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Svatý Duchu, sestup k nám,
dej své světlo temnotám,
v jasu lásky nech nás žít.
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Přijď se svými dary zas,
otče chudých, mezi nás,
přijď nám srdce potěšit.

(Svatodušní sekvence, kancionál 422C. XV. zastavení Cesty světla - Zdirad Čech)
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Dvojnásobný příděl Ducha svatého
Všechno je doslova jako načasováno. Před námi je nejstarší
devítidenní příprava (novéna) v dějinách církve. Podobně jako
se apoštolové s Pannou Marií devět dnů připravovali po nanebevstoupení Pána Ježíše na příchod Ducha svatého, připravuje se každoročně církev na Letnice. Letos je tato novéna svým
způsobem výjimečná. A to proto, že se farnost Valašské Meziříčí spolu s biřmovanci připravuje na biřmování. Máme tedy
jedinečnou příležitost v jednom roce prožít dvakrát slavnost
Seslání Ducha svatého: Letnice a biřmování. Proto bych chtěl
povzbudit biřmovance, jejich kmotry, rodiče, příbuzné, všechny
farníky z Valašského Meziříčí a Lešné i čtenáře Života farností
k upřímné a intenzivní přípravě na slavnost Seslání Ducha svatého. Novéna začíná v pátek 31. května. Poslední den přípravy
připadne na sobotu 8. června.
CO MŮŽEME DĚLAT?
1. Mše svatá ve všední den. Vím, že se budu opakovat, ale
nemohu jinak. Mnohokrát jsem říkal a psal, že obnova církve
nastane, když se my dospělí budeme těšit na slavnost Seslání
Ducha svatého podobně, jako se děti těší na Vánoce. Jak dávají děti najevo, že se na Vánoce těší? Chodí skoro každý den
celý advent na roráty. Před námi je pouhých devět dnů novény.
Nedáme najevo i svou účastí na mši svaté ve všední den, že stojíme o dary Ducha svatého podobně, jako se děti těší na dárky
pod stromečkem? Vím, že každý nemá stejné časové možnosti.
Je pravda, že některé děti chodí na roráty jen dvakrát týdně. Už
i tato účast na mši svaté ve všední den by nám hodně pomohla.
2. Modlitba. Láska je vynalézavá. Určitě najdeme způsob, jak
se modlit, aby to přineslo ovoce. Osobně doporučuji modlitbu
Korunky Božího milosrdenství, se kterou je spojeno mnoho příslibů Pána Ježíše, nebo litanie k Duchu Svatému, které jsou uveřejněny opět už po několikáté v Životě farností.
3. Četba Písma svatého. Biřmovancům připomínám velmi často,
a přesto se jim to moc nedaří. Každý den aspoň na dvě minuty
otevřít Bibli a především evangelia. Těch několik vět může mít
dalekosáhlé důsledky na prožívání dne, novény i celého života.
Pomozte biřmovancům, kteří to prozatím nedokážou, a otevřte
Písmo svaté místo nich a za ně.
POKRAČOVÁNÍ
Pokud se jakýmkoliv způsobem do novény před Letnicemi zapojíme, odstartujeme tak nejlépe bezprostřední přípravu farnosti Valašské Meziříčí na biřmování, které proběhne v sobotu
14. září v 10 hodin.
Jak bychom mohli prožít následující čtyři měsíce? Napíšu nyní,
jak to budu prožívat já, a budu rád, když se připojí i další farníci
a čtenáři Života farností.
ČTVRT STOLETÍ
Jsem rád, že právě v tomto období uplyne 25 let od chvíle, kdy
jsem do farnosti Valašské Meziříčí a Lešná přišel. Chtěl bych
proto prožít tyto čtyři měsíce v díkůvzdání a denně hledat další
důvody, proč mohu Pánu Bohu za tento čas zde prožitý děkovat.
Druhá věc, na kterou se chci zaměřit, je osobní i společné zasvěcení Panně Marii. Mezi apoštoly, kteří se s Ježíšovou matkou
a s dalšími ženami připravovali na Letnice, byl jeden, který jasně
slyšel z úst umírajícího Ježíše slova: „To je tvá matka!“ Tento
apoštol se představuje jako učedník, kterého Ježíš miloval. I my
pevně věříme, že nás Ježíš miluje, a proto si chceme vzít k srdci
Ježíšova slova. Těsně před biřmováním budeme prožívat v ne-

děli 8. září narozeniny Panny Marie. Tuto neděli bych si velmi
přál s celou farností Valašské Meziříčí obnovit zasvěcení naší
Matce Panně Marii, jak to už v minulosti několikrát proběhlo. Já
sám bych se chtěl na toto zasvěcení opravdu upřímně připravovat. K bezprostřední devítidenní přípravě pak ještě znovu vyzvu
všechny farníky na konci srpna. V Lešné bych toto zasvěcení
Panně Marii obnovil až následující neděli 15. září, kdy si připomeneme památku Panny Marie Bolestné. Myslím si, že obnova
zasvěcení farností Panně Marii může být tím nejcennějším, co
zde po sobě mohu zanechat, až jednou jakýmkoliv způsobem
odejdu, a zároveň to může být nejlepší způsob přípravy na druhé Letnice, kterými pro nás ve Valašském Meziříčí bude biřmování.
o. Pavel

Madona z Těrlicka
a z Valašského Meziříčí
Nedaleko Havířova, tam, kde se nyní nachází Těrlická přehrada,
stával kostel, ve kterém byl mnoho let uctíván obraz Těrlické
Madony - Matky ustavičné pomoci. Před obrazem se modlívali
můj pradědeček a prababička, moje babička a také maminka,
když pobývala u svých prarodičů. V padesátých letech byl kostel zbořen a místo bylo zatopeno přehradou. Milostný obraz
byl přenesen do kostela na Kostelci, který dnes patří k Těrlicku.
V 19. čísle Katolického týdeníku jste si mohli přečíst o překvapivém objevu spojeném s tímto obrazem. Článek připojuji a farníkům z Valašského Meziříčí chci sdělit při této příležitosti, že
již proběhlo první zkoumání našeho oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie. V příštím čísle zveřejním konkrétní výsledky
a napíši další informace, které se týkají případného restaurování. Prozatím jenom prozradím, že se v našem případě podobné
překvapení jako v Těrlicku konat nebude, i když i my máme momentálně na našem plátně obrazy dva. Jsou však totožné.
o. Pavel
Z JEDNOHO OBRAZU DVĚ UMĚLECKÁ DÍLA
Jana Praisová
Vzácný gotický deskový obraz Madony z Těrlicka se po několika staletích, kdy byl skrytý pod mladšími malbami
a ozdobami, opět představil světu v rámci Otevřených
chrámů 2019 ostravsko-opavské diecéze.
Že vůbec existuje, objevila restaurátorka Romana Balcarová při
opravě obrazu Panny Marie ustavičné pomoci z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci. Pustila se do obnovy tohoto barokního
obrazu, avšak pod textiliemi a papírovými a kovovými ozdobami objevila s pomocí rentgenového snímání a dalšími provedenými průzkumy souvislou vrstvu vysoce kvalitní, pozdně gotické deskové malby Korunování Panny Marie. Kromě textilních
doplňků byla původní gotická malba překryta vrstvou zlacení
a dvěma vrstvami maleb tváří Matky a Dítěte. Jedna byla datována do období baroka a druhá pocházela z 19. století.
Díky objevu středověké malby bylo nutné kompletně změnit
přístup k restaurování díla. „Po odstrojení obrazu jsme museli
přepracovat koncepci restaurování a způsob jeho prezentace,“
vysvětluje Andrea Stanieková z Národního památkového ústavu a pokračuje: „Stav částí dřevěných desek, na nichž je obraz
namalován, byl velmi špatný. Díky způsobu uchycení doplňků
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z kovu, textilu a papíru pomocí hustě zabitých drobných hřebíčků přímo do dřevěných desek se rozhodlo, že restaurátoři nejprve vytvoří přesnou kopii současné podoby obrazu s použitím
originálních ozdob a ve druhé fázi zrestaurují pozdně gotickou
deskovou malbu.“
Z jednoho obrazu tak vznikla dvě umělecká díla – gotická Madona a obraz Panny Marie z 19. století. Po čtyřleté restaurátorské práci se jejich cesty rozdělily. Obraz Panny Marie se vrátil
na své místo do Těrlicka, gotická Madona našla po dobu trvání
projektu Otevřené chrámy místo v kostele sv. Václava v Ostravě. Vzácná památka je vystavena za zvýšených bezpečnostních
opatření. Obraz bude po celou dobu střežen zabezpečovacím
systémem ve spolupráci s Městskou policií.
Původní malba je z prestižní dílny
Madona z Těrlicka je dílo nejvyšší umělecké kvality a jedinečný doklad tvorby pozdní gotiky na území Slezska. Rám
pro výstavní prezentaci navrhl architekt Marek Štěpán.
„Rozbíhající se strany rámu přejímají barevnost obrazu
a barvy z obrazu plynou dál do prostoru, stejně jako Madona vyzařuje svou lásku,“ popsal symboliku architekt Štěpán.
Obraz vzbudil zájem odborné veřejnosti. Vysoce kvalitní
pozdně gotická malba, datovaná kolem roku 1500, pochází
z Vratislavi, z okruhu dílny Jacoba Beinharda, jež byla ve své
době centrem umělecké tvorby ve Slezsku.
převzato z Katolického týdeníku č. 19/2019

