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Neboť i když má někdo nadbytek,
jeho život není zajištěn tím, co má.“
(Lukáš 12,15)
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Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko,
Matko Ježíšova a Matko naše.
Chceme se Ti dnes zvláštním způsobem zasvětit,
zcela se svěřit a odevzdat do Tvých rukou
a do Tvého mateřsky milujícího Srdce.
Jsme Tvé děti a chceme jimi zůstat navěky.
Zříkáme se každého hříchu, zla a všeho,
co zraňuje čistou lásku k Bohu a bližnímu.
Uprostřed našeho bolavého
a znepokojeného světa voláme k Tobě
plni důvěry ve Tvoji mocnou přímluvu,
nezamítej v potřebách proseb našich,
ale ode všeho zlého vysvoboď nás vždycky.
Zasvěcujeme se Tobě, Královno srdcí,
abys nás naučila důvěřovat lásce Otcově,
pro kterou není nic nemožného,
abys nás učila věrně kráčet po úzké,
ale krásné cestě Kristově,
která vede k plnému životu a ke svobodě,
abys nám pomohla varovat se světského ducha
a přijímat Ducha Svatého,
dárce svatosti, pokoje, dobra a pravé radosti.
Spolu s Tebou, naše dobrá Matko,
říkáme dnes Bohu své „ANO,
ať se nám stane podle Tvého slova“.
Svěřujeme Ti společně naše děti a mládež,
naše manželství a celé rodiny, otce a matky,
příbuzné a přátele, naše staré a nemocné,
naše biskupy, kněze a řeholníky i ty,
kdo jsou od Boha vzdáleni.
Dáváme Ti svoji duši i tělo, své srdce i rozum,
svou vůli a svobodu, svoji minulost,
přítomnost i budoucnost,
svůj čas, síly i práci, své plány, touhy a naděje,
své starosti a problémy, bolesti,
nemoci a zranění, své slabosti, boje i radosti.
Dáváme Otci skrze Tebe vše, co jsme a co máme.
Patříme Tobě, svatá Panno, a Ty patříš nám.
Věříme, že jsi s námi a že nás ochráníš,
věříme, že nás povedeš bezpečně
a že nám vždycky pomůžeš,
věříme, že oživíš naši víru, naději a lásku,
věříme, že nás přivedeš, jako své děti,
do radosti domu Otcova.
Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.
Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Amen.
zadní strana obrázku Panny Marie Vranovské

600 LET FARNOSTI – OSLAVA
Jeden z bodů oslav máme již za sebou. 8. září proběhla obnova zasvěcení naší farnosti ve Valašském Meziříčí Panně Marii,
což vidím jako velmi důležité. Před námi je ještě jedna slavnost.
V den výročí posvěcení farního kostela – 28. října bude v 15 hodin mše svatá, na kterou jsme pozvali všechny kněze, kteří v minulosti v naší farnosti působili nebo odtud pocházejí. Někteří se
již ozvali a svoji účast potvrdili. Omluvil se prozatím jen jeden.
Věřím, že většina z nich přijede. Přál bych si, aby hlavním koncelebrantem byl arciopat Břevnovského kláštera Petr Prokop

Siostrzonek. 28. říjen je státním svátkem, většině pozvaných
kněží by měl tedy termín vyhovovat. Tento den nebývají žádné
pohřby ani svatby. Původně jsem myslel, že to bude poslední
volný den prodlouženého víkendu. Dověděl jsem se však, že
děti budou mít ještě i v úterý a ve středu podzimní prázdniny.
Snad to neovlivní účast našich věřících na této akci.
Oslava bude mít ještě i druhou část. Po mši svaté budou na náměstí přistaveny dva autobusy. Všichni se pak přesuneme
do kulturního domu v Hrachovci, kde bude připraveno občerstvení a jakási tisková konference, při které přítomné kněze
„vyzpovídáme“. Zeptáme se jich například, co je momentálně
těší anebo jakou mají nejkrásnější vzpomínku na léta prožitá
ve Valašském Meziříčí. Po této besedě bude mít každý možnost
neformálně kněze pozdravit a prohodit s nimi pár slov, než zase
zmizí. Do Hrachovce můžeme jet samozřejmě i auty. Jeden z autobusů bude ještě připraven po skončení oficiální části a rozveze zájemce do okolních vesnic naší farnosti.
Věřím, že to bude vydařená a důstojná oslava tak významného
jubilea. Předem děkuji všem, kdo se do příprav jakýmkoliv způsobem zapojí. Podrobnější pokyny a informace budou v ohláškách i v dalších číslech Života farností. Listopadové číslo na konci církevního roku by mohlo být tomuto jubileu věnováno.
o. Pavel

