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Najednou se takto můžeme ptát? Ptám se, co mám dělat 
a Bůh mi neodpovídá. Ptám se, proč mě v životě něco 
potkalo, a odpověď žádná. Mluví ještě Bůh s lidmi? Exis-
tuje?
Jakousi odpověď na tyto otázky jsem dostal , když jsem si 
poprvé vyzkoušel jízdu autem s navigací. Pokud nenasta-
víte cílovou stanici, neuslyšíte ani slovo, ani jednu radu, 
kudy máte jet. Co z toho pro nás tedy plyne?
Je třeba, abychom se letos o Vánocích upřímně zepta-
li: mám ve svém životním navigačním systému správně 
nastavenou cílovou stanici? Jinými slovy: jsem si vědom 
toho, proč jsem na světě? Proč mě Bůh stvořil?
Většina lidí si podobné otázky neklade a zdá se, že jim Boží 
mlčení nevadí. Mnozí mají před sebou jiný cíl a záměr, než 
má s jejich životem Bůh. A on z lásky k nim mlčí a čeká, 
než si to uvědomí a nastaví správnou cílovou stanici.
Jaká je cílová stanice našeho života? K čemu nám byl 
vyměřen čas ýživota? Odpověď najdeme v listu sv. apoš-
tola Pavla Římanům. Sv. Pavel říká, že si nás Bůh vyvolil 
a předurčil k tomu, abychom byli ve shodě s obrazem jeho 
Syna Ježíše Krista, aby tak on byl první z mnoha bratří 
(Řím 8, 29). Tady se můžeš polekat: já bych měl být obra-
zem Ježíše Krista? To je příliš vysoká laťka! Toho nejsem 
schopen!
Nikdo ti ale neříká, že toho máš být schopen už teď 
a hned. Jediné se po tobě chce: nastavit upřímně a vel-
mi opravdově svoji cílovou stanici v navigaci svého života 
a pokud možno často prověřovat, jestli do této stanice 
chceš opravdu dojet.
Pak se stane něco nečekaného. Bůh ti začne do tvého živo-

ta mluvit a povede tě jako zkušený navigátor. Bude pro-
mlouvat skrze Písmo, skrze církev, skrze události každého 
dne. Objevíš pak, jak je pravdivá věta z listu Římanům: 

„Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ 
(Řím  8,  28). Nebo: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ 
(Řím  8,  31) Anebo hned následující odstavec: ve všem 
skvěle vítězíme, pokud máme před sebou cíl, pro který 
jsme byli stvořeni: obraz Ježíše Krista! A pak nás ani smrt, 
ani život, ani přítomnost, ani budoucnost, ani hloubka 
, ani výška, ani nic stvořeného neodloučí od Boží lásky, 
která se k nám přiblížila v Ježíši Kristu (parafráze  listu 
Řím 8, 37–39).
A ještě jedné věci jsem si všimnul při jízdě autem s navigací. 
Když neposlechneš pokyn, který ti říká, kudy máš jet, navi-
gační systém se neodmlčí, případně ti neřekne:“Končím 
s tebou, neposloucháš mě, tak si jeď, kam chceš!“ Na 
chvíli se odmlčí, pak vše přepočítá a povede tě dále, mož-
ná oklikou, možná cestou nepohodlnější, ale přece jen 
tě povede dále. Stejně tak dobrý Bůh s tebou nepřestane 
komunikovat po každé chybě nebo odbočce. Povede tě 
dále k cíli, který si neztratil ze zřetele a na kterém ti i přes 
mnohé hříchy záleží.
Až budeš letos klečet u jesliček, uvědom si, proč ses nar-
odil a proč jsi byl pokřtěn. Nejsi obyčejný člověk. Ježíš je 
Syn Boží a je první z mnoha sourozenců. A jedním z nich 
jsi i ty a máš dorůstat do plnosti Kristovy. A možná usly-
šíš Ježíškův hlas:“ Podívej se na Marii, ona je i tvá matka! 
Jako vychovávala mě, tak pomůže i tobě, abys mi byl jed-
nou k nerozeznání podobný.“

o. Pavel

Proč jen mlčíš, Pane?
Skorovánoční  úvaha

Za přítomnosti Mons. Luise Francisca Ladaria–Ferrera, 
sekretáře Kongregace pro nauku víry, Mons. Rina Fisi-
chelly, předsedy Papežské akademie pro život, emeritního 
předsedy akademie Mons. Elia Sgreccii a profesorky Marie 
Luisy Di Pietrové z římské Katolické univerzity Nejsvětěj-
šího srdce byla dne �2. prosince 2008 ve Vatikánu předsta-
vena nová instrukce Kongregace pro nauku víry Dignitas 
personae („Důstojnost osoby“) o některých bioetických 
otázkách. Dokument je datován 8. září 2008, svátek Nar-
ození Panny Marie, a Kongregaci vedlo k jeho vypracování 

více než dvacet let po zveřejnění instrukce Donum vitae 
(22. února �987) vědomí, že rychlost vývoje přináší mnohé 
otázky, které potřebují objasnění.
Dokument začíná principem, který by měl být základem 
etických postojů v oblasti biomedicíny: „Důstojnost osoby 
musí být přiznána každému člověku od početí až po při-
rozenou smrt.“ V úvodní kapitole je také vyjádřena naděje, 
že „existuje mnoho kvalifikovaných vědců a filosofů, kteří 
podle Hippokratovy přísahy spatřují v lékařské vědě…

dokončení na straně 6

Důstojnost osoby
N o v ý  d o k u m e n t  K o n g r e g a c e  p r o  n a u k u  v í r y
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Z poznámek a zápisků otce Jaroslava