Zemřel Jaroslav Vodrážka

Pocházel totiž z evangelické rodiny ze Slovenska. Později se celá
rodina přestěhovala do Prahy. Tatínek byl učitel. Katolický týdeník stačil ještě těsně před úmrtím pana Vodrážky zveřejnit
rozsáhlý rozhovor, ze kterého připojuji odpověď na jednu otázku a krátký životopis:
„ZRCÁTKO“
Při evangelických bohoslužbách jsem pomalu odkoukával hru.
Později jsem mohl pána rechtora i zastupovat. Jednou jsem šel
s tatínkem na procházku a náhodou kolem nás šlo procesí Božího Těla. Jakmile se ke mně přiblížili s monstrancí s hostií, pocítil
jsem blaženost a vůni vycházející z monstrance. Nic jsem o tom
nevěděl, a proto jsem se vyjádřil: „To zrcátko, do kterého se dívám, je fascinující.“ Toužil jsem, aby se úžasný zážitek opakoval,
ale na zahradě, kde jsme si s kamarády hráli na Boží Tělo, se již
zážitek neopakoval.
ZNOVU
Než jsem se začal učit u pana Sudy, když jsme se přestěhovali
do Prahy, velmi mi chyběla možnost zahrát si na varhany. Zde
by k tomu nikdo takového chlapce nepustil. Tak mě tatínek vzal
na procházce na Hradčany do kostela sv. Jana Nepomuckého.
Kostelník upravoval oltář a tatínek přišel na nápad, že když mu
přispěje na údržbu kostela, dovolí chlapci při prázdném kostele
zahrát si chvilku na malé staré varhany. Vyšli jsme tedy za ním
k oltáři a pan kostelník pochopil moje přání. Stalo se ovšem
něco, s čím jsme nepočítali. Zážitek s monstrancí na Slovensku
se zde silně zopakoval a já, stále ještě nechápající, jsem toužil
spatřit to zrcátko – tak jsem to tenkrát nazval. Pan kostelník
se velmi divil, ale vyhověl svým způsobem tak, že otevřel skříň
v sakristii a vyndal ven prázdnou monstranci. Moje zklamání
bylo veliké a tatínek nechápal, jak to, že syn tvrdí, že radost je
v oltáři. Potom jsem si šel zahrát na varhany a záhada zůstala
zatím nevysvětlena.“
Jaroslav Vodrážka: Tajemství víry v daru hudby
Z ROZHOVORU
Redaktor Vít Hájek: Kdo vás v hudbě nejvíc ovlivnil?
J. Vodrážka: Palestrina, Orlando di Lasso, ale především Bach.
Ten měl dvacet dětí a vůbec mu to nevadilo při skládání. Jednou
jsem zašel do Thomas Kirche v Lipsku, kde jsem zase cítil závan svatosti. Uvědomil jsem si však, že je to evangelický kostel,
kde svatostánek nemají. Šel jsem tam, kde bylo vše nejsilnější,
a paní kustodka mě vysvětlila, že pod zemí jsou uloženy Bachovy ostatky. Víte, oni všichni velcí umělci byli velice zbožní.

Byl to jeden z nejlepších evropských improvizátorů na varhany.
Už jako student jsem narazil na některé z jeho gramofonových
desek. Vzhledem k výjimečnému talentu měl docela velké možnosti jako varhaník i za totality. Byl hluboce věřícím člověkem,
na svoji víru byl hrdý a otevřeně se k ní i za komunismu hlásil.
Před mnoha lety pan Vodrážka měl koncert i v našem farním
kostele ve Valašském Meziříčí. Druhý den také doprovázel běžné nedělní mše svaté na varhanách. I to bylo pro mě velkým
zážitkem. Jsem vděčný našemu varhaníkovi Bohumíru Kratochvílovi, že k nám tenkrát pana Vodrážku pozval a jeho koncert
zajistil. Před několika lety nechal vytisknout pan biskup Josef
Hrdlička v Matici Cyrilometodějské krátkou autobiografii tohoto výjimečného člověka. Vybral jsem z ní dva následující zážitky,
které ovlivnily konverzi Jaroslava Vodrážky do katolické církve.
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Jaroslav Vodrážka se narodil 13. května 1930 v Turčianském Svätém Martině (dnes jen Martin). Studoval na konzervatoři a Akademii muzických umění v Praze, kde posléze také vyučoval. Mezi jeho žáky patří mimo jiné Vladimír
Roubal, Jaroslav Tůma, Josef Kšica, Vladimír Jelínek nebo
Petr Edlman. Koncertoval po celé Evropě, nahrál množství
varhanních nahrávek v domácích i zahraničních rozhlasových studiích. Skladatelsky se věnoval převážně duchovní
hudbě.
z Katolického týdeníku č. 7/2019
Jaroslav Vodrážka zemřel 16. dubna 2019 v Pastvinách u Prahy.
Na parte měl verše, které napsala jeho maminka a které připojuji.
o. Pavel

Jak horský potok křišťálový,
stulený v mechu v temném chvojí,
jak horský potok křišťálový,
protékáš, Bože, duší mojí.
Jak slunka záři v rose ranní,
jež květiny i ptactvo budí,
jak slunka záři v rose ranní,
cítím tě, Bože, ve své hrudi.
A Tvoje láska opravdická,
jak vlna moře bezbřehého,
ať svlaží vyschlá srdce lidská,
Tys Počátek i Konec všeho.
Gabriela Vodrážková

Svědectví dospělých, kteří byli letos
o Velikonocích pokřtěni
ROZHODUJÍCÍ BYLO CAMINO (SVATOJAKUBSKÁ CESTA)
Kdybyste mi před 4 či 10 lety položili otázku, zdali jsem věřící,
odpověděla bych bez přemýšlení ano, jsem věřící, věřím v Boha.
Kdybyste se mne však tázali dál, zjistili byste, že se svým Bohem
nemám téměř žádný vztah a ani se k němu necítím být zavázána, protože pro mě ještě nic neudělal.
Můj příběh cesty k Ježíši začíná i končí u mé rodiny. Moje maminka celý život hledala a hledá své náboženství a stejný úděl
padl i na mne. Měla jsem si své náboženství najít sama a dle
svobodné vůle se rozhodnout, zda ho praktikovat. To je tedy
důvod, proč jsem doposud nebyla pokřtěná. Svou první Dětskou Bibli jsem dostala od babičky, evangeličky. Bylo mi asi
7 let, ráda jsem si z ní před spaním četla a hned potom jsem
se pomodlila jedinou modlitbu, kterou jsem donedávna znala,
totiž Andělíčku, můj strážníčku. V podobném duchu to šlo dál.
Dospívala jsem a s Bohem jsem mluvila jen proto, abych si postěžovala.
Nejdůležitější roli na mé cestě do katolické církve sehrál můj
manžel Ondra a vlastně celá jeho rodina. Poznali jsme se pouze
pár dnů po tom, co jsem se vrátila ze své první velké návštěvy
katolického kostela, ze svatby mého polského strýce. Celý svatební obřad byl pro mne tehdy šok. V kostele se pořád vstávalo,
sedalo a klekalo. Absolutně jsem nechápala dění kolem sebe.
To vše trvalo nejméně hodinu, a ještě k tomu v polštině!
Po návratu z Polska a následném seznámení se s Ondrou se mi
v hlavě začalo hromadit čím dál tím více otázek ohledně Boha,
kterého jsem znala pouze z evangelických společenství a ze
mše svaté ještě ne. Netrvalo dlouho a do kostela jsem zavítala znovu. Nebudu lhát, zprvu mi přišlo zbytečné chodit na mše.
Jak jsem ale s Ondrou navštěvovala kostel častěji a častěji, začala mne mše a tajemství s ní spojená duševně přitahovat, ačkoliv
racionálně jsem si dlouho vystačila s evangelickou trojicí Sola
Scriptura, Sola gratia a Sola fide (Jedině Písmo, jedině milost,
pouhá víra – zásady Martina Lutera).
V roce 2018 jsme se s Ondrou rozhodli vydat na pouť do Santiaga de Compostely. Byl to můj návrh. Touto svatojakubskou
cestou jsem si nejenže chtěla zajistit akční dovolenou, ale především exkurzi do katolické víry. Právě tahle dovolená se stala
osudnou, vždyť skrze ni jsem skutečně uvěřila. Odevzdala jsem
na těchto pár dnů tělo i myšlenky Pánu. Když jsme konečně

