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PAsToRAčNÍ RADA
Každá řimskokatolická farnost Arcidiecéz€ olomoucké má právo zřídit si za určitých podminek
pastoračni radu' Věřím' že se to letos do konce školniho roku podaň ve Valašském Meziňči a poté i
vLešné a v Brankách Protože se již drrr'e vŽF o pastoračni-Íadé psalo' omezím se dnes jen na
praktické pokyny a konkrétni úkoly. Postupně se na slránkách ZF dozvite vice' Je mým přáním, aby
se do voleb do pastoračni rady zapojilo co nejvice famiků' stanowje možné si v.vpůjčit na faře'
Povinnosti faráře je jmenovat třičlennou \'olebni komisi, ta uÍči termin, misto a způsob konání voleb
a sestaví kandidátku ze všech navrženýcIl'

Členové volebnikomise

a) pro fanlost \'a]ašske Meziiiči: Linha't coufal, Jiři Dřimal' PavelKotas
bJ pro l'arnos( Branky FranriŠek Stverák. JosefČernoch. Karel Hlarica
c) plo lan1o5t Lešná NíiÍoslaV Kostiha. FÍanliŠek Šobora' l_trbonír Čaputa

Listky se jmény vhodných kandidátů nrůŽete odevzdávat členrinl \'olebni konise \, přis]ušných
famostech' mně (farářovi) nebo dávat do schránky na faře ve Va1ašskénr N'Íeziiiči

KÍonrě toho' a to se týká jen ťanrosti ValaŠské Meziřiči, jmenuje po jednom delegátu charita,
cirkevní škola salvátor' Neokatechunlenát a Fatimský apoštolát, připadně jiné ciÍketni sdruženi,
zařizeni či uznané hnutí. Tilo delegáti maji již bez volby n]isto \'pastoračni radě jisté Rovněž jisté
n)isto Inaji \'šichnikněžiajáhni' kteři tr1'd]i a pracuji r'e farnosti
Tolik prozatin o pastoÍačníÍadě' Pokračo\,áni přiště' (BÍz}')

O- I\ttel Stefal - farťu'

RoZHo\.oR s PANEM DĚKANEN{

\'cengrci nrinulého rďu nas1oLlplI do zašolské anlosti noÚ děkán !Ťlašskoneiň&kébo děkanáfu o vojtfoh Daněk a

'"\sÍňdáI zde slello pfudrtidce o Karh Šeůa PoádálJsel)r ho o roáotor
ače ,bjtěd,u, rád bJ,ch l,is ňed,iro'lil dlČ;raň Íotllo Pkenho Ío io Šar1našílhÍ.tnilitittt fuÍůžae nánl říci něco zp
s'óh/ žjyotd?

JseIr rod'ák z Uh. Hradiště, poclrázím Že sedii dái' Jako stud,Ít sťďri zenrědélské školy ve sr N'lestě u U]r. }Iraďšě
jsenr svou budoumost 4ďáthr vrděl r zenr&ělsrri. ale již b&ern stňedoškolskÉlrc studia jsenr přen1Élel o torry jest]l nré
Dlísto \e světě nmi Děkde jinde Pro mťÚ ducho\,Íj žltt nnroho zramglal jeanim o Josď CLr}r' nr;in literámim \zoreln
pak b11 řantiškán o. Jan Erarrgelrsta Urban' Ačkolivjsenr se roáodl pro líněžsrvi na ťadu pana frráie jsem po ntarité
nějalorr dobu pracoral vci\'ihinl zánÉstnáni Úako plem$ářskí posléze insemilačni tec}nik) a pak absoholal vojď$kou
ákladrí slúbu' ab1ch krnili ni nenrusel přenlšoi?t později teologická studr4 jak to 2a tďalřy b}']o z!}*em' Po \qnějýnl
se Pň]llásil do sen]ináře v Litoměňcídl' ale noje pňjďi býo zanribnto Pfibuari !záhřJ.ličib}l] doslačujicin dů\'odem pÍo
l]llllulý reŽlnr" abych nebyl .prokádrorárl'' Ke sfudru teol€ie jsem b},1pňjat áž \'d.llšiln roce, atona mteN€icijedldro
nejmmorarráro r1soce posta\€rélo pÍeláta (shďou okohosti č]ena nechralrré zránrélro sdnržoi Pacen terris)' Je !o
pro n1Ile ává l(lšBlo6t' že BťI]r ntilž€ i Ldske|ro selh,fui použí k doblénrLl' Jestě dles s usměrenr l4omínáq že někeíi
sud$tj*ol€o!é nxle 4očátkrr poražorali za golupracoBfta stB' Po absolrouíni teolgickdro *udla jseÍn byl v roce
198_5 $5ré.€Íl na loÉze a pcté jntao\én káplarem \€ zlině' kde jsen byl až do konce rok] 1989' zlinská frl..ros1
rozs.áhlá i poč€tú, brla pro rrme relikou školou. Jedrak jsenl se zde uč BrrD!é sPolupáci (b''|i jsnle zde tři kapla spolu
s panen fa.ářeDl), jeďlak nr b141,nirzré rypy pastorace - od vmkorské př.es nlěstskou až Po pastoŤaci Dsokoškolské
$udefltské obc€' NI{m dnň{m působiíěm se strlo nŘďko Tmá\d' na okraji Michodnich ČeclL ale Ješté Patňci
arciďec€zi olomoucké' zde jsenr poa:nl odlrácerou nář pasto€ce - oblasl sldď s ýasinajicin nábož€lrs$m ávaenr'
Postpně js.o] dostál na starosti jeíě daLši Ei famoďi kam J99n dojiždel. V roce l99.l jsenr by' přeložan do Svitav a
v lonto tJ.pickém sud€tském m&1ě jmenován dékánem. Radikálnirn ásahem do mého á\ttá se stala autonďlďa' po niž

