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a celý ho přečti (například Štít sv. Patrika nebo Modlitbu 
posledních optinských starců z tohoto čísla ŽF).
2. Někdy zapoj do modlitby i tělo. Můžeš stát, a pokud 
jsi  sám, při modlitbě Páně pozvedni  ruce. Při modlitbě 
Zdrávas Maria polož zase zkřížené ruce na srdce. Pokud  
při těchto modlitbách sedíš, modli se pomalu a nehýbej 
se.
3.  Považuj  večerní  modlitbu  za  začátek  ranní  modlitby. 
Podle Bible začíná den večer. Spánek  tuto modlitbu  jen 
na chvíli přeruší.
4. Děti  ať  se po probuzení pomodlí Otčenáš  a Zdrávas, 
nejlépe v kleče hned u postele anebo po umytí na jiném 
místě, kde je nikdo neruší.
5. Je také možné pomodlit se zmíněné modlitby společně 
u stolu před snídaní.
6.  Pokud  jezdíte  s  dětmi do  školy  autem, pomodlete  se 
s  nimi zmíněné modlitby a něco si cestou zazpívejte.
7. Není nad společnou modlitbu například s manželkou. 
Iniciativu  ať  v  tomto  bodě  mají  muži.  Ženy  ať  trpělivě 
čekají na výzvu manžela. 
8.  Z  některých  početných  rodin  by  mohl  být  na  ranní 
mši alespoň jeden člověk. (Ministranty musím pochválit 
a děvčatům vzkázat, že ani jim není na ranní mši vstup 
zakázán.)
Všechno, co jsem napsal, berte jen jako případnou inspi-
raci. Není to zpovědní zrcadlo.

o. Pavel

Moji milí,

co nejsrdečněji Vás s vděčností a s radostí zdravím z Kana-
dy. Protože již bylo víc než neslušné neodpovídat na dopisy 
a zprávy, které jsem od Vás dostával a za které Vám opravdu 
z celého srdce děkuji, a protože bylo stále jasnější, že nebu-
du schopen odpovědět řádně na každý dopis zvlášť, rozho-
dl jsem se použít starou misionářskou metodu a píšu Vám 
všem  tento  společný  dopis.  Jezuité  tomu  tady  v  Americe 
říkali  ‚relatio‘.  Jakýsi  otevřený  dopis  adresovaný  blízkým 
a přátelům v komunitě anebo mimo ni. Jsou to dnes pokla-
dy, ze kterých se čerpá učivo quebeckých dějin. Mám jed-
noho přítele, který je misionářem v Togu, a od něj též pra-
videlně takovýto dopis-‚relatio‘ dostávám. Vybírám ‚relatio‘ 
proto, že Vám můžu psát všem skutečně pokojně, dlouze 
a do podrobností o tom, co je se mnou, aniž bych na jedny 

Zkuste si představit start raketoplánu. Vše je připraveno. 
Kolik  lidí  sleduje tento rozhodující okamžik celého  letu. 
Jaká síla a energie musí být uvedena do pohybu, aby se vše 
zdařilo. Něčím podobným pro náš život je ranní modlit-
ba. Začátek nového dne. S jakým nadšením, s jakou silou 
do  něho  vstoupím?  Jaký  oheň  a  jaká  exploze  dá  vše  do 
pohybu?  Začneš-li  den  modlitbou,  bude  to  oheň  a  síla 
Ducha Svatého. 
A  přece!  Ranní  modlitba  je  ‚popelkou‘  našeho  života. 
Nejen  že  nedá  do  pohybu  raketoplán,  ale  nenastartova-
la by ani trabanta. Modlí se vůbec někdo ráno? Snad jen 
důchodci  a ministranti, kteří přijdou na  ranní mši. Pak 
se ještě tu a tam někdo ráno modlí na kolenou radostný 
růženec a několik jedinců se modlí ráno breviář – ranní 
chvály a četbu. 
Já vím,  že mnozí ve  chvíli, kdy čtou  tento článek, vzdy-
chají:  Kdy  se  mám  ráno  modlit?  Copak  mám  čas?  Víš, 
v kolik ráno vstávám do práce? A víš, co to je vypravit do 
školy pět dětí? Naštěstí, otče Pavle, víme, že se ráno mod-
líš i za nás a za naše děti, které na modlitbu také zapomí-
nají, případně se modlí společně před první hodinou na 
církevní škole. 
Teď  jste mě  zahanbili  víc než  já  vás na počátku  článku. 
Na ranní modlitbu otce Pavla moc nespoléhejte. Raději si 
přečtěte následující rady: 
1. Hned po probuzení  se můžeš  posadit  nebo kleknout. 
Udělej pomalu kříž, vezmi do ruky text nějaké modlitby 

R a k e t o v ý  s t a r t

zapomněl, druhé upřednostňoval a třetím psal moc často. 
Snad se mi podaří Vás takto potěšit novinkami. Určitě tím 
ale nevylučuji možnost psát čas od času i osobně.
V první  řadě bych Vám chtěl poděkovat  za přání  a mod-
litby, které mi byly adresovány před měsícem u příležitosti 
mých  věčných  slibů.  Byl  to  požehnaný  den.  Pozván  byl 
biskup André Rivest (pro ty, co již v Kanadě byli, je bisku-
pem v Chicoutimi u jezera Sait-Jean), který byl před čtyř-
mi roky biskupem zde v Montrealu a připravoval od roku 
200� naši fundaci. Protože mé sliby byly prvními sliby od 
fundace – a první i mimo Evropu – byl to on, který předse-
dal liturgii. Byl tu i náš generální převor a zakladatel, bratr 
Pierre-Marie, který mé sliby přijal. Chci Vám jen říct, že od 
minulého podzimu, od třicetidenních duchovních cvičení 
v listopadu 2007, jsem prožíval dlouhé období pokoje a jis-
toty, že jsem na správné cestě. Tento pokoj provázel i mé 