stáli na mši svaté za poutníky v nádherné katedrále v Santiagu, zmocnil se mne neskutečný vděk za mého partnera, za tuto
cestu, za život. Poprvé jsem si upřímně s odevzdaným srdcem
klekla na kolena a děkovala za to ohromné milosrdenství, které
na mne Pán seslal.
Dne 13. 10. 2018 jsem přijala svou první svátost, sňatek. Je
to datum posledního zjevení Panny Marie ve Fátimě, k němuž
došlo roku 1917. Tentýž den roku 1930 byla série těchto mariánských zjevení uznána Církví jako pravá. V této první svátosti
jsem poznala podstatu katolické církve a snažila jsem se jí odevzdat.
Má náhle získaná víra v pravdu a cestu lásky od těchto událostí rostla, což vedlo k dalšímu logickému kroku, svátosti křtu.
V době příprav na křest jsem neustále objevovala něco nového.
Při samotném křtu byl můj pocit nepopsatelný. Naplnila mne
radost z toho nejkrásnějšího Božího daru, daru víry. Ten se dotkl nejen mne, ale i dalších sedmi nově pokřtěných. Při následném 1. svatém přijímání byla radost, odevzdanost a láska ještě
umocněna.
Někoho může napadnout, že jsem tento krok udělala kvůli svému muži a jeho rodině, abych „zapadla“ či „jim udělala radost“.
Kdepak. Já tento krok udělala díky svému muži a jeho rodině,
neboť s jejich možná bezděčnou pomocí jsem konečně nalezla
ono své náboženství a pravého Boha. Chtěla bych jim všem tímto svědectvím poděkovat a stejně tak i o. Pavlovi za podporu
a duchovní vedení.
Derica Štefková
MOJE CESTA K BOHU
Nebyla to má cesta, ale vůle Boží. On mě vede a dovedl mě
do „cíle“, do chvíle, kdy jsem jako neuvěřitelné štěstí v pokoře
okusila Boží milosrdenství. Byl to okamžik mého KŘTU.
Dá se říct, že pocházím z nevěřící rodiny, která se Boží láskou
stala věřící.
Nejprve se nechala pokřtít moje maminka, která přišla k víře
ve svých 50 letech. V té době jako dospívající dívka jsem tuhle
skutečnost přijala, ale nějak přešla. Postupem času, kdy jsem
občas zašla s maminkou do kostela, jsem si začala uvědomovat,
že je mi tam příjemně a něco mě tam táhne. Stále častěji jsem
se před spaním modlila modlitby, které jsem znala z dětství.
V době, kdy se mi narodila první dcera Nelinka, jsem věděla, že
ji chci nechat pokřtít. V nelehké životní situaci nám to nebylo
přáno. Když přišla na svět má druhá dcera Adélka, situace se
změnila a Bůh dal, že obě moje holky jsou pokřtěné. Tímto okamžikem jsem si uvědomila, že i já bych chtěla být dítětem Božím,
být pod jeho ochranou a žít v jeho nekončící lásce.
I přes různé zkoušky mi Bůh ukázal cestu a dovedl mě tam, kam
chtěl. 20. duben 2019 bude pro mě navždy den s velkým D. Den,
ve kterém se mi změnilo vnímání, den, který mi změnil život.
Tímto bych chtěla poděkovat své rodině za podporu (především
mamince) a otci Pavlovi za trpělivost a víru. Boží láska vás překvapí ve chvíli, kdy to nejméně čekáte, ale oslní vás natolik, že
na to nikdy nezapomenete.
V závěru ještě zmíním, že „VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS“.
Zuzana Mikulenková
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Jak mi Bůh seslal nejen Ducha svatého,
ale i ženicha
Malé svědectví k výzvě otce Pavla v minulém čísle Života farností o zajímavých setkáních na Oznici.
Jako každý mladý člověk i já jsem se v určitém období ocitla
na křižovatce života. Co dál? Zůstat doma, vdát se nebo se vydat na cestu řeholního života? Přiznám se, že v hloubi srdce
jsem toužila po rodině. Pracovala jsem jako zdravotní sestra
v nemocnici. Měla jsem časově náročné služby, a tak na soukromý život moc času nebylo. Když jsem jednou šla po noční domů,
potkala jsem babičku mojí kamarádky, paní Boženku. Daly
jsme se do řeči. Zeptala se mě, jestli bych se nechtěla seznámit
s jedním hodným mladým mužem. Proč ne. Dala jsem jí svoje telefonní číslo a řekla, že jestli bude chtít, ať zavolá. Zavolal.
Byla neděle, slavnost Seslání Ducha svatého. Měla jsem volno
a chtěla jsem jet na Oznici na mši. K mému překvapení řekl, že
se tam chystá taky. A tak jsme se domluvili, že se na Oznici setkáme. Bylo to životní setkání. Začali jsme se scházet, a jak jsme
se vzájemně poznávali, věděli jsme, že je to dobré. Cítila jsem
vnitřní pokoj. Za rok a půl od našeho seznámení jsme 10. října
2003 složili manželský slib. Mši svatou na Oznici máme velice
rádi a chodíme na ni i s našimi dětmi. Manželství někdy není
lehké, přicházejí i těžkosti a zkoušky. Přeji si, abychom vydrželi
až do konce. Abychom naplnili to, co jsme slíbili: vzájemnou lásku, úctu a věrnost.
K tomu ať nám pomáhá Bůh.
Pavla a Vladimír Bačovi

Vzpomínky na Oznici
V minulém čísle ŽF byla výzva, jestli někdo má fotku, vzpomínku
na smažení vajíček na Oznici. Mám fotku ještě z prvních ročníků,
které měl na starosti otec Pavel.
K tomu se váže také jeden příběh:
Na Oznici na mši už chodím asi 10 let. Zažila jsem tam různé
počasí od větru po spalující slunce. Jednou to vypadalo na déšť,
ale co, mše začala. V průběhu mše to začalo vypadat na pěknou
bouřku. Vedle mě stál bratr, který měl radar na mobilu a vždycky mi co pár minut ukázal, jak se blíží bouře. Když už se blýskalo
ze všech stran a doprovázely to hromy, tak jsem to nevydržela
a šla se s dětmi schovat. Ještě jsem cestou říkala lidem, že jestli chtějí, ať se jdou schovat se mnou. Pár jich opravdu šlo, ale
90 % zůstalo. Z „bezpečí“ jsem sledovala, jak se bouře postupně rozplynula a vlastně ani pořádně nezapršelo. Vyšla jsem ven
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a nevěřila vlastním očím. Z takové hrůzy vystupovala modrá
obloha. S někým jsem se pak bavila a říkala, že jsem netušila, že
by to ustoupilo, a dotyčný mi řekl, že věřil, že to dobře dopadne.
Asi jsem měla malou víru...
Martina Mrnuštíková

Duchovní obnova Modliteb matek
„Duchovní boj pod Boží ochranou“
Koncem března jsem s dalšími pěti maminkami z naší farnosti
prožila duchovní obnovu Modliteb matek na téma „Duchovní
boj pod Boží ochranou“. Konala se v Brně, v budově Biskupského gymnázia, přijelo tam téměř tři sta žen. Duchovní obnovu
vedla Mary Shaw – Američanka, nenápadná, drobná žena, která
se snaží svým životem i přednáškami přivádět druhé ke Kristu.
Mary mluvila o tom, že duchovní boj je boj o místo pro Boha
v životě každé z nás, boj o mou křesťanskou identitu, boj o čisté
srdce, o pokoj v něm, o naplnění Božího záměru s mým životem.
Abychom mohli bojovat proti duchům zla, musíme se v první
řadě přimknout k Bohu a poznávat Boží otcovskou lásku. Vytvářet si co nejpevnější vztah s Ježíšem, uznat Ho jako svého Pána
a Spasitele a nebát se otevřít se Duchu Svatému. Pokud jsme
byli pokřtěni a biřmováni, Ducha svatého máme všichni, máme
od něj všichni i jeho dary. Když si to neuvědomujeme, je to jako
bychom dostali pod vánoční stromeček krásně zabalené dárky,
ale nikdy jsme je neotevřeli, nevíme, co v nich je… a nemůžeme
je použít pro dobro druhých ani svoje. Tomu se věnovala v prvních přednáškách.
V dalších zmínila, že součástí tohoto boje je i boj proti úkladům zlých duchů, kteří se nás snaží v tomto úsilí zastavit. Často
totiž zapomínáme, že vedeme svůj životní boj ne proti lidem,
ale proti nepřátelům v duchovním světě. Je důležité věnovat
pozornost modlitbě za Boží ochranu. Je ale dobré a nutné se
v tomto boji zaměřit především na Boha a dozrávat k svatosti,
před kterou zlý utíká. Učit se žít s Kristem, stále mu odevzdávat
sami sebe, se vším, co prožíváme, co si v sobě neseme. Pak můžeme s čistým srdcem a v důvěře vyprošovat tolik potřebnou
ochranu pro sebe i pro naše děti.
Mluvila také o překážkách, které nám brání se Kristu odevzdávat – jsou to především lži o sobě, o Bohu, neodpuštění, naše
netrpělivost. Máme občas pocit, že Bůh mlčí a hledáme pomoc
u někoho jiného než u Boha. Bůh nám ale na naše prosby vždy
odpovídá, buď řekne ano, dám ti to, co chceš, nebo počkej, dám
ti to později. Bůh nám chce dávat pouze dobré dary, nedá nám

to, co by nás zranilo. Proto někdy řekne, tohle ne a dá nám ještě
něco mnohem lepšího.
Mary zdůrazňovala důležitost odpuštění. Neposkytování odpuštění a zahořklost v našich srdcích je jako pití jedu s očekáváním, že zemře někdo jiný. Odpustit je naše volba, rozhodnutí.
Někdy je to těžké – nechceme si přiznat ránu v sobě, bojíme
se podívat tváří v tvář
vlastní bolesti. Dávala
nám návod, jak procesem odpuštění projít, ale upozorňovala,
že i když odpustím,
mohu cítit nadále bolest. Jediným řešením
je vrátit se a znovu
odpouštět...
Další překážkou, která
nám brání otevírat se
Kristově lásce je okultismus. Jsou to praktiky, kterými se člověk
otvírá vlivu démonů. V dnešní době se
nám podbízejí velmi
často a tak se okultismus velmi nenápadně vkrádá do našeho
života. Jedná se například o různé druhy
magie - Harry Potter,
knížky a pořady v TV,
např. jak se stát čarodějem pro děti, jogu,
praktiky New Age, Pokémony a mnohé jiné.
Zaujalo mě také slovo otce Šebestiána ze
závěrečné mše, kdy
mluvil o tom, že náš
život, který prožíváme zde na zemi, je
jako prenatální stav.
Máme se těšit na porod, na to, až dozrajeme a až se znovu
narodíme do věčného
života. Nemáme se
čeho obávat :o)).
Kromě přednášek se mě hodně hodně dotklo sobotní Triduum
(na datum duchovní obnovy připadly modlitby Tridua, a proto
byly zahrnuty do programu duchovní obnovy), kdy prosíme
za ty, co ublížili našim dětem. Den před odjezdem na duchovní
obnovu do Brna jsem se totiž dověděla, že kněz, který pro mě
byl před mnoha lety velmi důležitým - duchovně mě nějakou
dobu vedl, patří mezi ty, kteří jsou obviněni ze zneužívání dívek. Byla jsem z toho překvapená, rozhozená, nechápala jsem
to. V sobotu při Triduu jsem ho mohla odevzdat Bohu a prosit
za něj. Hodně se tím pro mne vyřešilo, necítím potřebu zkoumat, co udělal, jen se za něj budu modlit - mám ho už mnoho
let na kolečku, které každý týden odevzdávám Bohu. To je pro
mne asi nejdůležitější zkušenost a také povzbuzení k tomu, jak
důležité je Triduum.

