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Úvodník
Začínáme další rok našeho časopisu. Nejdřív vám chci svěřit,
o čem jsem v posledních měsících uvažoval.
Kdybychom se vrátili k černobílému časopisu bez fotografií,
ušetřili bychom za rok dost peněz a také času. Hlavním důvodem, proč jsem takto uvažoval, byla chystaná změna. Místo
Evžena Hlavici se jako jediný nabídl Radek Zavičák, že bude
v přípravě časopisu do tisku pokračovat. Když jsem si představil, kolik času a námahy tomu věnoval Evžen, chtěl jsem toho
Radka, který má 6 dětí a náročnou práci, ušetřit. Nešlo mi tedy
v prvé řadě o peníze. Když jsem některým své záměry prozradil,
byl jsem vytrvale zrazován od tohoto záměru. Hledal jsem především vůli Boží. A je pravda, že když jsem chtěl čtenáře Života
farností v posledních dvou číslech s těmito záměry seznámit,
vůbec se mi psaní nedařilo a nebyl jsem schopný napsat ani jiné
články. Teprve až jsem se rozhodl, že to psát nebudu a v barevné verzi budeme pokračovat, vrátila se mi inspirace a schopnost
psát. Protože Radek poměrně dobře zvládl vytvoření posledního čísla loňského roku, dospěl jsem k závěru, že by bylo chybou
v nastoupené cestě nepokračovat.
Vzhledem k tomu, že to nebude pro nikoho z nás jednoduché,
chtěl bych napsat několik pokynů pro všechny čtenáře.
1. Prosím o modlitbu za Radka Zavičáka, jeho rodinu a za další,
kteří do časopisu přispívají. Ať už se jedná o ZŠ Salvátor, Charitu,
či jiné. Samozřejmě také za mne. Chtěl bych se vyvarovat zdání,
že se chci skrze časopis realizovat a zviditelňovat. Prosme společně Ducha svatého, ať nás při práci vede a ať se dotýká srdcí
všech čtenářů.
2. V informacích na konci poslední stránky nebude již uváděna
ani výrobní cena. Nechtěl bych, aby někoho při odběru odradila.
Časopis se bude jako vždy tisknout na náklady farnosti a každý
farník přece přispívá do společných sbírek. Když někdo přispěje
na tento účel alespoň někdy vyšší částkou než obvykle, budeme
rádi. Pán Bůh zaplať všem, kteří tak v budoucnu budou činit.
3. Nyní následuje vzkaz všem farníkům okolních farností. Velice zjednodušeně napíšu, že zaplatíme stejnou částku, když necháme vytisknout například 1900 časopisů, nebo 2300. Dá se
tedy říct, že v druhém případě dostaneme 400 výtisků zdarma.
Při vyšším nákladu cena jednoho čísla klesá. Proto bych chtěl
čtenáře z okolních farností povzbudit, aby si opravdu časopisy
rozebrali zcela zdarma. Samozřejmě je možné dát opět dobrovolný příspěvek na svůj vlastní kostel. Bude to jakýsi dar naší
farnosti vašim farnostem a uvítají to i faráři jako určitou náhradu za to, že s distribucí časopisu mají starosti. Osobně si myslím,
že je důležité, aby náš časopis četli věřící i z jiných farností. Jsou
v něm informace, které se týkají celého děkanátu, např. Charity, která je společná pro náš děkanát. Vzhledem k tomu, že
nás čekají pravděpodobně změny ohledně naší Základní školy
Salvátor, budeme rádi, když o těchto změnách bude vědět co
nejvíce lidí na Valašsku. Tímto děkuji všem, kteří v minulosti náš
časopis četli, případně ho nabízeli a rozdávali dalším přátelům
a známým.
4. Zvláště jsem vděčný všem, kdo náš časopis posílají i na vzdálenější místa. Setkal jsem se sice i s jakýmsi zármutkem, když
někdo porovnával počty dětí v našem kostele se svou farností.
Na druhé straně to může mnohé povzbudit například k tomu,
aby se někde pokusili oživit tradici rorátů nebo se nechali inspirovat jinými aktivitami prezentovanými v Životě farností.
Vzhledem k tomu, že je mnoho věřících, kteří nečtou Katolický
týdeník, Světlo, neposlouchají rádio Proglas, Vatikán, ani televizi NOE, budu se snažit, aby se v ŽF objevilo to nejzajímavější

z těchto médií. Jako novinka budou od tohoto čísla zveřejňovány úmysly apoštolátu modlitby na daný měsíc. Všeobecným
a naléhavým úmyslem je úmysl papeže Františka, národní úmysl určují naši biskupové. Připomínám, že získání plnomocných
odpustků, ať už pro sebe nebo pro zemřelé, je spojeno s modlitbou na tyto úmysly sv. Otce.
o. Pavel

Poděkování Josefce Mužíkové
Tolik roků se starala o úklid v kapli na hřbitově. Vždy jsem měl
jistotu, že kaple bude na pohřeb připravena. Josefko, moc děkuji a modlím se, ať Ti to sám Pán Bůh odplatí. Zároveň chci
poprosit farníky, zda by někdo v této službě, kterou Josefka ze
zdravotních důvodů již dělat nemůže, nepokračoval. Josefka
vykonávala tuto službu v době, kdy bylo z kaple daleko více pohřbů. Teď jsou průměrně jeden až dva pohřby za dva měsíce.
Nejvíc pohřbů je z farního kostela. Věřím, že si někdo přijde vyzvednout na faru klíče od hřbitovní kaple.
o. Pavel

Modlitby za déšť
Otec arcibiskup znovu vybízí věřící k modlitbám za déšť. Teď
v zimě se zdá, že to není tak aktuální. Opak je pravdou! Vody je
pořád v našich lesích a na polích málo. Přidejme se k modlitbám
dětí, které prosí za sníh. V tomto čase by naše Beskydy měly mít
už pořádnou sněhovou peřinu a zatím nic.
o. Pavel

Kalendář Naše Valašsko 2020
Mám radost, že o letošní kalendáře byl zase větší zájem než o ty
loňské. Moc si vážím toho, že mohu být skrze ně součástí vašich
domácností. Na Instagramu mi sledovatelé věnují tu a tam pár
vteřin. Fotky z kalendáře má na očích denně nejméně 3000 lidí.
Pro fotografa nemůže být větší radost a úspěch. Ještě jednou
děkuji.
o. Pavel

