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Prohlášení diecéze Thanjore, vydané ve čtvrtek 30. pro-
since 2004 má dunivé tóny, odpovídající tragédii tsunami. 
Ale je také plné údivu před tajemstvím, které zdejší lidé bez 
obav již nazývají zázrak. Nevíme ještě, zda se udál skutečný 
zázrak, ale jistě je tu nesmírný údiv a vděčnost, jež přemá-
hají bolest. Basilika Naší Paní dobrého zdraví (my bychom 
řekli P. Marie Uzdravení nemocných) ve Vailankanni byla 
plná věřících, když vražedná obří vlna udeřila na východ-
ní pobřeží Indie. Více než tisíc lidí, mezi nimi poutníci na 
parkovišti autobusů a v okolních hotelích, se stalo oběťmi 
zuřících vod. Co však nyní svědkové vyprávějí a co můžeme 
vidět na vlastní oči, přesahuje jakoukoliv reportáž. Je to útěš-
né znamení v té pohromě, kdy se moře hnalo jako divoký 
příboj a dospělo až k hlavnímu vchodu basiliky, kde je uctí-
vána socha P. Marie z Vailankanni. Pak se stáhlo zpět, když 
jen olízlo první chrámové stupně, vypraví úřední prohlášení 
biskupa z Thanjore, na jehož území leží svatyně známá jako 
Lurdy Indie. Je také kopii basiliky na místě zjevení Mado-
ny v Lurdech. Tuto indickou svatyni navštíví každý rok na 
20 milionů poutníků. Očití svědkové potvrzují jednohlasně 
údaje diecézního prohlášení. Kdo může popírat, že šlo o zá-
zrak? Mocné požehnání Naší Paní z Vailankanni zachránilo 
tisíce životů. Divoké vlny se ani nedotkly věřících uvnitř 
basiliky,  stojí dále v textu prohlášení diecéze. 26. prosince 
bylo v chrámové lodi a přilehlé budově přes dva tisíce lidí. 
Svatyně je sotva sto metrů vzdálená od pláže a voda přesto 
do ní nepronikla, zdůrazňuje biskup Devadass Ambrose, 
který se dočasně přesunul do basiliky, aby řídil záchranné 
práce, přestože po tři dny netekla pitná voda a chyběla elek-

třina. Parkoviště autobusů leží pět set metrů od moře v téže 
výši jako svatyně a bylo zavaleno divokými až 12 metrový-
mi vlnami stejně jako okolní hotely. Tam zahynulo přes tisíc 
osob. Avšak tytéž vlny se zastavily před mřížemi svatyně, 
vypráví  mons. Amborse. Jiný pramen útěchy pro vyčerpané 
dobrovolníky, kteří už pietně posbírali 800 mrtvol během tří 
dnů, bylo nalezení jedné matky 29. prosince večer, téměř 72 
hodin po neštěstí. Asi 35 letá žena držela v náručí mrtvého 
synka. Dnes už opustila nemocnici v dobrém stavu. P. Lionel 
Joseph, kancléř diecéze Thanjore, to komentoval: „Hledání
mrtvých skončilo radostí místo naprostého zoufalství. Naše 
Svatá Matka vykonala zázraky navzdory tragédii.“ 30. pro-
since večer už mons. Amborse sloužil mši svatou v basilice, 
která opět září bělostí díky velkodušné práci stovek osob. 
Byla obětována za oběti tsunami a na poděkování Madoně 
za její prozřetelnostní zákrok. Neexistují historické doku-
menty, které by potvrzovaly, kdy byla postavena první kaple 
ve vsi Vailankanni ležící 300 km jižně od města Chennai, 
na východním pobřeží Indie ve státě Tamil Nadu. Tradi-
ce uchovala mnoho lidových vyprávění o kapli s doškovou 
střechou ze 16. století, kterou postavil jeden muž, který měl 
zjevení Matky Boží s Ježíškem v náručí. Protože se Madona 
předtím zjevila jednomu chromému chlapci, který pak byl 
uzdraven, začali kapli nazývat Arokia Matha (Matka dob-
rého zdraví). Arokia Matha byla jednou jakýmsi majákem 
pro portugalské mořeplavce za bouře, a když se zachránili 
místní rybáři je zavedli do kaple s doškovou střechou. Na 
znamení vděčnosti kapli vyzdili a při dalších plavbách ozdo-
bili. Byla pak posvěcena 8. září na svátek Narození P. Marie. 
V roce 1962 byla povýšena na basiliku.