Editorial
A je po prázdninách. Nejenom děti mi dají za pravdu, že prázdniny ubíhají čím dál rychleji. Letos jsem si řekl, že si prázdniny rozdělím spíše na kratší úseky a pobyty. Nevím, zda to bylo lepší,
došel jsem však k jednomu závěru: Není dobré dělit rok na určitá období. Je třeba rozdělit si život na jednotlivé dny a naučit
se prožívat především ten dnešní. K tomu se hodí večerní zpytování svědomí, jak ho doporučovala Matka Tereza z Kalkaty:
Radila svým sestrám, aby si na konci dne připomněly nejméně
pět okamžiků, ve kterých zakusily Boží přítomnost a jeho lásku.
(Možná, že by nám pro začátek stačil jeden takový okamžik.)
Pak radila, abychom si vzpomněli na všechny příležitosti, při
kterých jsme mohli ve svých bližních vidět Ježíše. Pokud se nám
to podařilo, poděkujme Bohu. Pokud ne, můžeme toho litovat
a prosit za odpuštění.
Léto bylo opravdu horké. Postupně nás to ovlivňuje. Slyšel jsem
někoho z rodičů, jak říká: Když není venku víc než třicet stupňů,
děti to ani netáhne do bazénu. Já jsem si však všiml ještě jiné
věci. Když tu a tam ráno prší, hned je to poznat na ranní mši svaté v kostele. Dříve lidé chodili v každém počasí, teď když je déšť
vzácností, jakoby se ho báli. Je třeba, abychom v modlitbách
za déšť pokračovali, radovali se z toho, že prší a také děkovali
za déšť, který nám byl darován na konci prázdnin a na začátku
školního roku. Řeky se konečně trochu zvedly, vyprosme si hojný podzimní déšť. Naše lesy to stále potřebují.
Jako vždy jsem o prázdninách navštívil skauty a skautky na táborech. Tentokrát to byla tři místa. Chlapci byli ve Skalitém
u Oščadnice, děvčata v Rakové a družina Vlčat a Světlušek – Benjamínci, prožili několik dnů na Kudlačeně na chatě manželů
Čtvrtníčkových. Za všechny moje zážitky ať mluví raději fotky.
Během focení jsem objevil ve fotoaparátu jeden zvláštní režim.
Myslím si, že se k tématice táboření hodí. Posuďte sami na straně 10-12.
Na konci prázdnin jsem prožil týden v klášteře ve Vranově
u Brna. Byl jsem svědkem několika zázraků: Týden jsem nebyl
na Instagramu a skoro vůbec jsem nefotil! Za největší zázrak
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však považuji samotný klášter (viz letecká fotografie níže). Klášter i kostel byl postaven na poutním místě Panny Marie Vranovské. Od počátku v něm působili Pauláni, poustevnický řád,
který založil divotvůrce a poustevník sv. František z Pauly. Je
také nazýván světcem lásky a zázraků. Když císař Josef II. kláštery a řády zrušil, postihlo to také vranovský klášter. Zůstal
jen kostel a západní křídlo, které sloužilo jako fara. Zbytek byl
zbořen. Počátkem devadesátých let se vrátili do objektu Pauláni, tentokrát z Itálie a klášter se jim podařilo obnovit do původní tříposchoďové kvadratury. Všechny finanční prostředky
byly z darů věřících a to především z italských farností, kde řád
Paulánů působí. Pro mne je tento klášter památný tím, že jsem
v něm prožil duchovní cvičení před kněžským a jáhenským svěcením. Je to nádherné místo uprostřed lesů s krásnou dřevěnou
soškou Panny Marie, která byla zázračně zachráněna před požárem. Pokud byste jeli někdy navštívit Moravský kras, určitě se
alespoň na chvilku zastavte na Vranově. Z Brna můžete použít
městskou hromadnou autobusovou dopravu, která na Vranov
míří každou hodinu. Ve vranovském klášteře také probíhají celoročně nejrůznější akce různých skupin a společenství.
Na závěr tohoto úvodníku chci popřát nejenom žákům a studentům úspěšný školní rok. Líbila se mi myšlenka, kterou použil při biřmování biskup Josef Nuzík. Vzpomněl neúspěšný pokus indického modulu přistát na Měsíci. Když se ptali jednoho
z hlavních konstruktérů, co na to říká, odpověděl: „Ve vědě neexistují neúspěchy. Existuje pouze cesta vpřed.“ Myslím si, že to
platí o učení, studiu i o běžném každodenním životě. Nechme
se touto myšlenkou povzbudit a inspirovat.
o. Pavel
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OTCOVO SRDCE – POZVÁNKA
Od 7. do 10. listopadu 2019 proběhne v našem městě konference Otcovo srdce. Jedná se o ekumenický projekt zaměřený především na téma smíření. Hlavním řečníkem bude Paľo Strežo,
katolický laik, kterého možná někteří znají z televize Noe nebo
Lux. Na konferenci je třeba se přihlásit. Program bude probíhat
v kině ve Valašském Meziříčí. Pro zájemce z řad přihlášených
je objednán nocleh a také pravidelná strava v hotelu Apollo.
Přihlášení zaplatí účastnický poplatek, který bude jiný pro ty,
kteří si objednají stravu i nocleh. Všechno začne ve čtvrtek večer. Na toto setkání bude pozvána širší veřejnost, to znamená
i ti, kteří se nepřihlásili. Úvodním večerem nás bude provázet
známá slovenská hudební skupina Timothy. Sám se chci přednášek podle časových možností zúčastnit. Věřím, že tento seminář bude přínosem pro naše město především v oblasti smíření
a porozumění. Program bude doprovázet skupina lidí, která se
bude vytrvale za naše město modlit. K dispozici bude také stánek setkávání, tzn. prostor pro osobní modlitbu. Už teď prosím
farníky, aby se za připravovaný projekt modlili. Všechny potřebné informace jsou na plakátku, který je součástí tohoto Života
farností.
o. Pavel

A teď už k upomínce na první svaté přijímání. Na faře
jsem objevil tyto památky
z roku 1974. Jednu jsem
vyfotil a můžete se na ni
podívat. Pod ni připojuji
jména ostatních a prosím
farníky, abyste tyto děti,
které momentálně mají asi
55 let, upozornili. U žen se
jedná pochopitelně o dívčí
jména. Najdeme tyto ovečky? Mohlo by se stát, že
pro některé z nich to bude
impuls, aby třeba po letech
šli do kostela, ke zpovědi
a ke svatému přijímání.
o. Pavel

Lovy beze zbraní

Upomínka na první svaté přijímání
Nedávno jsem po křtu oznámil rodičům, že dostanou upomínku
na křest. Tatínek dítěte se na mě vyděšeně podíval, když slyšel
slovo „upomínka“ a řekl: „To vypadá, jako bychom něco dlužili.“
Vysvětlil jsem, že se jedná o potvrzení o křtu. Zároveň jsem si
uvědomil, jak náš jazyk může být pro současníky nesrozumitelný.

Součástí tohoto čísla je i několik fotek zvířat. „Ulovil“ jsem je
během prázdnin. Ke každé fotce je připojen biblický citát. Možná bude dobře, když přidám i pár slov k tomu, jak fotky vznikly.
1. Nejpodařenější je asi veverka. V minulosti jsem Pánu Bohu
vyčítal, že přede mnou všechny veverky utíkají. Tímto snímkem
mi bylo všechno vynahrazeno. Při návštěvě jedné rodiny jsem
šel kolem stromu, ze kterého se ozývaly zvláštní zvuky. Jdu se
podívat a vidím, jak veverka chroustá ořech. Trochu mi to připomínalo frézu, od které létají třísky na všechny strany. Veverka kupodivu neutekla. Její chuť na nakousnutý ořech byla větší
než strach ze mne. Měl jsem dost času zajít k autu, nachystat si
fotoaparát, připevnit teleobjektiv a ještě několik minut veverku
fotit. Na jedné fotce si dokonce na mě otevřela hubu. Teprve
až jí ořech upadl, utekla pryč. Myslím si, že se fotka podařila
i s ohledem na biblický citát. Posuďte sami.
2. Volavka. Také volavku je velmi těžké vyfotit. Jakmile se jen
objevíte v blízkosti vodní plochy, okamžitě uletí. Zvířata se však
nebojí stojících ani jedoucích automobilů. Před Hustopečemi je
rybník, ve kterém na kůlu často stával tento pták. Pozoroval
jsem ho, když jsem jezdil kolem. Jednoho dne jsem si na sedadlo spolujezdce položil fotoaparát, odbočil jsem z hlavní cesty
a zastavil u rybníka. Otevřeným okénkem jsem mohl dlouho
fotit. Při jedné fotce mi vítr zajímavým způsobem zčeřil vodu.
3. Koně na Lhotě. Věřili byste, že ani koně není lehké vyfotit?
Většinou mají hlavu u země a zajímá je jenom, co by mohli sežrat. Je to snad první fotka koně, se kterou jsem spokojený. Kéž
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bychom nebyli podobní těmto zvířatům a alespoň někdy zamířili svůj pohled na jiné než ekonomické záležitosti.
4. Děkuji majitelce švýcarského ovčáka, která mi na mostě
ve Valašském Meziříčí dovolila vyfotit tohoto krásného psa. Kolemjedoucím řidičům se omlouvám za komplikace, které jsem
způsobil focením a provizorním zaparkováním auta. Protože
jsem se nezeptal, jak se paní s dítětem v kočárku a se psem
jmenuje, prosím čtenáře Života farností, aby ji vypátrali a tento
časopis předali.
5. Eliška našla na poli zraněného jestřába. Nebála se ho
vložit do tašky a na kole přivézt domů. Byl jsem rád, že jsem
mohl vytvořit jakousi fotodokumentaci tohoto příběhu, než si
pro dravce přijeli ze záchranné stanice v Bartošovicích u Nového Jičína. Musíte uznat, že Eliška je opravdu odvážná a zaslouží si pochvalu. Snad jestřáb v zajetí začal žrát. Příležitostně se
chci v Bartošovicích zastavit a zjistit, jestli se ho podařilo vrátit
do volné přírody.
o. Pavel