Svatý Šarbel
Už několikrát jsem chtěl o známém libanonském světci něco
v Životě farností napsat. Teď to k mé velké radosti udělal Evžen Hlavica, který se Zdeňkou Bořutovou navštívili jeho hrob
i poustevnu. Šarbelovo tělo je již více než 100 roků bez známek
jakéhokoliv rozkladu. Na těle tohoto svatého se stále objevuje vonná tekutina. Protože Evžen tento „olej“ přivezl, budeme
v našich farnostech konat pobožnosti, při kterých bude možné
přijmout osobní požehnání na přímluvu světce.
o. Pavel
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Svatý Šarbel Machlúf

tina, a tak maronitský patriarcha vydal příkaz na znovuotevření
hrobky a exhumaci tělesných pozůstatků. Byli přítomni lékaři,
představitelé církve i státní úředníci. Tělo poustevníka bylo
ve stavu jako by právě zemřel, pružné a zachované v dokonalém stavu. Tajemná tekutina vycházející z jeho těla způsobila korozi kovové rakve a porušila také mramorovou hrobku. Po umytí a oblečení byly na několik dní tělesné pozůstatky poustevníka
vystaveny pro veřejnost a potom v nové rakvi uloženy do hrobu,
který byl zazděn. V tomto roce 1950 zaznamenali v Annayi velké
množství zázraků uzdravení i obrácení. Klášter v Annayi se stal
cílem velkého množství poutníků nejen křesťanského vyznání,
ale i muslimů a jiných vyznání. 7. srpna 1952 byla opět provedena exhumace tělesných pozůstatků otce Šarbela za přítomnosti syrsko-katolického patriarchy, biskupů, profesorů medicíny, ministra zdravotnictví a dalších pozorovatelů. Tělo našli
neporušené a ponořené v tajemné tekutině, kterou neustále
produkovalo. Odhadem do dnešních dnů vyteklo ze světcova
těla více než 20 000 litrů této tekutiny. Tuto tekutinu zachytávají a dávají do malých ampulek nebo jako kousek vaty namočené
v této tekutině a spolu s kadidlem a svícemi je k dspozici všem
poutníkům.
Dnes je tělo sv. Šarbela uloženo v suterénu kláštera v Annayi
v cedrové rakvi. Poblíž v jiných místnostech se nachází i původní kovová rakev, podušky, oblečení a mnoho dalších věcí i dokumentů a fotografií. Je zde také prosklená vitrina s dopisy z celého světa, kde píší lidé své prosby, ale i svědectví zázračných
uzdravení nebo obrácení. Otec Šarbel byl blahořečen 5. prosince 1965 a 9. října 1977 jej papež Pavel VI. zařadil do seznamu
svatých. Jeho památka se v církvi slaví 24. července.

Zázraky sv. Šarbela
Svatý Šarbel Machlúf, mnich řádu libanonských maronitů (OLM), poustevník, vlastním jménem Youssef, se narodil
8. května 1828 v Bekaa Kafra na severu Libanonu jako nejmladší z pěti dětí. Když měl tři roky, zemřel mu otec. Již v mládí pocítil touhu stát se řeholníkem, odešel do kláštera v Maifouk kde v roce 1853 přijal řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen
23. července 1859 a od roku 1859 až do roku 1875 žil v klášteře
v Annaya ve středním Libanonu. V době svého života v klášteře
toužil po poustevnickém životě, což mu představení umožnili
a od 15. února 1875 odešel do poustevny vzdálené něco přes
jeden kilometr od kláštera. Zemřel 24. prosince 1898 a protože
byla zima a velké množství sněhu, bylo obtížné jej dostat dolů
do kláštera, do hrobu, kam byl pochován. První noc po pohřbu
se nad místem, kde byl pochován, objevilo oslepující tajemné
světlo viditelné po celém údolí, které zářilo nepřetržitě 45 dní
od pohřbu. Tisíce křesťanů i muslimů přicházelo k jeho hrobu,
aby mohlo spatřit tento podivuhodný jev. Nekteří se pokoušeli
dostat do jeho hrobu a když maronitský patriarcha uslyšel, co
se děje kolem jeho hrobu, nařidil z bezpečnostních důvodů přenést tělo do kláštera. Hrob byl otevřen za přítomnosti lékařů
a úředních svědků. V hrobě bylo bláto a voda, ale tělo poustevníka bylo neporušené. Ohledáním zjistili, že tělo nejeví žádné
známky rozkladu, vydává příjemnou vůni a vylučuje tekutinu
neznámého původu (jakýsi druh séra s krví). Světcovo tělo je
neporušené dodnes a dodnes z něj také vytéká tato tekutina,
která je nazývána „olejem sv. Šarbela“. Při exhumaci v roce
1927 bylo tělo nejen neporušené, ale mělo i tělesnou teplotu živého člověk. 24. června 1927 uložili tělo do kovové rakve a přenesli do mramorové hrobky uvnitř v klášterním kostele. V roce
1950 začala ve velkém množství z hrobky vytékat tajemná teku-
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Předně je třeba říci, že zázraky nejsou něčím magickým a dějí
se působením Boží moci na přímluvu toho kterého světce k posílení naší víry. Církev nám připomíná tento vztah k víře také
v Katechismu katolické církve: Důvodem k víře není skutečnost,
že se zjevené pravdy jeví jako pravdivé a pochopitelné ve světle našeho přirozeného rozumu. Věříme „pro autoritu samého
Boha, který se zjevuje; on se totiž nemůže mýlit, ani nás nemůže
klamat“. „A přece, aby naše poslušné podřízení se víře odpovídalo rozumu, Bůh chtěl, aby vnitřní pomoc Ducha svatého byla
doprovázena vnějšími důkazy jeho zjevení.“ Tak zázraky Krista
i světců, proroctví, rozšíření a svatost církve, její plodnost a její
stálé trvání „jsou naprosto bezpečnými znameními Božího zjevení, přizpůsobenými pro chápání všech“, jsou to „důvody věrohodnosti“, které ukazují, že souhlas víry není „nějaké slepé hnutí
ducha“ (KKC 156).
Již za života sv. Šarbela se uskutečnilo několik záraků, ačkoliv on
se chtěl jen modlit a postit a vše odevzdával do rukou Božích. Je

známo, že měl velkou touhu odejít do samoty poustevny, vyžadovalo to však povolení od představených. To obdržel po záraku, který se stal, když si z něj dva chlapci v klášteře chtěli udělat
legraci. Poprosil je, ať mu naplní lampu na svícení olejem, a oni
mu do ní nalili vodu. Otec Šarbel šel do své cely a lampu normálně zažehnul a ona svítila. Chlapci se polekali a řekli to představenému. Ten lampu prozkoumal a viděl, že je tam opravdu
voda. Jemu samotnému se ji zažehnout nepodařilo, ale když ji
zažehl otec Šarbel, zapálila se a hořela. Po této události dostal
povolení, aby se mohl odebrat do poustevny. Lampy s olejem
podobné té z právě uvedeného příběhu jsou také na obětním
stole v klášterním kostele v Annayi.
Zázraků kromě tohoto se za života otce Šarbela událo jen velmi
málo, ale spolubratři považovali Šarbela za svatého už během
jeho života, protože věděli, jak hrdinsky následuje Krista.
Nejvíce zázraků se uskutečnilo v roce 1950, ale až do dnešní
doby se zázraky stále dějí, jak ty fyzické, tak duchovní.
Tím největším Božím zázrakem je však samotné jeho tělo, jeho
tělesné pozůstatky neporušené více než 100 let a stále produkující olej (myro), jenž ve spojení s modlitbou je právě tím viditelným znamením neviditelné Boží milosti, kterou může člověk
na přímluvu sv. Šarbela od Boha obdržet, je-li to ve shodě s Boží
vůlí.

