenský konflikt.
Co můžeme dělat v této situaci my křesťané, třebaže nezastáváme vedoucí pozice v politice? Učitel Církve sv. Jan Zlatoústý
by nám řekl: „Modlící se člověk drží ve svých rukou kormidlo
světových dějin.“
Papežská nadace „Kirche in Not - Pomoc trpící Církvi“ nás proto
stejně jako v předchozích letech zve k celosvětové modlitební
iniciativě Milion dětí se modlí růženec. Všichni rodiče, učitelé
a vychovatelé jsou zváni, aby se 18. října v 9.00 hod. (nebo v jinou vhodnou dobu) modlili spolu s dětmi růženec za jednotu
a mír ve světě. Na mnohých místech se v tuto dobu na půl hodiny dokonce přeruší vyučování. Tuto modlitební akci zahájilo
několik dospělých v roce 2005 ve Venezuele, důvěřujíce slovům
svatého otce Pia: „Když se bude milion dětí modlit růženec, svět
se změní.“ Tímto způsobem se téhož dne v říjnu – v růžencovém měsíci – sjednotí v modlitbě nejen milion, ale několik milionů dětí na celém světě, aby tak trochu víc přitáhly nebe na naši
zem. Vždyť sám Pán řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přicházet
ke mně, neboť takovým patří nebeské království“ (Mt 19, 14).
Jak často se už potvrdilo, že zvlášť modlitba dětí má velkou
moc! Jedním z takových příkladů byl i ohromující zázrak, o němž
jsme psali v dopise adresovaném dětem. Tento zázrak se stal
na přímluvu svaté Marie Alfonsiny Ghatta 14. dubna 1886
v městě Jaffa ve Svaté zemi a je přesně podložený výpověďmi
očitých svědků. 12letá Nousseira Habib spadla při vytahování
vědra s vodou do hluboké nádrže. Přestože se už zdálo, že je vše
ztracené, sr. Maria Alfonsina se začala spolu s ostatními dětmi
úpěnlivě modlit růženec a prosila o záchranu života této dívky.
Po zázračné záchraně malé Nousseiry konvertovala celá její rodina ke katolické víře a ona sama až do konce života vydávala
svědectví o síle modlitby svatého růžence.
Kde neuspělo žádné lidské úsilí a námaha, tam díky modlitbě
růžence dětí a jejich učitelky svaté Marie Alfonsiny zasáhl sám
Bůh. Dokázali bychom i my dnes projevit stejnou víru, jakou
prokázala tato sestra, a povzbudit i naše děti ke společné modlitbě za mír ve světě?
Kéž by i Vám darovala Panna Maria odvahu a nadšení ke spolupráci na této modlitební iniciativě, která jistě přinese ovoce
míru a jednoty.
Kardinál Mauro Piacenza, prezident
P. Martin M. Barta, duchovní asistent

Milion dětí se modlí růženec 2018

14. dubna 1886 se událo cosi neuvěřitelného. V tento den pomáhala 12letá dívka Nousseira Habib při čištění kamenné dlažby v přístavbě domu řeholních sester. Tehdy tam ještě neměli
tekoucí vodu, jak to máme my, proto malá Nousseira musela
pokaždé chodit ke studni a vodu nabírat vědrem visícím na laně.
Zpočátku šlo všechno dobře, ale po chvilce už holčička neměla
dost sil a plné vědro ji stáhlo do nádrže hluboké 8 metrů. Sestra
Kateřina, která to viděla, hlasitě volala o pomoc, ale až za deset minut přišli muži, kteří spustili lano do studny. Dívka se sice
dvakrát vynořila na hladinu, ale byla už v bezvědomí, a proto se
lana nedokázala chytit.
Mezitím již u studny byli plačící rodiče malé Nousseiry a obyvatelé vesnice. Stejně jí ale už nikdo nedokázal pomoci. Sestra Marie Alfonsína hned svolala do kostela děti, které byly u ní, a před
Nejsvětější svátostí se s nimi začala modlit růženec.
Společně a z celého srdce prosili Pána Ježíše o záchranu své kamarádky. Potom sestra Marie Alfonsína utíkala zpět ke studni,
prodrala se přes houf lidí a hodila do nádrže svůj růženec. Nahlas přitom zvolala: „Královno růžence, zachraň toto dítě a pomoz nám v naší velké nouzi!“ Přítomní se jí vysmívali a křičeli:
„Dívka se utopila, vždyť téměř hodinu leží na dně nádrže.” Ale
sestra Marie Alfonsína se nedala odradit, znovu odešla k dětem
do kostela a pokračovala v modlitbě růžence.
Mezitím u nádrže zůstala sestra Kateřina. Ona také věřila, že
Panna Maria může u Boha vyprosit všechno. Proto spustila vědro ještě jednou až na dno. Najednou se lano pohnulo. Když
sestra s pomocí muže vedle něj začala vědro vytahovat, představte si, co se stalo: Nousseira stála ve vědru s růžencem kolem krku! Jako kdyby se nic nebylo stalo, objala svou učitelku
a vyprávěla: „Když jsem byla ve vodě, cítila jsem, jak na mě padl
jasně zářící růženec a jak se mi ovinul kolem krku a ruky. Nádrž
byla najednou plná světla. Ve vodě jsem se cítila tak dobře jako
na pohovce. Pak jsem viděla u otvoru nádrže mnoho lidí a nějaký hlas na mě zavolal: ,Chyt’ se lana!‘ Chytila jsem se ho a jsem
venku celá a zdravá.“
Sestra Kateřina ihned běžela do kostela a sestře Marii Alfonsině, která se tam ještě stále modlila, řekla o zázračné záchraně
děvčátka. Když sestra Marie Alfonsina vyšla z kostela, natěšená
Nousseira jí šla vstříc a řekla: „To, co jsem viděla v cisterně ozářené růžencem, mě naplnilo nepopsatelným štěstím! Je mi jen
líto, že mě z ní tak rychle vytáhli.“
Nousseira se od té doby denně spolu se sestrami modlila růženec a všem vděčně vyprávěla o své zázračné záchraně.
Děkujeme za vaši modlitbu!

Milé děti!
Dnes se na vás opět obracíme s prosbou o vaši pomoc. Určitě
všechny dobře víte, že ve světě je mnoho válek, sporů, hladu
a bídy. My dospělí už často nevidíme žádné východisko. Ale vy
můžete pomoci více než kdokoliv jiný!
Když jednou Pán Ježíš žehnal dětem, učedníci je odháněli, aby
odešly. Ale Pán Ježíš to nedovolil a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří nebeské
království!“ Pán Ježíš dal vám, dětem, obzvláštní moc, abyste
mu modlitbou pomohly porazit zlo ve světě. Proto vás i letos
znovu zveme, abyste se spolu modlily růženec a vyprošovaly
mír ve světě. Růženec má totiž velkou moc. Když se ho modlíte,
držíte se ruky Panny Marie a ona společně s vámi dokáže vyprosit u Pána Ježíše skutečné zázraky! To uvidíte i na následujícím
příkladu ze života svaté Marie Alfonsíny z Palestiny.
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Svatá Alfonsina
Už několik roků si na svátek všech svatých losujeme jednoho
světce, který se může stát naším novým přítelem, pomocníkem
a vzorem. Někdo si vytáhne velmi známého světce, někdo takového, jehož jméno ještě nikdy neslyšel. Obojí má smysl. Někomu Pán Bůh touto cestou připomene, že má křestního nebo
biřmovacího patrona, kterého zanedbává. Jiný se může dovědět něco úplně nového a bude ho to doprovázet celý život. Jsou
farníci, kteří vám vyjmenují celý několikaletý seznam těchto
vylosovaných svatých. Jsem rád, že se to už u nás stalo tradicí.
Přiznám se, že jsem letos nelosoval. Zvláštní cestou jsem se ale
setkal se světicí, která mě může zvláště v tomto roce inspirovat a provázet. Nejdříve jsem o ní uslyšel při ranní modlitbě
v pondělí na ZŠ Salvátor. Paní učitelka přečetla příběh, který je