Můžeš
Můžeš být sám i uprostřed davu,
můžeš být vězněn, i když jsi v právu.
Můžeš mít hlad i s plným břichem,
můžeš být svatý i se svým hříchem.
Můžeš i v mrazu dát druhým teplo,
a v tmavé noci zářit jak světlo.
Můžeš mít žízeň i blízko studny,
můžeš se smát a v duši být smutný.

„Proto se navzájem potěšujte a jeden druhému duchovně prospívejte.“
Pavel to zažil na vlastní kůži: evangelium dává vyklíčit semenu
dobra, které Bůh zasel do lidského srdce.
Je to semeno naděje, které roste v osobním a každodenním setkání s Boží láskou a rozkvétá ve vzájemné lásce. Je to podnět
k boji se špatným semenem individualismu a lhostejnosti, které
působí osamění a konflikty, k tomu, abychom navzájem nesli
svá břemena a vzájemně si dodávali odvahu.
Je to prosté Slovo, které mohou chápat a uskutečňovat všichni,
které však dokáže přinést revoluci do našich osobních a společenských vztahů.
Je to cenná rada, která nám pomáhá znovu objevovat zásadní
pravdu bratrství, kořen mnoha kultur. Tak ji vyjadřuje princip
filosofie bantu ubuntu: „Jsem tím, čím jsem, zásluhou toho, čím
jsme my všichni.“
Toto bylo vůdčí myšlenkou politické aktivity velkého metodistického lídra Jižní Afriky Nelsona Mandely, který řekl: „Ubuntu
neznamená nemyslet na sebe, ale spíše si položit otázku: ,Chci
pomoci komunitě, která je kolem mne?’“1 Jeho koherentní
a odvážné působení vedlo k historickému převratu v jeho zemi
a k velkému pokroku společnosti.
„Proto se navzájem potěšujte a jeden druhému duchovně prospívejte.“

Můžeš se ztišit i v bouři a větru
a třást se zimou i v teplém svetru.
Můžeš dnes doletět ke hvězdám, k měsíci,
můžeš mít pochyby, i když jsi věřící.
Můžeš být bohatý a nemít nic,
všechno má rub, ale i líc.
Můžeš být mladý, a přesto mít vrásky,
nemůžeš k Bohu však bez skutků lásky.
Jan Šlachta
https://www.biskupstvi.cz/pro-tebe-jan-slachta-muzes

Slovo života na září 2019
„Proto se navzájem potěšujte a jeden
druhému duchovně prospívejte.“
(1 Sol 5,11)
Apoštol Pavel píše křesťanské obci, kterou sám založil v Soluni. Nemůže se k nim
již vrátit, protože od nich musel kvůli velkým těžkostem a pronásledování utéci. Přesto svými dopisy dál
s láskou doprovází jejich život a chválí je za stálost a vytrvalost
ve víře. Stali se příkladnými svědky!
Pavel zná hluboké otazníky této obce, její existenciální otázky:
Co nás čeká po smrti? Má-li se brzy vrátit Pán, jak se vhodně
připravit na jeho definitivní příchod?
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Pavel neodpovídá pomocí nějakých návodů, ale spíše nově vyznává svoji víru: Ježíš položil svůj život z lásky k celému lidstvu
a svým vzkříšením otevřel všem lidem cestu k Životu.
Jako přípravu na jeho návrat doporučuje Pavel žít v každodenním životě podle evangelia, poctivě pracovat a budovat bratrské společenství.

Jak toto Slovo žít?
Tím, že „se budeme snažit růst ve vzájemné lásce ve svých rodinách, ve svém pracovním prostředí, ve svých církevních společenstvích a sdruženích, ve farnostech atd. Toto Slovo od nás
vyžaduje hojnou lásku, takovou, která dokáže překonat míru
průměrnosti i různé hranice pramenící z našeho nenápadného
sobectví. Stačí jen pomyslet na určité aspekty lásky (tolerantnost, pochopení, vzájemné přijímání, trpělivost, připravenost
ke službě, milosrdenství vůči skutečným nebo domnělým nedostatkům našeho bližního, sdílení hmotných statků atd.), abychom objevili mnoho příležitostí, jak ji žít.
Budeme-li v našem společenství mít ovzduší vzájemné lásky, je
zřejmé, že její teplo bude nepochybně přecházet i na všechny
ostatní. I ti, kteří ještě neznají křesťanský život, pocítí jeho přitažlivost a jednoduše, téměř bez povšimnutí, budou do něho
vtahováni, až se začnou cítit součástí téže rodiny.“2
„Proto se navzájem potěšujte a jeden druhému duchovně prospívejte.“
V tomto duchu vznikla v italském Palermu asistenční skupina
lékařů různé specializace, psychologů a ošetřovatelů, kteří
jsou k dispozici nejchudším lidem ve městě. Protagonisté říkají: „Jsme skupina lékařů a zdravotníků z různých křesťanských
církví. Slova evangelia nás vyzývají k tomu, abychom v každém
člověku viděli bratra nebo sestru, zvláště v nemocných, v těch,
kteří se o sebe nedovedou postarat. Mezi lidmi, kterým pomáháme, jsou i lidé těžce nemocní nebo lidé závislí na hrách či