Js€m byl ze ŽdráltÉlich důvodů v roce l přeložor do Lh. Brcdu a jnŤnolán zdé &rářenr' \ellirn přehaperrín pak
pío nne b}'l děkans]$i dekE k vánr, na valaísko, do oblasťi, kerolljsent !ůb€c neana].



Kte'ré oblobí ý_ého žj''ola Po'ažlide z0 .1ů láj4 ,Íua,hré?
Pamdoně leln nmcho pro mIe zramerralo obdobi 1éóby po autc{drcdé, kdyjsem se cit úplně beaaoorjr Tato sihrace

Íňe přnuti]a ŽÍeúdo\át cery srťij doaala&ri žl'ď a b14a nxrnímě camá pro nruj óaraLteroqi i krěáký nist'

Možni bude úentíře ujínú, co obhliší flnkce a sfužba t]ěkand f oryaniAlčníú sÍ lkturúd, Lírkv Mižl1e há,n

Děkan .je pros:třední<aq jalíTnsi slyčni,m dťlstojnikem mea arcibiskipem a loěámi v die.éá' vš'chni děkani z dlecéze se

pnúde1ně setk'álají s arcibiskrpen1 kerý jim dává pastoÍační a orgarrizačni instn rce, oíi pak mu reftrují o áwrě ve

sých dětanátech' Na tao sekini pak rura_rují praúdelné lorěžské rekolekce vjedtctliqrch děkalátech pň nlchŽ děkal
pHárti infomuce od arcibřkupa krěžínr ve $,éln dékánáfu. Dále pak děkan pro\ádj jedÚLl za rok l'izttaci r,€ rsech

famostech s\€ho děkánátu \'alašskonreáňčský děkanat je na úzenri v ťrdoli Roáor,ské Bďly až po Kelč a zalmruje l 5

fimoíi (nej!éšijsou \ra]ašské Nleziňči, Rožnor', Valašská B}s1řice a Keld)'

Jdké nfue F,.i!l,, Újžjrhr zňšeho doslb-arhího pťtsobení na l/alašsku?

I kdÉ nri pripádalo' že jdl do neaáma' zjistll jse[! že létšrnu l1rěá zde aránr _ ze stud;i, z nlého př€dďlozlrc působiíé

v tÍt. BÍodí apod' Ačkol]v jsem se obá!€l \"lašské zimy; piĚál jsem ji docela t€ ztaú Co je pÍo nŤ1e objeme' lrfulosori

obraz Pamy Nlarie Zašo\€ké - láska na prrni pol ed Lido\á zbofuost n]i nikdy neb}4a nlak \"d;ilena (Li| Brcd
\izlanxré pounri n]isto) a pokládrirrji za pozitrvÍ fulonr& vcíÍkú' Zdra\á cltovoí nrá vnábožarskénl ž\'otó s!Ý lrxšfo

Jž n}ni se těšin na naši pout'vzšo\é, keá bude 7' čerre]cq a tinto lásjiž ůes vš*:lrny srdeoÉ zrrr k Parnrš \í?nr a
jeJinlu Božskám sFu'
Jeíě infonnace pro národlé ýďrí<}'a tunst'J: mše sv. v n€dětl.je u nás v 7 30 a v 10'j0 hod