i v tomto čísle Života farností a připravila tím děti na akci Milion
dětí se modlí růženec. Příběh je o sv. Marii Alfonsině Ghatta,
který mě velmi zaujal. Proč, to popíši za chvíli. O mocné přímluvě téže světice byl také článek na straně 17 v minulém čísle Života farností. Říkal jsem si, že to určitě není náhoda.
V roce 2015 jsem byl v Římě na svatořečení sv. Miriam od Ježíše ukřižovaného, které také říkáme Malá Arabka. Současně
s její kanonizací byly ještě prohlášeny za svaté čtyři další řeholní
sestry. Přiznám se, že jsem o žádné z nich nic nevěděl. Jediná
věc, která mi utkvěla v paměti, byla, že jedna z nich žila také
ve Svaté zemi. Pokusil jsem se alespoň zběžně seznámit s životopisem těchto nových světic a kromě Malé Arabky jsem si
zapamatoval jen sv. Alfonsinu. Když jsem pak v roce 2015 byl
v Izraeli a skoro 10 dnů pobýval v Jeruzalémě, vzpomněl jsem
si i na ni. Vždyť ona tady někde musela žít, v Jeruzalémě také
zemřela a určitě zde bude v některém kostele její hrob. Od řeholních sester Brigitek, u kterých jsem bydlel, jsem si zjistil část
Jeruzaléma i ulici, kde je zmíněný kostel. Nebylo to snadné najít. Po dlouhém bloudění jsem konečně kostel našel. Jenže ten
byl zamčený. Co teď? Zvonil jsem na zvonky kláštera a bylo mi
umožněno do kostela vstoupit a u hrobu sv. Alfonsiny jsem se
mohl docela dlouho modlit úplně sám. Co jiného než růženec.
V kostele byla také možnost zakoupit si za symbolickou cenu
některé materiály o životě a poslání sv. Alfonsiny. Samozřejmě
v angličtině. Něco málo z toho jsem pochopil a uvědomil si, že
to byla opravdu výjimečná žena: zakladatelka kongregace Sester Nejsvětějšího růžence z Jeruzaléma a vychovatelka dětí
a mládeže. No a tuto světici mi teď po třech letech Pán připomněl, docela výrazným způsobem. Když mi to všechno došlo,
už jsem si ani lísteček s novým světcem z krabičky nevytáhl.
Jednak by tam Alfonsina ještě nebyla, jednak už to nebylo ani
potřeba. Říká se, že to nejsme my, kdo si losujeme nebo volíme
svaté jako ochránce a přímluvce, ale že to jsou spíše oni, kdo
nás hledají a vedou nás. Stojí za to mít takových přátel několik.
Pak je možné zažít i zázraky.
o. Pavel

Báseň stařenky
Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné v Ashludieově nemocnici poblíž Dundee ve Skotsku. Personál nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi a tak se jim
líbila, že ji opsali a báseň pak putovala po celé nemocnici a dál.
Báseň stařenky
Poslyšte, sestro, když na mne hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.

Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti.
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat po paměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
    
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu... teď už MĚ uvidíte.

Slovo života na listopad 2018
„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší
můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu
a budu jíst u něho a on u mě.“ (Zj 3,20)
Kolikrát slýcháme někoho klepat na naše
dveře? Může to být listonoš, soused, kamarád našich dětí, ale i někdo neznámý…
Co bude chtít? Je rozumné otevřít a nechat do domu vejít někoho, koho dobře neznáme?
Přesto nás toto Boží slovo z knihy Zjevení vyzývá k přijetí nečekaného hosta.
Pisatel této knihy, která je pro křesťany velmi poučná, zde mluví
ke starobylé církvi v Laodiceji jménem Pána Ježíše, jenž zemřel
a vstal z mrtvých z lásky ke všem lidem.
Mluví zde s autoritou, která vyplývá z této lásky; chválí, usměrňuje, zve k přijetí mocné pomoci, kterou se sám Pán chystá nabídnout tomuto společenství věřících, pokud bude připraveno
poznat jeho hlas a „otevřít mu dveře“.
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„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře,
k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě.“
Dnes, stejně jako tehdy, je celé křesťanské společenství zváno
k tomu, aby překonalo strach, rozdělení, falešné jistoty a nechalo Ježíše přijít. On k nám totiž denně přichází v různých „šatech“: v každodenním trápení, v těžkostech s vlastní soudržností, ve výzvách významných životních rozhodnutí, přichází ale
především s tváří bratrů a sester, které na své pouti potkáváme.
Toto Slovo je také osobní výzvou k tomu, abychom se s Ježíšem
na chvilku „zastavili“, jako to děláme s dobrým přítelem, v tichu
večera, u téhož stolu; na chvilku vhodnou k dialogu, který vyžaduje naslouchání a otevřenost.
Ztišení je podmínkou k tomu, abychom poznali a naslouchali
Jeho hlasu, Jeho duchu, který je jako jediný schopen odblokovat
naše strachy a přimět nás, abychom otevřeli dveře svého srdce.
Chiara Lubichová vypráví jednu svou zkušenost: „Musíme
v sobě všechno umlčet, abychom v sobě objevili hlas Ducha.
A tento hlas musíme vyjmout, jako bychom zachraňovali diamant z bláta: očistit jej, vystavit jej a ve vhodnou chvíli jej darovat, protože je to Láska a Láska se musí dávat: je jako oheň,
který v kontaktu se slámou nebo něčím takovým hoří, jinak
uhasíná. Láska v nás musí růst a překypovat.“1
Papež František říká: „Duch Svatý je dar. (…) vstupuje do nás,
takže neseme užitek, abychom jej pak mohli dát druhým. (…)
Proto je dílem Ducha Svatého decentralizace našeho já, abychom se otevřeli pro ,my’ společenství: dostáváme, abychom
dávali. My sami nejsme středem: jsme nástrojem tohoto daru
pro druhé.“2
„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře,
k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě.“
Ve vzájemné lásce typické pro evangelium mohou být i křesťané jako On a s ním svědky této Boží přítomnosti v běhu dějin
a také v naší době.
V přílivu uprchlíků na hranicích někteří slyší klepání na vlastní dveře. Delia vypráví: „Jednoho teplého nedělního odpoledne jsem viděla sedět před mou kavárnou na chodníku mnoho
maminek s dětmi, které plakaly hladem. Pozvala jsem je dál
a vysvětlila jsem jim, že dám zadarmo najíst dětem. Matky se
styděly, protože neměly peníze, ale když jsem naléhala, přijaly.
Rozneslo se to pak jako tam-tamem a dnes je to kavárna pro
uprchlíky, většinou muslimské. Mnoho z nich mi říká „mamma
africa“. Moji předchozí zákazníci se postupně vytratili. A tak se
z místnosti určené pro hry seniorů stala herna pro děti, kde si
mohou kreslit a hrát, s malým přebalovacím pultem pro miminka, aby si maminky trochu oddechly, anebo se herna někdy
mění na učebnu italštiny. Z mé strany to nebylo nějaké zvláštní
rozhodnutí, ale prostě nutnost neobrátit se zády. Díky uprchlíkům jsem se seznámila s mnoha lidmi a organizacemi, které mě
podporují a pomáhají mi, abych se udržela. Kdybych měla začít
znovu, udělala bych to zas. Pro mě je důležité dávat!“3
Všichni jsme zváni, abychom otevřeli Pánu, který tluče, a vyšli
s ním k těm, kteří jsou kolem nás.
Sám Pán si v našich životech udělá svou přítomností místo.
Letizia Magri
Ch. Lubichová, Lo Spirito Santo è l‘Amore (Duch Svatý je Láska), 12. září 1949,
in Collegamento CH, červen 2006.
2
Papež František, generální audience, Řím, 6. června 2018 (vlastní překlad).
3
In Città Nuova online, 7. března 2018 e in Collegamento CH, 16. června 2018.
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ZŠ Salvátor
Je naše škola mladá nebo stará?
Když se řekne, že Salvátor je nejmladší školou v našem městě,
zní to docela jinak, než když oznámíte, že naše škola je zde už
čtvrt století. Z tohoto pohledu můžeme mluvit o úctyhodném
věku školy Salvátor. 25 let je totiž první číselný údaj, který můžeme spojit se slovem století.
Je opravdu zázrak, že naše škola vznikla a že je tady již tak dlouho. Přes velmi skromné začátky (pouhé tři třídy v různých budovách škol), nepříznivé povětrnostní podmínky, určité personální
problémy, stále existujeme a rodiče své děti na naši školu přihlašují. Není to samozřejmé! Vzpomeňme, že na počátku jsme
měli několik tříd s malým počtem žáků.
25. výročí by pro nás mělo být především důvodem k děkování.
Již na mši svaté na počátku školního roku připomněl pan ředitel,
že naše výročí slavíme v roce 70. narozenin otce arcibiskupa
Jana Graubnera. Ten při příležitosti svého jubilea v olomoucké
katedrále citoval zesnulého kardinála Vlka. Někdo ho navštívil
několik dnů před smrtí a ptal se ho: „Pane kardinále, mohu pro
vás něco udělat?“ Pan kardinál odpověděl: „Pomozte mi děkovat Bohu.“
Stejnými slovy bych se chtěl obrátit na všechny přátele školy:
„Pomozte nám děkovat. Určitě najdeme nejméně 100 000 důvodů k vděčnosti. Skrze modlitbu chvály a díků se mohou rozptýlit temnoty a mračna, která nejen naši školu ohrožují. Svatá
Terezie z Lisieux říká, že když za něco Pánu Bohu děkujeme, on
už posílá z nebe další milosti a dary. Jak by bylo krásné, kdybychom i budoucnost školy vybudovali na pevném základě, kterým je vděčnost.
o. Pavel
„Šachy do škol“ – šachový turnaj
V sobotu 20. října se tři žáci z naší školy, Tomáš Kabeláč, Pavel
Petrovický a Maxim Bořuta zúčastnili turnaje pořádaného každoročně stavební firmou 1. Vasto, spol. s r.o. Vsetín. Tento první
letošní šachový turnaj se konal v Karolínce a přijelo na něj okolo
80 dětí. Naši šachisté se umístili uprostřed výsledkové listiny.
Žáci si z turnaje odvezli mnoho herních zážitků a nových zkušeností z černobílých šachovnicí.
J. Krupa
Třídíme odpad
V pondělí 22. 10. 2018 navštívili naši třeťáci ekocentrum, kde
pro ně měla paní Jitka Dvorská připraven naučný program o třídění odpadů. Hravou formou se děti učily třídit odpad do jednotlivých barevných kontejnerů, dozvěděly se, k čemu slouží
sběrný dvůr, které materiály se dají znovu využít a které ne.
Děti dále zjistily, co je pro přírodu nejvíce nebezpečné a z jakého důvodu, co je to recyklace a proč má vlastně smysl třídit
odpad. Třeťáci neudělali vůbec ostudu a za své vědomosti si
právem vysloužili pochvalu. Tak držme palce, aby své znalosti
uplatnili nejen při hře, ale hlavně v každodenním životě, aby se
naší Zemi konečně blýskalo na lepší časy…
P. Mikešová
Mše svatá za zaměstnance školy
V úterý 23. října odpoledne prožili zaměstnanci školy společně mši svatou, kterou sloužil o. Pavel v kostele. Vzácné chvíle
spojení s Trojjediným Bohem během mše svaté i při následném
setkání s duchovním slovem na faře bylo velkou posilou pro
všechny. 				
M. Krupová