„Ne má vůle ať se stane, ale tvá.“ (Lk 22, 42)
Vzpomínáš si? Jsou to slova, s nimiž se Ježíš obracel k Otci 
v Getsemanské zahradě. Dávala smysl utrpení, po kterém 
následovalo zmrtvýchvstání. Vyjadřují v celé své síle drama, 
které se odehrávalo v Ježíšově nitru, vnitřní konflikt, vyvo-
laný hlubokým odporem jeho lidské přirozenosti vůči smrti, 
chtěné Otcem.
Ale Kristus nečekal až na tento den, aby přizpůsobil svoji 
vůli Boží. Dělal to po celý život. Choval-li se takto Kristus, 
má takový být i postoj každého křesťana. I ty máš opakovat 
ve svém životě: „Ne má vůle ať se stane, ale tvá.“
Možná jsi na to doposud nepomyslel, ačkoliv jsi pokřtěn 
a jsi dítětem církve. Možná jsi zredukoval tuto větu na výraz 
rezignace, kterou vyslovuješ, když už se nedá nic jiného dělat. 
Ale to není její pravá interpretace.
V životě si můžeš vybrat mezi dvěma směry: konat vlastní 
vůli nebo si svobodně zvolit vůli Boží. Jde o dvě různé zkuše-
nosti. První z nich tě brzy zklame, neboť se chceš vyšplhat na 
horu života pomocí svých vlastních omezených prostředků 
a představ, svých ubohých snů, vlastních sil. Dříve či později 
zakusíš plochou všednost své existence, která přináší nudu, 
marnost, šeď a někdy zoufalství. Přestože toužíš po pestrém 
životě, zakoušíš povrchní život, který zdaleka nenaplňuje tvé 
nejhlubší nitro. Nemůžeš to popřít, musíš si to přiznat. Je 
to život uzavřený smrtí, která nezanechá stopy: jen pár slz 
a neúprosné, úplné zapomenutí.
Druhá zkušenost je ta, ve které i ty opakuješ: „Ne má vůle 
ať se stane, ale tvá.“ Podívej, Bůh je jako slunce. A ze slunce 
vychází mnoho paprsků, které se dotýkají každého člověka. 
Jsou Boží vůlí s každým z nás. Křesťan – nebo člověk dobré 
vůle – je v životě povolán, aby kráčel ke slunci ve světle vlast-
ního paprsku, jiného a odlišného od všech ostatních. Tak 
naplní nádherný jedinečný plán, který s ním má Bůh.

Slovo ž ivota
p r o s i n e c  2 0 0 8

Narození Pána našeho Ježíše Krista

Narození našeho Pána slavíme o Vánocích. To všichni 
víme. Narodil se jako dítě z Marie Panny v betlémě, jak 
předpověděl prorok. Prvními adorátory byli pastýři, které 
k tomu vybídl anděl, když se kolem nich rozzářila sláva 
Páně a on je uklidňoval slovy: „Nebojte se! Zvěstuji vám 
velikou radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově 
se vám dnes narodil Spasitel – to je Mesiáš, Pán. Sláva na 
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh 
zalíbení“ (Lk 2, 9–14).
Ale my bychom si měli v hloubi srdce uvědomit, kdo je 
náš Spasitel, Mesiáš, Pán. Říká nám to Janovo evangeli-
um hned v první kapitole: „Na počátku bylo Slovo a to 
Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh… Všechno povsta-
lo Slovem a bez něho nepovstalo nic z toho co povstalo“ 
(Jan 1, 1–3).
Tak povstal svět a nastaly dva řády: Bůh a svět. Víme z Pís-
ma, že ve světě jako vrchol stvoření byl stvořen člověk, 
kterému bylo řečeno: „Rosťte a množte se a naplňte zemi 
a podmaňte si ji“ (Gn 1, 28). A od té chvíle člověk zastupu-
je svět a světem se rozumí člověk.

„Ale svět Slovo nepoznal“ (Jan 1, 10). A přece jen v poznání 
Slova je vlastní smysl lidského bytí. Člověk má všechno od 
Slova – své bytí i své určení. „V něm byl život a ten život byl 
světlem lidí“ (Jan 1, 4). Světlo svítí pravdou.

„Všem pak, kteří ho přijali, dal moc stát se dítkami Božími, 
těm totiž, kteří věří v jeho jméno“ (Jan, 1, 12). Přijmout 
Slovo Boží znamená přijmout víru v něho. Víra je tedy 
počátkem. Plná víra v Krista znamená přijetí jeho osoby, 
nauky, vůle, pravdy, mravnosti. Vrcholem víry je přijetí 
celého Krista.
Kristus jako Světlo lidstva zjevuje úmysl Boha a smysl 
stvoření člověka: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna“ 
(Jan 3, 16). To je smysl světa ze strany Boží.
„…aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný…“ 
(Jan 3, 36). „Miluj Pána Boha svého z celého svého srdce, 
z celé duše a z celé mysli své“ (Mt 22, 37). To je smysl světa 
ze strany člověka.
Láska je smyslem a určením světa ze strany Boží i lid-
ské. Láska je věčnou pohnutkou a věčným zákonem Boha 
i člověka. Boha vůči člověku a člověka vůči Bohu. „Bůh je 
láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm“ 
(1 Jan 4, 16).
Sv. Otec k tomu říká: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi.“ Proto je tak důležité, co se tu o Vánocích skutečně 
děje. „Slovo se stalo tělem“. „Toto dítě je Boží Syn“.
Bůh sestoupil mezi nás. Natolik nerozlučně se spojil s člo-
věkem, že tento člověk je pravý Bůh z pravého Boha, Světlo 
světa a zůstává pravým člověkem.
V Ježíši, Božím Synu, k nám přišel věčný smysl světa, a to 
tak skutečně, že se ho můžeme dotknout a dívat se na něj. 

„Toto dítě je Boží Syn.“ Bůh je dobrý. Bůh není jen nějaké 

vzdálené bytí, ke kterému se nikdy nepřiblížíme. Je zkrát-
ka blízko, na dotek, k zastižení. Má na mne čas. Má pro 
mne tolik času, že jako člověk ležel v jeslích a zůstal člo-
věkem navěky.
Přišel, aby zlomil naši pýchu. On nechce naši kapitulaci, 
nýbrž lásku. Chce nás osvobodit od naší pýchy a učinit nás 
svobodnými. Nechme tedy vstoupit do naší duše radost 
tohoto dne. Ta radost není žádnou iluzí. Je pravdou. Neboť 
ta pravda, ta skutečná, je krásná a také dobrá.