Každou z nás zaujalo něco jiného, další postřehy jsou od ostatních maminek z Valmezu, které se této obnovy zúčastnily…
- Zbraněmi ďábla jsou podvod, nenávist a lež. Strach, který nás
paralyzuje, přichází od zlého ducha. Bůh nám dává instinkt,
abychom zbytečně neriskovali. Ďáblu můžeme odolat jen
v Boží moci, nesmíme zapomenout, že ďábel je chytřejší než
my. Pro svou ochranu si máme na sebe
obléci Boží zbroj Ef
6,10-17: opasek pravdy - znát Boží pravdu
o sobě, o věcech, které se nás týkají; pancíř
spravedlnosti - který
přikrývá a chrání naše
srdce – snažit se mít
čisté srdce, mít v něm
Ježíše, (prosit, Pane,
stvoř mi čisté srdce);
štít víry – chrání nás
od náhlých střel zlého – když začnu upadat do beznaděje, říct
si, že má víra je Ježíš
a víra je dar; meč ducha – tím je Boží slovo,
které je ostré a proniká až do morku kostí.
Pokud budu mít Boží
slovo v srdci, bude mi
také vycházet z úst;
přilba spásy – důvěra
v Boží spásu a obutí
k okamžité službě pokoje
- Málokdo ví, že při cvičení jógy nelze oddělit
cvičení od duchovního rozměru. Jednotlivé pozice (assány)
byly vynalezeny tak,
abychom skrze tuto
pozici chválili hinduistická božstva a sjednotili se s nimi. Sami
jogíni říkají, že když se
tato cvičení praktikují,
po nějaké době se nám začne měnit myšlení.
- Boží načasování – na obnově nám hrála schola, jejíž vedoucí
právě v pátek, v době, kdy naše setkání začínalo, nastupoval
na transplantaci srdce - zcela nečekaně, ale dle Božího plánu,
kdy ho mohlo 300 maminek doprovodit modlitbou… v neděli
jeho manželka svědčila, že manžel se po náročné operaci zotavuje a děkuje nám za modlitbu.
- V našem duchovním životě se neobejdeme bez těžkostí a utrpení. Líbil se mi příběh, jak kuchař vysvětloval své dcerce utrpení. Vařící voda je v tomto příběhu symbolem utrpení, kterým
procházíme. Otec vhodil do vody mrkev – když ji tam vkládal,
byla tvrdá, po uvaření (utrpení) byla rozvařená, měkká. Utrpení
ji zcela zničilo. Pak vhodil vajíčko, které bylo křehké, když ho
tam vkládal, ale skrze utrpení – vařící vodu se zpevnilo. Nakonec vhodil do vody zrníčko kávy. To bylo pevné, už když ho tam
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vkládal a pevné zůstalo. Dokonce ale obarvilo vodu, ve které se
vařilo a udělalo z ní výbornou kávu. Naším úkolem je, abychom
byli v Kristu pevní a v utrpení pevní zůstali. Naším úkolem je
stávat se zrníčky výborné kávy.
Pokud by někoho téma Duchovního boje zaujalo, mám několik
MP3 s přednáškami Mary Shaw k zapůjčení (tel. 777 907 073).
Na internetu jsem v souvislosti s tímto tématem narazila
i na velmi zajímavé stránky www.duchovniboj.cz, které má
na starosti P. Antonín Příkaský, Ocarm., které se tomuto tématu podrobně věnují.
Vlaďka Slowioczková
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Co je nového ve farní kavárně?
Na začátku března jsme jsme se poprvé setkali v naší farní kavárně. Každou druhou neděli máme možnost zavítat po mši
svaté v 8.00 a 9.30 do farní učebny, kde má kavárna zázemí,
a dát si dobrou kávu, popř. čaj a něco dobrého k zakousnutí.
Můžeme posedět a popovídat si s jinými farníky. Farní kavárna
je dynamická půda, kde se děje a probere hodně věcí. Je tato
příležitost k osobnímu sdílení po nedělní mši přínosná? Podle
toho, jak jsou stoly zaplněné do posledního místečka a jaký čilý
ruch pokaždé vládne v kavárně, usuzujeme, že ano.
Obslouží vás členové farních evangelizačních buněk a nadšení
dobrovolníci z naší farnosti. Možná, že i vy byste se rádi zapojili do chodu kavárny a pomohli nám tak dále kavárnu rozvíjet.
Nabízejí se dvě možnosti služby, jednou z nich je pomoc při
obsluze a v kuchyni kavárny. Druhý způsob, jak být užitečný, je
napéct něco dobrého ke kávě. Možná jste si všimli, že na internetových stránkách naší farnosti (v sekci Farnost) najdete
záložku „Farní kavárna“. Zde zjistíte kontakty na koordinátory
kavárny pro případ dotazů a také odkaz na soubor, ve kterém je
možné se zapsat na výpomoc s obsluhou nebo pečením na konkrétní termín. (www.farnost-valmez.cz) Samozřejmě uvítáme,
když prostě přinesete napečené dobroty v den konání kavárny
přímo na faru.
Uvažujeme také (v případě teplého počasí) o možnosti posezení venku na farním dvoře po mši v 9.30. To by ovšem vyžadovalo zapojení dalších dobrovolníků, protože ve stávajícím počtu
není možné obsloužit vnitřní i venkovní prostor. Pokud aspoň
trochu chcete, přidejte se k nám.
Jistě jste si už všimli dalšího aspektu
naší kavárny: kromě příjemného posezení u dobré kávy máme příležitost přispět na dobrou věc. Naše kavárna má
také charitativní rozměr a z vybraných
příspěvků (kromě nákupu surovin)
podporujeme v současnosti projekt
Mary’s Meals. O tomto projektu jsme
si již v Životě farností mohli přečíst,
informační letáky a brožury jsou k dispozici ve farní kavárně. Do budoucna
se nebráníme podpoře jiných projektů
v blízkém i vzdáleném okolí.
S blížícím se létem vyvstává otázka, zda kavárna bude fungovat i přes
letní prázdniny. Rádi bychom provoz
zachovali, ale při prázdninovém a dovolenkovém režimu se to jeví zatím
jako náročný úkol. Proto vás chceme
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povzbudit, pokud budete mít volnou některou letní neděli, která vychází na konání kavárny, nahlaste se a přijďte nám pomoci.
Využijte možnost zápisu na služby přes odkaz na farních stránkách. Je to důležité vodítko, aby bylo zřejmé, s kolika dobrovolníky na každou kavárnu můžeme počítat.
Další novinkou je, že se sjednotí termín farní knihovny s termínem kavárny. Je to ideální spojení příjemného s užitečným.
Nabízená literatura nám dává příležitost k duchovnímu růstu.
Pokud vás tolik neláká konverzace s bližními, klidně si můžete
u kávy něco pěkného přečíst.
Naše farní kavárna bude taková, jakou si ji sami uděláme. Děkujeme Bohu za každého, kdo našel odvahu a do farní kavárny
zavítal, ať už jako host nebo jako dobrovolník. A ty, kdo snad
váhají, povzbuzujeme, aby přišli na šálek výborné kávy, popovídat si, nebo se i zapojit do služby bližním. V životě je jen málo
věcí, které by nevylepšila trocha lásky, trocha času nebo
trocha kávy.

Kdo by se chtěl svěcení zúčastnit, ať se nahlásí ve farní kanceláři anebo v sakristii anebo o. Pavlovi
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Křest dospělých na Velikonoční Vigilii
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Setkání mládeže v Přerově
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25 let ZŠ Salvátor - školní akademie 16. května 2019
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ZŠ Salvátor
Vzpomínáme na předvelikonoční čas ve škole
Uzávěrka minulého čísla Života farností přišla právě uprostřed
mnoha školních akcí a událostí, o kterých bychom vás, čtenáře,
ještě rádi dodatečně informovali.
Především to byly tzv. Orientační dny ve Fryštáku, kterých se
zúčastnily VI. a VII. třída se svými třídními. Program těchto dnů
bývá spolehlivě perfektní a děti se nerady z Fryštáku vrací. Stará se o to tým v Domě Ignáce Stuchlého a žádná hra nebo aktivita není do programu zařazována bezúčelně. Instruktoři mají
připraveny rekvizity, převleky, děti se na všechny akce těší. Zcela jistě se při tom upevní nebo obnoví dobré vztahy mezi dětmi,
zažije se spousta poučení, zábavy a legrace. Škoda jen, že se někteří žáci z různých důvodů nemohli výjezdu zúčastnit. Dostat
se totiž do nabitého diáře organizátorů je velmi těžké a musí se
to plánovat víc než rok dopředu. Máme štěstí. Na červen 2020
máme rezervaci pro dvě třídy. Dá-li Pán, zase se některé třídy
do Fryštáku vypraví.

Čtení v Rybičkách
Během celého školního roku chodí naši žáci číst dětem v Rybičkách, aby se jim po obědě hezky odpočívalo nebo i usínalo.
S paní učitelkou Masopustovou odcházejí po skupinkách pravidelně každé úterý, a i když o tom opakovaně neinformujeme,
jsem ráda, že tato forma spolupráce probíhá a že žáci do farní
školky číst chodí.