Z deníku Avvenire přeložil P. J. Koláček SJ, Česká sekce RV

I.  Jak si biskup představuje farnost
Letošní rok budeme v celé arcidiecézi prožívat jako Rok far-
nosti. Zahájili jsme ho pastýřským listem na začátku adven-
tu a mým setkáním se všemi kněžími a členy pastoračních 
a ekonomických rad farností, které se konalo po děkaná-
tech. Moje téma znělo: Jak si biskup představuje farnost. 
V následujících řádcích nabízím shrnutí tohoto tématu.
Chceme-li hovořit o církvi ve farnosti, připomeňme nejpr-
ve, co o církvi věříme.
• Církev je jediná skutečnost srůstající  lidského a božského 
prvku, je viditelné shromáždění i duchovní společenství, je 
hierarchické společenství i tajemné Kristovo Tělo. 
• Církev je jedna, protože jednu církev založil Kristus na 
apoštolech. Má jediné vyznání víry od apoštolů, společné 

slavení bohoslužby, zvláště svátostí, apoštolská posloupnost 
skrze svátost kněžství udržuje bratrskou svornost Boží rodi-
ny. Poutem její jednoty je láska. Rozdělení církve jednotu 
zranilo. Ekumenické hnutí nás vede k obnovení jednoty. 
Je nástrojem spásy, protože veškerá spása pochází od Kris-
ta – hlavy církve.
• Církev je svatá:
– protože sám Bůh je původcem;
– sám Kristus se za ni obětoval, aby ji posvětil;
– sám Duch Svatý ji oživuje.
I když jsou v ní lidé křtem očištění a přesto hřešící, přece je 
svatá. Její svatost září ve svatých, z nichž někteří byli svato-
řečení pro příklad ostatním.

pokračavání na následující straně

Víra vždycky odměňuje

ROK FARNOSTI
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Osmého ledna 2005, přibližně v deset hodin, vyrazily už 
pošesté z našeho kostela skupinky tří králů v doprovodu 
svých vedoucích. 
Možná někteří zaznamenali zprávu, že se sbírka koná popáté, 
ale to je pravda jen částečně, protože sbírka se koná popáté 
na území celé ČR. Tříkrálová sbírka se konala poprvé v roce 
2000 a to pouze na území Olomouckého arcibiskupství. Až 
na základě pozitivních ohlasů se rozhodla rada SČKCH pro 
konání této sbírky na celém území České republiky. 
Stojí ještě za zmínku, že charakter a rozsah sbírky se velice 
liší na Moravě a Slezsku a v Čechách. V prvním případě 
se podařilo díky velké podpoře věřících a příznivců chari-
ty koledovat na celém území Moravy a  Slezska, do sbírky 
se zapojilo tisíce dobrovolníků a zároveň se ze sbírky stala 
možnost předání radostné zvěsti o Ježíši Kristu. V Čechách 
je situace o hodně složitější. V některých oblastech se vůbec 
nekoleduje, protože není nikdo, kdo by byl ochoten kole-
dovat. Samozřejmě to souvisí i s postavením církve v těchto 
oblastech. A právě zde má velký smysl distribuce složenek, 
které alespoň trochu nahradí tříkrálové koledování. Složen-
ky jsou distribuovány plošně, tedy i u nás. 
Ale proč vlastně začala tradice této sbírky? Otcem myšlenky 
koledovat po domech (podobně jako např. v Rakousku) je 
arcibiskup Jan Graubner. Chtěl tímto podpořit jak charitní 
pracovníky v jejich úsilí, také rodiny a jednotlivce, kteří se 
ocitli v materiální a sociální nouzi. Myslím, že to chtělo hod-
ně odvahy pustit se do tohoto náročného projektu. A právě 
protože to bylo něco tak zcela nového, napoprvé se do kole-
dování pustila pouze Arcidiecézní charita Olomouc.