„Zvěstuji vám velikou radost pro všechen lid a všem lidem, 
v kterých má Bůh zalíbení.“ „Viděli jsme jeho slávu.“ Kdo 
věří, vidí. Kéž nám toto tajemství otevře oči a my prohléd-
neme a budeme žít jako vidoucí, kteří jsme se naučili vidět 
a slyšet, a stali se nositeli světla, které přichází z betléma, 
a modlili se plni důvěry: 

„Přijď království tvé. Přijď světlo tvé. Přijď radosti tvá“.

otec Jaroslav Kašpar



�

ke kterým se dostanou.
Kontakty na charitní šatník: 57� 620 997, 7�9 706 6�4.

Hana Sulovská

Charita Valašské Meziříčí a její zaměstnan-
ci děkují všem, kteří s námi v roce 2008 
spolupracovali, podporovali nás, sponzo-
rům srdečně děkujeme za přízeň, kterou 
nám věnovali. Věřte, že si vaší pomoci vel-
mi vážíme a pevně doufáme, že nám svou 
náklonnost zachováte i v roce příštím.

Přejeme vám všem požehnané vánoční svátky a do nového 
roku 2009 mnoho dobra, pokoje a radosti.

zaměstnanci Charity Valašské Meziříčí

Charita informuje 
Poděkování
Charitní šatník je dobrovolnickým projektem Charity 
Valašské Meziříčí. Od roku 2005 sídlí na Svěrákově ulici 
(mezi železničním přejezdem a Mlékárnou Valašské Mezi-
říčí) a sdílí budovu s Denním centrem a Nocležnou pro 
lidi bez domova. Pracují zde kromě zaměstnanců také stá-
lé dobrovolnice, které darované oblečení a další věci třídí 
a chystají pro následné využití.
Provoz charitního šatníku je tedy postaven na přijímání 
a zpracování darů veřejnosti. Jelikož dárců den ode dne 
přibývá, chtěli bychom jim proto touto cestou vyslovit 
uznání a poděkování. Velmi si toho vážíme a věřte, že 
všechny věci, které jste ze svých domovů přinesli a daro-
vali, ať už to byly hračky, oblečení či použitý nábytek, 
budou v rámci humanitární pomoci předány do rukou 
těch, kteří naši pomoc skutečně potřebují. Část z věcí, 
které jste darovali, si budou moci také za symbolické ceny 
koupit všichni potřební lidé v charitním šatníku, když ho 
navštíví. Za všechny tyto lidi, kteří nemají tolik finanč-
ních prostředků, aby si oblečení či hračky pro své děti 
mohli koupit nové, bychom vám proto chtěli ještě jednou 
poděkovat. Díky štědrosti všech dárců můžeme podpo-
rovat humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Věci, které 
v šatníku nezpracujeme, několikrát ročně odvážíme do 
skladu Diakonie Broumov, kde jsou dále tříděny a jsou 
určeny také pro humanitární pomoc. Těšíme se na další 
spolupráci s vámi a přejeme vám, ať vám vaše dobré skut-
ky přinesou tolik radosti jako vámi darované věci lidem, 

Když to tak budeš činit i ty, pocítíš, že jsi vtažen do božské-
ho dobrodružství, o kterém se ti nikdy předtím ani nesnilo. 
Budeš současně hercem i divákem něčeho velikého, co Bůh 
působí v tobě a skrze tebe v lidstvu.
Všechno co se ti přihodí – bolest i radosti, co je příznivé i nepří-
znivé, významné události, jako jsou úspěchy, štěstí nebo nao-
pak nehody či úmrtí blízkých, bezvýznamné události jako, je 
každodenní práce doma, v úřadě nebo ve škole – to vše získá 
nový význam, protože je ti to podáváno z rukou Boha, který 
je Láska. On každou věc chce nebo dopouští pro tvé dobro. 
Poznáváš-li to nejprve jen vírou, postupně uvidíš také očima 
duše zlatou nit, která spojuje události a věci a vytváří nádher-
nou výšivku – plán, který má s tebou Bůh.
Možná tě tato vyhlídka přitahuje. Možná chceš upřímně dát 
svému životu ten nejhlubší smysl. Pak tedy poslouchej, povím 
ti, kdy máš plnit Boží vůli. Jen pomysli: minulost je nená-
vratně pryč. Nezbývá, než ji vložit do Božího milosrdenství. 
Budoucnost tu ještě není. Budeš ji žít, až nastane. V rukou 
máš pouze přítomný okamžik. Právě v něm se musíš snažit 
uskutečňovat slovo: „Ne má vůle ať se stane, ale tvá.“
Když se vydáš na nějakou cestu – a také život je takovou 
cestou – sedíš pěkně na svém místě. Nenapadne tě po vagó-
nu chodit sem a tam. Tak by se choval ten, kdo by chtěl 

žít život ve vysněné budoucnosti, která tu ještě není, nebo 
v myšlenkách na minulost, která se nikdy nevrátí.
Čas však plyne sám od sebe. Je třeba být pevně zakotveni 
v přítomnosti, aby náš život zde na zemi byl naplněn. Zeptáš 
se mě: ale jak odlišit Boží vůli od své vlastní? Není těžké 
v přítomnosti rozeznat Boží vůli. Ukážu ti jednu cestu: 
Naslouchej onomu jemnému hlasu ve svém nitru. Možná 
jsi jej mnohokrát potlačil, až se stal skoro nepostřehnutel-
ným. Poslouchej ho dobře, je to hlas Boží. Říká ti, kdy je 
chvíle vhodná ke studiu nebo k tomu, abys miloval někoho, 
kdo to potřebuje, abys pracoval, překonával pokušení nebo 
plnil své křesťanské či občanské povinnosti. Vybízí tě, abys 
poslouchal toho, kdo k tobě hovoří ve jménu Božím, nebo 
s odvahou čelil těžkým situacím…
Poslouchej! Neumlčuj ten hlas. Je to ten nejvzácnější poklad, 
který máš. Následuj ho. Tak budeš okamžik za okamžikem 
vytvářet příběh svého života, který bude současně lidský 
i božský, protože ho vytváříš ve spolupráci s Bohem. Uvidíš 
zázraky. Uvidíš, co může Bůh způsobit člověku, který celým 
svým životem říká: „Ne má vůle ať se stane, ale tvá.“

Chiara Lubichová

• Ve dnech �8.– 20. ��. proběhlo testování žáků 9. ročníku 
prostřednictvím SCIO testů.Žáci si vyzkoušeli své znalosti 
v testech z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, 
německého jazyka a všeobecných znalostí..