Pozdrav z Kanady



2

sliby a prodlužuje se dodnes. Je to opravdová milost, která 
mě neopouští:  vědět  a  cítit  každodenně Boží přítomnost, 
požehnání mého povolání a současně i moci sdílet radost, 
kterou mi přineslo mé zasvěcení. Téměř se lekám této jisto-
ty a pokoje, které jsem dlouhá léta postrádal, hlavně během 
studií.
Slavnost slibů byla mimo jiné zcela výjimečná různorodostí 
mých hostí. Nechyběl představitel snad žádné z řeholních 
rodin přítomných v Montrealu a okolí. Největším překva-
pením  ale  byl  ‚náhodný‘  pobyt  mezi  námi  jednoho  mni-
cha ze Citeaux ve Francii, kláštera, kde jsem trávil nějaký 
čas před vstupem do Komunity Jeruzalém, a pak jednoho 
otce  ze  Solesmes,  vyhlášeného  benediktinského  opatství, 
což mě potěšilo vzhledem k jménu mého svatého patrona 
Benedikta. Protože budu mít film natočený během  slibů, 
neposílám Vám zatím moc fotek. Ostatně žádné opravdu 
zdařilé bohužel nemám. Film je ale profesionální,  skuteč-
ně krásný. Doufám, že bude už brzy hotov. Je připravován 
jednou  partou  mladých  filmařů  pro  francouzskou  televi-
zi FV 5. Původně  to měl být  tříminutový klip o někom, 
kdo  uprostřed  všedních  dní  prožívá  nějakou  výjimečnou 
situaci. Jeden dominikán jim řekl o mých slibech. A to je 
pro ně tak výjimečná situace, tak výjimečná událost (zde 
v Quebeku jistě), že namísto těch tří minut chtějí připravit 
patnáctiminutový dokument.
Pro mě ale milost slibů protkává spíše ty všední dny. Napl-
něné od rána do večera, ale v zásadě hlavně tím, co patří 
do našeho mnišského života a co mě činí šťastným. Mod-
litba ve všech podobách, v samotě a ve společenství, a práce. 
Od konce září  jsem zaměstnán v kongregaci  sester, které 
založily  nejstarší  montrealskou  nemocnici  Hôtel-Dieu 
a  starají  se  o  ni.  Starám  se  jako  sekretář  o  zpracování 
finančních  dat  dobročinných  fundací  a  o  korespondenci 
s  tím spojenou. Je  to práce dost náročná a pro mě úplně 
nová.  Hlavně  co  se  týče  korespondence,  se  kterou  –  jak 
mě znáte – nemám nejlepší zkušenost. Zbytek je práce na 
počítači, což mi vyhovuje. Pracuji �7 hodin týdně. Dvakrát 
víc než v Oratoři minulé dva roky, ale ne víc než většina 
bratří  a  sester, kteří pracují mimo dům. Naštěstí  to není 
práce,  kterou  bych  musel  nosit  v  hlavě  až  domů.  Konec 
šichty znamená  i konec  starostí o dopisy a peníze. V úte-
rý pracuji celý den. Ve středu jen dopoledne, ve čtvrtek se 
starám o noviciát a v pátek ráno jsem v práci. V sobotu jdu 
do práce jen občas a plánuji do budoucna přenést sobotní 
hodiny na páteční odpoledne jednou za měsíc.
Musím říct, že od chvíle, kdy mi byl svěřen noviciát, mám 
i v komunitě o zábavu postaráno. Se třemi bratry se setká-
vám osobně jednu hodinu týdně a dalším se věnuji na spo-
lečné formaci, která trvá celé čtvrteční dopoledne. Připra-
vuji  pro  ně  na  každý  týden  program.  Společná  meditace 
Písma, přednáška a pak seminář. Nejsem samozřejmě sám 
na přednášky a zatím se mi podařilo na většinu vyučování 
‚najmout‘ jiné bratry a sestry. Ale i tak mi k osobnímu pro-
gramu zbývají jen dvě odpoledne v týdnu a pondělí. Není 
to moc a večer jsem spíš unavený, tak už toho ani moc před 
spaním neudělám. Nenudím se ani trochu a učím se nové-