Modlitba ke sv. Šarbelovi
Svatý Šarbel vedl asketický život v postu a v modlitbě poustevny:
• Pod hábitem stále nosil žíněnou košili a spal jen několik hodin denně
• Jedl velmi málo, pouze jednou za den
• Maso nejedl vůbec
• Eucharistie byla ústředním bodem jeho života
• Dříve než přistoupil ke slavení mše v kapli poustevny, vždy se
na ni nejprve dlouho připravoval. Potom zůstával ještě další
dvě hodiny v díkůvzdání
• Denně adoroval před Nejsvětější svátostí. Také každý den
četl a rozjímal Písmo svaté
•Pracoval a bez přestání se modlil
Tímto způsobem se odevzdával Bohu, aby Bůh mohl očistit jeho
srdce a osvobodit ho od špatných sklonů a egoismu.
Naše každodenní situace je trochu jiná, nežijeme v poustevně,
ale přece i v našem životě by měla být modlitba, půst, Eucharistie, Boží slovo v Písmu svatém, poctivá práce a život nejen pro
sebe, ale i pro druhé naplněný také dobrými skutky, byť možná
v našich očích nepatrnými, které jako by ani nešly vidět. Můžeme takto prosit i sv. Šarbela, aby nám byl pomocníkem.
Svatý otče Šarbeli,
ty ses zřekl požitků tohoto světa,
žil jsi v pokoře a skromnosti v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě.
Přimlouvej se za nás.
Očisti naše myšlenky i srdce,
upevni nás ve víře a posilni naši vůli.
Zapal v nás lásku k Bohu i k bližnímu.
Pomáhej nám volit si dobro a vyhýbat se zlu.
Chraň nás před viditelnými i neviditelnými nepřáteli
a posilni nás ve všednosti dne.
Mnozí lidé na tvou přímluvu
dostali od Boha dar uzdravení duše i těla,
vyřešení problému v lidsky beznadějných situacích.

Shlédni na nás s láskou,
a když je to v souladu s Boží vůlí,
vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme,
ale především nám všem pomáhej
každodenně kráčet cestou svatosti do věčného života. Amen.

Novéna ke sv. Šarbelovi
První den:
Ó, podivuhodný Šarbeli, jehož neposkvrněné tělo nepodléhající
rozkladu vyzařuje vůni nebe, pospěš mi na pomoc a vypros mi
u Boha milost, o kterou prosím (řekni svou prosbu). Amen.
Svatý Šarbeli, oroduj za mne.
Ó, Pane, který si udělil svatému Šarbelovi milost víry, úpěnlivě Tě prosím, abys mi na jeho přímluvu udělil milost žít podle
Tvých přikázání a podle Tvého evangelia. Tobě patří sláva navěky. Amen.
1x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci
Druhý den:
Ó sv. Šarbeli, mučedníku mnišského života, který jsi zakusil utrpení a ze kterého Pán Ježíš učinil zářící maják, uchyluji se k tobě
a skrze tvou přímluvu prosím o tuto milost (řekni svou prosbu).
Úplně ti důvěřuji. Amen.
Sv. Šarbeli, nádobo plná vůní, přimlouvej se za mě.
Ó, Bože plný shovívavosti, který si poctil svatého Šarbela milostí
konat zázraky, smiluj se nade mnou a uděl mi na jeho přímluvu
to, o co Tě vroucně prosím. Tvá je sláva navěky. Amen.
1x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci
Třetí den:
Ó přívětivý sv. Šarbeli, který záříš jako jasná hvězda na nebi
církve, rozjasni mou cestu a posiluj mou naději. Prosím o tuto
milost (řekni svou prosbu). Vypros ji pro mě od Ježíše ukřižovaného, jehož neustále uctíváš. Amen.
Sv. Šarbeli, příklade trpělivosti a tichosti, přimlouvej se za mě.
Ó Pane Ježíši, který jsi sv. Šarbela posvětil a pomáhal mu nést
kříž, dej mi na jeho přímluvu odvahu snášet obtíže života s trpělivostí a odevzdáním do Tvé božské vůle. Tobě patří vděčnost
navždy. Amen.
1x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci
Čtvrtý den:
Laskavý otče, svatý Šarbeli, uchyluji se k tobě.
Moje důvěra tobě naplňuje mé srdce, skrze moc tvé přímluvy
u Boha čekám na milost, o kterou Tě prosím (řekni svou prosbu).
Prokaž mi znovu tvou laskavost.
Ó Sv. Šarbeli, zahrado ctností, přimlouvej se za mě.
Bože, který jsi sv. Šarbelovi udělil milost být ti podobný, pomáhej mi růst v křesťanských ctnostech a smiluj se nade mnou,
abych tě mohl chválit až do konce. Tobě patří díky navěky.
Amen.
1x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci
Pátý den:
Ó, Bohem milovaný Šarbeli, osviť mě a pomoz mi. Uč mě tomu,
co je Bohu milé. Pospěš k mé záchraně. Laskavý Šarbeli, prosím
tě, abys mi u Boha vyprosil tuto milost (řekni svou prosbu).
Svatý Šarbeli, příteli Ukřižovaného, oroduj za mne.
Ó, Bože, vyslyš mou ubohou prosbu na přímluvu svatého Šarbela. Zachraň mé ubohé srdce a daruj mu klid. Uklidni starosti mé
duše. Tobě patří sláva navěky. Amen.
1x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci
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Šestý den:
Ó svatý Šarbeli, všemocný přímluvce, prosím tě uděl mi milost,
kterou potřebuji (řekni svou prosbu). Jediné tvé slovo u Ježíše
postačí k tomu, aby mi odpustil, aby se nade mnou slitoval a vyslyšel mou prosbu.
Svatý Šarbeli, radosti nebe i země, oroduj za mne.
Ó Bože, který si vyvolil svatého Šarbela, aby nás obhajoval před
Tvou božskou mocí, uděl mi na jeho přímluvu tuto milost (řekni
svou prosbu), abych Tě s ním chválil a oslavoval na věky věků.
Tobě patří sláva navěky. Amen.
1x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci.
Sedmý den:
Ó, všemi milovaný svatý Šarbeli, pomocníku potřebných. Věřím
v tvoji přímluvu u Boha, uděl mi prosím tuto milost, kterou tak
potřebuji (řekni svou prosbu).
Svatý Šarbeli, hvězdo, která radí bloudícím, oroduj za mne.
Ó, Bože, moje četné hříchy brání tomu, aby mě zasáhla Tvá milost. Dej mi tedy milost činit pokání. Odpověz mi na přímluvu
svatého Šarbela. Navrať radost mému srdci smutnému a vyslyš
mou prosbu. Ty, který jsi ztělesněním milosti, Tobě patří díky
a chvála. Amen.
1x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci
Osmý den:
Ó svatý Šarbeli, když tě vidím klečícího na podlaze z rákosu, postícího se, pokořujícího se nebo v extázi před Pánem, moje důvěra a víra v tebe vzrůstá. Vroucně tě prosím,abys mi pomohl
získat milost, o kterou Tě prosím (řekni svou prosbu).
Svatý Šarbeli, ponořený do Boha, oroduj za mne.
Ó, nejněžnější Ježíši, Ty jsi pozvedl svého milovaného Šarbela
k dokonalosti evangelia, pokorně Tě prosím, uděl mi milost dokončit svůj život podle tvé vůle. Miluji Tě, ó Bože, Spasiteli můj.
Amen.
1x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci
Devátý den:
Ó svatý Šarbeli, jsem na konci své novény. Mé srdce je plné radosti, když s tebou mluvím. Mám velkou důvěru, že obdržím
od Ježíše ty milosti, o které jsem tě prosil, skrze tvou přímluvu.
Lituji své hříchy a slibuji, že se jich budu vyvarovat. Prosím tě
o vyslyšení mé prosby (řekni svou prosbu).
Svatý Šarbeli, korunovaný slávou, oroduj za mne.
Ó, Pane, poslouchal jsi modlitby svého Šarbela a udělil jsi mu
milost sjednocení s Tebou. Smiluj se nade mnou v mé nouzi
a zachraň mě od veškeré zloby, kterou nemohu unést. Tobě patří sláva navěky. Amen.
1x Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci

Litanie ke sv. Šarbelovi
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, 			
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

smiluj se nad námi.