Galaxie - Zlín
V pátek 26. 10. 2018 jsme vyjeli se školní družinou a klubem
na již tradiční výlet do zábavního parku Galaxie Zlín. V hojném
počtu 46 dětí jsme odpoledne dorazili do vytouženého cíle.
Děti se rozutekly ke všem možným atrakcím, které Galaxie nabízela. S nadšením a zvesela skotačily na různých trampolínách,
navštívily vesmírnou nafukovací loď s otevírací palubou, s rychlostí blesku prolézaly bludištěm a sjížděly tobogán či jiné adrenalinové skluzavky. Ve dvojicích si také vyzkoušely jízdu na vesmírných motorkách, jejíž dráhu plnou záludných zatáček zvládli
všichni s přehledem. Radost a spokojenost z výletu v nás nadále
zůstává.
L. Karolová, E. Vránová

Oslava 100. výročí vzniku ČSR
V pátek 26. října, den před podzimními prázdninami, během
kterých jsme si v neděli 28. 10. připomněli 100. výročí vzniku
Československé republiky, jsme měli ve škole mimořádný den.
Sešli jsme ráno společně na chodbě, jako se scházíme na modlitbu, a připomněli jsme si významné výročí, o kterém se mluvilo
ve všech sdělovacích prostředcích. Děti byly v ten den oblečeny
v barvách trikolory a nechyběly ani státní vlajky. Společně jsme
se pomodlili modlitbu za vlast z Kancionálu a poslechli jsme si
původní československou státní hymnu. Ve všech třídách probíhalo projektové vyučování. Paní učitelka dějepisu Soňa Medveďová připravila pro ostatní kolegy materiály a náměty pro náplň
hodin. Paní učitelka Petra Mikešová vyrobila a přivezla do školy
krásný věnec, který byl panem ředitelem položen k památníku
T. G. Masaryka, kam se během dopoledne vypravily všechny
třídy. Paní zástupkyně vytvořila dvě nástěnky z fotografií žáků
a zaměstnanců školy, kteří se zapojili do prázdninové fotosoutěže „Krásy naší vlasti“. Výsledný celoškolní projekt složen

z prací žáků všech tříd je vystaven ve škole. Je důležité, aby žáci
měli povědomí o našich státních svátcích a událostech, které
k nim patří, tak věřím, že si díky prožitkům tohoto dne říjnový státní svátek – Den vzniku samostatného československého
státu – budou pamatovat.
M. Krupová

Oprava střechy v VII. a II. třídě
Během podzimních prázdnin proběhla nutná oprava částí střechy ve II. a VII. třídě, jelikož po silných deštích na přelomu září
a října zatékala voda již nejen do míst nainstalovaných svítidel, ale prosakovala skrz stěnu a kapala na podlahu. Díky panu
Ing. Vanduchovi z MěÚ a pověřeným pracovníkům se podařilo
tuto nemilou situaci, nahlášenou na konci září, opravit. Děkuji také panu školníkovi L. Sulovskému a paní uklízečce L. Žnivové za mimořádný úklid, který se v úterý po opravě protáhl
do pozdních večerních hodin, aby mohla vůbec začít v těchto
třídách po podzimních prázdninách výuka.
M. Krupová
Páťáci v dílnách na Vrbenské
Ve středu 31. 10. se žáci páté třídy účastnili projektu „Sdílené dílny“ na SPŠS. Při výrobě hlavolamu si vyzkoušeli řezání
a obrušování dřeva, ti šikovnější si zkusili i práci s vrtačkou. Práce se dřevem všechny moc bavila a ukázalo se, že naši páťáci
jsou opravdu zruční! Některým se podařilo hlavolam i vyřešit.
V. Masopustová
1. 11. Slavnost Všech svatých
Ve čtvrtek 1. listopadu jsme prožili společně s farností na mši
svaté Slavnost Všech svatých. Pan farář nás vyzval k cestě
za svatostí, vysvětlil nám, jak se liší slavnost, svátek, památka
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a nezávazná památka a připomněl některé svaté, které slavíme
jako slavnost (sv. Josef, sv. Václav), svátek (sv. Vavřince), nebo
jako památku. Po mši svaté si každý mohl vybrat z košíčku jméno některého ze svatých, se kterým můžeme prožít celý další
rok až do 1. listopadu 2019.
Večerní mše s prosbou za naši školu
V pátek 9. 11. večer jsme při mši svaté ke cti Ducha Svatého a se
svátkem Posvěcení lateránské baziliky prosili také za naši ZŠ Salvátor. Písňový doprovod ke mši obstaral školní pěvecký kroužek pod vedením Evy Vránové. Děkuji i všem dalším dospělým
pomocníkům za hudební doprovod a zpěv: Jindřichu Vránovi,
Michalu Perutkovi, Dorce Perutkové a Kamči Krupové, Honzovi Štěpánovi a našemu letošnímu absolventu Šimonu Přádkovi.
Pan farář kázal o Trojjediném Bohu. Děti hezky zpívaly a nakonec dostaly pochvalu o. Pavla za nacvičení písně „Obeta srdca“.
M. Krupová

Turistická výprava
Když jsme plánovali třetí turistickou výpravu, dlouho jsme zvažovali, zda dětem dát nebo nedat lístečky s informacemi, předpovědi počasí na tuto roční dobu nebývají optimistické. Ani
ve snu nás nenapadlo, jak hezké počasí může být, když jsme
nakonec v sobotu 10. listopadu na túru vyrazili. Ráno bylo nebe
vymetené, jak to máme rádi třeba v létě a na autobusovém nádraží se nás sešlo tolik, že jsme na chvíli propadli obavám, zda
nás vůbec všechny autobus vezme... Po napínavé cestě autobusy jsme pak s lehkostí stoupali z rožnovské Pindule k našemu
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cíli: na Velký Javorník. Nádherné vyhlídky, které se nám otevíraly cestou po vrstevnici, nás vybízely k fotografování. Na hoře
jsme se občerstvili, odpočinuli si a vystoupali na 26 m vysokou
rozhlednu. Potom jsme se vydali na zpáteční cestu do Veřovic,
odkud jsme do Valašského Meziříčí jeli vlakem. Byl to moc pěkný výlet!
M. a J. Krupovi
Sv. Martin
Letos si parlament na svátek sv. Martina připravil úpravu divadelního představení Legenda o sv. Martinovi pro děti z DS Rybičky. Rekvizity a pomůcky si opět žáci sami nachystali a v pondělí 12. listopadu zahráli divadlo dětem. Za milé vystoupení byli
pozváni na svačinku. Společně vždy chutná líp.
M. Krupová
Šesťáci v knihovně
V úterý 13. 11. navštívili žáci VI. třídy knihovnu. Tématem přednášky byl autor moderních knížek pro děti Petr Nikl a jeho práce. Žáci měli možnost seznámit se s tvorbou tohoto všestranného umělce, který své knihy taky ilustruje. Verše Petra Nikla se
zdají někdy nesmyslné, nebo jako prosté dětské říkanky (Zlatí
hadi zlatě kadí), ale i v nesmyslech se může skrývat smysl. Navíc
si velmi krásně pohrává se slovíčky. V podobném duchu vypracovávali i žáci svůj pracovní list.
J. Krupa