mu způsobu prožívání času, ale i jakési nové důvěře, která 
by se dala shrnout do slov svaté Terezie: „Od té doby, co se 
nehledám, žiji nejšťastnější život, jaký bych si mohla před-
stavit.“ Ano, směřuji ke službě a to mě naplňuje radostí.
Chtěl  bych  Vám  ale  napsat  i  něco  víc  o  tom,  co  se  děje 
ve  společenství nového. Tak předně, máme  tři  nové brat-
ry, kteří za námi přiletěli z Francie: Ireneusz-Maria, Polák, 
kterého  si  někteří  možná  pamatují  z  Mont  Saint-Michel. 
Thierry-Joseph, který se mnou byl v Paříži v noviciátu, ale 
pak byl dlouho v Ossun blízko Lourdes. A Pierre-Benoit, 
který  zde  doplňuje  svůj  noviciát.  Bratr  Francis  naopak 
odjel do USA rozběhnout ve své diecézi humanitární pro-
jekt,  který  spadá do  jeho kompetencí. Má na  rok  ‚volno‘. 
Pak  se  buď  vrátí,  nebo  bude  pokračovat  sám  ve  Státech. 
U sester stále stejně. Pouze změna převorky. Teď je jí sestra 
Cecílie a sestra Catherine se vrátila do své Francie. Sestra 
Magdalena, Polka z Chicaga, složila časné sliby.
Vánoce  jsou tu a  s nimi pravá quebecká sněhová nadílka. 
Spadlo 40 cm nového sněhu, všude je bílo a všude je plno 
vánočních světel a vánoční muziky. Už ani nevím jak u nás, 
ale tady se Vánoce dostávají do obchodních vitrín hned po 
Halloweenu,  to znamená od půli  listopadu. Ale hned po 
svátcích  se  vše  zase  ztratí.  Dokonce  i  v  kostelech  je  zvy-
kem stavět betlém už v půli adventu a rozebrat ho hned po 
Novém roce.
Ale i já se po Novém roce ztratím. Jedu na pět dnů do lesa, 
připravit se v tichu a modlitbě na jáhenské svěcení. Jáhen-
ské svěcení: tak to je ta poslední novinka, o které bych Vám 
chtěl napsat. Bude to �7. ledna o svátku svatého Antonína 
Velikého, praotce mnichů, u nás v kostele a světitelem bude 
pomocný biskup Mons. Lionel Gendron, sulpicián. Chtěl 
bych Vás všechny poprosit o modlitbu. Řeholní sliby pro 
mě  nebyly  nějakou  neznámou  věcí.  Naopak  cesta  k  nim 
byla vždy zřejmá. Ale vstup do svátostného kněžství jáhen-
ským  svěcením  je  pro  mě  vstupem do neznáma.  Předně, 
jáhenská služba není často k vidění. Ale hlavně pak proto, 
že kněžství je povoláním, se kterým jsem dlouho ‚bojoval‘, 
skutečné povolání nevycházející z mé vůle, ale mně adreso-
vané Kristovou církví. Vstupuji do klerikatury opravdu bez 
‚představ‘, nahý a s jakousi závratí před zodpovědností, kte-
rá ze svěcení plyne. Proto Vaši modlitbu opravdu potřebuji. 
Proto,  aby  se  to  tajemství milosti osvětlilo  a  já mohl být 
opravdu ‚diakonem‘, tj.: ‚služebníkem‘ podle srdce Božího. 
Vaše modlitba mě bude provázet a já Vám budu žehnat. Jak 
dlouho bude trvat moje jáhenská služba, ještě nevím. Proto 
Vám ani nemohu říci, kdy se dostanu domů. Je totiž skoro 
jisté, že vysvěcen na kněze budu v Evropě. Ale bude-li to již 
v létě, nebo až příští zimu, to nevím. Mám za to, že kvůli 
varšavské fundaci se spíš bude spěchat…

Tím  bych  se  chtěl  s  Vámi  tentokrát  rozloučit,  přeji  Vám 
pokoj  a  radost  v novém  roce  a  to,  co  je nejlepší  pro Vás 
osobně a ty okolo vás.

Váš David, bratr Benedikt
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Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám Svatou Trojici,
věřím v Boha trojjedinného,
vyznávám Boha jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli.
Vstávám dnes
v moci Kristova narození a křtu,
v moci jeho ukřižování a pohřbu, 
v moci jeho zmrtvýchvstání a vstupu do nebe.

Kriste, buď dnes mým ochráncem:
Kriste, buď se mnou,
Kriste, buď přede mnou,
Kriste, buď za mnou,
Kriste, buď ve mně,
Kriste, buď pode mnou,
Kriste, buď nade mnou,
Kriste, buď vpravo,
Kriste, buď vlevo,
Kriste, buď se mnou, když ležím,
Kriste, buď se mnou, když sedím,
Kriste, buď se mnou, když vstávám.
Kriste, buď v srdci každého,
kdo si na mne vzpomene,
Kriste, buď v ústech každého,
kdo o mně promluví,
Kriste, buď v očích každého,
kdo se na mne podívá,
Kriste, buď v uších každého,
kdo mě bude poslouchat.

Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám Svatou Trojici;
věřím v Boha trojjedinného,
vyznávám Boha jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli.

Amen.

Vánoce po celý rok
mají děti na základní škole Salvátor. Proč? Protože na chod-
bě této školy je soška Pražského Jezulátka. A kde je Ježíšek, 
tam jsou přece Vánoce.
Jak  se  tam  soška  dostala?  Přivezl  jsem  ji  z  Prahy  těsně 
před  Vánocemi.  Se  soškou  je  spojený  příslib,  který  Ježíš 
dal o. Cyrilovi, prvnímu ctiteli Pražského Jezulátka: „Čím 
více mě budou uctívat, tím více budu žehnat!“ A naše škola 
určitě potřebuje Boží požehnání. 
Na myšlenku přivézt z Prahy Jezulátko pro školu jsem při-
šel při modlitbě před soškou v našem kostele. A vzpomněl 
jsem si na několik souvislostí. 
První ředitel naší školy Vojtěch Křížek byl z Prahy. 
Klášter  Pražského  Jezulátka  před  několika  léty  pořádal 
výtvarné soutěže. A právě žáci naší školy v těch soutěžích 
vyhráli. 
Z Prahy také jednoho dne přišel do školy dopis, ze kterého 
se po otevření  začaly  sypat  tisícovky. Celkem �0 000 Kč. 
Škole je poslal nějaký pan Heřmánek, bývalý legionář, kte-
rý si v metru jednou četl časopis stejného jména jako naše 
škola a v něm stálo, že církevní škola Salvátor z Valašského 
Meziříčí  uspořádala  sbírku  brýlí  pro  Afriku  a  tyto  brýle 
budou putovat do Afriky přes klášter Pražského Jezulátka. 
Pana Heřmánka tak dojala aktivita naší školy, že okamži-
tě  poslal  škole  již  zmíněný  obnos.  A  tuto  svou  štědrost 
ještě  dvakrát  opakoval.  Celkem  takto  poslal  naší  škole 
��0  000 Kč.  Peníze  byly  použity  na  různé  akce  pro  děti, 

například  na  drakiádu,  maškarní  ples  atd.  Před  rokem 
tento pán zemřel. Ať mu Ježíš v nebi štědrost odplatí.
Tolik souvislosti, které spojují naši školu s Pražským Jezu-
látkem. Teď už to bude i nová soška. Děti i dospělí mohou 
Ježíška pozdravit, když půjdou kolem, a On bude žehnat 
škole, farnosti i naším rodinám.
Na  závěr  ještě  poděkování  všem,  kdo  přispěli  do  poklad-
ničky  u  sošky  Pražského  Jezulátka  na  novou  sošku  pro 
Salvátor. Za  to,  co  se vybralo, však  ještě není možné  soš-
ku  i  šatičky zaplatit. Proto  ještě prosba, či  spíše nabídka: 
přispějete-li do zmíněné pokladničky, budete mít podíl na 
milostech a darech, které nám Jezulátko zprostředkuje.