Svatý Šarbeli, 				
Živý Boží zázraku,
Hrdino zbožnosti, lásky a víry,

posiluj naší víru.

6

Čistý prameni hasící veškerou žízeň,
posiluj naší víru.
Léku uzdravující tělo i duši,
Přebohatý a vše prostupující dare,
Poustevníku proslavený svými úžasnými zázraky,
Ty, který jsi odmítl veškeré bohatství tohoto světa,
Pokorný beránku se srdcem plným soucitu,
Drahocenná vůně rozlévající se světem,
Služebníku Nejsvětější svátosti a vždy přečisté Panny Marie,
Štědrý dárce naplňující požehnáním celé stvoření,
Líbezná vůně kadidla a cedrů Libanonu,
Majáku osvěžující Boží církev,
Podivuhodné světlo, z jehož hrobu vychází zářivý jas,
Přímluvce pozorně naslouchající prosbám věřících,
Chvályhodný pro svou čistotu a poslušnost,
Chudobný, jenž přijímáš a miluješ všechna strádání,
Hlase volající a burcující svědomí,
Příklade pro lidstvo této doby,
Anděli v lidské přirozenosti,
Drahocenná koruno svatého řeholního stavu,
Svatý Šarbeli, náš poklade a chloubo po všechny časy,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3x)
Oroduj za nás, Svatý Boží poustevníku,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě a pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu
a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Zdroje: www.saintcharbel-annaya.com www.fatym.com

Pouť ke sv. Šarbelovi do Libanonu

Jak psal o. Pavel výše, uskutečnili jsme spolu se Zdenkou Bořutovou ve dnech 6. - 11. ledna 2020 pouť ke sv. Šarbelovi
do Libanonu. Původně měla celá tato pouť vypadat úplně jinak,
nakonec se ale Božím řízením stalo, že jsem Zdenku do Libanonu doprovázel já. Jak asi většina z naší farnosti (a nejen z naší)
víte, bojuje již dva roky Zdenka a mnozí další lidé s rakovinou.
Po několika chemoterapiích a další léčbě, lékaři léčení ukončili
s tím, že již nemají co dalšího nabídnout, a její život, jak dlouho
zde ještě bude, je nyní jen v Božích rukou. Smyslem této pouti byla tedy prosba o dar zdraví a života pro ni, ale nejen pro
ni. Tuto pouť jsem se stejným úmyslem vykonal v zastoupení
i za svou švagrovou Alenu Střílkovou, jejíž zdravotní stav byl již
delší dobu velmi vážný a nedovoloval jí kamkoli cestovat. Život každého z nás je však v rukou Božích, a tak když píšu tyto
řádky, je mé srdce naplněno bolestí a smutkem, neboť krátce
po našem návratu si Pán Alenu povolal k sobě do nebe. I když
nepochybuji, že po všem tom utrpení, kterým si musela projít,
je nyní již v nebi s Pánem i se svým synem Dominikem, maminkou a dalšími příbuznými, přesto Vás všechny prosím o modlitbu za ni, ale i za všechny, kteří se nacházejí v podobné situaci jako ona. Když jsme dali ve známost, že se jedeme modlit
ke sv. Šarbelovi a chceme přednést Bohu skrze jeho přímluvu
i další prosby za nemocné, odpovědí nám bylo obrovské množství mailů a zpráv prostřednictvím sms i sociálních sítí, ve kterých jste mnozí prosili za uzdravení těla, duše, vztahů a mnoho
dalšího a všechny tyto prosby jsme nesli s sebou. A nejen nesli.
V pondělí 6. ledna jsem se začali modlit novénu ke sv. Šarbelovi
s tím, že v momentě, kdy je možnost přednést vlastní konkrétní

prosbu behem modlitby, přednášeli jsem všechny tyto prosby
od Vás Bohu prostřednictvím sv. Šarbela. Těchto jednotlivých
proseb bylo dohromady téměř 300, takže nám zabralo poměrně hodně času, než jsme je všechny přednesli. Téměř jedna třetina proseb byla za uzdravení z nějaké formy rakoviny nebo jiné
těžké nemoci, i psychické. Dále to byly prosby za posilu ve víře,
za uzdravení vztahů v rodině a rodových kořenů a mnoho dalšího. Chtěl bych Vám všem, kteří jste si o konkrétní prosbu napsali, i Vám všem, kteří jste byli duchem s námi, kteří jste nás podpořili i finančně, vyjádřit veliké poděkování. Jedna sada těchto
proseb zůstala v klášteře v Annayi, kde se na všechny nejen tyto
úmysly pamatuje denně v modlitbě, a také my se Zdenkou neustáváme v modlitbě za všechny tyto Vaše úmysly. Uvědomil
jsem si, kolik bolesti a utrpení je všude kolem nás, i u těch nejbližších, ale zároveň kolik lidí v tom vidí spojení s křížem Ježíše
Krista, který se stal křížem oslaveným. Takže i pro mě to bylo
posílení mé chabé víry. Všechny tyto modlitby jsme přednášeli
přímo u hrobu sv. Šarbela v klášteře v Annay a jednou jsme se
modlili i v poustevně na místě, kde sv. Šarbel zesnul.

hrob sv. Šarbela

klášter sv. Marona v Annayi, kde je pochován sv. Šarbel

místo v poustevně, kde zemřel sv. Šarbel

interiér kostela sv. Marona

detail obětního stolu

Raouché rock v Beirútu
Není možné zde popsat vše a některé věci jsou nesdělitelné.
Děkuji o. Pavlovi, že chce udělat pobožnosti ke cti sv. Šarbela
pro všechny nemocné. Každého 22. v měsíci se v Annayi koná
procesí s Nejsvětější svátostí za účasti velkého množství lidí
(o tom snad někdy příště). Navštívili jsme také největší mariánské poutní místo Blízkého východu v Harisse, jedno z nejstarších měst na světě Byblos a také seminář Neokatechumenátní
cesty Redemptoris Mater v Beirútu (viz www.redmatlib.com).
Pokud by byl zájem mohu třeba na faře udělat malou prezentaci z pouti anebo můžeme zorganizovat i zájezd z naší farnosti
ke sv. Šarbelovi. 				
Evžen Hlavica