Projektový velikonoční den
Ve středu 17. dubna jsme společně prožili poslední školní den
před velikonočními prázdninami a jako každý rok, tak i letos,

14

byl pro děti připraven projektový den. Začali jsme ráno v kostele s Pánem Ježíšem, se kterým jsme prošli Jeho křížovou cestu. Paní učitelka Ludmila Černochová nachystala texty křížové
cesty a já chválím děti od II. po IX. třídu, které si pěkně čtení
k zastavením připravily. Potom jsme se přesunuli do školy (až
na deváťáky, kteří měli další program na faře pod vedením o.
Pavla a svého třídního). Ve třídách si děti nejprve upevnily své
znalosti o Velikonocích, jak a proč je slaví křesťané, děkuji i studentu M. Štverákovi za pomoc, a potom tvořily a vyráběly. Raduji se ze spolupráce žáků V. třídy a dětí z Rybiček, které přišly
nejen ráno do kostela, ale také do školy, aby si s páťáky něco
vytvořily. Na fotografiích vidíte, jak hezky funguje také patronát našich šesťáků nad prvňáčky. Myslím, že taková spolupráce
a společná činnost vydá za mnoho slov a vět o tom, že se k sobě
máme hezky chovat a že si máme pomáhat. Sedmáci byli taky
šikovní a svým mladším kamarádům z II. třídy vyrobili ovečky.
Bylo to moc pěkné dopoledne.
Magda Krupová

Druháčci v Ekocentru
V dubnu se druháčci vypravili do Valašského ekocentra. Výukový program „Velikonoce“ byl velmi nabitý. Nejprve si děti s paní
lektorkou Jitkou Dvorskou povídaly o tom, jak se slavily Velikonoce dříve, za dob pradědečků a prababiček. Dozvěděly se
o významu a slavení všech nedělí, které předcházely velikonočním svátkům. Samy pak třeba hledaly a ochutnávaly preclíky
jako na Liščí neděli. Nebo si vyzkoušely vynášet Moranu, což
se v tento chladný den náramně hodilo. Také si připomněly význam Škaredé středy, Zeleného čtvrtka (ochutnaly klíčky munga), Velkého pátku, Bílé soboty, Božího hodu velikonočního. Zaujaly je také tradiční velikonoční zvyky - řehtačky, zdobení vajíček, pečení beránka, koledování, šlehání pomlázkou. Po spoustě známých i nových informací je čekaly zábavné velikonoční
hry - točení káčou, přenášení vajíček na lžičce, házení vajíček
zajíčkovi. Závěrečnou tečkou bylo jarní tvoření. Děti nelenily
ani cestou zpátky do školy a nasbíraly plný košík petrklíčů. Další
den si ve třídě s paní učitelkou uvařily výborný jarní čaj.
Kateřina Janýšková
Další knihovnické lekce v cestě prvňáčků projektem Knížka pro prvňáčka
Nejmladší žáci naší školy jsou zapojeni do projektu Knížka pro
prvňáčka. Vzdělávají se v oblasti poznávání knih – dozvídají se,
jak knihy vznikají, kdo je to autor knihy, ilustrátor a také o některých zajímavých knihách si s paní knihovnicí Holmanovou
povídají.
V dubnu absolvovali žáci 1. ročníku další knihovnickou lekci.
Tentokrát se společně s paní knihovnicí, která je přišla navštívit

ve třídě, zamýšleli nad událostmi knihy „Největší poklad“, jejímž
autorem je španělský ilustrátor a spisovatel Arcadio Lobato.
V příběhu vystupovala čarodějka Tiberie a její havran Emilio. Ti
se vydali hledat poklad královny čarodějek. Ale místo na ostrově, přistáli na hřbetě velryby. Děti čekala různorodá činnost
včetně vyplňování pracovního listu, který si mohly na památku
odnést domů. V měsíci květnu si paní knihovnice pro děti připravila besedu o knize „Kouzelná baterka“. Děti nejprve mohly hádat, v čem by asi taková baterka mohla být kouzelná, pak
pozorně poslouchaly vypravování obsahu knihy, pomocí otázek
na kostkách odpovídaly na otázky a na závěr vyplňovaly pracovní list, jehož součástí byla i koláž jednoho výrobku, který v knize
pomocí baterky oživl.
Ludmila Černochová

a záznam z jeho natáčení jsme mohli zhlédnout 25. dubna v Noevinách na TV Noe.
http://www.tvnoe.cz/porad/24508-zpravodajske-noeviny-25-4-2019
Magda Krupová

Turistika v dubnu

V době velikonočních
prázdnin se některé děti z turistického kroužky vypravily
na další výpravu za poznáním našeho regionu.
Tentokrát to byla rozhledna Maruška, kterou najdete nad vesnicí
Hošťálková. Maruška je
krásně řemeslně provedená
šestnáctimetrová dřevěná stavba
z roku 2014, postavená ve valašském stylu. K rozhledně vede
několik cest, my jsme
šli po modré značce
z Hošťálkové. Na rozhledně si můžete na barevném displeji přečíst aktuální údaje z ČHMÚ o teplotě, slunečním svitu či větru. Jinou zajímavostí u rozhledny je „Hladící bod
Maruška“ pro šťastný návrat :-). Od rozhledny jsme dále pokračovali po červené značce na Končiny a potom po žluté zpátky
do Hošťálkové. Bylo krásné počasí, výhledy úchvatné, krásně
kvetly pampelišky i blatouchy. Kluci si cestou vyzuli boty, a kudy
to šlo, šli bosky.

25 stromků k 25. výročí školy
Ve středu 24. dubna proběhla jedna z mnoha akcí školy k jejímu
25. výročí. Rozhodli jsme se spojit dobré s užitečným a ve spolupráci s panem hajným Čtvrtníčkem jsme zasadili 25 nových
stromků – buků lesních – v lokalitě Podlesí – Křivé. Budeme se
modlit za příznivé počasí – tedy za déšť, který teď přírodě moc
chybí, aby „naše“ stromky mohly dobře růst. Na sadbě se podíleli členové školního parlamentu a další pomocníci z III. – IX. třídy. Nejprve pan Čtvrtníček předvedl, jak se postupuje při sázení
stromku, vysvětlil dětem, jak se vyřeší ochrana nových stromků
vůči zvěři. Potom se každá skupina pustila do práce a za hodinu
bylo všech 25 stromů zasazeno. Můžete se tam někdy vypravit
třeba na procházku a zjistit, jak se stromkům daří. Na místě, kde
jsme sadili, byl dřív smrkový porost, který podlehl řádění kůrovce. Kůrovec se zachytává ve feromonovém lapači, jak nám
pan Čtvrtníček taky ukázal, a tak si všichni mohli prohlédnout
tohoto nenápadného ale velmi škodlivého broučka. Pro zajímavost dodávám, že se akce zúčastnil také kameraman TV Noe

Mary´s Meals na naší škole
Jsem žákyní 7. ročníku na základní škole Salvátor a zároveň členkou žákovského parlamentu. K nápadu uspořádat akci Mary´s
Meals mě přivedl film Child 1, ve kterém jsou děti, které hladoví,
ale jsou šťastné, že si v místě svého vzdělávání, můžou dát jedno jídlo denně. Na jedné ze schůzek našeho parlamentu jsem
svůj návrh přednesla. Kupodivu jsem nebyla sama, komu se
v hlavě tento nápad zrodil. Všichni ho s nadšením uvítali. A protože měla zrovna začít postní doba, navrhli parlamenťáci, že by
bylo prima, když by si právě v postní době každý dokázal odříct
sladkosti a jiné pamlsky a shromáždil je ve škole. Dohodli jsme
termín, kdy sbírku uspořádat a začali vše organizovat. Výroba
plakátu a rozvěšení v areálu školy byla naše práce. Žáci i učitelé
pak průběžně nosili dobroty na určené místo. Ve čtvrtek po Velikonocích 25. 4. 2019 se parlamenťáci sešli brzy ráno na chodbě
školy, aby všechny odepřené dobrůtky připravili k prodeji. Sladkosti rychle mizely a my jsme pak odcházeli od vyprodaných
stolů s pocitem dobře odvedené práce. Celou akci nám příjemně doladily placky na tričkách s nápisem MARY´S MEALS. A to
nejlepší na závěr. Vybrali jsme neuvěřitelných 2 600 Kč. Jsem
ráda, že díky této částce můžeme sytit 6 dětí někde ve světě
po celý školní rok!
Za žákovský parlament Zuzana Olejníková
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Den Země
Den Země se slaví 22. dubna, což letos vyšlo na Velikonoční
pondělí. Proto aktivity a projekty k tomuto svátku planety probíhaly po Velikonocích. Ve čtvrtek 25. 4. si Den Země připomněli druháčci. V parku Kinských se zúčastnili akce Domečku, kde
byla připravena různá stanoviště, na kterých děti plnily úkoly.
Děti například poznávaly zvířata, pozorovaly dalekohledem
okolí, dívaly se na Slunce, sledovaly různé pokusy, vyráběly
bubliny. Dozvěděly se ale také plno nových informací o vodě
- o její spotřebě, přečerpávaly a stříkaly vodu, seznámily se s přírodní filtrací vody, zkrátka program byl velmi nabitý. Příjemným
zakončením celého dopoledne bylo závěrečné losování o věcné
ceny. Hádejte, kdo byl mezi vylosovanými? Děti měly z výhry
obrovskou radost!!(Foto 8a), 8b)
Kateřina Janýšková