Ro:hovr' sk|kčni1 ilÍg!'hřl ]))'jú:,i

N{ARlÁNsKÉ INFORIL{cE
. 2' března pojede autobus na sláveni 1' n]ariánské soboly do ČNl Fatimy V Koc|iřové. odjezd áutobusu V 10 45 h.i oc

autobusoVého nádražj. Je nutné se př]hlásit piedem.
. Naexercicie14'-173'VKocliřovějsou]eštěvonámísla Zájemcise mimohou nahlásit cena750Kč
. Vsobotu 233' se usk!]tefui ýPtaze Pocha(1 za Žlyol jako UrÓta foÍma prol€stu pÍoti prováděn] potralů a liaŽj:il

nenarozených dětl JelikoŽ záiemců patině nebUde nap]něni autobusu, poiedeňe V akem' Kdo by se chtě zi]a?si] :, a:

se ml ol'] ásl
. VpNní nedé]] V kvělnu -5'5' by se mohla lskutečnit (pokud bude zájen]) poul'autobusem do Llmén]le Z".Ť:,

přihlaste se co nejdřive' h ásit se V květnu je pozdě
. V úte.i 7.5. V piedÝeóeí sválku Panny fu]arie Prostřednice Všech milosti se V našem chráril] Uskul9čni da!ši ob .sl,l

setkáni Fatmského apoš(olat!] a maíiánských ctitelů.
. Vsobolu 8'6 na svátek Neposkvrněného sÍdce Panny lvarie je nap]ánovaná náÍodn porrl Falms\el]o alos'J;é'rn]

Turzovkll' Plogram bude předevš m plo pohyblivé, je kož se na n]]sto půjde z Turzovky společné péš[y V mod /lbe

. Pout Fatimského ápošto]átu do MedŽugolje je lelos naplánována Ve dnech 6']0 - 1210 Uz n/n| ]e n'oznc s 
]

Vyzved noul př hlášku. ]

. V poslednjch Únolových dnech blde na zasedán] Konzlstoře kardinálů ve Valkánl] ozná.nen telmin svatoiečen] P Pje i

Pokud se pod ař Zai]stit Vše potřobné, pokusime se Vyprav t pro zájemce al]tob! s Václav Ch]ádek

ZS Sah'átor informu.|e
Karneval
V pátek 8' února se uskutečrri kalneva] plo Žáky ] stLlpně Vedeni ZŠ saMátor děkuje Íocjičům zá pi spěVky do tomboy a Za

Všechny dobroly k občersfuen]
sbjÍka b i

ToUto cestou děku]eme všem, kieř se zúčastnll] sbirky bď i plo Afllku' Vámidárované býle doposld zap|ni]y dVé Vělš]

klabice a po jarních prázdnin ách budou odeslány do K|ášteÍa Piažského Jezu átká kde tuto sbirk U pořádalj

!cL]Nq!9ěn]pohlednice a 
"M]s 

n] ko aó''

J Ž dÍuhým rokem spollpracljeme s PapeŽským m slin rir d]lem /P[,4D/' chceme lak pon]ocilidem, kteiiŽ]iV bldé Ploto
budemejelosmalovatVe|ikonočnlpohedn]ce,ktelés]budetenTocizakoupito4'nedě]]postni,tj 10 března 2002 po mši
sV. v 6 30,B 00'9'30 hod A ne]en to ' Rádi bychom se Ve ste]ném terminu zapoi do piojektu Pfu]D 

',lúisijni 
koláó'' V tento

den dopolodne budou věřjcim za dobrovolný přispěVek nablzeny koláče a buchty, ktelé upeóou některé mam nky našich
Žáků' 0 Výšifnančni částky, klerou touto céstou nasbiláme a odeŠleme na konlo Pl'4D, Vás bldeme iníormovat Kdyby se
některé hospodyňky z našl falnostichtěiy zapojit tim' Že upečou nějaký ko áó či buchtu' budeme Iád, svo]e výlobky necht'
Dřinesou na fáru v sobotL] 9 března 2a02 mezi 17 .a0 _ 1 

g 00 hod ' Předen] dékuier.e . L Cernachová



Ukonv / farnost Brankv na Moř'vě Lešná v atasstie lYtezrrrct

Křty 1-5 58

sňatky ) 5 22

Pohřeby " do zenlě t2 69

- kremace 5 46

kaz o hosDoda farností y roce 200
Fařnost Brankr na Mor.1'ě Lešná Valašské llÍeziříčí
Sbirkv 274 i57_00 250 1i8.00 I 493 986.00
Dary - f}zické osoby o8 000,00
Darr, - prá r'n ic(é osobv i 000.00
Náientré z budov I 700,00
Náierrlné z pridr I 5 t2,20
L]roky z \'kladťl ó 088,34 6 919.3:l 21 495.18
Pílspével' od obec LlÉadLl 80 000.00
PiispéVek od okres Uřadu 50 000,00 30 000.00 90 000,00
Půičky,' 100 000.00
ostát pii]nl\ * 1410.00
Zfistatek k 3l l2 2000 164 ,583,51 ]7] ó]o,sl 629 130-42