7

6
7
8
9

1
2

4

Apoštolát modlitby

Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do Apoštolátu modlitby. Základem je denní modlitba apoštolátu se třemi měsíčními úmysly:
všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové. Více naleznete na stránkách
www.jesuit.cz/am.
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DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým
Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou
oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať
je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce.
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou
církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
LEDEN
Evangelizační úmysl: Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající
jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl
Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana
Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.
SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka
na měsíc leden 2020:
Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích.
Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.
V minulých dnech sdělovací prostředky informovaly o výroční
zprávě Kongregace pro evangelizaci národů. Smrt misionářů již
není soustředěna jen na některé národy nebo zeměpisné oblasti. Celkem zahynulo mučednickou smrtí 29 kněží, řeholníků
a laiků, nejvíce v Africe. Násilí se stává smutnou denní zkušeností, hovoří se o globalizaci násilí. Je téměř nemožné sestavit
úplný seznam biskupů, kněží, řeholnic i prostých věřících, kteří
jsou napadáni, těžce zraňováni, okrádáni, ohrožováni na zdraví,
životu, majetku i svobodě. Například situace súdánských uprchlíků je velmi složitá. Nikdo nedokáže dohlédnout konce konfliktu
a lidé nevědí, zda se budou někdy moci vrátit do svých domovů.
Stále neukončený je válečný konflikt na Ukrajině. Je velmi blízko
i našim hranicím. Navíc jej prožíváme s desítkami tisíc ukrajinských žen a mužů, kteří u nás pracují, a jejich nejistota, bolest
a oprávněné obavy se nás nemohou nedotýkat. Během posled-
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ních deseti let se svět výrazně změnil. Po atentátu na hlavního
vojenského velitele Íránu, generála Kásima Solejmáního, čteme
po celém světě komentáře na stejné téma: pomsta. V mnoha
částech světa je patrno ovzduší těžko snesitelného napětí. Válka přináší pouze smrt a zmar, říká neúnavně papež František.
„Navzdory všem těmto událostem, o nichž nás spravují média,
prosíme o nalezení mírového řešení pro dnes probíhající konflikty a napětí, modlíme se o politická přátelská gesta, díky nimž
bude možné těšit se míru v našem světě.“ „Musíme věřit, že
druhý má stejnou potřebu míru jako my. Míru se nedosáhne,
pokud se v něj nedoufá. Prosme Pána o dar míru.“ „Modleme
se mlčky,“ dodává papež. V tichu se učíme vidět nejen bolest
lidí, ale také bolest Ježíšova Srdce. Každá válka přináší zhoršení
morálních postojů širokých vrstev obyvatelstva, navíc vždy trpí
výchova, děti a mládež. Proniká do jejich myslí kultura teroru,
která se stává podhoubím korupce umožňující kartelům volně
fungovat, vydělávat na válce a bídě. Nepřestávejme se modlit,
„aby nám Pán daroval tuto milost“ mírového soužití. Žádná válka není od nás dost daleko!

Slovo života na únor 2020
„Otec toho chlapce hned zvolal: ,Věřím!
Pomoz mé slabé víře!‘ “ (Mk 9,24)1
Ježíš je v doprovodu učedníků na cestě
do Jeruzaléma. Už je začal připravovat
na rozhodující setkání: na odmítnutí ze
strany náboženských autorit, odsouzení
k smrti ze strany Římanů a ukřižování, po kterém bude následovat vzkříšení.
Pro Petra a ostatní, kteří ho následovali, je to těžko pochopitelná záležitost, ale Markovo evangelium nás doprovází při postupném objevování Ježíšova poslání: definitivně spasit lidstvo
skrze křehkost utrpení.
Během své cesty Ježíš potkává mnoho lidí a ke každému přistupuje s porozuměním jeho potřebám. Nyní ho vidíme, jak zaslechl volání o pomoc jednoho otce, který ho prosí, aby uzdravil
jeho těžce nemocné dítě, pravděpodobně epileptika.
Aby mohlo dojít k tomuto zázraku, Ježíš něco po otci žádá: víru.
„Otec toho chlapce hned zvolal: ,Věřím! Pomoz mé slabé víře!‘ “
Otcova odpověď, vyslovená nahlas před zástupem lidí, kteří se
kolem Ježíše shromáždili, si zdánlivě protiřečí. Tento muž, jako
se často stává i nám, cítí křehkost své víry, neschopnost plně
vložit důvěru v Boží lásku, v jeho plán štěstí pro každého z jeho
dětí.
Na druhé straně dává Bůh důvěru člověku a nedělá nic bez jeho
přispění, bez jeho svobodného přitakání. Žádá naši účast, i když
nepatrnou: poznat ve svědomí jeho hlas, důvěřovat mu a milovat.
„Otec toho chlapce hned zvolal: ,Věřím! Pomoz mé slabé víře!‘ “
Veliká část kultury, do níž jsme ponořeni, oslavuje agresivitu
ve všech formách jako vítěznou zbraň k dosažení úspěchu.
Evangelium nám naopak předkládá paradox: uznat svoji slabost,
omezení a zranitelnost jako výchozí bod ke vztahu s Bohem
a k účasti spolu s ním na největším vítězství: na univerzálním
bratrství.
Ježíš nás celým svým životem učil logice služby, volbě poslední-

ho místa. To je totiž optimální pozice k proměně zdánlivé porážky v nesobecké, nepomíjivé a sdílené vítězství
„Otec toho chlapce hned zvolal: ,Věřím! Pomoz mé slabé víře!‘ “
Víra je dar, o nějž můžeme a máme vytrvale prosit, abychom
mohli s Bohem spolupracovat na otevírání cest naděje pro
mnohé.
Chiara Lubichová napsala: „Věřit – to znamená vědět, že Bůh se
na nás dívá, že nás miluje a že sleduje každou naši modlitbu, každé slovo, každý pohyb, každou událost – smutnou, radostnou
i indiferentní; každou nemoc, všechno, úplně všechno (…). Jestliže Bůh je Láska, logicky z toho vyplývá naprostá důvěra v něho.
Můžeme tedy k němu mít takovou důvěru, že s ním často hovoříme, předkládáme mu své záležitosti, své úmysly a plány. Každý
z nás se může odevzdat jeho lásce s jistotou, že bude pochopen
a že se mu dostane útěchy a pomoci. (…) Můžeme mu říci: ,Pane,
pomoz mi, ať zůstanu ve tvé lásce. Učiň, abych ani na okamžik
nepřestal cítit, uvědomovat si, z víry poznávat a zakoušet, že
mě miluješ, že nás miluješ.’ A potom milovat. Působením lásky
bude naše víra pevná. Nejenže v Boží lásku uvěříme, ale až hmatatelně ji pocítíme a uvidíme, jak se kolem nás dějí ,zázraky’.“2
Letizia Magri
Slovo života, které předkládáme na tento měsíc, je totéž, které se skupina
křesťanů z různých církví v Německu rozhodla žít po celý rok.
2
Ch. Lubichová, Slovo života na říjen 2004, Nové město 10/2004, str. 15.
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Roráty
Asi mě nikdy neomrzí psát o tomto fenoménu, který patří k tradici českých Vánoc. Vánoce jsou zvláštním darem Pána Boha