• Ve dnech�9. �a 2�. listopadu na ZŠ Šafaříkova a ZŠ Masa-
rykova proběhlo okresní kolo ve vybíjené chlapců a dívek 
6. a 7. ročníku.

• Od �.–�9. listopadu probíhal na naší škole sběr papíru. 
Podařilo se nám zajistit firmu z Ostravy, která vykupuje tří-
děný papír za cenu � Kč/kg. Výtěžek sběru bude odeslán na 
konto dívky v Indii, kterou naše škola „adoptovala“ a pomá-

ZŠ Salvátor
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há jí každoročně finančním příspěvkem zabezpečit její stu-
dium.

• Dne 25. listopadu proběhla na ZŠ Šafaříkova soutěž v leze-
ní na cvičné stěně. Naši žáci v doprovodu paní učitelky 
Volfové si vyzkoušeli svou tělesnou zdatnost a porovnali ji 
s žáky ostatních škol. Výborné �. místo získal Petr Bartošek 
z 8. očníku.

• Na faře ve Valašském Meziříčí proběhlo dne 28. listopadu 
Okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Klání mezi žáky 
začalo v devět hodin dopoledne a po jedenácté hodině již 
byli známi vítězové. Do regionálního kola postoupila žákyně 
8. ročníku Klára Petrovická.

• Andělské rojení aneb Mikuláš ve školce, to byla akce, které 
se zúčastnili žáci 6., 7., 8. ročníků. Ti si pro tři mateřské 
školky v okolí školy připravili mikulášsko–vánoční program 
s překvapením. Odměnou pro všechny byly rozzářené dět-
ské oči a maličké obavy z maskovaných čertíků, andílků 
a Mikulášů.

• Od Adventu do Vánoc – program v DDM – probíhal od 
�0.– �7. prosince. Zúčastnili se ho mladší žáci vždy po celých 
třídách.

• Celá škola dne �2. prosince navštívila kino Svět a zhlédne 
film Kozí příběh – legendy staré Prahy.

• Dne 2. prosince se naši žáci zúčastnili na ZŠ Salvátor pod 

Pro ty, kteří by rádi (a zároveň podrobněji) sledovali dění 
kolem rekonstrukce varhan, jsem se rozhodl učinit něko-
lik poznámek. Předně je třeba připomenout, že se nejedná 
o generální opravu nástroje, ale o rekonstrukci. Generální 
oprava je však součástí této rekonstrukce. Pamětníci si mož-
ná vzpomenou, že naše varhany byly postaveny v roce �957 
firmou Rieger z Krnova. Ovšem varhanní skříň pochází od 
varhanáře Neusera z Nového Jičína, jehož varhany v pade-
sátých letech dosloužily a proto byly nahrazeny v roce �957 
nástrojem novým s tím, že dle ohledání památkového úřa-
du musela být neuserova skříň zachována co by kulturní 
památka, a nový nastroj musel být vestavěn do této skříně. 
Firma Rieger postavila varhany s tak zvanou pneumatickou 
trakturou, jejíž životnst garantovala na čtyřicet let, takže 
nástroj už nějakou dobu přesluhuje.
Loni byl vyhlášen konkurz na rekonstrukci varhan; po 
poradě s diecézním organologem jsme z několika nabí-
dek vybrali firmu Roháč – Juráň z Olomouce. Podstatou 
rekonstrukce je výměna dosluhující pneumatické traktu-
ry za elektrickou. Pan Roháč zdokumentoval stav varhan 
a mimo jiné uvedl: „Pozitivní je, že nástroj není napaden 
dřevokazným hmyzem. Je však zřejmé, že při jeho stavbě 
byly použity levnější, méně kvalitní materiály (píšťalový 
kov, kůže a podobně). Hrací stůl, veškeré ovladače a pne-
umatické aparáty jsou na pokraji životnosti a totéž platí 
o tónových míšcích na vzdušnicích.“
Několikrát jsme se pracovně s panem Roháčem a organolo-

vedením paní učitelky Vránové soutěže ve skoku vysokém 
Mikulášská laťka. Radek Štefka ze �. ročníku získal vyni-
kající první místo a Tomáš Denk , rovněž ze �. třídy krásné 
�. místo.

• Mikuláš ve vodě – to byla akce organizovaná přímo 
v našem krásném novém bazénu ve Valašském Meziříčí za 
doprovodu paní učitelky Lacinové. Vynikajícího umístění 
dosáhli tito naši žáci: Aneta Zuzaňáková, Eliška Skýpalo-
vá a Jonáš Vrána – získali �. místa. Jakub Skýpala a Radek 
Zuzaňák se umístili na 2. místech a Petr Baričiak, Aneta 
Obrová a Tomáš Baričiak získali �. místa. Všem moc gratu-
lujeme a přejeme jim další plavecké úspěchy.

• Dne �8. prosince ve ��.45 hodin vystoupil dětský pěvecký 
sbor pod vedením pana učitele Maliňáka v Domě chráněné-
ho bydlení ve Valašském Meziříčí s pásmem vánočních písní, 
aby zpříjemnili tamním obyvatelům adventní čas.