Vzdělávání pedagogů
Během své práce, zejména ve chvílích volna, se pedagogičtí pracovníci vzdělávají a rozšiřují si poznatky z oblastí, které
ovlivňují jejich práci. Navštěvují různé semináře, školení nebo
přednášky. Také v říjnu tomu tak bylo. Vedení školy je např. zapojeno do projektu CKP (Centrum kolegiální podpory) a spolu
s dalšími zapojenými školami (ZŠ Kašava, CZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice, Integra Vsetín) se pravidelně každý měsíc setkává nad
nejpalčivějšími problémy provozu škol, vyměňují si zkušenosti,
podporují se a inspirují. Pan učitel Krupa se ve škole věnuje mezinárodní spolupráci mezi školami (v minulém čísle ŽF jste mohli
číst o projektu Erasmus+), a tak byl vybrán na setkání, kde se
řešily další možnosti mezinárodní spolupráce. Setkání se uskutečnilo 12. – 14. 10. ve francouzském městě Lille. Paní učitelka
Černochová se zúčastnila Katechetického kongresu v Třešti. Výchovná poradkyně a metodička prevence J. Komoňová se zúčastnila všech školení ohledně metodiky preventistů, novinek
ve vyhláškách a doporučení v této oblasti, paní učitelka Masopustová rozšířila své znalosti na školení Škola v cloudu. Paní
vychovatelka Vránová se nechala inspirovat na semináři „Jak

na hudebku“ a na tvořivé dílně pořádanou OPTYSem v Novém
Jičíně, což využije i při práci ve školním klubu. Zástupkyně školy
se 15. 11. seznámila s plánovanými novinkami, stávajícími problémy a novými strategiemi ve školství obecně na konferenci
Školství 2019 v Praze. Ředitel školy se 14. – 16. 11. zúčastnil
Konference ředitelů všech církevních škol ve Žďáru nad Sázavou.
M. Krupová

akcí Lampionový průvod se svatým Martinem (11/ 2017). Tento
počin zaujal porotu natolik, že byl vybrán do TOP 10 ze všech
přihlášených škol. Skvělé! Pro žáky to ale znamenalo ještě práci
navíc: natočit během října 2018 krátké video s maximální délkou
80 vteřin o své práci a taky o tom projektu. Parlamenťáci dali
hlavy dohromady, aby sepsali scénář a domluvili si vše potřebné. S natáčením profesionálního videa jim pomohl pan Zimák,

Úspěch našich sportovců
V pondělí 12. 11. se konalo okrskové kolo ve florbalu starších
žáků. Naši školu reprezentovali: Jakub Kořístka, Vojtěch Skýpala, Jakub Hutyra, Matěj Kubját, Radek Marušák, Matyáš Mucha,
Lukáš Kořístka a Jan Chudý. Po dobrém výkonu obsadili chlapci
krásné 3. místo! Gratulujeme!
Pišqworky
Ve čtvrtek 15. 11. se tři vybraná družstva žáků z 8. a 9. ročníku zúčastnila soutěže Pišqworky, která proběhla na OA ve Valašském Meziříčí. Hry tohoto typu rozvíjejí myšlení, schopnost
strategie, předvídavost a pohotovost. Družstvo VIII. třídy postoupilo do druhého kola, kde ovšem narazilo na starší a zkušenější žáky z 3. ročníku střední školy. Nevadí, může to vyjít příště,
a hlavně si myslím, že každá zkušenost tohoto typu je pro žáky
užitečná.
M. Krupová
Dílny – IX. třída
Ve spolupráci se SPŠS pokračuje taky výuka dílen pro 9. ročník. V pondělí 12. listopadu se deváťáci znovu vypravili do dílen
na Vrbenské ulici, aby pod odborným dohledem vyráběli stojánek na brýle. Na výrobku budou ještě příště pokračovat.
M. Krupová

kterému tímto ještě jednou moc děkujeme. Během prvních listopadových dnů mohl každý ve veřejném hlasování na internetu poslat svůj hlas tomu projektu z TOP 10, který se mu nejvíc
líbil. Veřejnost nás podpořila a my jsme uspěli! Z desítky nejlepších totiž jen osm mohlo postoupit ještě dál – na návštěvu
Prahy. Podařilo se!! Skončili jsme na postupovém místě a mohli
chystat výlet do hlavního města - na návštěvu Senátu Parlamentu ČR. Všem, kteří nás podpořili, moc děkujeme! V úterý
13. 11. 2018 jsme se vydali do Prahy prezentovat svůj projekt

Vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů
Když mi pan školník přinesl na papíru seznam žáků, od kterých přebíral během podzimních dnů žaludy a kaštany, musela
jsem uznat, že máme snaživé a šikovné děti a že možná na děti
z ostatních škol toho pod jírovci a duby moc nezbylo . Pořadí
těch nejlepších:
KAŠTANY
1.
místo: Ruben a Amálka Kuipers 215kg
2.
místo: Barbora a Kryštof Mervartovi 191kg
3.
místo: Prokop a Mikuláš Tománkovi 128kg
4.
místo: Sourozenci Chudí 126kg
5.
místo: Dominik Lev 55kg
6.
místo: Adélka a Matěj Komendovi 40kg
7.
místo: Sára a David Facovi 39kg
To jsou úctyhodná množství.
ŽALUDY
1.
místo: Eliška a Vašek Baričiakovi 42,5kg
2.
místo: Sourozenci Suší 30kg
3.
místo: Klárka a Honzík Stančíkovi 5,8kg
4.
místo: Viktorka Bořutová 2kg
I další děti sbíraly, zaslouží taky pochvalu,
a všem moc děkuji!!
M. Krupová
Žákovský parlament ZŠ Salvátor v Senátu ČR
V květnu 2018 se náš žákovský parlament přihlásil do celorepublikového projektu „ Co dělá škola pro demokracii?“ se svou
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před ostatními úspěšnými žákovskými parlamenty z celé ČR.
Prezentace našich žáků zaujala odbornou porotu a po hlasování všech účastníků jsme se umístili na 6. místě. Odměnou pro
všechny byla prohlídka prostor Senátu a jeho zákoutí, rozhovor
či fotografování se známými osobnostmi, např. místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou, Markem Hilšerem, Tomášem Sedláčkem, Adamem Mišíkem, Bobem Kartousem a dalšími členy
poroty. Kvečeru byl slavnostní program zakončen předáváním
cen a společným fotografováním. Děti odjížděly z Prahy plné
dojmů a nadšení.
Je to velký úspěch našeho parlamentu a navíc reprezentace ZŠ
Salvátor, farnosti i města.
Marie Čtvrtníčková, koordinátorka ŽP, Magda Krupová, ZŘŠ
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Charita Valašské Meziříčí
Zeferino končí…
Po téměř dvaceti letech existence Klubu Zeferino bylo vedení Charity Valašské Meziříčí nuceno učinit těžké rozhodnutí a ukončit ke konci tohoto roku jeho činnost. Klub nabízel doučování, volnočasové a sociálně-výchovné aktivity pro děti ze Základní školy Masarykova.
Důvodů k ukončení bylo více. V loňském roce
započala spolupráce Města Valašské Meziříčí
s Agenturou pro sociální začleňování, která měla pomoci Valašskému Meziříčí nalézt možnost financování pro některé aktivity,
které jsou pro městský rozpočet finančně zatěžující. Zlomovým
bodem pro ukončení činnosti Zeferina bylo rozhodnutí města
realizovat projekt na doučování pro děti ze všech základních
škol ve Valašském Meziříčí. Tedy i na ZŠ Masarykova, kde Zeferino působí.
Zároveň došlo ke změně podmínek v poskytování dotací ze
strany Rady vlády České republiky, která byla významným finančním podporovatelem činnosti Klubu.
Že Klub Zeferino byl pro celé Město Valašské Meziříčí nesporně
velkým přínosem dokazují následující údaje. Roční návštěvnost
byla v průměru 43 dětí, z nichž přibližně 30 docházelo do klubu denně. Díky podpoře pracovníků klubu 37 dětí vystudovalo
nebo stále studuje SOU, 5 dětí úspěšně absolvovalo přijímací
zkoušky na SŠ s maturitou a nadále studuje, 13 dětí po ukončení SŠ již našlo uplatnění na trhu práce. Dá se bez nadsázky
říci, že klub se významně podílel na výchově jedné generace
romských dětí.
Projekt města je chvályhodný, vždyť i na jiných školách jsou děti,
které potřebují pomoci s probíraným školním učivem. Ale zdaleka nemůže plně nahradit každodenní, intenzivní a hlavně individuální práci zaměstnanců Klubu Zeferino nejen s dětmi, ale
také s jejich rodiči.