internetu. Nabízíme jim svoji odbornost na místech, kde pracujeme, posilujeme již v místě existující lékařské ordinace. Abychom se navzájem udržovali v obraze a mohli si sdělovat různé
naléhavé případy, zařídili jsme si chat na WhatsApp, facebookovou stránku a e-mailový adresář.
Ačkoli tato skupina vznikla teprve nedávno, už funguje, zejména pro uprchlíky, zvláště pro adventistickou komunitu z Ghany,
která je ve městě. Naše skupina je početná a radostná, zažíváme radost z toho, že si navzájem pomáháme jako bratři, jako
děti jednoho Otce.“
Letizia Magri
„Experience Ubuntu“, interview, Tim Modise, 24. května 2006. Zdroj: https://
le-citazioni.it/autori/nelson-mandela/.
2
Ch. Lubichová, Slovo života na listopad 1994, in Nové město 10/1994, str. 14.
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ZŠ Salvátor
Nový školní rok = nový začátek, nové plány a představy, nové
nadšení a odhodlání, na naší škole i nové tváře… Činnost ZŠ Salvátor pokračuje druhou pětadvacítkou, a jak řekl o. Pavel 2. září
při kázání, to je velká výzva: trpělivě, vytrvale a s láskou pokračovat na cestě ke vzdělání všichni společně: žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci a rodiče. A jestli se naše škola bude stěhovat?
Důležité je, abychom se měli rádi, potom nám bude dobře všude a zažijeme spoustu hezkých dnů. Kéž nám k tomu Pán žehná.
Požehnání žákům do nového školního roku
1. září začíná nový školní rok. Jenže letos připadlo toto datum
na neděli, na školu si tedy děti „musely“ ještě jeden den počkat, ale v neděli v závěru mše svaté o. Pavel tradičně požehnal
prvňáčkům, kteří si do kostela přinesli i svoje batohy, brašny či
aktovky připravené do vyučování. Požehnání si nenechali ujít
naši noví prvňáčci i další žáci z naší školy.

Zahájení nového školního roku 2. září
V pondělí 2. 9. začal nový školní rok pro všechny školou povinné. My jsme začali tradičně – společně na mši svaté ve farním
kostele. O. Pavel v kázání mluvil o Panně Marii. O její pomoci,
ochraně a lásce k nám. Připomenul i „nový začátek“ ZŠ Salvátor, která vstupuje tímto školním rokem do nové pětadvacítky…
Po mši svaté řekl několik slov k novému školnímu roku pan ředitel, který také přivítal a představil nové učitele a žáky, zejména
nové prvňáčky. Prvňáčkům byli představeni jejich patroni, kteří
mladším kamarádům budou ve škole oporou a pomocníky.
Magda Krupová

Medový den
Ve středu 4. 9. zamířily kroky prvňáčků na náměstí, kde se konal
Medový den. Děti s nadšením ochutnávaly vzorky medů, prohlédly si výrobky ze včelího vosku, plást se včelami, ale také vyzkoušely včelařskou kuklu. S balónky pak odcházely spokojeně
do školy :)
Kateřina Janýšková

Republikové finále OVOV v Brně 4. – 6. 9.
Pěkného úspěchu dosáhli naši dva sportovci, kteří se probojovali na celostátní finále soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Jakub Fojtík (VIII.
třída) a Kryštof
Pupík (V. třída)
na finále do Brna
postoupili
na základě dosažených bodů
v
předchozích
kolech a ve velké
konkurenci podali kvalitní výkony. Jakub skončil
ve výsledkové listině v první třetině ve svém ročníku, Kryštof byl
19., to je v rámci
celé
republiky
krásné! Gratulujeme, přejeme další sportovní úspěchy a děkujeme za reprezentaci školy!
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ŠKOLNÍ POUŤ
V pátek 13. září se uskutečnila letošní školní pouť ke Dni církevních škol. Jeli jsme vlakem do Zašové, kde jsme v poutním
kostele Navštívení Panny Marie prožili mši svatou, kterou sloužil místní farář o. Jiří Polášek. V kázání o. Jiří vyprávěl příběh
o zázraku uzdravení na smrt zraněného rytíře, který se u Zašové velmi dávno stal. (Pro vodu z pramene jezdí lidé do Stračky dodnes.) Dále nám vyprávěl o historii sousedního kláštera,
který ke kostelu patřil, o mniších, kteří spořili peníze, aby mohli vykupovat otroky z otroctví. Zajímavé byly taky informace
o vzácném oltáři, který je u křtitelnice, o kopii obrazu krvácejícího Krista, nebo o vyobrazení Lásky, Naděje a Víry. V přímluvách jsme prosili zejména za naši školu, za žáky a zaměstnance, za všechny, kdo jakkoli pečují o děti. (Usilovně jsme prosili
Pannu Marii o přímluvu za zdar jednání ředitele školy, zástupců
školské rady a školního kaplana, kteří právě tento den jednali
v Olomouci o možném stěhování naší školy.) Po mši svaté byla
možnost navštívit sakristii, kde je umístěno několik obrazů, které byly namalovány jako poděkování za zázračná uzdravení, která se v Zašové udála. Zpátky do školy šly některé vyšší ročníky
pěšky, menší děti přijely vlakem. Počasí nám přálo, byl krásný
sluníčkový den, tak se dá říct, že se nám pouť vydařila.

Výlet žáků II. třídy do Brna

Žáci 2. ročníku vyjeli na podzimní
den v přírodě 18. 9.
do Brna. V Mendelově muzeu a v zahradě Starobrněnského opatství se
zúčastnili lektorského programu „Jak se
Mendelovi schovaly
včely před bouřkou“.
Poté navštívili archiv konventu řádu
Milosrdných bratří,
kde pro ně paní archivářka připravila
povídání o starých
knihách, jak vznikaly
nebo z čeho všeho se vyráběl v historii papír. Ze starých knih
si děti mohly vyzkoušet číst. A protože děti vloni začaly tvořit
ve třídě herbář a nyní v jeho tvorbě pokračují, měla pro ně paní
archivářka ve druhé polovině výukové akce připraveno povídání o starých herbářích řádu Milosrdných bratří, které doplnila
promítáním fotografií. Děti veškerý program v Brně zaujal, kromě jiného také hrad Špilberk nebo katedrála, které mohly vidět.
A v neposlední řadě také tramvaje, jimiž se vozily.
Ludmila Černochová

Medailonky nových učitelů
Pouť na Turzovku
Ve stejný den – v pátek 13. 9. se uskutečnila pouť na Turzovku.
Pořádala ji Matice svatohostýnská a za odměnu se jí zúčastnili
naši žáci - malíři, kteří se obvykle zapojují do výtvarných soutěží pořádaných Maticí svatohostýnskou. Pro mnohé to byl velký
zážitek a první zahraniční pouť. Kromě tohoto duchovního zážitku převzali školáci za své výtvarné práce také odměny, které
jim v úterý 17. září přivezla do školy PaedDr. Zdeňka Jančíková
osobně.
Magda Krupová
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Jmenuji se Martin Holiš a od nového školního roku pracuji
na ZŠ Salvátor jako učitel TV, Z, OSV. Bydlím ve Valašském Meziříčí, jsem ženatý, máme osmiměsíčního syna Mikuláše a stran
manželky ještě dvě děvčata. Jedenáct let jsem pracoval jako
profesionální trenér klasického lyžování pro Státní svaz na úrovni klubové i reprezentační. Vystudoval jsem Karlovu Univerzitu
v Praze, obor Tělesná výchova a sport, s magisterským titulem.
Celý život se věnuji sportu, a to aktivně, mám rád přírodu, cestování a dobré lidi kolem sebe. Kromě toho se starám o chalupu
v Zubří, ovce a řeším s tím spojené povinnosti.