J9_' 1/.j,ý 3j _r .it, l-rj ,!t
BohosIužebné v1da e 3 4'16,00 4 647.10 89 089,30
Reži|ni \1daie *Ý 5 I 6 i0,80 47 ó l].]0 373 862,70
Oprary panrntek 6518q6 00 377 519 20
Opraw ostatni 7 7i4,s0 7.18.30 l3 l0l.s0
Pů1čk1' 50 000,00 -515 000,00
odeslarré sbirky -+0 407 00 i5 18b.00 ,155 667 00
Dáry a chalitati\ari \,jdaje 5 500.00 109 500,00
Dari z Demovitosti s5,00 l ós0 00
ostatni výda]e *** 2 3ó.l.20 ó 5's 8'8Ó .1i2 720.00

2 ]() 23ó'2a aji 1.!1 it) I 3 -18 I19.70
Rozrlil příimů a výdaiů 281792,6s J5 2ó].68 I 202 084,10

Vráceni clarré

PI1rr_ el energre' telefon. vodné-stočllé' ostraha koste]a
ProJeko\'é práce Da pastoračni centrLlnr. katechetické a

- Kiásno. poštovri a spořiteLni pop1atk}
paýo.ačni ponrůckv. učebnicer)áboženslÝi

oP[.LA\'''\ FARNÍHo KosTELA s\,. NIlcHAEt,Á \. LEŠNÉ

oPRAVA CĚLKE\í
ZAPLACENO
ZBin'Á ZAPLÁT]T

).!5!dQY:
F1' Sdružerri Nlézl & janíček
or1oukánizdjra
Pi1čení bouracich kladiv
Dopra\'a iešeni
Doprava za dovoz materiálu

699 5 L4-00
671 874.00
)7 610,04

557 640'00 Kč
l7 000,00 Kč
9 268.0cl Kó
2 4,{2'00 Kč
9 477'00 Kč

2 9l:1.00 kč
ló 9.18.00 Kč
5 608,00 Kč

ó6 846'00 Kč
l1 37l.00 Kč

60 000_00 Kč
80 000'00 Kč

l00 000'00 Kč
43l 874'00 Kč

Kč
Kč
Kč

Doprava za odvoz odpadu
Zhotovelrí že]ea1ich oken
Fólie na odvlhčeni
oplaÝa střech}' nlěd p]ech

občerstveni pro délnik1'

PŘisPĚ\'EK oD oÚ \'sETiN
PŘiSpĚ\'EK oD oU LEŠ\Á
PŮJČKA oD oÚ LEŠNÁ
Z D.\RŮ FARNÍKÚ



Děkuji touto ceslou všem' kdo jak]imkoliv způsobem (bÍigádami, finančně, modlitbou) pomáhali při opralé
Lostej2 \'t'ešllé Zvláštni po<lělr'r'áni patří parrrr lJoleňovi, kerj' sr'o;i kažco<lorlr:j pi;tcnn]osii i poluo.i
unrožňoval hladký průběh oprav, a panu Remešovi st , keď odpracoval nejvice brigádnic\ich hodin' Brigády
se zúčastnilo 33 famiků a bylo odpracováno l389 brigádnických hodh'
za všechny, kdo nám pomába]i, se fuodlinr a l1prošujijim ijejlch rodinám hojnoý Božiho Požehlrání.

o. Pavel - .faróÍ

Zplávy z Famí Gharity Val. Meziříčí
Koncem roku 2oo] byla dokonče a II. etapa rekonýnlkce charimíIlo donru v bj'lalén objeku kasáren

Při této ÍekonstÍukci byly lyb dovány Proýory pro chráněnou dilnu NazaÍet a Konrunitni centrultt zeíěrillo
od l ' tmora 2oo2 byla v těchto píostorách oleviena dnrhá dílna pro da]šich 8 rťlzlě zdravotně postižených
lidi' Takže v sorrčasné době pracuje v chráněných dilnách 14 lidi'
Rádibychom vás pozvali na p rohlidku našich prostor:

Farnícharita Valašské MeziříčíVás srdečně zve 26' února 2002 na
DEN oTEVŘENÝcH DVEŘí

AzYLoVÉHo DÚMU PRo MATKY s DĚTM|
cHRÁNĚNÝcH DíLEN NAZARET

KoMUNlTNÍHo cENTRA zEFERlNA
kde: areál býValých kasáren (naproti hasičům) kdy: od 8:00 do 15:00 hod'

'w jstc sůl zcrllě, \'y jste sýětlo světa"
(i\,tr 5.li-14)

lII. ARCIDIEcÉzNÍ sETKÁNÍ NlLÁDEŽE, ol.oNIoUc - KATEDR'{.t,A

otec arcibiskup Jan zve VŠechny mladé (od 14 let) na tradični setkáni před Květnou neděli V sobotu 23'3'2002
do olomouce' Začátek V 9'00 hod.
Nejen' Že se settáme sblslupy' ále milŽeme se dcz\édél spouslu zajimavých iníoÍmaci Vněkte.én] z olomouckých
pa-ťJ s; p'oidemo neUao Ón| .iiŽovoL ce:lL
|]abidka přednášek ie opravdu pestrá' můŽeme sivybratZ těchto lémal:
h'lgr [,lartin lvLjller; Média a svět ko|em nás PÍoí' Augustin svobodai K|onová|i? Eulanázie? PotÍal?
l\lanžeé Nág ovi]A ploč manželslvi? lng' Tomáš Kvapi]i Křeslan a politika

P' Vojlěch sima: Jakáje moje Živolni cesla? P. Jakub Holík - vojenský kaplan: P.očjÍt na vojnu?
Tomáš Rehák: o přálelstviV ci.kvi P' Pek Vaculik| Jak ploŽit Velikonoč| i Triduum?
tr/gl' Vit Peštuka: co chcete véděl o sektách KřiŽoVá cesta ve městě
Konec setkániv'16 00 hod.
Před katedláou bldete rnit nroŽnost si zakoupit duchovn] a pedagogickou litelaturu znakladalelsfu] Porlál se slevolr

1oolc' Naši biskupové se na Vás všechny moc těši. Jak na jejich pozváni odpoviš?
Doporučený vlakový spojl 7'15 odjezd z Va]ašského lvleziiiói (piimý Vlakový spoj)
PiispěVek na selkáni:30 Kč

NA KoNEc PozEMsKÉ cEsTY DoŠLl Anastázie Óérnochová (*19 7.13 *3o'1 02)Wsoká 3s
llaíieZahladnikoVá(-2'5'13*21'1'02) DD Podlesi AloisKovařčik('13'8'15+10202)Peíná24
Bohum]laVlčková(-1o9'11+25 1'02) Xlhova33 ŽoÍe KrulllhoVá ('jB'1 15*13'2.o2) Lešná6
|,,4ar]e Lemiková (-3'2'18 +2B'1'02) HrachoVec 60 -
slavomÍr soch ('29'7.29 +2'2 aA Po||čl1á 1 KREST PR|JAL|
Jalomir P]eva ('8 10.40 +4'2.02) MikUláše A|še 5B7 lt4arek Kubeša r18 11'2001)
lvlaíta Marlinátová ('g'B.21 *5'2'02) JaÍcová165 l.]alálie LindneÍoVá (-10'12'2001)
Roberl Pavlík ('1 1 11.12 +7 '2'02) R|hoýá 4
Josef Zeljenka ('4.4'52 +6 '2'02) 2ašovská 776 sVÁTosT MANŽELsTVi PŘIJAL|
Jan Grygar {-15'5.45 +7 '2'02) BeTučoya 1072 Jan Dragon - Bynina 'l51

Jiř]na [.4ičunková ('2 4'29 +12'2'a2) hi1nka 49 Barbora ovčačíkoVá'Zd' Fibicha 1211
BoŽena Weingartová ('15'5.13 +l5'2'02) RůŽdka 348

:nú rah\,tí vtól'd Iuhi úřó,!.í.4!E řifuí!4llakq4 Kři!4\ !Ř!frr 8,1bhiríl 
'l.:iL4i;5ia1 

ufu:iŤ{adúr 6}?.íú4 -
k{atk:.I,' lbktst.Ian' k8' r'Nfi'#::::;|,::ř!i:+[:::rfoLŘ4' rlrt hll.DfrfuÓr