našemu národu. Co všechno k nim patří! Dá se říct, že tvoří
neoddělitelnou součást naší kultury. Přispěly k tomu i takové
osobnosti jako Josef Lada, Jakub Jan Ryba a další. Čím slavnostnější bylo v minulosti prožívání Vánoc, tím opravdovější jim
předcházela příprava. Za dávných časů nebylo zvykem, aby lidé
ve velkém počtu přicházeli na mši svatou ve všední den. Výjimkou byly první pátky a samozřejmě roráty. Vzhledem k tomu,
že se po Druhém vatikánském koncilu začaly sloužit mše svaté především večer, jsme svědky zázraku vzkříšení rorátů. Než
budu děkovat jednotlivým sponzorům, chtěl bych vyjádřit radost z toho, že počet dětí i dospělých, kteří chodí na roráty, stále mírně roste. Vzhledem k tomu, že jsme ve Valašském Meziříčí
začali prožívat roráty pro děti před dvaceti lety, dá se říci, že je
neovlivnila ani generační výměna. Děti, které se zúčastnily prvních rorátů, už mají mnohdy svoje rodiny a mladší děti, které
vyrůstají ve změněných podmínkách, roráty táhnou ještě více.
Věřte, že je to pro faráře velká radost, když je i ve všední den
plný kostel. Toto zažívám díky rorátům jak ve Valašském Meziříčí, tak i v Lešné.
Chci poděkovat všem dobrovolníkům a sponzorům, bez jejichž pomoci by to nešlo. Tradičně je to firma Váhala (vynikající párky), Pekárna Anežka Palačov (skvělé frgály), skupina žen,
které snídaně připravují, ať už na faře ve Valašském Meziříčí
nebo ve školní jídelně v Lešné. Děkuji paní katechetce Vránové,
kostelníkům za přípravu a rozdávání svíček, děkuji také všem,
kdo finančně přispívají jak na snídaně, tak na odměny za adventní kalendáře pro děti. Velký dík patří i dospělým, kteří děti
na tyto ranní mše vodí, vozí atd. Abyste nemuseli počítat, kolik je na fotkách dětí, prozradím, že jsme napočítali v Lešné 45
a ve Valašském Meziříčí 210, a to se ještě všechny děti nefotily.
Je to nový rekord.
o. Pavel

POSLEDNÍ RORÁTY - Lešná - čtvrtek 19.12.2019
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POSLEDNÍ RORÁTY - Valašské Meziříčí - pondělí 23. 12. 2019
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ZŠ Salvátor
Na prahu nového roku 2020 přijměte, milí čtenáři Života
farností, přání pevného zdraví, Božího požehnání a ochrany
Panny Marie. Ať prožijete dobrý rok s mnoha obohacujícími
setkáními a zážitky.
Mgr. Magda Krupová
Ráda bych zde připomněla i slova, kterými se u příležitosti příchodu nového roku obrací k věřícím se svým přáním o. arcibiskup Jan Graubner:
Do nového roku vstupujeme s mnoha plány a představami, ale
přeci jen jdeme do neznáma. Jako pevný orientační bod vám
přeji pocit jistoty, že vás Bůh miluje, a k tomu dokonce zkušenost, že vás naplňuje a sám ve vás působí, když nezištně chcete
a konáte dobro, když odpouštíte a dáváte naději, když ho necháte milovat skrze vaše srdce. Přeji vám hodně radosti z radosti
druhých, i zkušenost, že radost roste jejím rozdáváním. Radost
a pokoj ať upevní i vaše zdraví. A pokud přesto přijdou nemoci či
těžkosti, přeji dostatek síly k jejich překonání či unesení, abyste
stále rostli a mohli být oporou i pro druhé.
Ohlédnutí za prosincem roku 2019 na naší škole…
Zahraniční meeting pedagogů - Anglie
Před Vánocemi odjeli dva naši učitelé angličtiny na pracovní
schůzku projektu Erasmus+ do anglického města Peterborough. (Je to město ležící asi 120 km severně od Londýna.) Na této
schůzce se potkali s dalšími koordinátory zapojených partnerských škol - ze Slovenska, Maďarska, Polska a domácí Anglie.
Společně domlouvali další průběh projektu, zejména to, co je
třeba připravit a vytvořit do následující schůzky, která se uskuteční 2. týden v březnu. Na toto další setkání navíc pojedou i vybraní žáci ze zapojených škol. Během návštěvy měli možnost si
prohlédnout celou školu v Peterborough, kam chodí přibližně
1300 žáků, a pocházejí z různých zemí světa. Hodně věcí, které ve škole viděli, bylo opravdu inspirujících. Poslední večer
se taky setkali a podebatovali s některými učiteli při společné
večeři. Velké poděkování patří Blance Glyde, učitelce působící
na škole v Peterborouh a koordinátorce celého projektu, která
toto setkání zorganizovala společně se svou kolegyní Helenou
Ground.
Mgr. Jiří Krupa

Prvňáčci na zámku
Ve středu 18. 12. vyjeli naši prvňáčci načerpat předvánoční atmosféru na zámek do nedaleké Lešné. Děti zasedly do starých
lavic bývalé školy a bedlivě poslouchaly zajímavé povídání. Paní
průvodkyně dětem vyprávěly o tom, jak se dříve slavily Vánoce, o známých i neznámých vánočních zvycích. Vyrobily si také
modrotiskovou papírovou baňku. Největším zážitkem ale byla
prohlídka zámeckých pokojů, ve kterých děti viděly nádherně
nazdobené vánoční stromečky. Každý zářil baňkami jiné barvy.
Byla to opravdu krásná podívaná. Na závěr se děti prošly zdejším parkem a potom se spokojeně vrátily do školy.
Mgr. Kateřina Janýšková
Zimní den v přírodě – 5. ročník
Naši páťáci prožili 18. 12. svou zimní část školy v přírodě
ve hvězdárně a zámku ve Vsetíně. Pan lektor ve hvězdárně měl
připravenou úžasnou prezentaci s tématem hvězdy a souhvězdí, po níž nás pozval do kupole s obrovským dalekohledem
a řekl nám spoustu zajímavých věcí o pozorování vesmírných
těles. Taky děti upozornil na to, aby slunce nikdy nepozorovaly
obyčejným dalekohledem, aby si nepoškodily zrak. Po návštěvě
hvězdárny následovalo vánoční tvoření v krásném vsetínském
zámku. Žáci si vyrobili dárkovou krabičku ve tvaru chaloupky
a v ní si pak odnesli domů další výrobek, kterým byla opravdová
skleněná baňka, kterou si děti samy ozdobily třpytkami.
Mgr. Hana Havranová
Kino
Už dlouho jsme společně nebyli v kině. Proto jsme využili nabídku a v předvánočním (pohádkovém) čase jsme v kině zhlédli
pohádku Čertí brko. (Když jsme se přihlašovali na projekci, netušili jsme, že tato pohádka bude v hlavním vysílacím čase uváděna na ČT 1 na Boží hod vánoční 25. prosince.) Cestou z kina
se prvňáčci stavili ještě za dětmi z Rybiček. Přijali totiž pozvání
a šli se podívat na jejich vánoční vystoupení. Moc si jim líbilo
a školáci odměnili děti velkým potleskem. Ve škole potom v ten
stejný den proběhla ještě generální zkouška na Živý betlém. Byl
to pestrý program pro čtvrtek 19. prosince.
Mgr. Kateřina Janýšková
Dílny pro žáky 6. ročníku
Ve středu 18. prosince si šesťáci ověřili své manuální dovednosti v rámci projektu „Sdílené dílny“. Vypravili se do dílen na Vrbenské ulici, aby pod odborným vedením zkusili vyrobit jednoduchý výrobek.
Předvánoční besídky ve třídách
V pátek 20. 12. jsme se ve škole sešli naposled v minulém kalendářním roce. Ráno jsme se mimořádně shromáždili na chodbě, ocenili jsme žáky, kteří v uplynulých dnes reprezentovali
naši školu, jak to obvykle děláváme každé pondělí, pan ředitel
poděkoval všem zaměstnancům i žákům za dosavadní snahu,
úspěchy i spolupráci. Připomněli jsme si, kdo během vánočních
svátků oslaví svátek, a řekli jsme si, že se po prázdninách setkáme až v pondělí 6. ledna. Potom jsme se pomodlili za všechny
děti, které nemohou prožívat Vánoce tak spokojeně jako my,
a za děti z dětských domovů. Následovaly programy nebo besídky ve třídách. Zpívalo se, hrály se koledy, pojídalo se cukroví,
které děti přinesly, některé třídy se podívaly na pěkný film, deváťáci zvládli i výstavu o optických klamech „Okoklam“ v MaG
v zámku. A protože ve třídách nechyběly nazdobené stromečky,
našly všechny děti pod stromečkem nějaký milý dárek…..
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Živý betlém
Příběh o narození Ježíška my křesťané dobře známe, a narození
Spasitele je důvod, proč Vánoce slavíme. Letos jako i jiné roky
jsme dostali pobídku z MěÚ, abychom zahráli Živý betlém veřejně na náměstí při tradičních předvánočních trzích ve městě.
V neděli 22. prosince odpoledne se před 14. hodinou valašskomeziříčské Náměstí téměř celé zaplnilo. Na programu totiž bylo
právě vystoupení žáků naší školy, kteří zahráli a zazpívali Živý
betlém. Letošní vystoupení bylo v něčem jiné než ta minulá.
Programu se tentokrát zhostili žáci I. stupně a zpěv doprovodných písní byl „naživo“ v podání žáků II. stupně. Na úvod řekl
několik hezkých slov pan ředitel o nadcházející době vánoční,
o našich srdcích, která by měla být plná odpuštění, lásky, porozumění a tolerance. Děti Ježíškův příběh zahrály s nadšením
a moc se jim to povedlo! Ti větší snaživě a čistě zpívali, Maruška
zahrála trubku. Děkuji všem účinkujícím – malým i velkým i doprovodné skupině: Honzovi Štěpánovi, Marku Čtvrtníčkovi a Jindřichu Vránovi. Za čas na přípravu, kostýmy, nácvik představení
i písní a celou nedělní organizaci velký dík paní vychovatelce
Vránové a paní učitelce Mikešové! Po vystoupení byl na náměstí čas na milá setkání se známými, s rodiči i s učiteli a k chuti či
na zahřátí přišel vhod čaj nebo třeba horký punč.