• Jako příjemná tečka za rokem 2008 bude vystoupení dět-
ského pěveckého sboru pod vedením pana učitele Maliňáka 
na náměstí ve Valašském Meziříčí dne 2�. prosince v �5.�0 
hodin. Tentýž den pak bude po vystoupení sboru následovat 
představení Živého betléma – žáci 9. ročníku pod vedením 
paní učitelky Jany Komoňové nacvičili příběh narození Ježí-
še Krista.

Lenka Adámková

gem setkali, abychom se detailně dohodli na konkrétní podo-
bě nového hracího stolu, zvukové podobě varhan a dalších 
technických řešeních, které mohou souviset s rekonstrukci, 
jako například nový číselník pro písně z kancionálu, popří-
padě telefon a podobně. Na základě této dohody může být 
nakoupen materiál a začít rekonstrukce. K tomuto účelu 
bylo převedeno na účet zmíněné firmy 400 000 Kč. Většina 
komponent se kupuje v zahraničí; například elektromag-
nety v Americe u firmy Peterson, další v Německu nebo 
Švýcarsku. Bude aplikována špičková elektronika, která se 
používá v letectví a vojenské účely. Díky tomu může být 
životnost těchto součástek garantována až na šedesát let.
V rámci rekonstrukce bude instalováno nové výkonněj-
ší bezúdržbové elektro dmýchadlo s filtrací nasávaného 
vzduchu. To stávající je z hlediska potřebného tlaku vzdu-
chu nedostačující, což způsobuje ‚dýchavičnost‘ varhan. 
Zrestaurována bude například i hrací skříň – s novou poly-
chromií na bázi alkydových pryskyřic a novým zlacením. 
Zhotoví se nový cínový leštěný prospekt (čelní viditelná 
část skříně s píšťalami), ten bude decentně nasvícen.
Téměř celý příští rok bude probíhat výroba nového hracího 
stolu. V následujícím roku proběhne rekonstrukce vzduš-
nic a píšťal. Po dobu rekonstrukce budou zapůjčeny firmou 
Roháč malé digitální varhany.

Bohumír Kratochvíl, varhaník

Rekonst rukce varhan
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Drazí bratři v kněžské službě, vážení členové pastoračních 
rad, téměř během roku jsem dostal vaše dopisy o životě 
farností a o vaší práci. Je tam mnoho věcí, za které vám 
chci vyjádřit upřímné poděkování.
Někteří jste se skvěle zapojili do diecézního plánu, někteří 
jste začali aktivní práci nebo se k ní znovu vrátili, někteří 
dělali zajímavé mimořádné akce, jiní jen běžné věci, ale 
mimořádně dobře. Jistě, jsou i farnosti, které musejí tepr-
ve začít.
Zvláštní radost mám z těch zkušeností, které jste udělali 
v navazování vzájemných vztahů a zapojování dalších lidí 
do života farnosti. Zjistili jste, že to vyžaduje nejen odvahu 
lidi oslovit a prosit o pomoc, vynalézavost a taktnost, ale 
i mnoho trpělivosti a vytrvalosti. Objevili jste, že se tím 
cvičí i vaše pokora, když přijmete odmítnutí a neúspěch, 
ale i naděje, s níž začínáte znovu, a především zbožnost, 
když po zjištění, že vlastní sily jsou nedostatečné, prosíte 
o Boží pomoc nejen pro sebe, ale také pro ty, jejichž srdce 
potřebuje obrácení, novou ochotu či usmíření a zapálení 
Božím ohněm.
Tento dopis vám píši v betlémě, kde prožívám spolu s dal-
šími poutníky naši diecézní pouť na svatá místa naší víry. 
Je nás čtyři sta. Jde o jednu z největších akcí Roku Písma 
svatého, o zatím největší diecézní pouť z naší země. Tady 
zvlášť zakoušíme, jaký význam má pro život křesťana 
znalost Bible, schopnost vidět v duchovních souvislostech 
a otevřeným srdcem přijímat Boží slovo. Z něho se rodí 
Boží život v nás.
Zkušenost s Božím slovem posiluje víru a přináší radost. 
Pokud se o tyto zkušenosti dělíme s druhými, povzbuzu-
jeme je ve víře.
I v dalším roce se budeme ještě věnovat Písmu svatému, 
zvláště svatému Pavlovi, jehož rok slavíme s celou církví. 
Zajímejte se, prosím, o nabízené programy a využijte je.
Pokud jde o naši snahu zapojovat nové lidi do života 
farnosti, mohli byste letos věnovat pozornost dobrému 
zorganizování adorátorů při adoračním dnu farnosti 
a u Božího hrobu na Bílou sobotu, jak jsem to objevil 
v jedné farnosti. Adorační den by měl být skutečnou 
slavností celého farního společenství. Vím, že každá far-
nost má jiné podmínky, a nejde to všude stejně, ale co 
když podle místní situace rozdělíte čas adorace pro jed-
notlivé skupiny? Například: děti, mládež, zpěváci, otco-
vé, matky, babičky a dědečkové, ale třeba i Orli, skauti, 
hasiči, myslivci, učitelé, zdravotníci – kde je jich více, 
řeholnice – kde je místní komunita, podnikatelé, pracov-
níci jednoho konkrétního podniku nebo profese, kde je 
církevní škola, mohou být skupiny žáků po třídách. Bylo 
by třeba ovšem každou skupinu a mezi nimi i jednotliv-
ce oslovit a pozvat jednotlivě. Zvlášť je třeba přivítat ty, 
kteří nechodí do kostela pravidelně, ale přišli by se svou 
skupinou. Těm zvlášť je třeba připravit vhodné texty pro 