Dvě Ceny kvality v sociální péči putují do Charity Valašské
Meziříčí
Nesmírně nás těší, že v letošním 13. ročníku Ceny kvality v sociální péči zvítězila v kategorii Cena sympatie naše dlouholetá
pracovnice Ludmila Plevová a v kategorii Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením získal prvenství Azylový dům pro matky s dětmi.
Výbor pro zdravotní a sociální politiku Senátu PČR a společnost
PRO RESCUE o.p.s. v letošním roce vyhlásili 13. ročník Ceny kvality v sociální péči.

Cílem projektu je hledat, podporovat a každoročně morálně
oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době
vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele
všech typů sociálních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je
především v profesionalitě a osobním přístupu.
Neziskový projekt Cena kvality v sociální péči se snaží přispět
ke zvýšení prestiže sociálních služeb a upozornit na náročnost
profesí tohoto segmentu širší veřejnost.
Pravidla výběru byla přísná. O to víc nás těší, že ve dvou ze šesti
kategorií zvítězila naše pracovnice a zařízení Charity Valašské
Meziříčí.

Nyní je čas alespoň stručně představit oceněné.
Azylový dům pro matky s dětmi vznikl v roce 2000 a je určen
ženám s dětmi, těhotným ženám nebo ženám usilujícím o získání dětí do své péče. Služba se týká především těch žen, které
zažívají domácí násilí, potřebují podporu a vedení při péči o děti
a domácnost a které ztratily bydlení. Filozofií azylového domu
je podporovat klientky tam, kde samy nezvládají. Naopak tam,
kde mohou využít vlastních zdrojů, nedělat věci za ně a motivovat je k vlastní aktivitě. S každou klientkou tým intenzivně
pracuje, plánuje kroky potřebné ke změně, poskytuje zpětnou
vazbu a ukazuje „pro i proti“ jejího rozhodnutí. Klientka se poté
pro změnu rozhoduje sama.
Pracovníci azylového domu přijímají a vnímají člověka jako originál s vlastní osobní důstojností a hodnotnou, a to v rovinách
tělesné, psychické, sociální i duchovní.
Druhým oceněným je naše dlouholetá pracovnice Ludmila Plevová.
Paní Plevová pracuje v Azylovém domě pro matky s dětmi
od roku 2002. V té době byla už v důchodu, ale svůj volný čas
a životní zkušenosti chtěla nabídnout lidem, kteří potřebují radu
a pomoc. Je to člověk, který nedokáže být bez lidí a i v době „zaslouženého odpočinku“ je stále velmi aktivní jak v soukromém,
tak i pracovním životě. Do týmu mladších kolegyň „zapadla“
velice dobře a i když celý svůj profesní život pracovala v jiné
oblasti (byla zootechničkou), velmi rychle se v sociální oblasti
zorientovala, ba se tam přímo našla.
Osobní přístup vzhledem k zaměstnavateli je také nadstandardní. Kromě svých pracovních povinností každoročně věnuje
Charitě velké množství dobrovolnických hodin. Je velmi motivovaná pracovat s lidmi. Umí projevit jak podporu, tak také umí
klienta vést k tomu, aby své problémy řešil. Umí velmi dobře
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předávat své životní zkušenosti v oblastech, které klientky azylového domu potřebují zvládnout.
Kolegům k získání ocenění velmi gratulujeme! Jsme rádi, že společně tvoříme tým Charity Valašské Meziříčí.
Za Charitu Valašské Meziříčí, Martina Došková

Jak to vidí vedoucí Azylového domu Markéta Krhutová
Minulý týden získal Azylový dům pro matky s dětmi Cenu kvality v sociální péči v kategorii Cena kvality pro poskytovatele
sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
V souvislosti s tímto oceněním odpověděla na pár otázek vedoucí azylového domu Markéta Krhutová.

Adventní věnce
První adventní neděli 2. 12. bude již tradičně Charita Valašské Meziříčí prodávat adventní věnce a drobné dárkové
předměty před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí a to od 6.15 do 11.00 hodin. Výtěžek je
určen na podporu služeb Charity.

Podzimní prázdniny v Zastávce
Poslední tři říjnové dny v Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež Zastávka byly velmi nabité, což bylo dáno také tím, že
všichni školáci měli podzimní prázdniny. Na každý z těchto dnů
jsme tak pro klienty měli naplánovaný zajímavý program.
V pondělí 29.10. jsme podnikli výšlap na kopec Helštýn. Tento
výšlap ovšem nebyl jen tak ledajaký. Pro klienty byly připraveny otázky týkající se zdravého životního stylu a také pohybové
úkoly, při kterých se opravdu zahřáli. Pro nejlepšího účastníka
výšlapu byla přichystána zdravá odměna. Tímto akčním způsobem jsme společně zakončili aktuální preventivní téma na klubu – zdravý životní styl. Vyšlo nám krásné počasí a dech beroucí
výhledy dotvořily velmi příjemný podvečer.
V úterý jsme přivítali chovatelku koní Katku Fialovou i s koníkem. Katka klientům našeho zařízení nabídla možnost svést se
na koňském hřbetě a dozvědět se něco více o chovu těchto
zvířat. Klienti zpočátku byli trochu nejistí a rozpačití, ale i díky
citlivému vedení Katky se rychle otřepali a získali důvěru natolik,
že byli schopni koně sami nejen vést, ale také se na nich povozit.
Prostory naší zahrady tak získaly další možnost k trávení volného času a my se už těšíme na další Katčinu návštěvu a za její
ochotu ji moc děkujeme.
Středa a oslava Halloweenu. To se konala party, která přilákala
hojný počet klientů. Nejprve se vyráběly masky, malovalo se
na obličej a někteří si dokonce masku vyrobili celou sami. Následovalo vyřezávání dýní, které si potom mohli klienti odnést
i domů. Také nechyběly tematické hry jako Halloweenské bingo
a hledání obrázků dýní. Zlatým hřebem celé akce pak bylo vyhlášení nejlepší masky. Na vítěze čekala sladká odměna.
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Minulý týden váš azylový dům získal Cenu kvality v sociální
péči, kterou uděluje Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku
Senátu PČR a společnost Pro RESCUE o.p.s. Co pro vás toto
ocenění znamená?
Je to obrovská vzpruha a motivace pro další práci pro všechny
pracovníky. Náš tým funguje dlouhodobě, je dobře stmelený,
lidsky i profesně. Snažíme se, aby nás práce bavila a těšila, i když
to není mnohdy jednoduché. Zároveň vnímáme u každého klienta větší či menší posun, takže vidíme smysluplnost svého počínání. Ocenění je jakýmsi „bonusem navíc“, kterou si všichni
zaměstnanci za dlouhodobou a přínosnou práci jistě zaslouží.
V čem vidíš přínos azylového domu pro společnost?
Azylový dům pro matky s dětmi pomáhá ženám s dětmi, které
z různých důvodů přišly o bydlení k tomu, aby co nejdříve našli
cestu zpět. I když to tak mnohdy nevypadá, do podobné situace
se může dostat hodně lidí z nejrůznějších důvodů. Snažíme se
s rodinami pracovat tak, aby doba jejich pobytu na azylovém
domě byla co nejkratší. Klienty vedeme k řešení situace, které
může mít podobu hájení vlastních práv, ale i plnění případných
pohledávek. V případech, kdy pracujeme s ženami, které prožívaly domácí násilí, bývá např. cílem osamostatnění od násilného partnera, u předlužených rodin zase vedení ke splácení dluhů apod. Sociální práce je komplexní a individuálně nastavená

vzhledem k různorodým problémům, které je nutno řešit. Spolupracujeme při tom s dalšími službami a institucemi, se kterými má klient co do činění. Jedině tak je sociální práce opravdu
účinná a zaměřená na co nejrychlejší posun klienta a jeho návrat zpět do běžného života.
V Charitě Valašské Meziříčí pracuješ už 17 let. Je to dlouhá
doba a práce náročná. Jaký máš recept na dlouhodobé setrvání v Charitě Valašské Meziříčí?
Moje pracovní pozice v Charitě VM se postupně proměňovala.
Začínala jsem jako řadový pracovník v přímé péči, takže jsem
měla možnost vyzkoušet si sociální práci „řádně od píky“. Spolu
s těmito změnami se měnily i pracovní výzvy, takže na ustrnutí
a rutinu si opravdu nemohu stěžovat. Kontakt s lidmi, ať už se
jedná o klienty, kolegy či pracovníky z jiných institucí, mi přináší mimo jiné do života pocit smyslu a radost z kreativní práce.
Za svou profesní kariéru jsem se setkala s množstvím zajímavých a inspirativních lidí. Za tato setkání jsem vděčná, protože
mi stále pomáhají profesně i osobnostně růst. Díky mnoha přímým zkušenostem při práci s lidmi jsem se dozvěděla i hodně
o sobě, což považuji za další benefit (přidanou hodnotu) své
práce.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil do další práce!
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Pastýřský list olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,