Mše svaté
Nový rok ve škole jsme zahájili až 6. ledna, a že to je právě Slavnost Zjevení Páně, sešli jsme se ráno v 8:00 na mši svaté. Kostel
byl stále vánočně vyzdobený, a tak se na konci mše svaté nejmladší školáčci vyfotili u jesliček. V tom týdnu jsme mohli prožít
ještě mši svatou v pátek 10. ledna, kdy při mši svaté k uctívání
Ducha Svatého prosíme vždy taky za naši školu. Opět při ní za-
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zpívaly děti z našeho pěveckého kroužku pod vedením Evy Vránové a Petry Mikešové. Díky patří Honzovi Štěpánovi, Jindřichu
Vránovi a Michalu Perutkovi za doprovod písní na nástroje.
Požehnání škole
Po mši svaté při Slavnosti Zjevení Páně přišel za námi do školy
o. Pavel, aby škole požehnal. Přinesl s sebou kadidelnici s kadidlem, svěcenou vodu i křídu. Nejprve jsme se shromáždili společně na chodbě a pomodlili jsme se. Potom za pomoci chlapců ze 7. ročníku obešel o. Pavel všechny místnosti naší školy.
Požehnáním svěřujeme věci do péče Boží s vírou, že on sám
nás skrze ně povede k našemu trvalému dobru. Vůně kadidla
se rozvoněla po celé chodbě a ve všech třídách. O. Pavel připomněl, že jako vůně kadidla vstoupá vzhůru, stoupají vzhůru rovněž naše modlitby. Na dveře místností napsal křídou písmena
K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen
„Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje,
nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Požehnání má ukázat člověku, že
v tomto domě s ním přebývá sám Bůh. A tam, kde přebývá Bůh,
může být dobře člověku.

Ocenění pro Terezku Pospíšilovou z IX. třídy
Žákyně 9. ročníku Tereza Pospíšilová se umístila ve dvou soutěžích, které pořádala organizace Besip. Za literární i výtvarné
dílo obdržela v pátek 10. ledna ve škole ocenění a odměnu z rukou pana por. Bc. Vladislava Malcharczika. Ke gratulaci se připojujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Magda Krupová
Preventivní programy
V pátek 10. ledna se ve dvou třídách uskutečnily certifikované lekce primární prevence pod záštitou Křesťanské akademie
mladých. První dvě vyučovací hodiny se v IX. třídě zabývali tématem „Přátelství, láska a sex“, které si sami žáci vybrali. Lektor,
pan Palacký, se tohoto tématu zhostil velmi brilantním způsobem, kdy různými podnětnými a zábavnými aktivitami ukázal
žákům, že člověk se bez druhého v životě neobejde. Proto potřebuje kolem sebe vytvářet dobré a pevné vztahy, založené
na důvěře, odpuštění a zodpovědnosti. Tyto hodnoty jsou základem každého přátelství, které později může přerůst v lásku,
která je schopna i oběti a jejímž vrcholem pak může být i sex.
Proto je nesmírně důležité při hledání budoucího životního
partnera právě na těchto hodnotách stavět svou budoucnost
v manželství.
V následujících hodinách se lektor přesunul do VII. třídy, kde
se s žáky zaměřil na téma „Vztahy a komunikace ve třídě“. Rov-
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něž poutavou formou ukazoval žákům, jak je důležité budovat
přátelství a korektní vztahy se svými vrstevníky, zejména pak
ve třídě. Statistiky ukazují, že člověk nejvíce komunikuje se svou
rodinou, pak se spolužáky ve třídě, následně s kamarády, a některým zbývají i domácí mazlíčci. Proto jsou vztahy ve třídě základem atmosféry i celé školy. Spolužáci by také měli vytvářet
bezpečnou síť kolem svých členů, která je bude chránit v době,
kdy jim zrovna nebude moc do smíchu. Vždyť kde jinde by se
měli přátelé a spolužáci povzbuzovat, pomáhat si, společně
čelit těžkostem, ale také prožívat radost a zábavu. (Program
na stejné téma proběhl ve středu 15. ledna také v 6. ročníku.)
Ing. Hynek Mikušek, ŘŠ

Prvňáčcci na Pustevnách
Když ve středu 15. ledna dorazili prvňáčci na Pustevny, přivítalo
je slunečné počasí, ale především sníh a led! Ihned toho využili
a užili si nejen sněhu, ale hlavně zavítali na výstavu ledových
soch. Obdivovali nádherná díla doprovázená světelnými a zvukovými efekty. Díky této výstavě se ocitli v různých koutech
světa. Bylo opravdu na co se dívat. Zimní den školy v přírodě
si zpestřili malou vycházkou ke stezce v korunách stromů a samozřejmě k Maměnce a Libušínu. A s dobrou náladou se vraceli zpět... Sníh a led zkrátka ve Valašském Meziříčí není a tady
na Pustevnách si obojího užili víc než dost.
Mgr. Kateřina Janýšková