modlitbu či rozjímání.
Do přípravy textů se mohou zapojit aktivnější věřící 
z těchto skupin nebo mohou vést společnou pobožnost.
Věřím, že uděláte nejen dobré zkušenosti, ale také sami 
objevíte další možnosti oživování vašeho farního spole-
čenství. Těším se na vaše nové zkušenosti.
Od některých z vás slyším, že by bylo dobré připravit vel-
ké setkání pastoračních rad farností, jak jsme měli před 
několika lety ve Zlíně. Snad, ale tehdy předcházela setká-
ní po děkanátech, kdy jsem vám ukázal svou představu 
farnosti. Mluvili jsme o různých aspektech farního života. 
V příštím roce se setkají pastorační rady po děkanátech, 
aby prohloubily téma skutků lásky a charitativní služ-
by ve farnosti podle výzvy Svatého otce Benedikta XVI. 
v encyklice Deus Caritas est. Setkání povede biskupský 
vikář pro Charitu Mons. Josef Šich a ředitel Arcidiecéz-
ní charity pan Václav Keprt. Na setkání budou pozváni 
i pracovníci Charit z vašeho děkanátu. Já se účastním až 
velkého setkání v dalším roce, kde budete zase referovat 
o vašem životě v této oblasti.
S vděčností za vaši službu církvi vás zahrnuji do svých 
modliteb.

Každému z vás i celým vašim rodinám ze srdce žehná
arcibiskup Jan.

Drazí bratři a sestry, příchod prvorozeného dítěte, které je 
očekáváno a přijato s radostí, vytváří šťastné společenství 
rodiny.
Ať vytoužený příchod Jednorozeného Syna Božího vám dá 
zakusit krásnou rodinu Božích dětí. Ať upoutá vaši pozor-
nost a stane se důvodem vaší radosti i naděje.
Ať radost z Boha zjevujícího svou blízkost je vaší silou při 
budování jeho království pravdy, lásky a pokoje v našich 
rodinách.
To vám ze srdce přeje

arcibiskup Jan
s nejbližšími spolupracovníky.

Vánoční pozdrav
olomouckého arcibiskupa

Dopis olomouckého arcibiskupa
pastoračním radám farností olomoucké arcidiecéze

O h l á š k y  n a  i nt e r n e t u

Od třetí neděle adventní máte možnost si 
nedělní ohlášky přečíst také na intrnetu. 
Aktuální ohlášky vždy naleznete na adrese 
http://zivotfarnosti.hyperlink.cz/ .
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Ze zasedání pastorační a ekonomické rady
f a r n o s t i  Va l a š s k é  M e z i ř í č í

Dne �. prosince 2008 zasedala pastorační a ekonomická 
rada farnosti Valašské Meziříčí. Paní Marie Masaříková 
předložila členům rady výsledky hospodaření farnosti 
za období od září (poslední jednání rady) a od počátku 
roku 2008. Sbírky a dary činily celkem od počátku září 
do konce listopadu přibližně 480 000 Kč, z toho odeslané 
částky a příspěvky diecézi činily přes ��� 000 Kč; boho-
služebné a režijní výdaje dosáhly přibližně �65 000 Kč, 
téměř stejné výše dosáhly výdaje určené na podporu 
vybraných projektů – ZŠ Salvátor, Charita, farnost Jaku-
bovice a podobně. Zahájení financování generální opravy 
varhan si již vyžádalo 404 000 Kč, přičemž téměř celou 
část pokryla dotace Městského úřadu na tento účel; v sou-
časné době je na podúčtu opravy varhan uloženo něco 
přes 208 000 Kč. Přestože ve sledovaném období přesáhly 
celkové výdaje mírně dosažené příjmy, je farnost díky své 
rezervě schopna průběžně hradit své závazky a očekávané 
pohledávky.
V nepřítomnosti zástupce vedení školy Salvátor podal 
informaci radě o současné situaci P. Pavel Stefan: jednání 
vedení školy s Městský úřadem o přemístění školy skon-
čily prozatím vcelku neúspěšně, poněvadž úřad se zastu-
pitelstvem dává v současné době přednost využití objektu 
potravinářského učiliště jinými subjekty, než je církevní 
škola.
Živý betlém jako tradiční akce pořádaná školou na 
náměstí (plánováno na den 2�. prosince) se letos vzhle-
dem k bohatému programu pořádanému při prosincovém 
jarmarku nedostal vůbec mezi informace tištěného letáč-
ku; rada po diskuzi zaujala názor, aby se zástupci ZŠ Sal-
vátor a Charity VM pokusili dohodnout s vedením města 
o přesunu akce Živý betlém na den 2�. prosince a spojili 
ji tak s roznášením betlémského světla, organizovaným 
našimi skauty.
Ředitelka Charity VM Zdislava Odstrčilová seznámila 
radu s posledními událostmi v organizaci: 
a) Byla ustavena nová charitní rada ve složení: Kotrády 
Pavel (předseda), Kutálek Karel, Perutka Michal, Skýpala 
Rostislav, Dr. Rohanová, Vráželová Alena, Gorejová Ire-
na.
b) Vzhledem k blížícímu se konci roku 2008 se potvr-
zuje jistota o bezezbytkovém pokrytí všech nákladů 
organizace – podařilo se v letošním roce finančně pokrýt 
všechny plánované projekty a aktivity včetně investic 
v plné výši.
c) Radě byly předány výtisky Výroční zprávy Charity 
VM za rok 2007.
Vít Žilinský referoval radě o provedených úpravách 
okolí dobudovaného sociálního zázemí a o drobných 
nákupech – výdajích, které se očekávají v příštím roce 
(například nátěr fasády a doplňky v interiéru).