Setkání zaměstnanců
25. výročí školy je také příležitostí potkat se s těmi, kteří se
na provozu, chodu a činnosti školy během její existence podíleli
a podílejí. A tak jsme uspořádali setkání stávajících a bývalých
zaměstnanců školy. Pohledali jsme nebo pozjišťovali adresy
a oslovili jsme všechny zaměstnance, kteří kdy na naší škole
měli pracovní smlouvu. (A některé pozvánky na přátelské setkání putovaly i do zahraničí :) ). Ne všichni mohli přijet nebo přijít,
ale jsme rádi za všechny, kteří v pátek 26. dubna našli cestu
za těmi, kteří na škole působí nyní. Bylo to opravdu velmi milé
a srdečné setkání. Na úvod řekl několik slov pan ředitel Hynek
Mikušek, zavzpomínal na začátky činnosti školy, na roky, které
sám dodnes na škole strávil. Vyřídil pozdrav od bývalého pana
ředitele Jiřího Pánka i od všech ostatních, kteří nemohli přijet.
Poděkoval všem přítomným za veškerou práci pro Základní školu Salvátor. No a potom už se jen povídalo, smálo, prohlížely se
fotky… Byl to hezký večer a utekl jako voda. Tak někdy příště se
budeme zase těšit na shledanou!
Magda Krupová
Šachový turnaj 1. Vastotour
V sobotu 27. dubna se čtyři žáci z naší školy zúčastnili turnaje
1.Vasto Tour ve Vsetíně. Tohoto turnaje se zúčastnilo téměř 100
mladých šachistů z celého okresu. Někteří naši žáci byli na turnaji poprvé, ale rozhodně se mezi ostatními hráči neztratili.
Nejmladší kategorie 6-9 let: 17 účastníků
Ondřej Kořístka - 7. místo
Václav Baričiak - 12. místo
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Kategorie 9-11 let: 28 účastníků
Pavel Petrovický - 2. místo
Tobiáš Zgabaj - 4. místo
Všichni zúčastnění žáci si odvážejí mnoho herních zážitků z černobílých šachovnic. Vašek a Pavel si potom v sobotu 4. 5. zahráli
ve Vsetíně závěrečné finále.
Jiří Krupa
Finále 1. Vasto Tour velkým úspěchem našich šachistů!
Velkým finále, kde „vítěz bere vše", vyvrcholila letošní mládežnická šachová série 1. VASTO Tour. Čtyři osmičky finalistů se
sešly na ZŠ Integra Vsetín, aby si to rozdaly ve čtyřech skupinách, hrálo se systémem každý s každým. Pro každého tedy
sedm utkání v tempu 2 krát 12 minut plus 4 vteřiny za každý tah.
Po skončení turnaje
pak vyhlášení čtyř
mládežnických mistrů
Valašska pro rok 2019.
Do finálového turnaje
o přeborníka Valašska postoupilo třináct
šachistů
Zbrojovky
Vsetín, sedm hráčů
Sokola Ústí, tři šachisté ŠO Karolinka, dva
ze Sokola Valašská
Bystřice, dva z Klubu
her Zašová, dva ze ZŠ
Salvátor Valašské Meziříčí, jeden šachista
ze Sokola Bystřičky,
jeden z oddílu Šachy
Hošťálková a jeden ze
ZŠ Integra Vsetín.
V kategorii do devíti let se umístil na pěkném 5. místě z osmi
účastníků Václav Baričiak.
V kategorii do jedenácti let zvítězil se 6 body a stal se tak přeborníkem Valašska Pavel Petrovický.
Velká gratulace našim nadějným šachistům a poděkování Baričiakovým za doprovod žáků na akci!
S využitím informací Josefa Kovaříka, ředitele soutěže,
zapsala Magda Krupová
Herbář v I. třídě
Naši milí žáci 1. ročníku se ve třídě sešli tak, že je spojuje velký zájem o přírodu. Proto si ve výtvarné výchově každý vybral
natištěný obrázek rostliny, kterou si vymaloval – aby byla co
nejpodobnější té skutečné. A když začaly vyrůstat první nebo
další jarní rostliny, už je děti doma pilně lisovaly. Nyní už máme
ve třídě tolik jarních rostlin, že nám zaplnily jedno křídlo tabule
a doma děti připravují další. Velmi je tato činnost baví, o přestávkách si procvičují, která rostlina se jak jmenuje. Těšíme se,
že jim tyto vědomosti pomohou v některé přírodovědné soutěži.
Ludmila Černochová
Dopisování
Procvičit angličtinu formou dopisování s dětmi ze zahraničí,
které se také angličtinu učí, mají možnost žáci V. a VI. třídy. Díky
příznivým okolnostem se podařilo panu učiteli Jiřímu Krupovi
navázat spolupráci s církevní školou na Maltě. Školu, kterou
našel na internetu, oslovil nejprve emailem. Když měl možnost

Akademie
Ve čtvrtek 16. 5. proběhla v pořadí již 20. akademie naší církevní školy. Letos symbolicky k 25. výročí činnosti školy. Pozvání
na akademii přijali: hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, zástupce
za zřizovatele Mgr. Zdislava Vyvozilová, ředitel KZŠ v Uherském
Brodě Mgr. Ivo Ertl, ředitelka CZŠ v Kroměříži RNDr. Olga Loučková, ředitel CMG v Prostějově Mgr. Pavel Porcl a ředitel ZŠ svaté Zdislavy v Kopřivnici Ing. Pavel Janek. Žáci od I. po IX. třídu
si pro rodiče, příbuzné a všechny návštěvníky připravili opravdu pěkná představení. Novinkou bylo vystoupení žákovského
parlamentu. Velice rádi jsme do programu zařadili také vystoupení dětí z farní školy Rybičky. Jejich milý taneček s písničkou
o krokodýlovi Chňapíkovi se líbil všem. Tradičně si na akademii
na Maltu vycestovat, osobně ji navštívil. S paní ředitelkou se
domluvili na této jednoduché spolupráci. Tak si žáci vyměňují
anglicky psané dopisy, které pěkně doplňují obrázky či drobnými dárky. Kéž by to dětem co nejdéle vydrželo!
Celodenní školení pedagogických pracovníků
Kromě přednášek pro rodiče (27. 3., 22. 5. a 29. 5. - viz pozvánka) realizujeme v tomto školním roce z projektu taky školení
pedagogů. Druhé v pořadí proběhlo 7. května, kdy žáci měli ředitelské volno. PhDr. Lenka Svobodová připravila velmi zajímavé téma: „Lhaní, jak ho rozpoznat a řešit“.
Cyklosoutěž
Ve středu 15. 5. proběhlo na dopravním hřišti a v jeho okolí

za krajně nepříznivého počasí (5 stupňů, trvalý déšť) okresní
kolo cyklistické soutěže. Čtyřčlenné týmy (vždy dvě děvčata
a dva chlapci) musely prokázat znalosti a dovednosti v dopravních pravidlech, ve zdravovědě, v jízdě podle pravidel a v jízdě
zručnosti. Naši žáci byli velmi dobře připraveni, v testech i zdravovědě by byli na druhém místě, ale pravděpodobně doplatili
na to, že své jízdy absolvovali jako první (se startovními čísly
1, 2, 4, 5), a tak bez možnosti prohlédnout si, čeho se na trase
vyvarovat a jaká úskalí hrozí, nakonec nasbírali dost trestných
bodů a na medailové pozice v celkovém hodnocení nedosáhli.
Nevadí! I tak děkuji všem čtyřem statečným za kuráž, nasazení
a velkou snahu a paní asistentce Jelínkové za doprovod žáků
na akci.

uvědomujeme, že svůj pobyt na škole pomalu končí další deváťáci, kteří se zde v podstatě loučí se svým třídním učitelem
Mgr. Norbertem Škorňou i se školou. Když promítali na velké
plátno fotografie a v nich vzpomínky na devět let na ZŠ Salvátor,
bylo to velice dojemné. Nezapomněli ani na třídní paní učitelku z I. – III. třídy, Mgr. Žanetu Bezděkovou, kterou také pozvali
na jeviště, aby jí poděkovali za všechno, co společně prožili.
Děkujeme rodičům za spolupráci při chystání akademie, za pomoc při přípravě rekvizit a kostýmů pro děti - herce, to zcela
jistě umocnilo hezký zážitek. Děkuji také všem učitelům, kteří
vystoupení nacvičovali i těm, kteří pomáhali s organizací a průběhem akademie. Paní učitelce Janě Komoňové děkuji za režii
celé akce.
Magda Krupová
ZŠ Salvátor
přijme učitele/učitelku II. stupně ZŠ - Z, OV, TV
více na www.zs-salvator.cz
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600 let farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí - zakládací listina z roku 1419 (Zemský archiv Olomouc)
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Liatnie k Duchu svatému
odpověď: „Buď veleben.“
Duchu svatý,
- sestup z trůnu svojí velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého
služebníka;
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží;
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nejvyššího;
- který přebýváš v srdci Syna Božího, nauč mě tebe poznávat a
upřímně milovat;
- který oživuješ slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a
úplné důvěře v Boha;
- znamením ohnivých jazyků zapal v mém srdci oheň své lásky;
- tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté;
- který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit;
- který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a v jednotě ducha a duše;
- hořící ohni lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě;
- dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti;
- přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení;
- bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas;
- z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy;
- jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám;
- dárce přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečným činnostem a řečem;
- z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet i mluvit v pravý čas;
- věčná lásko, nauč mě dávat dobrý příklad jiným;
- nekonečná dobroto, dej mi vytrvalost v dobrém;
- nejlepší učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi;
- milý příteli duší, nauč mě nikoho nesoudit a na křivdy nevzpomínat;
- obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky;
- Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby;
- který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti;
- před kterým nic není utajené, nauč mě unikat nástrahám ďáblovým;
- který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí
těla, světa i ďábla;
- který znáš i moji budoucnost, svěřuji do tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi;
- s tvojí božskou pomocí mě nauč žít ke cti a chvále Boží, ke spáse
duše a k radosti Matky Boží, abych mohl z tohoto světa odejít
jako služebník užitečný.
Vzývání Ducha svatého:
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich
oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář
země.
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem
pravdy; dej, ať nám, našim blízkým, naší farnosti ani naší zemi
tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali
a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Charita Valašské Meziříčí
Jak i drobná mince pomáhá
Papírové pokladničky doslova praskaly
ve švech, když jsem je vyzvedávala ve farnostech našeho děkanátu. Lidé byli opět štědří
a v rámci postní almužny odložili část svých
úspor pro potřebné. Ti, kteří skutečně šetřili postupně, napěchovali pokladničky tolika
mincemi, že naši paní ekonomku braly mrákoty, jak bude tolik „drobáků“ vkládat na přepážce v bance. Jenže ač se to nezdá, mince k minci nakonec
ve výsledku udělala neskutečný výtěžek 106 096 Kč. A tak jde
vidět, že když se spojí dobří lidé a každý dá se svého třeba jen
drobnou minci, nakonec to může být „pěkný balík“, který pomůže mnoha lidem.
V loňském roce jsme díky darům z postní almužny pomohli mamince nakoupit školní pomůcky pro děti, přispěli jsme rodině,
které vyhořel dům, díky vašim příspěvkům si mohl pán žijící
na ulici koupit léky, senioři v Choryni za vaše dary mohou spát
na nových polštářích, ministranti ze Zubří prožili prima tábor
s příspěvkem od vás, ve stacionáři v Rožnově se senioři skvěle
baví u nových her, děti z Klubu Zeferino mohly vyrazit objevovat Olomouc a v neposlední řadě se jedné paní mnohem lépe
pohybuje s chodítkem, které jsme díky vám pořídili.
V letošním roce jsme v pokladničkách také objevili několik lístečků s tipy, kde a komu pomoci, za což moc děkujeme. Slibujeme, že vaši důvěru nezklameme a všechny ty drobné mince
poputují tam, kde budou pomáhat.
Tereza Olejníková
Pastorační asistentka Charity Valašské Meziříčí
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Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE
Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální,
ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje
o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní
výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování.
Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě
odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít
k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity.
Ve Valašském Meziříčí jsme piknikovali na podporu pěstitelů