Divadlo ve školení družině
V úterý 14. ledna k nám do školní družiny přijelo divadlo se
svým kombinovaným loutkohereckým představením pro děti.
Ztřeštěná pohádka vyprávěla o pyšném králi, který si pohněval
kouzelnou babičku a ta na jeho království přivolala zlého a všežravého draka. A také o královském synovi, co byl trochu nešika,
který uměl hrát jen na kytaru a zpívat. Jak tedy zbavil království zlého draka? Hudební pohádka byla plná dětských písniček,
překvapivých zvratů a komických situací, kdy opět dobro zvítězilo nad zlem. Smyslem celého představení byla nejen ukáz-

ka netradičního pojetí hudební nauky a vytvoření pozitivního
vztahu k muzice, ale také vysvětlení mnoha lidových rčení.
Lenka Karolová, DiS
Projekt: Batůžky (nejen) pro Mary´s Meals
Naši parlamenťáci vyhlásili v prosinci účast na projektu Batůžky
pro Mary´s Meals. Postupně se nám za jednotlivé třídní kolektivy i jednotlivce shromáždilo 14 batůžků!! naplněných potřebnými školními věcmi pro děti v Africe. Jeden batoh a jeho vybavení připravili taky zaměstnanci školy. Jelikož podobnou aktivitu vyhlásila také Charita, rozhodli jsme
se tuto naši misijní činnost rozdělit mezi
obě organizace. Děkuji parlamenťákům
za dobrý počin a nápad. Všem rodičům
i žákům, kteří jakkoli přispěli, patří rovněž
velké poděkování!
Příspěvky tříd na misijní činnost
Jsem velice mile překvapena a taky potěšena tím, jak se děti samy a dobrovolně
rozhodují věnovat část finančních prostředků, které vydělaly na předvánočnímu jarmarku, na dobročinnou věc. Díky
tomu jsme z I. – VIII. třídy na naše misijní
aktivity nashromáždili částku 3400,-Kč!
Peníze použijeme na Adopci na dálku,
na Mary´s Meals nebo na podporu požárem poničené Austrálie. Vážím si takového přístupu a velice všem děkuji!!
Mgr. Magda Krupová

Charita Valašské Meziříčí
Tříkrálová sbírka v roce 2020 ve Valašském Meziříčí
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již
20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem
této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se
ocitli v nečekané složité situaci, a zdravotně
i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 467 skupinek koledníků, což
znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně
1 868 osob. Ve Valašském Meziříčí koledovalo 79 skupinek koledníků v sobotu 11. ledna.
Letos se popáté podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč (tj. o 205 924 Kč více než
loni). Z toho ve Valašském Meziříčí 555 916 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky. Ty budou použity
na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané
tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení osobních
automobilů pro terénní služby, které se věnují seniorům a lidem
se zdravotním postižením. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož
úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky,
materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech

i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část
výtěžku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu
IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci podkroví v naší budově v Rožnově pod Radhoštěm.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem,
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím,
městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří
ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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I v letošním roce se ve druhém lednovém týdnu uskutečnila
Tříkrálová sbírka, organizována katolickou Charitou. Koledníci
opět zazpívali, křídou vypsali iniciály Kašpara, Melichara a Baltazara na zárubně dveří a od dobrých a soucitných lidí vybrali
peníze pro trpící a potřebné. Je třeba všem poděkovat.
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Konečné výsledky sbírky se zatím sčítají, tak doufejme, že budou zase o něco lepší než vloni – vždyť tak dobře, jak se Čechům
po materiální stránce daří dnes, se nedařilo už pěkně dlouho…
(převzato z časopisu Obelisk č. 1/2020)
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Seznam pohyblivých svátků
a důležitých událostí v roce 2020
ve farnostech Valašské Meziříčí a Lešná
Popeleční středa – 26. února
Slavnost sv. Josefa – čtvrtek 19. března
Slavnost Zvěstování Páně – středa 25. března
Děkanátní setkání mládeže – sobota 4. dubna (před Květnou
nedělí)
Květná neděle – 5. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 12. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 21. května
Slavnost Seslání Ducha svatého – neděle 31. května
Noc kostelů – pátek 5. června
Slavnost Nejsvětější Trojice – 1. sv. přijímání ve Valašském
Meziříčí - neděle 7. června (příprava začne ve čtvrtek 26. 3.)
Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – čtvrtek 11. června,
Eucharistické procesí na náměstí – neděle 14. června
Slavnost 1. sv. přijímání v Lešné – neděle 24. května (příprava začne v úterý 24. března)
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek 19. června
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (pouť Val. Meziříčí) –
neděle 16. srpna
Pouť děkanátu Val. Meziříčí za obnovu rodin a duchovní
povolání - Zašová – sobota 3. října

Křest přijali

*

Valašské Meziříčí
Meda Jaroslava Lukášová
Aneta Dužíková

Tereza Kubjátová

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Jiří Maťovka
Ondřej Svoboda

Irena Maťovková (Mašková)
Alena Kulíšková

Lešná
Martin Kubíček

Nela Horáková

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí

INFORMACE
Aktuální informace také na webu farnost-valmez.cz
MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK – pátek
24. až neděle 26. ledna.
ZÁPIS MŠÍ NA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN bude od středy 29. ledna po ranní mši svaté.
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY – úterý 28. ledna v 17.30 hodin –
modlitebna adventistů, úterý 4. února v 17.30 hodin – modlitebna Apoštolské církve.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 7. února. Výstav Nejsvětější svátosti po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá
adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 1. února. Příležitost ke svátosti
smíření bude 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 14. února v 17.30
hodin.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 3. a 17. února
v 18.30 hodin.

Viktor Holčák *22. 12. 1944 †11. 12. 2019, Krhová, Hlavní 44
Hana Martinková *9. 6. 1946 †28. 12. 2019, Vsetínská 476
Václav Zicháček *23. 11. 1934 †11. 1. 2020, Bratří Čapků 683

FARNÍ KAVÁRNA V NOVÉM ROCE

Už téměř rok máme jako farnost možnost setkat se méně formálně než v kostele a pohodlněji než před kostelem na faře v naší
improvizované kavárně. O její provoz se starají členové evangelizační buňky (FEB), ale oceníme jakoukoli pomoc - ať už ve formě obsluhy, pečení dobrot ke kávě či praní ubrusů. Do služby
na konkrétní termín (1 x za 14 dní) je možno se zapsat přímo
na webu farnosti (www.farnost-valmez.cz)
Pokud jste kavárnu už osobně navštívili, víte, že vás tam vždy
čeká příjemná atmosféra, vůně i chuť skvělé kávy i domácí dobroty. A jako bonus svým dobrovolným příspěvkem můžete přispět na projekt Mary´s Meals (školní obědy pro nejchudší děti,
pro které je to často jediné jídlo za den). A jestli jste ještě k návštěvě kavárny nenašli čas nebo odvahu, můžete to vyzkoušet
klidně příště, 2. února Zvláště po mši svaté v 8 hodin se pro
Vás místo najde...
Za FEB Alžběta Dřímalová
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tři královny ve výtahu

Tříkrálová sbírka 11. ledna 2020 (foto o. Pavel)
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