o. Pavel

Štít svatého Patrika

•  Matice  velehradská  vyhlašuje  v  rámci  příprav  na  osla-
vy ��50. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velehrad 
(86�) autorskou soutěž na nové písně ke cti těchto svatých 
apoštolů.  Je  možno  zaslat  text  bez  nápěvu  (pak  budou 
předány ke zhudebnění renomovaným autorům), nebo je 
i zhudebnit.
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií: 
  A  všeobecná píseň do kostela s doprovodem varhan,
  B  píseň pro společenství s doprovodem kytary,
  C  píseň pro pěší poutníky, která by se dala zpívat bez 
    doprovodu,
  D  mešní píseň.
Další podrobnosti v Aktech kurie č. �, které jsou k dispo-
zici na faře.

• Dne 22. března 2009 uplyne čtyři sta let ode dne, kdy 
v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal 
kněžské  svěcení  svatý  Jan  Sarkander,  kněz  a  mučedník. 
V sobotu 2�. března 2009 v �0.00 hodin bude na tomto 
místě slavena bohoslužba, na níž přislíbil účast apoštolský 
nuncius  Mons.  Diego  Causero  a  moravský  metropolita, 
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Pozváni jsou 
i všichni čeští a moravští biskupové. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Diecézní informace
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• Žáci I. stupně naší školy se dne 20. ledna 2009 zúčastni-
li 5. kola Městské atletické ligy pořádané ZŠ Vyhlídka.

•  Dramatický  obor  ZUŠ  ve  Valašském  Meziříčí  dne 
28. ledna předvedl žákům I. stupně představení na moti-
vy pohádek Astrid Lingrenové.

• Pátek �0. ledna byl dnem velmi důležitým pro všechny 
budoucí prvňáčky. I na naší škole proběhl velmi poutavý 
zápis formou putování dětí na školním výletě se zajíma-
vými zastávkami například v ZOO nebo na starém hra-
du. Jako památku na zápis si každý z budoucích prvňáč-
ků odnesl batůžek s trofejemi za splněné úkoly.

• Ve dnech 2. - 6. února proběhl pod vedením paní uči-
telky  Vodákové  lyžařský  a  snowboardový  výcvikový 
kurs, kterého se zúčastnili žáci 7. ročníku a také někteří 
osmáci. Kurs proběhl ve Velkých Karlovicích (Hotel Pod 
Javorem) a lyžařské podmínky byly velmi dobré.

•  Karnevalové  rojení  rozličných  masek  se  uskutečilo 
v pátek dne ��. února od �4.�0 do �7 hodin v sále kul-
turního domu v Hrachovci. Za pomoci většiny pedago-
gického sboru a díky sponzorským darům do tomboly si 
děti užily příjemné odpoledne.

Fotografie z akcí jsou na www.zs-salvator.cz

Lenka Adámková

ZŠ Salvátor

V  pátek  �0.  ledna  2009  měli  rodiče  možnost  přivést 
své nastávající školáky k zápisu do první třídy. Pro děti 
bývá často tento okamžik spojen se zvědavostí, ale také 
s obavami a strachem. Oceňuji snahu učitelského sboru 
na církevní škole Salvátor zpříjemnit dětem jejich první 
kroky do školy.
V minulých letech jsem už šestkrát absolvovala zápis do 
první třídy se svými staršími dětmi. Přijímání prvňáčků 
probíhalo víceméně podobně. Vzpomínám si, že budoucí 
školáček byl vždy mile uvítán a ‚povídání‘ s paní učitel-
kou bylo příjemné.
Letos  se  paní  učitelky  připravily  skutečně  výjimečně. 
Třídy  se  proměnily  v  zoologickou  zahradu,  les  a  hrad. 
Děti  plnily  úkoly,  předvedly  své  znalosti  a  dovednosti. 
My rodiče jsme mohli být svědky jejich putování. Viděli 
jsme, co naše ratolest zvládne a co je potřeba ještě dopi-
lovat.  My  si  doma  musíme  ještě  ujasnit,  která  ruka  je 
pravá a která levá a také, co si dá slon či slepice k obědu.
Na závěr přeji Martínkovi i všem učitelům, aby mu jeho 
nadšení pro školu a učení vydrželo co nejdéle.

Eliška Štefková

Dne �0. ledna jsme se vydali se synem Vojtíkem k zápisu 
pro následující školní rok 2009/20�0 na ZŠ Salvátor ve 
Valašském Meziříčí. Na  školu,  kterou  již  pátým  rokem 
navštěvuje  jeho  starší  bratr  Tomáš.  Na  školu,  s  jejímž 
zaměřením, ale také s reálným přístupem k žákům stej-
ně jako k nám rodičům, jsme byli doposud moc spoko-
jeni. Na školu, kde jsme měli možnost zakusit ze strany 
pedagogů  vstřícnost,  individuální  přístup  a  výbornou 
spolupráci. Myslím, že můžeme potvrdit, že se v tomto 
duchu nesl také zmíněný zápis. Ba co víc – že nás mile 
překvapil i svou netradiční formou.
Protože byl Vojtík už zkušený předškolák (loňský odklad 
školní  docházky  nás  přivedl  k  zápisu  znovu),  nebyl 
vůbec překvapen, že v ‚uvítací‘ třídě, tak jako loni, malo-
val obrázek. O  to překvapenější  však byl,  když měl do 
další  třídy docestovat koloběžkou. Mírně zaskočen, ale 
s úsměvem dorazil  ke  zmíněné  třídě –  ‚starému hradu‘. 
Zde na něj čekalo spousta dalších úkolů. A stejně tak i 
v další třídě – ‚zoologické zahradě‘. Přestože byl opravdu 
docela viditelně překvapen tím, že většinu těchto úkolů 
neplní v lavici, brzy si na nečekanou formu zvykl a mys-
lím,  že  si  i  pěkně  užil.  A  my  rodiče  jsme  zase  ocenili 
vynalézavost a fantazii, s jakou byly úkoly pro předškolá-
ky připraveny. Moc se nám líbilo, že všechno to tradiční 
rozlišování barev, tvarů, stran, základy přírodovědných 
znalostí a mnoho dalších znalostí, bylo přirozeně a nená-
silně zasazeno vždy do nějaké situace a příběhu. Také to, 
že  se budoucí  školáčci museli  trošku poprat  i  s nečeka-
nou situací, zvolit způsob komunikace (smutný pan kas-
telán hledající klíče), při hledání klíčů  zase prozkoušet 
svoji prostorovou orientaci.