Misijní měsíc 2018

papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen
roku 2019 s roční přípravou. Žádá, aby se zapojily všechny
struktury církve, především farnosti, ale i všechny katolické organizace a spolky. Proto se na Vás obracím tímto dopisem. Jak
stručně shrnout papežovu výzvu?
Pán Ježíš řekl svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium všemu tvorstvu! Poslechnout Ježíšovu výzvu není
pro církev jednou z možností, ale povinností, protože církev
existuje právě proto, aby hlásala evangelium. Má-li církev zůstat věrná sama sobě a hlásat Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého pro všechny, musí jít pod vedením Ducha Svatého stejnou cestou, jakou šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti,
služby a sebeobětování. Jen tak bude schopná účinně hlásat
Krista jako počátek a vzor obnoveného lidství prodchnutého
bratrskou láskou, upřímností a mírumilovným duchem. Církev
má před sebou obrovskou misijní práci. Už svatý Jan Pavel II.
vyzval církev k obnovení misijní horlivosti v přesvědčení, že misijní činnost obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu, že přinese novou horlivost. Víra sílí předáváním!
V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium chtěl papež František tuto naléhavou výzvu znovu představit. Napsal, že misijní
činnost představuje i dnes pro církev velkou výzvu a misijní zájmy musí stát na prvním místě. Tento úkol je dnes
naléhavější než kdy jindy. Má programový význam a závažné
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důsledky. Papež doufá, že všechna společenství podniknou kroky nezbytné k tomu, abychom pokročili na cestě obrácení v misijním působení. Nemáme se bát s důvěrou v Boha a s velkou
odvahou udělat misijní rozhodnutí, které všechno promění tak,
aby se naše zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny
struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného
světa. Máme si počínat tak, aby naše struktury byly více misijní,
aby pastorace byla více otevřená, aby se vycházení stalo naším trvalým postojem a všichni, kterým nabízíme své přátelství,
snadněji odpovídali na Ježíšovo pozvání.
Kéž bychom úspěšněji bojovali s pokušením, které se skrývá
za církevním zahleděním se do sebe, za útěkem do své bezpečné zóny, za pastoračním pesimismem a neplodnou nostalgií
po minulosti, a místo toho se otevírali radostné novosti evangelia. Kéž se i v našich neklidných dobách s obnoveným nadšením
hlásá světu radostná zvěst, že v Ježíši zvítězilo odpuštění nad
hříchem, život nad smrtí a láska nad strachem. Kéž tato zvěst
vlije každému důvěru a naději.
Je třeba si hlásání evangelia vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše, avšak
současně i vášeň pro jeho lid.
Už několik let se v diecézi připravujeme na misijní rok. Nyní
papež vyhlásil Mimořádný misijní měsíc s roční přípravou. Protože nejde o nějaké akce navíc, ale změnu myšlení, nebudeme
vyhlašovat nějaký zvláštní program, ale pokusíme se s novým
apoštolským nadšením dělat běžné věci tak, aby se v našich
farnostech zlepšilo chápání misijního poslání církve a posilnila
naše odvaha dělit se o svou víru ve svém okolí, aby rostlo dílo

křesťanské lásky, aby se oživila misijní horlivost, která je základem křesťanské kultury.
Hlavní téma celého pastoračního roku tedy je: Hlásání
evangelia si vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše a jeho lid. Kdo miluje Ježíše, pracuje
na tom, aby jej poznali a milovali i další lidé. Podporuje misijní
dílo ve světě, ale i sám se zapojuje ve svém okolí. Především
se snaží dávat dobrý příklad křesťanského života, předávat víru
v rodině a podílet se na vytváření farního společenství.
Věnujte prosím zvláštní pozornost misijním klubkům dětí, ale
i ministrantům a schólám, jejichž služba patří ke každé mši
svaté. Zvláště děkuji všem, kteří se vedení ministrantů a schol
věnují. Budou-li ministranti a zpěvačky aspoň trochu misionáři,

budou přivádět nové členy a dospělí jim budou rádi pomáhat.
Prosím farnosti, aby udržovaly kontakt s těmi, kdo přijali svátost manželství, nebo křtili děti. Získat další děti pro výuku náboženství je konkrétní misijní úkol nejen pro rodiče a prarodiče,
ale i spolužáky. Zdravá farnost je otevřená pro své okolí a umí
pozvat i nepraktikující, spolupracuje s lidmi dobré vůle, s vedením obce či jinými organizacemi.
Ve všech oblastech platí, že duší misijní činnosti je modlitba,
která zapaluje a živí oheň lásky. Proto prosím všechny o častou
modlitbu za misie, ale i za nás, abychom sami uchváceni Kristem se dovedli o své přátelství s Bohem dělit.
K tomu všem ze srdce žehná
+Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Velká Lhota – U Malíků, foto o.Pavel

Promluva evangelického faráře
Daniela Hellera 17. listopadu 2018
(biblická čtení: Ef 1,17-23, Žalm 116, Mk 13,1-8)
Milí přátelé, sestry a bratři,
sešli jsme se dnes, abychom poděkovali za dar svobody a prosili
za naši zemi, náš národ i za celý svět, ale i za všechny nesvobodné a pronásledované. Spolu s vděčností si bolestně uvědomujeme, kolik lidí na světě takovou svobodu nemá.
Přál bych si, abychom byli vždycky dobře rozkročeni - mezi činem a modlitbou, akcí a kontemplací, mezi snahou měnit svět
a mezi nadějí na to, co nás přesahuje.