Miloš Skýpala předložil radě své doporučení, aby byla 
v sociálním zázemí dokončena úprava a vybavení míst-
nosti pro maminky s malými dětmi (vhodný nábytek 
pro přebalení a nakrmení kojenců), popřípadě také pro 
poskytnutí předlékařské pomoci potřebným osobám; 
rada vyslovila s návrhem souhlas.
Příští setkání členů pastorační a ekonomické rady bylo 
stanoveno na den �6. února 2009 v �8.�0 hodin.

zapsal Václav Dřímal, sekretář

dokončení ze strany 1
…službu lidské křehkosti, zaměřenou na uzdravování 
nemocí, mírnění utrpení a zpřístupnění náležité péče ve 
spravedlivé míře všem lidem.“
Instrukce je určena věřícím a všem lidem, hledajícím prav-
du. Skládá se ze tří částí. V první části jsou uvedeny něk-
teré antropologické, teologické a etické aspekty zásadního 
významu. Zdůrazňuje se, že lidské tělo nemůže být nikdy 
redukováno na soubor buněk. „Na základě pouhé skuteč-
nosti své existence je každý člověk zcela hoden respektu. 
Zavádění diskriminačních kritérií ohledně lidské důstoj-
nosti na základě biologického, psychologického, kulturní-
ho nebo zdravotního vývoje musí být vyloučeno,“ uvádí 
se v dokumentu.
Druhá část pojednává o nových problémech v souvislosti 
s plozením. Techniky umělého oplodnění, které nahrazu-
jí manželský úkon, jsou nepřípustné. Povolené jsou zása-
hy „k cílenému odstranění překážek“ bránících plodnosti. 
Aby se vyhovělo touze po dítěti u neplodných manželů, je 
třeba podporovat zákonná opatření vedoucí k usnadnění 
procesu adopce osiřelých dětí. „Církev pokládá přání mít 
dítě za spravedlivé a chápe utrpení manželských párů, kte-
ré jsou konfrontovány s problémy neplodnosti. Toto přání 
však nemůže stát výše než důstojnost každého lidského 
života. Přání mít dítě nemůže ospravedlnit jeho ‚produkci‘, 
tak jako přání nemít už počaté dítě nemůže ospravedlnit 
jeho odmítnutí nebo zničení,“ zdůrazňuje instrukce.
Třetí část se věnuje novým postupům, zahrnujícím mani-
pulaci s embryi nebo lidskou genetickou výbavou. „Vytvá-
ření embryí s vyhlídkou, že budou zničena, i když se tím 
chce pomoci nemocným, je naprosto neslučitelné s lidskou 
důstojností, protože se tak člověk v embryonálním stadiu 
stává pouhým prostředkem, který se použije a zničí. Je 
závažným způsobem nemorální obětovat lidský život pro 
terapeutický cíl,“ říká se mj. v této části dokumentu.
Kongregace pro nauku víry považuje za svou povinnost 

„posilovat důstojnost a základní nezcizitelná práva každé-
ho jednotlivého člověka – i v počátečních stadiích jeho 
existence – a výslovně poukazovat na nutnost ochrany 
a úcty, kterou tato důstojnost ode všech požaduje.“ Má to 
velký význam pro budoucnost lidstva.

tiskové středisko Svatého stolce

D ů s t o j n o s t  o s o b y
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Hrachovec Lešná Jasenice Valašské Meziříčí

Štedrý den 
středa 24. prosince

2000

„Půlnoční“
630 — poslední adventní mše svatá 
1600 — pro děti (s doprovoden cimbálové muziky) 
2200 — zpívá chrámový sbor 
2400 — zpívá schóla

Slavnost Narození Páně
čtvrtek 25. prosince

830 1000 630, 800 
930 — zpívá chrámový sbor
1730

Svátek sv. Štěpána
pátek 26. prosince

1000 830 630, 800, 930

Svátek Svaté Rodiny
neděle 28. prosince

830 630, 800, 930 a večer v 1730

Silvestr
středa 31. prosince

1600 1530 — děkovná bohoslužba na konci roku,
Te Deum, svátostné požehnání

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
čtvrtek 1. ledna

830 1000 630, 800, 930 a večer v 1730

Sl avnoStní bohoSlužby o vánocích 2008

To je text jednoho vánočního moteta, které zazní mimo 
jiné na vánočním koncertě, který se uskuteční v neděli 
28. prosince v �5.�0 hodin ve farním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Kromě chrámového 
sboru také vystoupí komorní orchestr při ZUŠ a jako sólis-
té dva varhaníci.
Pro zajímavost lze uvést, jaký je postoj Církve ke kon-
certům v kostele. Do II. vatikánského koncilu byly kos-
tely vyhrazeny pouze pro liturgii a modlitbu. Po něm se 
v kostelích začala konat i shromáždění související s životem 
křesťanské obce, například i koncerty duchovní hudby. Na 
základě dvaceti let kladných i záporných zkušeností vydala 
Kongregace pro bohoslužbu dne �5. listopadu roku �987 
závazné normy pro pořádání těchto koncertů.

„Kostely mají být otevřené pro koncerty hudby liturgické 
nebo náboženské, zatímco pro každý jiný druh hudby musí 
zůstat uzavřené. Není legitimní uvádět v kostele hudbu, 
která není inspirována náboženstvím, ale byla složena pro 
provedení ve světském kontextu“ (čl. 8).
Z těchto závazných instrukcí Církve je zřejmé, že není 
jednoduché na jedné straně sestavit program pro koncert 
v kostele – uváděné skladby musí také odpovídat liturgic-

ké době – na druhé straně se nestačíme divit tomu, co je 
možno tu a tam v kostelích během adventu a vánoc v rámci 
koncertů slyšet – cimbálovky, dechovky a podobně!!!
Komorní orchestr letos v rámci koncertu uvede Sinfonii 
B dur Františka Ignáce Antonína Tůmy, českého barokní-
ho autora.
Formou však připomíná sonatu da chiesa, což je tak zva-
ná chrámová sonáta, určena pro provozování v kostele. 
Dále nabídne Sinfonii G dur Antonia Vivaldiho, italského 
barokního skladatele, houslisty, který byl knězem.
Sbor zazpívá skladby s vánoční tématikou převážně rene-
sančních autorů; Cristóbal de Morales – Puer natus, In 
natali domini – anonym, Michael Praetorius – En natus est 
Emanuel. Zastoupen je však také Mozart nebo Petr Eben.
Jejich skladby – Jubilate Deo a Zdrávas, Hvězdo mořská 
zazní také při bohoslužbě o čtvrté neděli adventní. Nebu-
dou chybět ani koledy s doprovodem smyčcového kvarteta.
Za varhany usedne Jiřina Vodová a Josef Kratochvíl. Před-
nesou skladby Johana Sebastiána Bacha a dalších autorů.
Srdečně vas zveme.