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno, co 
mně přinese tento den. 

Dej,  abych  se  ve  všem úplně odevzdal do Tvé  svaté  vůle; 
každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři. 

Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijí-
mat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve všem 
je Tvá svatá vůle.

Ve všem, co dělám a ve všem, co říkám, veď moje myšlenky a city. 

Ve  všech  neočekávaných  situacích  nedopusť,  abych  zapo-
mněl, že všechno jsi seslal Ty.

Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny, 
abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil. 

Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny 
události v jeho průběhu.

Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.
Amen.

R A N N Í  M O D L I T B A
P O S L E D N Í C H  O P T I N S K ÝC H  S TA R C Ů

Zápis do 1. třídy pohledem rodičů
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Zkrátka tento způsob zápisu se nám opravdu líbil a mys-
lím,  že  děti  nutil  více  přemýšlet,  orientovat  se,  sou-
středit  se,  komunikovat,  ale  přitom  si  stále  ještě  hrát. 
A negativa? Snad jen to, že jeho příprava vyžadovala jistě 
spoustu času a energie, za což obětavým učitelům děku-
jeme. 
S přáním Pokoje  a mnoha  sil do další náročné pedago-
gické práce

Petr a Petra Palátovi

Škola základ života
Pro mnohé z nás byl pátek �0.  ledna 2009 dnem mimo-
řádným. Školáci měli radost, že mají v tento den pololetní 
prázdniny, zato předškoláci naopak statečně kráčeli, aby si 
poprvé vyzkoušeli školní lavice.
Protože  jsem  k  zápisu  do  �.  třídy  na  ZŠ  Salvátor  letos 
doprovázela své třetí dítě, myslela jsem si, že mě už nemá 
co překvapit. Opak byl pravdou.
Chodba i třídy byly krásně a netradičně vyzdobené – škol-
ní atmosféru vystřídalo prostředí lesa, hradu a zoologické 
zahrady. Budoucí prvňáčci předváděli požadované doved-
nosti a znalosti zábavnou formou a mnohdy možná i zapo-
mněli, že  je během tohoto dobrodružného výletu pečlivě 
sledují oči paní učitelky. Ta je celou dobu nejen doprová-
zela, ale také odměňovala pochvalou a na konci i spoustou 
drobných dárků, které připravili žáci školy. 
Jsem přesvědčena o tom, že letošní zápis na naší církevní 
škole byl pěkným zážitkem nejen pro budoucí malé školá-
ky, ale také pro nás, kteří jsme s nimi jejich první školní 
dobrodružství prožívali.

Eva Vránová

Pohled pro misie - vánoční
Děkuji  jménem  ZŠ  Salvátor  a  Papežského  misijního  díla 
Vám všem, kteří jste se před Vánocemi zakoupením pohled-
nice zapojili do akce Pohled pro misie, jehož výtěžek bude 
věnován na potřeby chudých. 
Pohlednice jsme nabízeli ve farních kostelech ve Valašském 
Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a v Choryni. Celkem se 
vybralo 4 750 Kč.
Ještě jednou velice děkujeme za Vaši štědrost. 

Krátká výroční zpráva o misijní práci ZŠ Salvátor
za kalendářní rok 2008

Celoročně
•  sběr použitých poštovních známek
•  sbírka  Brýle  pro  Afriku  -  dioptrické  i  sluneční  brýle 
  zasílané do Kláštera Pražského Jezulátka:
poslali  jsme  šest  krabic  s  roztříděnými  brýlemi  a  skly  po 
přibližně �50-250 kusech

•  adopce  na  dálku:  Mary  Sheela  z  Indie  –  pravidelnou  
  každoroční částku 5 000,- Kč jsme získali:
-  z  peněžitých  darů  rodičů,  dětí  a  přátel  školy  určenými  
  přímo k tomuto účelu (v průběhu roku)
-  z výtěžku sběru citronové a pomerančové kůry (od ledna  
  do dubna)
-  z výtěžku za sběr starého papíru (listopad – prosinec)

Jednorázové akce pro Papežské misijní dílo
zasláno:
Misijní koláč (doba postní)  �2 200 Kč
Misijní kalendář (říjen – listopad)  2� 500 Kč
Pohled pro misie – vánoční (prosinec)  4 750 Kč

Všem Vám, kteří jste jakoukoli z těchto akcí podpořili, jmé-
nem všech, ke kterým pomoc směřovala, srdečně děkujeme. 

Misijní koláč 2009
V neděli �. �. 2009 v rámci Papežského misijního díla pro-
běhne již tradičně akce „Misijní koláč.“
Obracíme  se  na  Vás  s  prosbou  o  pomoc.  Pokud  můžete 
napéct  a  donést  něco  sladkého  v  sobotu  28.  února  2009 
od �5.00 do �6.00 hodin na  faru ve Valašském Meziříčí, 
velmi nám to pomůže.
Balíčky se budou prodávat po každé mši svaté �. března 2009 
u dveří farního kostela.
Předem všem velmi děkujeme. 