Jmenuji se Klaudie Pružincová a od nového školního roku
pracuji jako učitelka anglického jazyka a dějepisu na základní
škole Salvátor. Narodila jsem se na Čeladné, dětství jsem prožila ve Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 1999 jsem absolvovala magisterské studium na Filosoficko-přírodovědecké fakultě
Slezské univerzity v Opavě, obor Historie s rozšířenou výukou
jazyků. Souběžně jsem vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. V průběhu a po ukončení
studia jsem působila v jazykové škole Faktum v Opavě a vyučovala jsem kurzy angličtiny jak děti, tak dospělé. Přestěhovala
jsem se do Ostravy, kde jsem pokračovala ve výuce angličtiny
v jazykové škole Asortis, vedla jsem tým lektorů anglického
a německého jazyka, organizovala jsem vzdělávací a rozvojové
aktivity ve firmách a institucích. O víkendech jsem se účastnila se skupinou skvělých lidí výuky dětských hodin s tematikou
etiky, víry a morálky. Nyní žiji s manželem a dětmi ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Ve svém volném čase ráda cestuji, lyžuji a chodím po horách. Mezi mé koníčky patří historie, genealogie a dějiny umění.
Již po dvou týdnech mého působení na ZŠ Salvátor mohu říci,
že jsem zde potkala přátelské kolegy a kolegyně s otevřeným
srdcem, kteří mne přijali mezi sebe. A při prvních hodinách výuky bylo milé být mezi žáky a vidět zájem a jiskru v jejich očích.

Charita Valašské Meziříčí
PŘÍBĚH PANA ADAMA
Příběh pana Adama je plný naděje a očekávání. Podaří se mu překonat překážky, které mu
brání dostat na tu „správnou“ cestu životem?  
Podpořit ho v jeho životní etapě může Terénní
služba Domino.
Je osm hodin ráno. Někdo klepe na dveře kanceláře. Pan Adam. Mladý kluk, který se doma
nepohodl s rodiči a už je rok a půl na ulici. Živí
se „somrováním“, není nikde evidován, dávky nemá. Donedávna se držel jiných bezdomovců, ale v poslední době se protlouká tak nějak sám. Velmi mile mě překvapil, že vůbec přišel. Měl
totiž přijít už včera, ale jak mi sám říkal, byl u kamaráda a večírek se protáhl až do 5 hodin do rána, tak vyspával. Dnes je ale
zde a chce řešit, na čem jsme se domluvili - čeká nás schůzka
na sociálním odboru a vyřízení nového občanského průkazu.

Přicházíme na sociální odbor. Mluví s ním sociální pracovnice.
I ona má zájem pana Adama dostat z ulice. Je mladý, celý život
má před sebou. Už se jednou viděli, a tak si povídají docela otevřeně o tom, v jaké je Adam situaci, jak ji chce sám řešit a jak
vidí svou budoucnost.
Oproti jiným mým klientům má Adam docela fajn sen. Chtěl by
si udělat řidičský průkaz, odejít do Prahy či jiného velkého města a stát se řidičem tramvaje. Je to jeden z mála, který vidí svou
budoucnost pozitivně a má cíl.
Během rozhovoru Adam otevírá mnohá témata, která by chtěl
řešit, ale musíme ho obě krotit s tím, že je na začátku a je lepší
jít postupně, problém po problému, určit si priority. Nejdříve si
zajistit základní potřeby, a teprve potom může řešit další věci,
jako jsou například dluhy. Výsledkem této schůzky je stanovení
postupu v situaci pana Adama, kdy ví, co by měl dělat on sám,
s čím mu může pomoci sociální odbor a s čím terénní služba.
Z pohledu našeho je to docela snadné: vyřídit doklady, přihlásit se na úřad práce, mít dávky a začít přespávat na noclehárně
nebo ubytovně místo na ulici, hned poté zkusit bydlení v domě
na půl cesty či v azylovém domě a zároveň začít pracovat, začít splácet dluhy atd. Jenže pro Adama jsou to obrovské kroky,
které s sebou nesou i spoustu dalších menších krůčků, na které
není připraven a které ho mohou zaskočit natolik, že nebude
schopen pokračovat dále. Proto ho ujišťuji o tom, že ve mně má
parťáka a mohu ho celým procesem provést. Nebudu dělat věci
za něj, ale ukážu mu cestu a řeknu mu, jak po ní má jít a bude
jen na něm, zda půjde, nebo nepůjde. Adam chápe.
Pan Adam si od sociální pracovnice přebírá vyhotovený rodný
list a scházíme o tři patra níž, požádat o nový občanský průkaz
a vyrážíme na další štaci.
V agentuře práce si musí vyzvednout smlouvy a zápočtový list,
které ztratil a bude je potřebovat pro evidenci na Úřadu práce. Pan Adam se přes léto pokoušel pracovat, ale vydrželo mu
to jen měsíc. Měl práci i s ubytováním, ale po jedné „akcičce“
na ubytovně dostal vyhazov i z práce. Jdu do agentury s ním.
Chce, abych šla, ale o dokumenty si požádá sám. Nechce, abych
mu s tímhle pomáhala. Respektuji přání a čekám za dveřmi.
Paní z agentury rozhodně příjemná nebyla a její štěkavý hlas
se nesl celou chodbou, ale kopie mu vydala. Adam z toho byl
docela rozhozený, ale říkal, že to čekal. Poprosil mě, zda by si
mohl dokumenty nechat schované u nás v kanceláři, spí venku a nemá je kam dát. Přebírám je k uložení a domlouváme se
na dalším postupu. Ještě dnes si chce zajít na zdravotní pojišťovnu požádat o novou kartu pojištěnce. Říká, že to už zvládne sám. Domlouváme ještě zítřejší setkání. Čeká nás evidence
na Úřadu práce. Vše je smluveno. S úsměvem se loučíme.
Procházím městem a uvažuji o panu Adamovi. Vše se jeví, že
pokud bude spolupracovat, bude brzy „v pohodě“. Ale věc je
mnohem složitější. Vše souvisí s Adamovým mládím, povahou,
prchlivostí, alkoholem, společenstvím lidí bez domova, v němž
nyní žije, dobou strávenou na ulici, nefunkční rodinou a dalšími.
Adam si neuvědomuje závažnost své situace a množstvím vypitých lahví a přespáváním venku v mínus patnácti stupních se
chlubí. Přemýšlím, jak by se s tím dalo pracovat, obrousit tomu
hrany, dát směr, podpořit jeho dobré stránky, dát Adamovi náhled na situaci a přitom mu nesebrat naději.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Bc. Ivana Holubová, DiS.
Vedoucí Terénní služby Domino
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Letní skautské tábory
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Cesta ke svatosti je jak chůze po provaze. Někdy se zdá, že už
máš svatozář a najednou je tady pád. Nikdy však není všechno
ztraceno. Je třeba vstát a jde se dál!