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Na více než 190 místech po celé České republice se v sobotu 11. května uskutečnil piknik na podporu fairtradových,
ale i lokálních pěstitelů. Lidé společnou snídaní z fairtradových nebo lokálních surovin dali najevo zájem o životy lidí, kteří pěstují naše potraviny, a solidaritu s nimi. Již
potřetí se k nim přidalo i Valašské Meziříčí, kde akce proběhla na nádvoří zámku Žerotínů. Sešlo se na ní okolo 130
lidí. Happening pořádá Charita Valašské Meziříčí ve spolupráci
s Městem Valašské Meziříčí, které se od roku 2017 může pyšnit
titulem Faitradeové město, se Střední průmyslovou školou stavební, která má titul Faitradeová škola, a Gymnáziem Františka
Palackého.
Akce se koná vždy druhou květnovou sobotu na Světový
den pro fair trade.
Férová snídaně je největší akcí na podporu fair trade v České
republice. „Účastníci Férové snídaně dávají symbolicky najevo,
že jim není lhostejné, kdo a za jakých podmínek vypěstoval
naše potraviny a suroviny pro jejich výrobu. Jsme rádi, že zájem společnosti o udržitelný způsob života a etickou spotřebu
se v poslední době zvyšuje. To se projevuje mimo jiné i nárůstem počtu míst, kde lidé Férovou snídani pořádají,“ říká koordinátor akce Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko
a Slovensko.
Etická spotřeba má reálné pozitivní dopady, jak vysvětluje Stanislav Komínek: „Koncem loňského roku jsem navštívil několik
fairtradových družstev pěstitelů kakaa v Pobřeží slonoviny
a přímo od tamějších lidí slyšel, jaké přínosy pro ně spravedlivý obchod má. Například v obci Krezoukoue díky fairtradovému příplatku mohli postavit novou budovu školy, tamější
družstvo zajišťuje pěstitelům také sazenice, nakupuje pro
společnou potřebu sklady, nákladní auta, motorky a mačety.
Přispívá na stavby škol a na léky lidem ve vesnicích. Členové
družstva také sami rozhodli o financování stavby zdravotního
střediska a placení lékařské péče v pro všechny členy družstva
a jejich rodiny,“ popisuje Stanislav Komínek.
Fairtrade jako jedna z etických certifikací má ale pro pěstitele
i další přínosy: zakazuje dětskou práci, takže děti mohou chodit
do školy a vzdělávat se, a zahrnuje i vzdělávání, které pěstitelům umožňuje zvyšovat efektivitu, šetrněji využívat přírodní
zdroje a získat základní dovednosti potřebné pro úspěšnou
správu družstev a obchodování.
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O zpovědi
P. Ante Vučkovič mladým na festivalu mladých v Medžugorje
o zpovědi
V Medžugorje je mnoho neobyčejných věcí a ty nejneobyčejné,
zdá se mi, jsou ty každodenní, ty hluboké. Jedna z věcí, která
poznamenává toto místo je svatá zpověď. Někteří říkají, že je to
zpovědnice světa, protože se zpovídá v množství jazyků, že se
sv. zpověď bere dost vážně. Je to velmi důležitá svátost a v ní se
odráží, co Bůh dělá. V ní je vidět, že Bůh dobře zná člověka. Ví,
že je slabý, že je zranitelný, hříšný a ví, že v něm existuje hluboký projev po touze po tomto životě. A my jsme po dobu těchto

dní dali motto tohoto festivalu - Žít z Božího slova. A je nám
jasné, že toto Slovo je víc než hlas, než samotné slovo. Zasahuje
do života a chce ho změnit. a už jsme v některých textech Nového zákona poznali, že nás vedou do reálného, skutečného života
krve a masa a to je vlastně svátost sv. zpovědi. A chtěl bych,
abychom měli trochu toto odpoledne spojené s touto svátostí.
My (kněží), na rozdíl od všech ostatních věřících, prožíváme
tuto svátost z jedné i z druhé strany té přepážky, která nás dělí.
My víme, co znamená přijít na zpověď s tou těžkostí hříchu.
Předtím než si klekne nebo si sedne, a víme co to je z druhé
strany, když někdo příjde. Pro nás kněze je to něco z nejhlubších a největších zkušeností všeobecně, protože bez jakékoliv
zásluhy, bez toho, abychom něco udělali, dostáváme vlastně
jakoby obraz, abychom viděli až do hlubiny lidské duše. Nikdy
člověk, nikdy kněz není blíže člověku, než při sv. zpovědi, když
vlastně otevře svoje dno vlastního života a ani jedna služba,
nemá vlastně vidění do hloubky lidské duše, jako kněz. Mnohokrát jsem slyšel lidi, kteří přišli na sv. zpověď a řekli: „Nikdy nikomu jsme to nepověděli, ani své ženě, ani svému muži, ani přátelům, ani svému psychiatrovi, ani svému lékaři. Nikomu.“ Ale
v jedné chvíli mají tu hlubokou potřebu to povědět na jednom
místě a odhalí vlastně, že tím místem je zpovědnice, protože je
to neobyčejné místo. Ve stejné chvíli otvírá vlastně dno hříchu.
Pro nás kněze je jasné, že svou silou nemůžeme vidět hloubku
lidské duše. Potřebujeme k tomu světlo a nejlepší podobenství
je podobenství, kdy Jan evangelista popisuje setkání Ježíše se
Samaritánkou, když bylo poledne. A to je vlastně ta klíčová věta
- Bylo poledne. Bylo poledne v Samařsku. Co to znamená? To
znamená, že před polednem, nikdo, kdo se podívá do studny,
nemůže vidět, jak hluboká je studna. A nikdo po poledni se nemůže nahnout nad tu studnu a vidět, jak je hluboká. Jen v jedné chvíli, když se slunce nachází ve středu a když osvítí, ozáří
vlastně tu studnu, tak až tehdy můžeme vidět, jak hluboká je ta
studna. Tedy vidíte, jak Jan popisuje setkání Samařanky a Ježíše.
Bylo poledne. Je to privilegovaný okamžik, kdy ta žena v Ježíšově blízkosti viděla vlastně propast vlastní duše. To je pro nás
svatá zpověď. My potřebujeme světlo shora, abychom mohli
vidět, až kam sahá naše duše a co se děje. My víme, že se jedná
o lidskou potřebu, o velkou potřebu. Když někdo udělá něco
zlé, první reakce je, aby to skryl před druhými lidmi, aby se to
druzí lidé nedověděli. Ale to nestačí. Když někdo úspěšně před
druhými skryje svoje zlo, tak se mu to podařilo jen z polovice,
protože to nemůže ukrýt před sebou. A pod touto potřebou,
abychom se uchránili před odsouzením druhými lidmi, leží ta
hlubší lidská potřeba a to, abych byl byl úplně upřímný a otevřený. Kdo tomu chce porozumět, může si přečíst Zločin a trest
od Dostojevského, tedy ta potřeba, abych skryl svůj zločin, co
jsem spáchal a že to nestačí. Že pod tím je ta hlubší potřeba,
abych byl upřímný před sebou samým. A tu si uznám na jednom
místě. Nezávisle na zpovědi. Je to potřeba lidské duše.
Ludwig Wittgenstein, velký rakouský filosof v jedné životní chvíli, pocítil, že si to musí trochu dát z očí do očí se svou minulostí. Krátkou dobu pracoval jako učitel na základní škole. Bylo to
začátkem minulého století a pedagogika byla jiná než dnes. On
znal děti, on uměl děti vytahat za uši, potahat za vlasy, když
udělali něco zle. Ale potom ho to trošku trápilo a v Anglii se potom rozhodl, že když na vánoce přijde do Rakouska, všechny ty,
kterým ublížil, že je pozve a omluví se jim. A udělal následující
- napsal na papír své hříchy a potom hledal lidi, kterým po čas
života ublížil. Pozval je za stůl, sedl si a řekl: „Prosím, čti.“ Lidé
různě reagovali. Největší část lidí se cítila nepříjemně. „Ludvíku,
vždyť já nechci číst tvé hříchy“. Ale on měl tu vnitřní potřebu