Za koordinátory misijní práce ZŠ Salvátor

Karolína Kramolišová

Biřmování, přijímání a jiné vzpomínání
V naší  farnosti proběhlo v posledních  létech mnoho krás-
ných  akcí,  které  byly  zvěčněny  nejen  na  fotografiích,  ale 
i na filmech. Je příjemné si občas něco pustit a zavzpomínat 
si.  Přiznám  se,  že  jsem  často  různá  videa  a  DVD  přiob-
jednal pro případné další  zájemce. Věřím,  že  s  léty může 
hodnota některých takto zachycených událostí stoupat. Co 
všechno  se  ještě  našlo?  Svaté  přijímání  z  uplynulých  let, 
primice  Petra  Masaříka  a  hlavně  loňské  biřmování.  Byla 
to  krásná  slavnost.  O.  biskup  Josef  měl  vynikající  kázání 
a protože jsem zapomněl objednat fotografa, objednal jsem 
pro každého biřmovance jedno DVD. Zapomněl jsem však, 
že mezi biřmovanci jsou sourozenci a že některé biřmovan-
ce po biřmování nikdy neuvidím, a tudíž si zmíněné DVD 
již nevyzvednou. Všechny zmíněné nosiče (DVD i videoka-
zety) dám do krabice, která bude v knihovně na faře. Tam 
si je můžete rozebrat za symbolickou cenu řekněme 20 Kč. 
‚Dvacku‘ vhodíte do kterékoli nedělní sbírky, a tak přispěje-
te na potřeby a opravy našeho kostela. 

o. Pavel 

Misijní činnost
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Kelč
�. Tomáš Perutka  5886 Kč
2. Alžběta Pastrnková  60�0 Kč
�. Jiří Hlavica  �0 4�� Kč
4. Terezie Hlavicová  �� ��5 Kč
5. Dorota Hlavicová  8�68 Kč

Komárovice
�. Marcela Plesníková  6400 Kč

Lhota u Kelče
�. Lucie Vaníčková  5269 Kč

Němetice
�. Marie Kettnerová  50�0 Kč

Kladeruby
�. Lucie Škařupová  7560 Kč
2. Anna Kopřivová  6�40 Kč

Podolí
�. Irena Kundrátová  4�8� Kč 

Milí čtenáři,
fotografie z TKS 2009 jsou na webu 
www.valmez.charita.cz/fotoalbum/ 

Ještě jednou všem dárcům i skupinkám 
srdečně děkujeme za pomoc při konání 
dobrého díla.

Petr Liška

Charita informuje 
Valašské Meziříčí
�. Pavel Stefan  4��9 Kč
2. Ludmila Mařicová  9449 Kč
�. Jan Baričiak  8�85 Kč
4. Barbora Denková  8866 Kč
5. Anna Hrabovská  7�76 Kč
6. Antonín Stodůlka  2690 Kč
7. Ludmila Tvarůžková  7�02 Kč
8. Radka Pobořilová  8085 Kč
9. Pavel Kotrady  �8�� Kč
�0. Alena Vráželová  4498 Kč
��. Jaroslav Pavela  5772 Kč
�2. Jarmila Stodůlková  427� Kč
��. Lenka Pavlicová  2�8� Kč
�4. Ludmila Vajglová  7250 Kč
�5. Hana Sulovská  ���� Kč
�6. Lenka Husáková  6�65 Kč
�7. Anna Husáková  5927 Kč
�8. Radim Pospíšil  7820 Kč
�9. Eva Fojtíková  52�� Kč

20. Radek Chovanec  �0 984 Kč
2�. Jaroslav Kořístka  6299 Kč
22. Ladislav Haiker  7027 Kč
2�. Jan Gilar (Mštenovice)  4�46 Kč
24. Darina Gilarová  �908 Kč
25. Kristýna Gilarová  �� 464 Kč
26. Naděžda Gilarová  528� Kč
27. Jana Mikušková  �7 8�8 Kč
28. Zdena Krupičková  9��6 Kč
29. Klára Hlavicová  56�� Kč
�0. Veronika Jedelská  �474 Kč
��. Petr Palát  2640 Kč
�2. Jiří Hovorka  4769 Kč
��. Irena Ševčíková  5�9� Kč
�4. Ludmila Žnivová  �4 224 Kč
�5. Anna Pavelková  527� Kč
�6. Zdislava Odstrčilová  4860 Kč
�7. Michal Tureček  4�90 Kč
�8. Josef Vojtášek  �2 �02 Kč
�9. Stanislav Trusina  �0 044 Kč

40. Marie Černochová  4676 Kč
4�. Norbert Škorňa  47�0 Kč
42. Beáta Bothová  �780 Kč
4�. Aneta Hilserová  4286 Kč
44. Michal Perutka  6568 Kč
45. Alena Málková  75�2 Kč
46. Barbora Vančurová  57�9 Kč
47. Alena Janyšková  ���4 Kč
48. Ludmila Baruchová  �0 �22 Kč
49. Lucie Bartoňová  �742 Kč
50. Olga Pernická  �9�0 Kč
5�. Pavla Bednáriková  5224 Kč
52. Alois Folvarčný  50�2 Kč
5�. Pavel Kutálek  ��40 Kč
54. Lukáš Pavlůsek  4020 Kč
55. Věra Ulrichová  2�80 Kč
56. Anděla Pobořilová  47�9 Kč
57. Helena Skopalová  450� Kč
58. Bohuslav Ulrych  275� Kč 

PODROBNÉ VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009

Police
�. Miroslav Kašík  4440 Kč
2. Marie Černochová  4760 Kč
�. Antonie Foltýnková  �260 Kč

Kunovice
�. Anna Hrušková  5420 Kč
2. Marie Hrušková  4760 Kč
�. Alena Hrušková  2865 Kč
4. Iveta Fabíková  2075 Kč
5. Zdeňka Černochová  5�60 Kč

Loučka
�. Jarmila Čajanová  55�6 Kč
2. Marie Kundrátová  5565 Kč
�. Karolína Kundrátová  �664 Kč
4. Miroslava Stříteská  4�72 Kč