dokončení ze strany 1

• Církev je katolická:
– protože hlásá celou víru;
– má plnost prostředků ke spáse;
– je poslána ke všem lidem a národům;
– svou podstatou je misionářská.
• Církev je apoštolská: je vybudována na apoštolech. Je nezni-
čitelná, protože Ježíš slíbil, že pekelné brány ji nepřemohou, 
ale to neznamená, že nemůže zaniknout v některé zemi. Se-
verní Afrika byla kdysi křesťanská. Je neomylně uchovávána 
v pravdě. Sám Kristus ji řídí skrze Petra a apoštoly přítomné 
v jejich nástupcích, papeži a biskupech sjednocených s ním.
• Církev je svaté společenství:
- osob: putujících na zemi; těch, co se po smrti očišťují;  
 oslavených v nebi;
- věcí: společenství víry; svátostí; charismat; lásky
Skutky apoštolů říkají o prvních křesťanech, že měli všech-
no společné (Skutky 4,12).
Posláním Církve je:
• evangelizace-hlásat Boží slovo, vyzývat k pokání a ohlašo-
vat Boží království;
• liturgie-oslava Boha, posvěcování věřících;
• diakonie-praktický projev víry a lásky ve službě jako ově-
ření správné nauky.
Církev jedna svatá katolická a apoštolská je skutečně pří-
tomná a působí v místní církvi – diecézi, která je svěřena 
biskupovi ve spolupráci s kněžími. 
Farnost je natrvalo zřízené společenství věřících svěřené do 
pastorační péče faráři pod vedením biskupa, jehož ve far-
nosti zastupuje.
Do farnosti patří nejen aktivní věřící a pravidelní účastníci 
bohoslužeb, ale i pokřtění, kteří nepraktikují či jen občas, 
také zatoulané ovce a sympatizanti, i ti, kteří teprve mohou 
a mají být osloveni.
Život farnosti vyžaduje:
– činné zapojení všech členů (ideál);
– farní strukturu jako nástroj efektivní spolupráce.
K tomu slouží:
– ekonomická rada farnosti;
– pastorační rada farnosti;
Rady ve farnosti: 
– předsedou rady je vždy farář;
– členové jsou voleni či jmenováni podle diecézních stanov ;
– rada má pouze poradní hlas.
Malá společenství: 
– zřízená či uznaná farářem pod jeho odpovědností, napří-
klad schóla, sbor, mládež, modlitební společenství;
– církevní spolky uznané vyšší církevní.autoritou, například 
sdružení, hnutí, “třetí řády”;
– občanská sdružení bez vazby na církev, kde jsou však křes-
ťané, a je vhodné s nimi spolupracovat, například hasiči
Vztah malých společenství mezi sebou a k farní radě:
– ne konkurence, ale spolupráce;
– pro všechny je práce dost, pokud mají misijní charakter;
– nesou odpovědnost za sebe, ale i spoluodpovědnost za farnost.

Malá společenství nemohou být složena jen z lidí vytváře-
jících střed farnosti. Musejí být otevřená i pro vzdálenější, 
kteří právě skrze zapojení do malého společenství se mohou 
více přiblížit církevnímu životu. Například nepraktikují-
cí začne zpívat v kostelním sboru a postupně začne chodit 
i ke svátostem. 
Pastorační rada:
– je dělné společenství zásadně odlišné od malých spole-
čenství;
– každý člen rady odpovídá za nějaký obor (např. Charita, 
kostelní hudba a zpěv);
– je dobře, když člen rady má za sebou společenství, které 
mu pomáhá;
– rada se nesmí uzavřít malým společenstvím, ale s žádným 
se neztotožňuje.

arcibiskup Jan Graubner

dokončení v příštím čísle Žf

Tříkrálová sbírka pošesté
malé ohlédnutí 
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Ve Valašském Meziříčí se tohoto úkolu ujala tehdejší ředi-
telka charity paní Libuše Furmánková a hlavní asistentka 
sbírky Dáša Dvořáková. V dalších letech stáli za sbírkou 
Maruška Beková,  Jarka Krutílková a letos Jirka Smékal.  
Každý z nich dal do sbírky kus sebe, hodně sil a „nervů“. 
A taky modliteb. Všem patří velký dík.
Každým rokem víc a víc vnímáme, že tato sbírka není pouze 
koledování, ale  že je to také prostor na předání radosti a lásky. 
Zvláště starší lidé naše koledníky vítají velice rádi a s dojetím.