Bohumír Kratochvíl, varhaník

Puer natus est nobis et filius datus est nbis
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis
Chlapec se nám narodil, Syn je nám dán. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle

Redakce Života farností  hledá nové spolupracovník y
Pokud máte zájem zapojit se do tvorby farního zpravodaje, pište na email zf.vm@abidesign.cz .
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Mariánské informace
• Fatimský apoštolát má v plánu pro rok 2009 mj. pouť 
na Turzovku v sobotu 20.6.2009, pouť do Medžugorje ve 
dnech �5.–2�. září 2009, pouť do Lurd a Fatimy ve dnech 
5.–�6. října 2009. Také jsou plánovány v ČM Fatimě Koc-
lířov exercicie p. Eliase Velly ve dnech ��. května–4. červ-
na 2009 s následným víkendovým seminářem P. Velly 
5.–7. června 2009, duchovní týden mladých s P. Antho-
nym Vadakemmurou z Indie �6.–2�. srpna 2009 a exer-
cicie vnitřního uzdravení P. Jamese Manjackala z Indie ve 
dnech 8.–�2. září 2009 s následným evangelizačním dnem 
P. Jamese ��. září 2009. Na všechny exercicie mohu poskyt-
nout přihlášky, protože je nutno se přihlásit, a to včas.

• Další oblastní setkání Fatimského apoštolátu se uskuteč-
ní �0. února 2009.

• Chci poprosit o opatrnost pro ty, kteří si objednali 
nebo se setkají s knihou, která vychází v nakladatelství 
Matice cyrilometodějské Olomouc autora Antonia Soc-
ci s názvem „Co vlastně řekla Panna Maria ve Fatimě,“ 
kde autor zpochybňuje pravdivost zveřejnění úplnosti 
třetí části Fatimského tajemství. Jenom připomínám, že 
v roce 2000 schválil zveřejnění třetí části tajemství Svatý 
otec Jan Pavel II. a bylo jasně řečeno, že je zveřejněno 
celé. K tomuto tajemství také vypracoval tehdejší prefekt 
Kongregace pro nauku víry kardinál Josef Ratzinger, dnes 
Svatý otec Benedikt XVI, pokus o výklad. Pokud dnes 
někdo přichází s tak zvanou další částí tajemství, vlastně 
tím říká, že minimálně tito dva papežové nám lhali, když 
nám ji zatajili.
Věříme ale, že nám nic nezatajili (ani že nebyli obelháni, 
jak se tvrdí) a také můžeme využít úzkých vazeb Fatim-
ského apoštolátu na dění přímo ve Fatimě na ty, kteří jsou 
přímo zainteresováni do procesu svatořečení Fatimských 
dětí bl. Hyacinty a Františka a do procesu blahořečení 
sestry Lucie.
Osobně si myslím, že nám plně stačí vědět a znát skutečný 
obsah tajemství, jak byl zveřejněn v roce 2000. Je zde jas-
ně řečeno, co máme dělat – tedy zdůrazněn význam obrá-
cení a pokání a ujištění naděje pramenící v síle ochrany 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie v čase bolestné očisty 
a zkoušek. Prosím proto o opatrnost v přijetí údajů a také 
spíš o modlitbu za autora i ty, kteří dávají prostor ke zve-
řejňování nepravdivých informací, a chci raději doporučit 
právě vyšlou knihu Aury Miguelové – Fatimské tajemství 
a Jan Pavel II. v karmelitánském nakladatelství.
Omlouvám se těm, kteří nesdílí tyto postoje a které možná 
tímto upozorněním pohorším, ale dané téma nemohu pře-
jít mlčením.

• Všem tvůrcům i čtenářům ŽF přeji a vyprošuji požehna-
né svátky Narození našeho Spasitele a do roku 2009 Boží 
požehnání a stálou ochranu a pomoc Panny Marie.

Václav Chládek

Tříkrálová sbírka
2009

Dne 10. ledna 2009 proběhne pod zášti-
tou Charity Tříkrálová sbírka, jejímž hlavním posláním 
je pomoci rodinám a lidem v nouzi, ale také podpora 
charitního díla. Tříkrálová sbírka umožňuje všem lidem 
dobré vůle zakusit radost a uspokojení z toho, že obda-
rovali jiného člověka.
Tento den se každý z vás může stát jedním ze tří králů 
a podílet se tak na formování veřejného mínění ve pro-
spěch slabých a trpících.

Prosíme všechny odvážné koledníky, děti i průvodce 
o pomoc při realizaci této sbírky v našem městě. Při-
hlášky najdete v kostele na stolku s tiskovinami, které již 
vyplněné vhazujte do krabičky označené logem Charity.
Děkujeme!!!

Kontakt na koordinátory:
Petr Liška – 777 672 903 nebo 571 619 981
Petr Vrána – 776 243 761, valmez@charita.cz

Křest přijali
Valašské Meziříčí

Samantha PechováKryštof Škorňa

Valašské Meziříčí
Jana Figalová *�0. 6. �948 +�8. ��. 2008, Na Šištotě 20�
Růžena Urbanová *7. 2. �94� +�8. ��. 2008, Sklářská �90
Kristýna Staňková *�9. 2. �940 +2�. ��. 2008, Nerudova 959
Rozalia Konvičná *�6. �2. �9�6 +2�. ��. 2008, Juřinka �2
Anna Vodová *8. ��. �9�4 +27. ��. 2008, Jasenice 26
Josef Nečas *�6. �. �92� +5. �2. 2008, Oznice 59
Anna Mužíková *28. ��. �928 +8. �2. 2008, Seifertova 705

Na konec své pozemské cesty došli

Lešná
Vojtěch Smolka *��. �. �908 +26. ��. 2008, Lešná �06
Ludmila Kovařčíková *24. �0. �922 +�0. ��. 2008, Lešná �25 

Lešná
Denisa Karolína PalouškováJiří František Stříteský