12

VĚDĚLI JSTE…
...o Měsíci dobročinné závěti, který vyhlásila koalice Za snadné
dárcovství za finančního přispění Nadace Via na období 13. září
až 12. října? Dárcům a dárkyním proplatí notářský poplatek
za sepsání závěti!
U příležitosti mezinárodního dne závětí, který připadá
na 13. září, se bude koalice Za snadné dárcovství celý následující měsíc věnovat štědrým dárcům a dárkyním, kteří pamatují
na dobročinnost nejen za svého života, ale i po něm. U této příležitosti proplatí náklady na notářský poplatek za sepsání zápisu

o závěti každému, kdo v takové závěti alespoň z části pamatuje
na dobročinnou organizaci dle výběru svého srdce.
Poplatek včetně dalších úkonů je ve výši 1.800 Kč bez DPH.
Sepsání závěti před notářem je jednoduchý úkon. Jakmile vše
zdárně dokončíte, stačí kontaktovat koalici Za snadné dárcovství, zaslat pár jednoduchých podkladů a poplatek Vám koalice
proplatí (samozřejmě celou částku vč. DPH). Více informací naleznete na www.zavetpomaha.cz
Každý dar má smysl, každá dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém
žijeme!

Sociální rehabilitace AMIKA

DNY DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ
Dvě besedy o duševním zdraví
ve Valašském Meziříčí

Jarmark neziskových organizací
00
1.10.19
17pod
h Radhoštěm
10.10.19 1700h
v Rožnově

Jarmark
Jarmark
neziskových
organizací
Café
Tucan neziskových
Zámekorganizací
Žerotínů
Náměstí 5
Freskový sál
vvRožnově
Rožnově
pod
podRadhoštěm
Radhoštěm
sociální služby Charity Valašské
Moje jméno není
Strava, mikrobiom
diagnóza
a duševní zdraví
Meziříčí působící na Rožnovsku
bazárek
obchodu
sociální
sociálnícharitního
služby
službyCharity
Charity
Valašské
souvislostech Valašské
mezi
stresem, mozkem,

Beseda s lidmi se zkušeností s duševním
onemocněním. Hlavním cílem besedy je
ukázat, že život s duševním onemocněním
nekončí a že i s nemocí se dá žít kvalitně
a plnohodnotně.

Na besedě se dozvíte o prokázaných

imunitou, trávicím traktem a střevními

bakteriemi. Narušení rovnováhy mezi
KOMPOOT
Meziříčí
Meziříčípůsobící
působícína
na
Rožnovsku
Rožnovsku

naším tělem a mikrobiomem se podílí na
vzniku duševních nemocí jako je deprese,
schizofrenie či Alzheimerova choroba.

bazárek
bazárekcharitního
charitníhoobchodu
obchodu

Podvečerem vás budou provázet Lenka
Czereová a Lucie Šalplachtová z iniciativy
NA ROVINU, která působí pod projektem
více na www.valmez.charita.cz
Destigmatizace a je součástí reformy
psychiatrické péče.

KOMPOOT
KOMPOOT

Besedu povede Michal Šaplachta,
psychoterapeut, lektor a supervizor.

více
více
nana
www.valmez.charita.cz
www.valmez.charita.cz
Poskytování sociální služby Sociální rehabilitace Amika je hrazeno v rámci projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji,
reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776, který je poskytován za finanční podpory Zlínského kraje a Operačního programu Zaměstnanost.
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Diakonie ČCE – hospic CITADELA srdečně zve na benefiční
koncert, o jehož program se postará skvělý houslista Jaroslav Svěcený.
Koncert se uskuteční v pátek 8. listopadu 2019 od 19.00 hodin
ve velkém sále Kulturního zařízení Města Valašského Meziříčí.
V hudebním programu ve znamení tanga doprovodí Jaroslava
Svěceného na akordeon Ladislav Horák. Zazní strhující jižan-
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ské rytmy Astora Piazzolly, Richarda Galliana, Gorky, Hermosy
a dalších skladatelů.
Výtěžek koncertu bude určen na činnost hospice. Vstupenky
jsou k dispozici v hospici CITADELA, rezervace je možná na
venturova@citadela.cz nebo na tel. č. 739 244 810.
Mgr. Zuzana Venturová, fundraiser a referent PR
Diakonie ČCE – hospic CITADELA

Lovy beze zbraní

Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních, ale naše síla je
ve jménu Hospodina, našeho Boha. Tamti se zhroutili a padli,
my však stojíme a vytrváme!
(Žalm 20,9)

Proto tak řekl Pán, Hospodin, Svatý Izraele: „Jestliže se obrátíte a zůstanete klidní, budete zachráněni; v pokoji a důvěře
je vaše síla.“
(Izaiáš 30,15)

Hospodinovým podílem je lid jeho, Jakub je dědičný jeho
úděl. Našel ho v pusté zemi, v místě hrůzy, kde vyjí divoká zvířata, obklopil ho péčí a staral se o něj, střežil ho jako zřítelnici oka. Jako orel bdí nad svým hnízdem, vznáší se nad svými
mláďaty a rozprostírá své perutě, tak ho vzal a nesl na svých
křídlech. Hospodin sám ho vedl, nebyl při něm cizí bůh.

Věrný přítel je mocná ochrana, kdo ho najde, našel poklad. Věrný přítel není k zaplacení, nelze vyvážit jeho cenu. Věrný přítel
je balzám pro život, najdou ho ti, kdo se bojí Pána.