Úkony / farnost Branky Choryně Lešná Valašské Meziříčí

Křty 4 4 8 73

Sňatky 2 4 25

Pohřby - do hrobu 11 15 13 45

             - kremace 4 38

1) Odprodej stroje věžních hodin.
2) Dědický podíl ze závěti.
3) Například: plyn, el. energie, telefon, vodné, stočné, ostraha kostela, poštovní 
a spořitelní poplatky, kancelářské potřeby.
4) Branky – instalace věžních hodin, Choryně – zhotovení a zabudování mříží, 
Lešná – osvětlení a elektroinstalace kostela, oprava a úprava srdce zvonu.
5) Nábytek.

Farnost Branky Choryně Lešná Valašské Meziříčí

Nájemné 73,00 312,00

Prodej majetku (1 12 000,00

Sbírky 365 240,00 125 694,00 347 937,00 1 826 024,00

Dary fyzických a práv. osob 100 000,00 2 000,00 2 000,00 172 700,00

Úroky z vedení běžného účtu 802,23 215,25 149.53 608,82

Příspěvek od obecního úřadu 80 000,00

Půjčky 180 000,00

Ostatní příjmy (2 30 000,00

Zůstatek k 31.12.2003 220 186,34 119 958,48 52 293,49 152 210,49

Příjmy celkem 766 228,57 247 867,73 582 453,02 2 193 855,31

Mzdy 38 537,00

Daň z příjmu zaměstnanců 3 510,00

Sociální a zdravotní pojištění 22 831,00

Bohoslužebné výdaje 3 805,00 5562,00 9 525,00 88 865,70

Režijní výdaje (3 57 646,50 58 429,50 51 530,50 549 047,30

Opravy památek (4 176 031,00 41 806,00 392 805,50

Opravy ostatní 5 578,00 6 162,50 2 191,00 4 034,00

Půjčky 180 000,00 500 000,00

Odeslané sbírky 34 453,00 25 593,00 36 853,00 421 000,00

Dary a charitativní výdaje 3 585,00 3 088,00 4 504,00 99 377,00

Daň z nemovitostí 389,00 1 651,00

Nákupy dlouhodobého majetku (5 22 490,00

Ostatní výdaje (6 4 368,00 30 387,50 41 458,00 209 858,00

Výdaje celkem 465 466,50 171 417,50 538 867,00 1 961 201,00

Rozdíl příjmů a výdajů 300 762,07 76 450,23 43 586,02 232 654,31

A je tu ještě někdo, komu chci poděkovat. Je to člověk, který 
byl u všech ročníků sbírky – Maruška Haluzová, pracovnice 
Městského úřadu, která nám velice pomáhá. Díky ní může-
me každou sbírku v klidu a pohodě dokončit.
A na závěr děkuji Vám všem, kteří jste se jakkoli do sbírky 
zapojili a kteří jste nás podpořili modlitbou.

Zdislava Odstrčilová, ředitelka charity

6) Například: pinpongový stůl, video, mikrofon, osvětlení obrazu Panny Marie 
nad oltářem, zhotovení dopravního značení, videokazety, pastorační a kateche-
tické pomůcky, učebnice náboženství, odměny pro děti za adventní a postní 
soutěž, růžence pro děti, upomínky na 1. sv. přijímání a ke křtu, úhrada dopravy 
autobusů (tábor ministrantů, ZŠ Salvátor), knihy do knihoven.
Choryně - montáž číselníku.  Lešná - žebřík, projekt na osvětlení a elektroinsta-
laci kostela, televize, video (škola Lešná).

Farnost v číslech - statistický přehled za rok 2004

Hospodářský přehled
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Křest přijali

Mariánské informace

Na konec své pozemské cesty došli

• V sobotu 5.2.2005 pojede autobus do Koclířova na slavení 
1. mariánské soboty. Zájemci ať se mi přihlásí včas. 
• V úterý 15.2.2005 proběhne ve farním kostele ve Valaš-
ském Meziříčí 13. oblastní setkání Fatimského apoštolátu 
a mariánských ctitelů. Program je vyvěšen ve vstupu do 
kostela. Zváni jsou všichni.