Z přečteného evangelia bych rád zmínil aspoň tři věci:
První je pomíjivost: Blížíme se ke konci církevního roku, mnozí v listopadu myslíme na své blízké zemřelé, zamýšlíme se nad
koncem svého pozemského putování i nad koncem času. Církevní rok se postupně uzavírá výhledem do budoucna, ke konečnému dovršení všeho. Všechno, co je tady, je jen dočasné,
a všechno to skončí. Všechno, co snažně budujeme, se zbortí
jako domeček z karet.
Ta druhá věc je, že se to blíží, nevíme, jak rychle a kdy to nastane.
Někdo vidí v různých věcech znamení toho, že už je to na spadnutí. Jenže to znamení konce se může stát pastí. Ježíš říká: „Měj-
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te se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.“ Přijdou falešní vůdci
a budou vám nabízet svá snadná a rychlá řešení. Ježíš neříká
jenom: „Buďte na sebe hodní.“ Někdy si zoufáme, jak se mnozí
hodní lidé nešťastně rozhodují, jako by poslali rozum do penze.
Ale ono to zřejmě není o inteligenci, ale o tom, jestli je člověk
ochoten dávat pozor, Ježíš říká mít se na pozoru, jestli si člověk
neřekne: všichni stejně lžou, všichni kradou, nemá to cenu se
v tom snažit vyznat, jak jsme to slyšeli v žalmu: „Byl jsem sklíčen
a pravil jsem ve svém rozrušení: každý člověk klame.“ Nebo jestli
si člověk neřekne: „Ono je to jedno, nakonec stejně přijde Pán
a skončí to dobře.“
A ta třetí věc je, že ve vší hrůze a drsnosti můžeme vědět, že to
není konec. Že konec je dobrý. Že když přichází u nás všelijaké
turbulence demokracie nebo v některých zemích dokonce totalita, že to není konec a vítězství zla. Zítra se bude číst pokračování té tzv. synoptické apokalypsy - o tom, že Pán přijde znovu
v oblacích s velikou mocí a slávou, že pošle anděly a shromáždí
své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. To je pravý úběžník všech našich snah občanské angažovanosti a naší naděje.
To nám jasně vzkazuje i doba adventní, ke které se blížíme.
V jednu adventní neděli se také čte text z Janova evangelia, kde
Jan Křtitel mluví o Kristu. „Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte.“
(Jan 1,26) Chtěl bych připomenout památku faráře Josefa Toufara, mučedníka komunistického režimu, jehož blahořečení se připravuje. Je to možná trochu divné, aby evangelický farář mluvil
na ekumenické bohoslužbě o nějakém katolickém světci (nebo
o někom, kdo bude patrně svatořečen), ale Kristus nás oslovuje
skrze příběhy druhých lidí napříč konfesemi, a nedávno právě
zástupci církví v ekumeně společně odhalili P. Toufarovi pamětní
desku ve Valdicích. O Josefu Toufarovi chci mluvit proto, že se
mne jeho příběh dotkl a že jsem o něm hodně četl a přemýšlel. Farář, který si rozhodně na sobě nezakládal, byl velice lidský,
skromný a obětavý, a protože byl autentický, tak byl také důvěryhodný a lidé na něj dali. Proto byl trnem v oku komunistům,
kteří se právě chápali moci, vynutili si jeho přeložení do většího
„zapadákova“, kde ovšem dál pokračoval ve stejném způsobu
horlivé práce pro Krista. Když kázal v adventu 1949 na ten zmíněný text - o Kristu, kterého neznáme, přestože je uprostřed nás,
poukázal na Kristovu přítomnost v eucharistii a doprovodil to
gestem - rukou ukázal na oltář, resp. svatostánek. A v tu chvíli se kříž na oltáři několikrát pohnul a zůstal nahnutý, dokonce
pokřivený. Sám o tom nic nevěděl, protože kazatelna, ze které
se tehdy ještě kázalo, byla předsunutá před oltář a ona se díval
na lidi - ale 19 lidí to vidělo a brzy se to rozkřiklo. On sám z toho
neměl žádnou velkou radost, neviděl v tom smysl a dobře tušil,
že z toho budou problémy. Tušil to správně, STB se toho chytla,
zatkla jej (nebo spíš unesla) a ve valdickém vězení jej mučila tak
drasticky, že musel být převezen do nemocnice, a protože ho
chtěli komunisté zneužít k monstrprocesu, převezli ho do sanatoria pro prominenty, kde ovšem po operaci zemřel. O dvacet
let později v té budově, tehdy oddělení traumatologie a popálenin, zemřel Jan Palach. Publicista Miloš Doležal o něm napsal
dvě knihy: Jako bychom dnes zemřít měli, což je citát z Toufarova kázání, totiž že tak bychom měli žít. V této knize platí pořád
ta verze, se kterou jsem já také celý život až asi do předloňska
žil, že to byla provokace STB, která do kostela nastražila mechanismus, kterým nějaký fízl křížek na oltáři ovládal, aby pak
P. Toufarovi mohli tzv. dokázat, že to sám sestrojil, aby manipuloval lidmi. Druhou knihu Krok do tmavé noci vydal M. Doležal
především proto, že zjistil, že to bylo jinak - že se skutečně jednalo o nadpřirozený úkaz, o jehož smyslu sám P. Toufar pochyboval - říkal, že věří tomu, že Ježíš v Palestině uzdravoval a ko-
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nal zázraky, ale „k čemu by to bylo, aby v nějaké malé vesničce
na Vysočině hýbal nějakým křížkem na oltáři?“ M. Doležal zjistil
a doložil, že STB se začala zázrakem zabývat až tehdy, když už se
to vědělo, když se do Čihoště sjížděli lidé, aby se na ten křížek
podívali, a když chtěli komunisté v čihošťském kostele natočit
propagandistický film s názvem Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, tak se ani partě inženýrů a techniků nepodařilo
mechanismus pér, provázků a háčků sestrojit. Navíc M. Doležal
našel fotky dřevěného pokrouceného kříže ukryté na půdě čihošťské fary, a mnoho dalších věcí, které byly prostě k nevíře.
Proč to ale všechno vykládám: Nějak tíživě na mě tehdy dopadla
otázka, jaký to mělo smysl. Jestli za tím byl Bůh, tak proč, jaký
cíl tím sledoval? Co to přineslo dobrého? Jen utrpení, chce se mi
říct, a to nejen Toufarovo, ale i dalších lidí, kteří mu byli nablízku,
a katolické církvi jako celku. Jaký to mělo smysl? Jen utrpení?
A jak je to se smyslem Kristova utrpení? Když zemřel tak mladý,
život měl před sebou… Tady si snad snadněji odpovíme, slovy
apoštola Pavla: Vzkřísil ho z mrtvých a dal mu vládu nade vším.
Věřím, že utrpení lidí, kteří poukazovali na Krista, také nebylo
nadarmo: že prokázali odvahu, statečnost, že nám ukázali, že
to jde, neohnout se, nezaleknout se, ale zůstat pevný, nepodrazit druhé; i svým trýznitelům byli svědectvím, sice je považovali
za blázny, ale také byly nemnohé případy obrácených. Ti stateční lidé dostali k té odvaze od Boha sílu, a to zcela jistě i ti, kteří
jej nevzývali nebo se k církvi nehlásili.
Když dnes děkujeme za dar svobody, uvědomme si, že ta svoboda nebyla zadarmo. Ano, sice jsme ji dostali darem, ale něco to
stálo - životy lidí, kteří se zlu postavili, ať v síle víry nebo v síle
svého svědomí. Jejich utrpení nebylo zbytečné.
Zítra se bude číst ze Starého zákona - z knihy Daniel (12,3): „Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kdo druhým dopomáhají
ke spravedlnosti, jako hvězdy na věky a navždy.“ - Tento text mi
vždycky vytane na mysli, když vidím tisíce hvězd na obloze: Ne,
není to nadarmo. Ti, kdo se snaží na světě něco k dobrému změnit, nám ukazují, co je naše budoucnost: Boží otevřená náruč.
Apoštol nám říká, že z toho máme žít už dnes, že Kristus byl vyvýšen nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, a všechno si
podrobil. To nás může osvobozovat od naší představy, že si tím
svým (i nedostatečným) přičiněním vystavíme budoucnost sami.
Samozřejmě má velkou cenu se snažit o lepší budoucnost. Ale
díky Kristu je již připravená, už na ní smíme mít účast. To znamená, že tady v časném životě nám to dává sílu jít dál a do budoucnosti nám to dává naději: Směřujeme k úplnému dovršení všeho
a nemusíme o to mít strach.

V nakladatelství Kalich vyšla nová kniha rozhovorů Marie Svatošové s Alešem Palánem Neboj se vrátit domů. K dostání v knihkupectví Hosana.

Bohoslužby o Vánocích 2018
ve farnosti Valašské Meziříčí

Bohoslužby o Vánocích 2018
ve farnosti Lešná

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
4. neděle adventní		
23. 12.
mše svaté			
6.30 hod
			
8.00 hod
			
9.30 hod
			
17.30 hod

FARNÍ KOSTEL LEŠNÁ
4. neděle adventní		
23. 12.
mše svatá			
8.30 hod

Štědrý den
pondělí 24. 12.
Vánoční mše svatá pro děti
(s doprovodem cimbálovky)			
15.30 hod
Půlnoční			
22.00 hod
Půlnoční			
24.00 hod
Slavnost Narození Páně
úterý
25. 12. 6.30 hod
			
8.00 hod
			
9.30 hod
			
17.30 hod
Svátek svatého Štěpána
středa
26. 12.
			
			
Svátek Svaté Rodiny
neděle 30. 12.
			
			

6.30 hod
8.00 hod
9.30 hod
6.30 hod
8.00 hod
9.30 hod

Silvestr

pondělí 31. 12. 6.30 hod
Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2018 31. 12. 15.30 hod
Po skončení ohňostroje na náměstí bude otevřen kostel
do 20.30 hod s možností navštívit betlém a poslechnout si varhanní hudbu.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok
úterý
1. 1.
			
			
			

6.30 hod
8.00 hod
9.30 hod
17.30 hod

Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů
neděle 6. 1.
			