Choryně
�. Lucie Černochová  �506 Kč
2. Vladimír Grygařík  �295 Kč
�. Petr Sedlář  �2�� Kč
4. Vladimír Poláček  4506 Kč 

Lešná
�. Ludmila Davidová  �440 Kč
2. Jaromír Remeš  ��50 Kč
�. Helena Hegarová  ��50 Kč
4. Lucie Hegarová  ���5 Kč
5. Zdeňka Holíková  2220 Kč
6. Stanislav Kovařčík  2070 Kč

Lhotka nad Bečvou
�. Alena Kološová  2457 Kč
2. Radomíra Petrů  2290 Kč
�. Milan Kološ  �640 Kč

Perná
�. Marie Skýpalová  �467 Kč
2. Ludmila Holeňová  2877 Kč

Příluky
�. Milada Podzemná  �447 Kč + �0 U$
2. Radomíra Čaputová  ��75 Kč

Vysoká
�. Ludmila Čaputová  2672 Kč
2. Olga Jiříčková  2590 Kč

Jasenice
�. Zdeňka Pavelková  4��7 Kč
2. Helena Večeřová  �527 Kč
�. Lenka Plešková  2570 Kč 

Branky
�. Milena Včelaříková  4�79 Kč
2. Věra Moslerová  498� Kč 
�. Pavla Sedláčková  ��7� Kč
4. Jana Kučná  470� Kč

Lhota u Choryně
�. Renata Pernická  �7�0 Kč
2. Jana Hadašová  �780 Kč
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�)  Např. Lešná - elektrika kostel, nájem kanceláře, vodné,  
  plyn,  ostraha  kostela,  spořitelní  a  poštovní  poplatky,  
  kancelářské potřeby, halogenové zářivky
  Valašské Meziříčí  -  elektrická  energie,  plyn,  telefon,  
  vodné,  stočné, poplatky za komunální odpad, ostraha 
  kostela,  tisk Života  farností, misijní a  liturgické  texty,  
  poštovní  a  spořitelní  poplatky,  kancelářské  potřeby, 
  čistící a úklidové prostředky, nájem za nástěnku ČD
2)  Lešná - stavební opravy a statické zajištění kaple, oprava  
  dešťových svodů na kostele
  Valašské Meziříčí - generální oprava varhan - �. etapa,  
  restaurování vitrážového okna na kostele
�)  Lešná - oprava a natření brány ke kostelu
  Valašské Meziříčí  -  nátěr  dveří  a  vrat  na  faře,  oprava 
  dešťových svodů na kapli v Hrachovci, oprava kopírky,  
  oprava  věžních  hodin,  oprava  EZS,  drobné  stavební 
  a údržbářské opravy na faře (materiál)
4)  Svatopetrský  haléř,  Svatá  Země,  bohoslovci,  církevní  
  školství, misie, Arcidiecézní charita, na potřeby diecéze:  
  Lešná �� �00 Kč Valašské Meziříčí �42 900 Kč

Farnost Lešná Valašské Meziříčí

Nájemné 143,00 Kč 9 643,00 Kč

Sbírky 235 681,00 Kč 1 885 432,50 Kč

Dary fyzických a právnických osob 0,00 Kč 158 200,00 Kč

Úroky z vedení běžného účtu 80,99 Kč 239,56 Kč

Příspěvek obecní - MěÚ Valašské Meziříčí 0,00 Kč 400 000,00 Kč

Příspěvek z kraje 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Příspěvek z Ministerstva kultury 70 000,00 Kč 0,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2007 63 526,18 Kč 235 841,83 Kč

Příjmy celkem 399 431,17 Kč 2 689 356,89 Kč

Bohoslužebné výdaje 10 585,00 Kč 67 041,00 Kč

Režijní výdaje 1) 56 602,30 Kč 564 003,78 Kč

Opravy památek 2) 188 724,50 Kč 413 705,00 Kč

Opravy ostatní 3) 10 597,00 Kč 37 749,00 Kč

Odeslané sbírky 4) 35 977,00 Kč 440 549,00 Kč

Dary a charitativní výdaje 5) 8 546,00 Kč 344 895,00 Kč

Daň z nemovitostí 94,00 Kč 1 729,00 Kč

Nákup dlouhodobého majetku 6) 0,00 Kč 139 309,20 Kč

Ostatní výdaje 7) 16 945,00 Kč 196 577,10 Kč

Výdaje celkem 328 070,80 Kč 2 205 558,39 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů 71 360,37 Kč 483 798,50 Kč

Přehled hospodaření za rok 2008

5)  Lešná  -  na  opravu  kostela  pro  farnost  Jakubovice, 
  na Bible pro africké země
  Valašské Meziříčí  -  sbírka  pro  Citadelu,  pro  Charitu 
  Valašské Meziříčí, pro ZŠ Salvátor, na azylový dům, sbírka  
  pro farnost Jakubovice, darování Pražského Jezulátka pro  
  ZŠ Salvátor,  sbírka na Bible pro  africké  země, knihy pro 
  ZŠ Salvátor a Charitu
6)  Dostavba sociálního zázemí
7)  Např.  Lešná  -  odměny  pro  děti,  autobus  (na  filmové 
  představení,  na  koncert),  katechetické  pomůcky, 
  liturgické knihy, pohoštění při �. svatém přijímání
  Valašské Meziříčí - pastorační a katechetické pomůcky, 
  liturgické knihy, učebnice do náboženství, odměny pro  
  děti  (adventní  soutěž,  biblická  soutěž,  mikulášská 
  nadílka, obrázky pro děti), nábytková stěna do učebny, 
  ozvučení  hřbitovní  kaple,  pohoštění  (při  kněžské 
  konferenci,  setkání  jáhnů,  zpovědních  dnech, 
  biřmování),  filmové  představení  pro  děti,  autobusová  
  doprava dětí – ZŠ Salvátor, občerstvení pro děti – roráty,  
  knihy do farní knihovny

Úkony / Farnost Lešná Valašské Meziříčí
Křty 10 61
Sňatky 3 13
Pohřby do země 11 67
Pohřby – kremace 2 43

Úkony duchovní správy za rok 2008



Život  f a rnos t í  č í s lo  2 ,  ročn í k X V I
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 0� Valašské Meziříčí, redakce: Mgr. P. Pavel Stefan, Ing. Hynek Vančura, Mgr. Jiří Dřímal. 

Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf.vm@abidesign.cz anebo osobně odevzdejte na faře.
Toto číslo vychází 22. února 2009.

http://zivotfarnosti.hyperlink.cz

MEDŽUGORJE 2009

Křest přijali
Valašské Meziříčí
Šimon Hrabovský

Valašské Meziříčí
Václav Podzemný *2. 8. �92� †�8. �. 2009, Šafaříkova 46�
Ludmila Bačová *�2. 7. �924 †20. �. 2009, Dolní Bečva 56�
Jindřiška Drábková *28. 5. �926 †2� .�. 2009, Poličná �52
Jozef Modlák *27. 8. �945 †22. �. 2009, U kasáren 958
Věra Bechná *9. 2. �9�9 †24. �. 2009, Tolstého 987

Na konec své pozemské cesty došli

Přečtení posledního, troufám si říci monotematicky zamě-
řeného, Života farností mě vedlo k zamyšlení nad článkem 
Václava  Dřímala  „Co  a  komu  vadí  na  neokatechumená-
tu“.  Domnívám  se,  že  smyslem  bylo  poukázat  na  to,  co 
v naší farnosti rozmach tohoto hnutí přináší, a zprostřed-
kovat  pohled  ‚druhé  strany‘.  Musím  přiznat,  že  jsem  se 
s  jeho  textem  ztotožnila  a  rozhodně  jsem  ho  nevnímala 
jako obžalobu neokatechumenátu ani jeho členů. A přesto 
se ze strany jeho příznivců objevila tak silná potřeba toto 
hnutí obhájit. Ale proč, a proti komu, ptám se? Bohužel 
jsem však v této vlně obrany nenalezla odpovědi na otázky, 
které Václav Dřímal položil a které možná trápí více  far-
níků, než se na první pohled zdá. A tak si říkám, že není 
pozdě, že dialogu se stále učíme, dialogu, který znamená 
komunikaci s respektem vůči druhé straně, dialogu, který 
usiluje o společné hledání a objevování. Neokatechumenát 
nesporně přináší svým členům mnoho dobrého, to nikdo 
nezpochybňuje. Prosím, nezpochybňujte  tedy ani možná 
úskalí, která Václav Dřímal ve svém článku naznačil, buď-
te k nám, kteří nejsme členy tohoto hnutí, tolerantní a sho-
vívaví a pomozte nám najít odpověď. 

Naďa Gilarová

Podnět k zamyšlení
Pozvání  pro  všechny  mladé  z  naší  farnosti  a  okolí  na 
MEZINÁRODNÍ MODLITEBNÍ FESTIVAL V MEDŽUGORJI
Setkání proběhne v termínu od 29. 7. do 7. 8. 2009.

Co ti tato akce nabízí?

• nevšední chvíle, prožité s partou mladých
• řádění na Jadranu
• kouzelnou atmosféru stanování a táboření
• novou zkušenost s prožíváním víry

Doprava: autobusem, se zastávkami - � den u moře při 
cestě tam i zpět

Možnost ubytování:
vlastní stan    2 EUR/noc (doporučujeme)
apartmá    9 EUR/noc

Cena za dopravu autobusem: 2 �00 Kč

Cestou nás bude doprovázet O. František Urban, který 
přijal naše pozvání.

Bližší informace sdělí:  Jindřich Vrána    606 724 928
      Lojza Folvarčný   776 �8� �54

Termín přihlášek + záloha � 000 Kč do 28. února 2009

UPOZORNĚNÍ
Pro  velký  zájem  jsou  objednány  dva  autobusy.  Místa 
i přesto rychle ubývají. Pamatuj na jedno, že kdo zaváhá, 
nejede.

Jindráč

Tak už se nám to blíží
Nestačíme  se  ani  otočit  a  už  je  tu  léto  a  s  ním přichá-
zí mimo  jiné  i  nejkrásnější  chvíle  v  roce. Především  ti 
školou  povinní  jistě  vědí,  že  mluvím  o  prázdninách. 
Na  přelomu  července  a  sprna  se  mladí  z  naší  farnosti 
vydávají na pouť k Panně Marii do Medžugorie. Atmo-
sféra,  která  vládne  na  tomto  překrásném  místě,  nelze 
popsat pár větami. To se musí zažít! Já se letos vydávám 
do  ‚Medžu‘ už po třetí a musím přiznat, že už nyní  se 
nesmírně  těším.  Na  úžasné  lidičky,  které  tam  potkám, 
na  nové  a  nezapomenutelné  zážitky  a  na  dary  Ducha 
Svatého, jimiž se zde opravdu nešetří. Miluji toto místo 
a pevně věřím, že si jej zamilujete i vy.

S pozdravy a s nadšením

Vaše Verunka

Václav Vaško: Dům na skále � - Církev zkoušená
Václav Vaško: Dům na skále � - Církev vězněná
Tomáš Halík: Dotkni se ran
Jaro Křivohlavý: Dvě lásky
Gary Thomas: Posvátné stezky
Maggie Callananová - Patricia Kelleyová: Poslední dary
Giuseppe Fiorini Morisoni: Svatý František z Pauly
Peter Hahne: Konec legrace-Německo na kolenou! A co my?
Sam Heller: Stezka ve skalách
Jiří Skoblík: Morálka v dialogu
Larry Crabb: Rozbité sny
Philippe Madre: Uzdravení a exrocismy
Anselm Grün: Jak znovu najít radost
John Eldredge: Cestou touhy
Sharon Jaynesová: V krajině ženských snů

N o v é  k n i h y  v e  f a r n í  k n i h o v n ě