Jean Milet: Poznáním k víře
Richard Rohr, OFM a John Bookser Feister: Naděje proti 
temnotám (Dnešním neklidným světem se sv. Františkem)
Jan Evangelista Urban: Duchovní slovo pro dnes a zítra 
(Z teologického-pastoračního kursu roku 1969)
Bohumil Svoboda: Víra je můj pevný hrad (Rozhovory 
s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli)
Stanislav Krátký: K plnosti (Rozhovory Jana Mazance 
s dobrým bratrem a biskupem skryté církve)
Petr Fiala, Jiří Hanuš, EDS: Katolická církev a totalis-
mus v českých zemích
Anselm Grün, Ramona Robbenová: Ztroskotals? Máš šanci!
Elena Bergadano: Faustyna Kowalská (Rozjímáme se 
sv. Faustynou Kowalskou)
Jan Novák: Zatím dobrý (Mašínovi a největší příběh stu-
dené války)

K zapůjčení zde najdete i časopisy Rodinný život  (Cent-
rum pro rodinu Olomouc) a Universum s ADečkem (Čes-
ká křesťanská akademie).
Farní knihovna je otevřena každou 3. neděli v měsíci, vždy 
v dopoledních hodinách.

Branky
Ludmila Fabíková *25.9.31 +5.1.05  Branky 181
Jindřiška Hrotková *16.7.23 +8.1.05  DD Podlesí

Lešná
František Hruška *11.1.34 +19.12.04  Lešná-Příluky 34

Valašské Meziříčí
Zdeněk Halašta *4.4.31 +17.12.04  Juřinka 12
František Bajar *21.4.26 +17.12.04  Poličná 6
Svatopluk Bok *18.3.45 +19.12.04  Podlesí 202
Františka Bílá *16.12.21 +20.12.04  Hulince 222
Miloslav Lacina *1.9.35 +27.12.04  Krhová 17
Františka Kašíková *12.1.41 +2.1.05  Husova 269
Adolf Migdal *27.8.21 +31.12.04  Ostrava Muglinov, Hladnov-
ská 757/119 A 
Arnošt Fojtík *26.9.38 +5.1.05  Zašovská 776
František Bártek *18.5.41 +8.1.05  Podlesí 14

Valašské Meziříčí
Michal Petr Zeithamel, Lukáš Jaroslav Hrabovský, 
Patrik Jan Hrabovský, Vojtěch Jan Sehnal

Novinky ve farní knihovně

• ČM Fatima pořádá ve dnech 9. 5. – 19. 5. 2005 pouť po 
západní Evropě s cílem v portugalské Fatimě v den prvního 
zjevení Panny Marie 13. 5. před 88 lety. V průběhu pouti 
budou navštívena místa jako Lurdy, Santiago de Composte-
la, Pontevedra, Montserrat a další. Cena 11 990 Kč. V pří-
padě zájmu poskytnu přihlášky.

Václav Chládek

ZŠ Salvátor
Zápis do 1. ročníku 
Jak již bylo v minulém čísle ŽF oznámeno, zápis nových 
prvňáčků na školní rok 2005–2006 se uskuteční v pátek 
4. února od 8 do 17 hodin. K zápisu je potřeba přinést rod-
ný list dítěte či průkazku zdravotní pojišťovny. Doporuču-
jeme, aby si děti připravily báseň, píseň, taneček a podobně. 
Na naše, zatím předškoláčky, už se moc těšíme!

Popeleční středa
Tento liturgický den letos připadá na 9. února. Všichni jste 
srdečně zváni na mši svatou v 8 hodin do farního kostela. 
Můžeme tak společně zahájit dobu postní.                                                                                        

L. Černochová

Jsi holka nebo kluk ve věku od 6 do 14 l 
a baví tě zpěv?  Přijď tedy za námi do 

MALÉ SCHÓLY!
 

Zpíváme každou neděli na mši svaté v 930, 
zkoušky jsou od 900 v učebně na faře.

Neboj se a přijď nám svým zpěvem pomoci spolně 
chválit a oslavovat našeho Pána.Už se na tebe tíme!