			
			

6.30 hod
8.00 hod
9.30 hod
17.30 hod

Kostel sv. Jakuba v Krásně

sobota
sobota

29. 12. 17.30 hod
5. 1. 17.30 hod

Kaple Hrachovec

středa

26. 12. 10.00 hod

Kaple Krhová

úterý

1. 1.

sobota
úterý

15. 12. 15.30 hod
25. 12. 15.30 hod

sobota

29. 12. 17.00 hod

KONCERTY
Adventní koncert - Mezříčan
Vánoční písně a koledy (schola)
Vánoční koncert
(varhany, trubka, zpěv)

16.00 hod

Štědrý den

pondělí

24. 12. 21.00 hod

Slavnost Narození Páně
Svátek Svatého Štěpána
Svátek Svaté Rodiny

úterý
středa
neděle

25. 12. 8.30 hod
26. 12. 8.30 hod
31. 12. 8.30 hod

Silvestr Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2018
pondělí 31. 12. 16.00 hod
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok
úterý
1. 1.
8.30 hod
Slavnost Zjevení Páně
neděle 6. 1.
8.30 hod
Svátek Křtu Páně
neděle 13. 1. 8.30 hod
KAPLE JASENICE
4. neděle adventní
Slavnost Narození Páně
Svátek Svaté Rodiny

neděle
úterý
neděle

23. 12. 10.00 hod
25. 12. 10.00 hod
30. 12. 10.00 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok
úterý
Slavnost Zjevení Páně
neděle
Svátek Křtu Páně
neděle

1. 1. 10.00 hod
6. 1. 10.00 hod
13. 1. 10.00 hod

Růženec a pád WTC 11. září 2001
Jsem John a díky Panně Marii jsem přežil 11. září.
Byl jsem v jižní věži, když do Světového obchodního centra
(WTC) vletěl s letadlem radikální muslimský terorista. Viděl
jsem, jak druhé letadlo narazilo do druhé věže. Byl jsem svědkem hrozného výbuchu. Byl jsem tam, když stovky mých krajanů Američanů zemřelo. Jejich životy vyhasly pro rozmar šílenců.
Pokud by mě Panna Maria neochránila, můj život by skončil tak
jako ten jejich. Ale nejprve mi dovolte, podělit se s vámi s tím,
co se stalo několik měsíců před 11. zářím.
Měl jsem 32 roků. Narodil jsem se v Manhathanu. Do té doby
jsem se celý život snažil vypracovat na pozici, které jsem dosáhl ve třicítce - Investiční agent, který spravoval miliony dolarů
a zastával vedoucí pozici ve společnosti, pro kterou jsem pracoval. Jenže jsem nebyl šťastný. Nepraktizoval jsem svou katolickou víru. Byl jsem vychován jako katolík, moji rodiče byli vždy
zbožní, jenže já jsem už před lety od víry odpadl.
18. června 2001 mě jedna z nejlepších kamarádek pozvala
k sobě domů na Fatimskou návštěvu. Tehdy jsem prožíval těžké
časy a procházel jsem osobní krizí. Vzpoměl jsem si, jakou útěchu mi poskytla rodinná modlitba, když jsem byl mladý. A tak
jsem souhlasil. Při návštěvě mi vedoucí iniciativy „Amerika potřebuje Fatimu“ daroval růženec. Ještě týdny potom jsem na tu
návštěvu myslel a růženec jsem nosil stále v kapse. Občas jsem
se ho pomodlil při cestě do práce.
Ráno 11. září 2001 jsem téměř odešel z domu bez něho. Až když
jsem přešel tři bloky, zjistil jsem, že ho nemám v kapse. Něco
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mě přinutilo se pro něj vrátit. Cesta zpět mi zabrala pět minut. Nepochybuji o tom, že toto rozhodnutí mi zachránilo život.
V čase 8.46 ráno narazilo první letadlo do 93. až 99. poschodí
severní věže. Spolu s kolegy jsem se zděšením díval na to, jak
horní poschodí severní věže explodovaly v plamenech a nebe
zastínil popel.
O několik minut jsem vyběhl z kanceláře. Výtahy byly zablokované a tak jsem se rozběhl ke schodišti. V půli cesty dolů jsem
narazil na zamčené protipožární dveře. Byl jsem v pasti. Bez
toho, abych věděl, co mám dělat, poslouchal jsem výkřiky hořících lidí v zamčené budově. Nade mnou plameny, přede mnou
zajištěné dveře, které znemožňovaly únik. Co si jen počít? Srdce
mi chtělo vyskočit z hrudi, ale přes to všechno jsem v mysli zůstával pokojný. Namísto toho, abych úplně zpanikařil, cítil jsem
se podivuhodně pokojný. Sáhl jsem rukou do kapsy, vytáhl růženec a začal se modlit: „Zdrávas Maria, milostiplná... Otče náš,
jenž jsi na nebesích... Sláva Otci... „Jak se mi podařilo zůstat tak
pokojným, tak soustředěným, když všude okolo mne byly výkřiky, zoufalství a smrt? Pravdou je, že netuším. Za několik minut,
které se mi zdály jako celá věčnost, přišli hasiči, vylomili dveře a osvobodili mě. Přes všechna protivenství, navzdory ohni,
dýmu a zlomyslnému útoku na americké půdě, rozběhl jsem se
dolů schody vstříc svobodě.
V náledujících dnech jsem si nepřestával klást otázku: Proč
já? Došel jsem k jedinému závěru: Má Nebeská Matka mě zachránila kvůli růženci. Amerika má problémy a podobně jako
vystašený mladík svírající růženec potřebuje být zachráněná.
Potřebuje spasitelné milosti, které dokáže poskytnout jedině
Panna Maria. Chci si být jistý, že stejně jako já i další Američané
budou schopni pocítit moc Mariiny ochrany. Ten den jsem zažil
něco, po čem vášnivě toužím, aby zažili i jiní Američané. Když
se modlíme růženec, je to jako by nás přikryla svým pláštěm.
Přesně toto jsem pocítil, když jsem se na kolenou modlil před
zamčenými protipožárními dveřmi. Fatimská Panna Maria nás
žádá, abychom se modlili růženec, modlili růženec, modlili růženec. Panna Maria ví o čem mluví. Ví, že nám nabízí správná
řešení našich problémů, i problémů světa. Růženec jsem objevil
skrze iniciativu „Amerika potřebuje Fatimu“ a jen díky růženci
jsem dnes naživu a mohu vám sdělit svůj příběh. Pokud byste
mohli, šířili byste růženec tisícům Američanů? Znamenalo by to
pro mne všechno, kdybych věděl, že i jiní mohou být zachráněni
stejně, jak jsem byl já. (ve svědectví následuje nabídka pomoci
zmiňované iniciativě v Americe)
Svědectví Johna je pozvání nejen Američanům, ale při příležitosti nedávných výročí i nám v naší vlasti, vzít vážně rady Panny
Marie, adresované nám všem už víc jak před sto lety ve Fatimě.
Zdroj: Magnificat Slovakia
Připravil Václav Chládek

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách: farnost-valmez.cz
NA ÚVOD DO ADVENTNÍ DOBY A CÍRKEVNÍHO ROKU bude
v sobotu 1. prosince v 17.00 hodin ve farním kostele modlitební
vigilie za ochranu počatého života.
ADVENTNÍ DOBA začíná v neděli 2. prosince. Při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců.
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RORÁTY PRO DĚTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ budou v době
adventní každé pondělí a středu. Začátek mše svaté bude vždy
v 6.30 hodin. Po mši svaté bude pro všechny děti připravena
snídaně na faře.
RORÁTY PRO DĚTI V LEŠNÉ budou v době adventní každý
čtvrtek. Začátek mše svaté bude vždy v 6.30 hodin. Po mši svaté bude připravena pro děti snídaně.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 1. prosince. Ve farním kostele
ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin
a od 7.15 do 8.00 hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 7. prosince. Výstav Nejsvětější svátosti po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční
tichá adorace.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – sobota 8. prosince. Mše svaté budou v 6.30
a v 8.00 hodin ve farním kostele a v 17.30 hodin v Krásně. V Lešné bude mše svatá v 8.30 hodin.
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST POŘÁDÁ DNY BIBLE. Na tento účel bude sbírka ve farnosti Valašské Meziříčí a Lešná v sobotu 8. prosince na Slavnost Panny Marie.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 3. a 17. prosince
po večerní mši svaté.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO A ZA ZŠ SALVÁTOR pátek 14. prosince v 17.30 hodin.
ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE V LEŠNÉ - pondělí 17. prosince. Adorace bude zahájena v 9.00 hodin.
Společná část bude od 16.00 do 16.30 hodin zakončena svátostným požehnáním.
ZPOVĚDNÍ DEN VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ - sobota 22. prosince od 8.00 do 11.00 hodin.

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí, Lešná
Gabriel Mitáš
Magda Palátová
Ingrid Rozálie Hadašová

Diana Veronika Štrbíková

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Martin Polanský
Jakub Denk

Kristýna Dobešová
Martina Palyzová

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Vojtěch Konečný *6. 8. 1952 †10. 10. 2018, Soudní 1221
Marie Moskalová *21. 4. 1928 †17. 10. 2018, Poličná 201

MUDr. Dagmar Vytásková *27. 4. 1925 †15. 10. 2018, Havlíčkova 1180

Ladislav Dočkálek *22. 12. 1942 †24. 10. 2018, Třebízského 802/20
Václav Svoboda *18. 6. 1944 †29. 10. 2018, Podlesí 253
Jaroslav Toman *25. 8. 1948 †3. 11. 2018, Křižná 674

Valašsko - země zaslíbená! (Nejen pro ty, co fotí)

Pohled z Malé Lhoty

Velká Lhota, foto o.Pavel
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