(Deuteronomium 32,9-12)

(Sirachovec 6,14-16)
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O zpovědi
P. Ante Vučkovič mladým na festivalu mládeže 2018 v Medžugorje (pokračování)
Na západě máme jeden proces, nazvěme ho sekularizovaný,
který se týká i zpovědi, a to dvou věcí. Na jedné straně je stále
méně lidí, kteří se na západě zpovídají. Je hodně míst, kde lidé
skoro už nemohou najít místo na zpovídání. A to mnohokrát
slyším i v Medžugorje. Na druhé straně máme velkou intenzitu svaté zpovědi v nových náboženských hnutích anebo zde
v Medjugorje. Pro nás zde, ale i v Chorvatsku tyto fenomény
jsou velmi přítomné. Jedna velká vlna sekularizace, která odmítá, odpuzuje zpovídání a druhá velká vlna potřebnosti této svátosti. To znamená, že vzniká jakoby křižovatka setkávání dvou
světů a na této křižovatce vlastně rozlišujeme, i když to není
teologický projev, ale můžeme vlastně odlišovat různé zpovědi.
Například zpověď na překážce života. To se stane, když někdo
změní život, když vznikne obrácení, když chce opravdu změnit
svůj život. A to jsou velmi silné zpovědi, silné, když člověk otevře
celou svou duši, všechno vydá a potom mění svůj život. Takové
zpovědi jsou pravidelně připravené a ztotožňují se s velkou důležitou změnou v životě. Včera jsme slyšeli Blanku Vlašič (olympijskou medajlistku), která také měla jednu důležitou zpověď
ve chvíli obrácení. A když šla na zpověď, ta zpověď byla jako by
poznačená svou důležitostí a hloubkou. Ale my kněží potkáváme i druhé kajícníky. Ty, kteří přicházejí nepřipraveni na zpověď.
Jsou to lidé, kteří dlouho žijí bez svátostí. Vletí do zpovědnice
nepřipraveni, nerozumí, co se s nimi děje a nějakým způsobem
všechno zůstává na povrchu. Jsou i ti, kteří pravidelně přicházejí na zpověď, pravidelně se připravují. Jsou i dramatické zpovědi,
které se dějí kvůli něčemu velkému v životě, kvůli velkému zlu,
které vstoupilo do jejich života. Ale jsou i takoví, kteří jsou velmi neosobní, kteří jsou vzdálení od kontaktu se sebou, s Bohem
a oni zatěžují i nás i ty, kteří přicházejí. Abychom si rozuměli,
co se děje ve zpovědnici, bylo by nám k užitku rozlišit, co je to
zpověď od duchovního doprovázení nebo od rozhovoru s psychologem anebo psychoterapeutem. Duchovní doprovázení je
spojené s rozhovorem, s nasoucháním, s usměrněním, s hledáním, jak vlastně vytvarovat, napřímit svůj život, a to nám může
posloužit k duchovnímu růstu. Protože jedna část lidí to neumí
rozlišit, potom přijde na sv. zpověď s očekáváním, aby to bylo
duchovně provázené a nejenom zpověď a potom udělají zmatek. Častokrát se stane, alespoň u nás v Chorvatsku je to případ,
že lidé si spletou zpověď a rozhovor s někým. Na západě je stále
více lidí, kteří mají hlubokou potřebu po rozhovoru, po obyčejném lidském rozhovoru s někým, kdo mě vyslechne, a nemají
nikoho. A potom využijí zpověď a ve zpovědi se chtějí pobavit
o všem, co je důležité. To není zpověď. Zpověď je velmi precizní.
Přicházím s jasností svých hříchů. Vyslovím je, dostanu rozhřešení a vycházím ven. Není to psychologický rozhovor, protože
ve zpovědi, to co já vyslovím, to se týká v prvé řadě hříchu a ne
mé neurózy, ne ztráty pocitu o realitě, nebo mé psychózy, nebo
ztráty kontaktu s lidmi. Někteří lidé si pletou náboženské zkušenosti s psychologickými zkušenostmi a zpovědí. Pro zpověď
je velmi důležité, abychom rozlišovali, že je to svátost, která se
týká jasnosti zla, které jsem spáchal, za které jsem zodpovědný,
které vyslovuji a pro které dostávám rozhřešení. My kněží nejsme vědci, my nezkoumáme, ani soudci, kteří zkoumají a nenašeptáváme ve zpovědi všechno to, čím by někdo mohl zhřešit.
Někdy se stane, že lidé přijdou ke zpovědi a řeknou: „Veledůstojný, já nevím, co bych měl říci, zeptejte se mě.“ A tak položím
první otázku, patnáctou otázku, padesátou otázku, kolik? Sto
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otázek? Zeptejte se mě? Zpověď je místo, kam bych měl přijít
připravený s vědomím svých hříchů. Protože, když já řeknu - zeptejte se mě, tak kněz může položit 100 otázek a já o 98 mohu
říci ne, to jsem nezhřešil a o dvou říci, že jsem zhřešil, potom
vyjdu s dobrou statistikou - 98% jsem nezhřešil, nejsem hříšný
člověk. To není zpověď. Zpověď hledá a žádá si připravenost.
Přípravu před Bohem. Jasnost, kde jsem se vlastně zamotal
do toho hříchu. Kněz je potom jako Boží ucho. Kněz otvírá ucho
a poslouchá, co mu říkám. Ale také poslouchá s Božím úmyslem
a Boží úmysl je, aby mu udělil útěchu a projevil milosrdenství,
protože kněz přijímá člověka ne ve svém jménu, ale v Božím
jménu. Ne svou mocí, ale mocí Božího slova. Kněz tu není pro to,
aby zvětšil mé hříchy, aby je ztížil, aby je udělal těžšími, většími,
ale ani, aby je zmenšil, znehodnotil, ale aby slyšel vpravdě před
Bohem, o co se jedná.
Je pravda, ta potřeba lidské duše, ta pravda, která se týká zpovědi, má více elementů, bodů. První nejdůležitější pravda - Bůh
je milosrdný a chce spásu hříšníka. On není neutrální, on je nakloněný hříšníkovi, on je milosrdný. Jemu není všechno jedno,
co stane s tím hříšníkem. Bůh chce, aby se mu stalo dobro. Chce,
aby ze zpovědi vyšel ulehčený. Je to jeden z důvodů, proč my
kněží máme a jsme nuceni říci tomu kajícímu: „Nemohu ti dát
rozhřešení, protože nedozrál čas. Protože když ti dám rozhřešení a ty nejsi připravený na zpověď, nezažiješ tu lehkost a vyjdeš
ven se stejným břemenem, se kterým jsi přišel, a to není Boží
úmysl. On chce, abys vyšel lehčí, abys nenesl to břemeno, tu
tíhu na sobě. On se zajímá o to, abys vyšel jiný, změněný, ozářený, uzdravený, bez jakéhosi břemena, bez nečistoty, s vědomím,
že je ti odpuštěno a že se už víc k tomu nemusíš vracet.“
Nemůžeme si to dát sami, ale můžeme se připravit, aby se tak
stalo. A církev, určitě je nám to všem jasné skrze papeže Františka, tolik trvala na tom a bylo pro ni důležité, aby bylo úplně jasné, že ve zpovědi, skrze kněze se odehrává Boží milosrdenství.
(pokračování přístě) připravil Václav Chládek
bez stylystických úprav a korektur překladu - pozn. redakce