vyslovit jasně, co nebylo dobré v jeho životě. Nebyla to zpověď,
byla to lidská potřeba a on to udělal s více lidmi. Vrátil se zpět
do práce a dále pokračoval v přednášení o filosofii. A do svého
deníku napsal: „Dva roky potom jsem plaval v čistých vodách“,
což znamenalo následující - před tím, než jsem si uznal hříchy,
nebyl jsem schopen myslet správně. Moje myšlenka byla zakalená, znečištěná. Až když jsem si uznal své hříchy, měl jsem
bystrost v hlavě. Viděl jsem, že hlava, logika, myšlenka, že to
funguje jinak. Wittgenstein je pro nás důležitý, protože on hovoří o svátostech, o zpovědi velmi precizně. Popisuje, co se děje
v lidské duši, když vyslovím chyby, které jsem udělal. My víme,
že jsou i druhé situace, kdy jsou lidé přinuceni, aby řekli pravdu, jako např. policie, když někoho chytí a zkoumá a vyšetřuje
a nutí jej, aby řekl pravdu. My víme, že lidé nejčastěji, když cítí
vinu, tak to skrývají, nechtějí říci pravdu. Utíkají zvláště když se
jedná o veřejnost, kdy se bojí odsouzení, obvinění, zaplacení
škody atd.
My víme, jak to vypadá v našich lidských vztazích, v jednom
manželství, ve vztahu bratří a sester v jedné rodině, v jednom
klášteře, v modlitebním společenství. Lidé nejsou připraveni
vyslovit svou vinu, je to velmi těžké, ale potom odhalíme, že
jsou privilegované okamžiky, kdy mají vlastně tu potřebu to říci.
Augustín např. po tom, co zažil obrácení, měl potřebu napsat
celou knihu a vytvořil nový žánr, vůbec způsob, jak může vyslovit, co se mu stalo. A to v tom bude později následovat někdo
jiný a ukáže nám, jak je pro člověka důležité, aby žil v pravdě.
Teď se podívejte, čemu se podobá katolická zpovědnice. Je to
jediné místo na zeměkouli, kde mohu říci všechno. a všechno,
co řeknu může být vymazáno, odpuštěno a zapomenuto. Je to
velmi neobyčejné místo. zpovědnice je jakoby trojí kryt. Ten
kdo se přijde vyzpovídat do zpovědnice je skrytý od druhých
lidí, nikdo jiný to neslyší a není potřebné, aby někdo slyšel a nemusí to vědět. Ve zpovědnici, ten, kdo se zpovídá je ochráněný i od kněze. kněz vůbec nemusí vědět odkud přichází, jak se
jmenuje, kde bývá, nic z toho nemusí vědět, ale může mu udělit odpuštění. Zpovědnice je neobyčejné místo, kde je člověk
ochráněný i od Boha. Pro nás by bylo vyjímečně těžké postavit
se tváří v tvář před Boha s vědomím o své hříšnosti. Bylo by
to skoro nevydržitelné. Pamatujete si jak se to stalo Petrovi?
Petr když rybařil a Ježíš mu na začátku řekl, aby hodili síť a potom, když měli plnou síť a setkal se s Ježíšem, padl na kolena
a říká: „Utíkej ode mě, jsem hříšný člověk“. Nedá se vydržet,
abychom byli v blízkosti s Bohem s tím vědomím, ale při zpovědi mezi mnou a Bohem je člověk - kněz. Tato ochrana, tato
anonymita je nějakým způsobem to, co umožňuje, že já ve zpovědi mám dvě zkušenosti zároveň. Že mohu být úplně neznámý,
- máte zpovědnice, kde nevidíte toho, kdo se zpovídá, můžete
jít i na jiné místo, kde vás kněz nebude znát, ale zároveň jako
neznámý přicházím ve vědomí, že jsem úplně známý, že Bůh mě
zná úplně. A proto je to neobyčejné setkání ve zpovědi, protože
spojuje anonymitu a osobnost. To znamená, zpovědnice vytváří
místo, kde je člověk skrytý, aby se mohl odhalit. Kde je ochráněný, aby mohl pustit úplné světlo a vidět vlastně dno své duše.
(pokračování v příštím čísle ŽF)připravil Václav Chládek.
PS. V předvečer 102. výročí zjevení Panny Marie Fatimské
12. 5. 2019 oznámil Vatikán v Medžugorje prostřednictvím
svého nuncia v Bosně Hercegovině, povolení oficiálních poutí
do Medžugorje. Tedy nyní jakýkoliv představený, ať už farnosti, diecéze či řeholního společenství může organizovat a vést
pouti na toto místo. Zatím poutě, kterých se účastnili kněží
i biskupové, organizovali laici. Máme důvod k velké vděčnosti.
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INFORMACE
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – čtvrtek 30. května.
Mše svaté ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 18.30
hodin, v Lešné v 17.15 hodin. Začíná devítidenní příprava
na Slavnost Seslání Ducha svatého.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 1. června. Příležitost ke svátosti
smíření ráno od 6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, večer
od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně.
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V LEŠNÉ – neděle 2. června v 10.00 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 7. června. Výstav Nejsvětější svátosti po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční
tichá adorace.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ RODIN – sobota 8. června v Zašové.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle 9. června –
sbírka na církevní školy v diecézi.
MŠE SVATÁ ZA HNUTÍ MARY’S MEALS – úterý 11. června
v 17.30 hodin, po mši svaté prezentace hnutí, film (učebna
na faře).
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 14. června
v 18.30 hodin.
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ (Slavnost
Nejsvětější Trojice) – neděle 16. června v 9.30 hodin.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – (BOŽÍ TĚLO) – čtvrtek 20.
června. Mše svaté ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00
a v 18.30 hodin, v Lešné v 17.15 hodin.
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD NA NÁMĚSTÍ – BOŽÍ TĚLO - neděle 23. června v 9.00 hodin (mše svaté ve VM 6.30, v 8.00
a v 10.00 hodin, večer v 18.30 hodin).
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 3. a 17. června
po večerní mši svaté.
KONCERT (ZUŠ) – JAN MIKUŠEK, REICHOVO KVARTETO
A HOSTÉ – pátek 21. června v 19.30 hodin ve farním kostele.
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCI – sobota 22. června.
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCI – sobota 29. června.
POUTĚ – SVATÝ HOSTÝN:
8. června (sobota) – pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
15. června (sobota) – pouť schol (mše sv. 10.15 hodin, koncert 14.00)
18. června (úterý) – pouť kněží olomoucké arcidiecéze
za vlastní posvěcení (9.00 hodin)
22. června (sobota) – eucharistický průvod na Sv. Hostýn,
mše svatá v 8.30 hodin v Bystřici p. Host.
29. června (sobota) – pouť dětí na začátku prázdnin

Mariánské informace
• V úterý 4. 6. 2019 bude v našem kostele letošní oblastní setkání Světového apoštolátu Fatimy a mariánských ctitelů. Začátek
v 15.00. Mše svatá v 18.00 hodin. Všichni jsou zváni a vítáni.
• Přijímám přihlášky na pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje ve dnech 15. - 21. 9. 2019.
Václav Chládek

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí, Lešná
Emma Marie Škodová
Radek Hajtr
Lucie Vanduch
Hana Marie Hrabovszká
Zuzana Marie Mikulenková
Veronika Mičunková
Derica Filoména Štefková
Eliška Terezie Kotlárová
Klára Kulišťáková

Bartoloměj Jan Tománek
Karina Dostálová
Kryštof Václav Holáň
Matyáš Filip Konečný
Marie Orságová
Michal Boleslav Michajlov
Rozálie Marie Jakšíková
Pavel Bohuslav Korytář

Václav Táborský
Heidi Anna Halfarová
Albert František Klofáč

Matyáš Mocek
Šimon Mocek
Ráchel Marie Liďáková

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Davic Bártek
Oleg Michajlov

Markéta Žilinská
Markéta Michajlová

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí, Lešná
Jaroslava Děcká *24. 9. 1966 †9. 4. 2019, Vsetín, Okružní 411
Božena Pavlínová *11. 11. 1924 †11. 4. 2019, Hranice,
Jungmannova 1805
Roman Křížek *11. 6. 1966 †23. 4. 2019, Palackého 627/8
Bedřich Vašek *18. 6. 1938 †30. 4. 2019, Janáčkova 655
Ludmila Pechová *14. 1. 1939 †4. 5. 2019, Lešná 124

U NÁS DOMA
Povedené výroky méně povedených žáků sesbíral vítr
• Naši se pohádali, protože mamka poslala taťku na třídní
schůzky, ale neřekla mu, do které třídy chodím.
• Mozek mám po tatínkovi a rozum po mamince.
• Tatínek je samostatný. Udělá všechno, co chce maminka.
• Když jde tatínek s maminkou na procházku, tak si vezme
auto, aby nožičky nemusely přemýšlet, kam jdou.
• Tatínek má hobby sbírat staré předměty, ale maminku dává
na první místo.
• Tatínek moc veselý není, i když mu maminka říká, že má
směšný plat.
• Tatínek musí sníst všechno, co maminka uvaří a navíc to
musí pochválit.
• Máma se zlobí na tátu. Říkala mu, že jsme chudí, tak aby jí
nic k narozeninám nekupoval. A on jí nic nekoupil.
(převzato z časopisu Nezbeda č. 5/2019)
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Díky za každé nové ráno! (Vsacké Beskydy z Brňova)

Pane, zůstaň s námi, neboť se připozdívá! (Lk 24,29)
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