Mezinárodní varhanní festival
Podzimní varhany
V úterý 17. září v 18 hodin byl zahájen osmý ročník mezinárodního varhanního festivalu Podzimní varhany. Tyto festivaly pořádá ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí, nadační fond
ZUŠ Alfréda Radoka za podpory města Valašské Meziříčí.
Na prvním koncertě v úterý 17. září se představilí Edward Landin z USA. Působí jako zástupce hudebního ředitele v Bryn
Mavr Prresbytarian Church ve Philadephii. Na svých koncertech v USA, ale i v Evropě (Francie, Německo, Velká Británie)
propaguje mj. soudobou hudbu amerických autorů. Zde ve Valašském Meziříčí uvedl také skladby J. S. Bacha a Petra Ebena.
1. října přivítáme Marka Ebena a Tomáše Thona. Společně provedou dílo Petra Ebena - Job. Jedná se o umělecké zpracování
známé biblické postavy hudbou (varhany) a slovem. Mnozí nosíme v sobě hluboký zážitek z jejich provedení díla Labyrint světa a ráj srdce od stejného autora před několika málo léty. Petr
Eben je otec Marka Ebena, zemřel před jedenácti léty. Na tento
koncert je nutno zakoupit vstupenku v ZUŠ v kanceláři na č. 2.
(u ostatních koncertů je vstupné dobrovolné).
Třetí koncert 15. října bude zpestřen hudbou pro violu a varhany. Do Valašského Meziříčí zavítají polští umělci, Tadeusz Barylski – varhany a Karol Lipinski – viola.

Festival uzavře italský interpret Stefano Pellini. Na všech
koncertech zazní skladby J. S. Bacha, skladby českého autora,
a francouzská hudba.
Na společný krásný zážitek se těší pořadatelé.
Bohumír Kratochvíl

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních
webových stránkách: farnost-valmez.cz
SLAVNOST SV. VÁCLAVA – sobota 28. září – Národní pouť
ve Staré Boleslavi.
Mše svatá ve Valašském Meziříčí bude v 6.30 hodin a v 8.00
hodin, večer v 17.30 hodin (Krásno). V kapli sv. Václava v Podlesí v 10.00 hodin. V Lešné bude mše svatá v 8.30 hodin. V olomoucké katedrále sv. Václava bude mše svatá v 10.00 hodin.
MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK – 27. – 29.
září.
MŠE SVATÉ NA MĚSÍC LISTOPAD A PROSINEC se začnou zapisovat v pondělí 30. září po ranní mši svaté.
ŘÍJEN – měsíc modlitby svatého růžence.
POUŤ FARNOSTI VM A LEŠNÁ NA SVATÝ HOSTÝN – středa
2. října – 11.15 hodin mše svatá, 13.00 svátostné požehnání.
Odjezd autobusu v 9.00 hodin z autobusového nádraží ve Val.
Meziříčí.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 4. října. Výstav Nejsvětější svátosti
po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční tichá
adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 5. října. 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.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO – pátek 11. října v 18.30
hodin.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE – pondělí 7. a 21. října
v 19.30 hodin.
KONCERTY VARHANNÍHO FESTIVALU – úterý 1., 15. a 29. října v 18.00 hodin ve farním kostele.
DEN MODLITEB ZA MISIE – neděle 20. října – sbírka na misie.
POUŤ DĚKANÁTU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZA OBNOVU RODIN
A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ – sobota 26. října – Velehrad.
Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění
tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky.
ZMĚNA ČASU – v noci ze soboty 26. na neděli 27. října. První
večerní mše svatá ve Valašském Meziříčí v 17.30 hodin bude
v neděli 27. října. V Lešné budou od listopadu večerní mše svaté
ve všední dny začínat v 16.00 hodin.
OSLAVA 600 LET FARNOSTI – pondělí 28. října v 15.00 hodin
mše svatá ve farním kostele.
POUTĚ – SVATÝ HOSTÝN:
RŮŽENCOVÁ POUŤ – neděle 6. října
DUŠIČKOVÁ POUŤ – sobota 12. – neděle 13. října
SVATOHUBERTSKÁ POUŤ – sobota 19. října

Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Jan Šándor
Matyáš Felčír
Štěpán Pernický
Gabriel Rafael Bango
Antonín Vaněk
Ladislav Vojtěch Tulej
Eliška Marie Bambuchová

Radek Katužny
Mikuláš Křenek
Agáta Žilinská
Dorota Goldová
David Jiří Marušák
Agatha Julie Haikerová

Lešná
Tobiáš Neumann
Jakub Zachrdla
Janek Jiří Mácha

Marie Pavlíková
Štěpán Man

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Josef Martinek 	 Zuzana Mikulenková
Jan Vašek 	 Tereza Hanáková
Rostislav Váský 	 Mariana Rodriguez Mirgová

Lešná
Ondřej Zezula 	 Lucie Holmanová
Jiří Hruška 	 Hana Janevová
Tomáš Juřica 	 Zuzana Helimanová

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Olga Bělocká *4. 12. 1935 †8. 6. 2019, Na Vyhlídce 931/4
PaedDr. Jaroslav Půlpán *24. 2. 1932 †7. 6. 2019, Křižná 678
Vladislav Malík *2. 5. 1928 †18. 6. 2019, Krhová, Barvířka 346
Miroslava Svobodová *19. 2. 1930 †20. 6. 2019, Seifertova
700
Karel Malúšek *26. 1. 1941 †3. 7. 2019, Poličná 257
Ladislav Katrenčík *10. 4. 1957 †5. 7. 2019, Ostrava-Poruba,
Slavíkova 1746
Zdeněk Pisklák *25. 11. 1941 †10. 7. 2019, Zahradní 1002
Miroslav Malčík *26. 11. 1942 †12. 7. 2019, Pod Oborou 727
Jana Vetešníková *17. 9. 1951 †15. 7. 2019, Růžďka 38
Oldřich Eliáš *12. 6. 1957 †16. 7. 2019, Smetanova 1152
František Zátopek *11. 6. 1926 †20. 7. 2019, Lešná,
Mštěnovice 43
Ludmila Katrenčíková *4. 10. 1926 †5. 8. 2019, OstravaPoruba, Slavíkova 1746
Olga Václavková *15. 12. 1928 †17. 8. 2019, Havlíčkova 1264
Jana Veselá *29. 1. 1977 †21. 8. 2019, Zašovská 256
Marie Horáková *11. 3. 1943 †3. 9. 2019, Vodní 63
Stanislav Koleček *5. 2. 1940 †7. 9. 2019, Juřinka 105
Anastázie Segetová *11. 5. 1933 †11. 9. 2019, Čapkova 688
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Biřmování - Valašské Meziříčí 14. září 2019 - biskup Josef Nuzík
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foto Josef Knápek
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