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Rok biřmování začal adventem a otec arcibiskup nám k němu 
poslal pastýřský list. Možná někdo řekne: už ani nevím, o čem 
to bylo. Dnes bych chtěl tedy z tohoto listu připomenout tři 
věci.

1. Denní úryvek evangelia
Biřmovancům říkám: Pokud můžete, najděte si osamělé místo, 
zavřete se do pokoje, koupelny, na půdu nebo jinam, vezměte 
si do ruky Nový zákon a pak prožijte 15 minut s Ježíšem. Je-li 
pro vás čtvrthodinka moc, tak ať je to aspoň 10 nebo 5 minut 
pro Ježíše. Nebo alespoň jedna kapitola evangelia, či jeden 
odstavec anebo … aspoň jeden verš.

Mladí se pak smějí, že mi z toho moc nezbylo, podobně jako 
z jejich předsevzetí. Věřte ale, že i jediný verš, který si každý 
den přečteme, případně naučíme zpaměti, může změnit náš 
den, naše srdce i náš život. Dnes máme také k dispozici Nový 
zákon audio na CD i v MP3 formátu. Když tě ruší okolí, vezmi 
do ruky mobil, nasaď si sluchátka a poslouchej evangelium, 
jak ho čtou přední herci. Anebo využij bibli v mobilu. Napří-
klad bibleserver.com. Můžeš číst v autobuse, v čekárně i ve 
vlaku. Tato bible slouží zároveň jako konkordance. To zna-
mená, že si během několika vteřin vyhledáte všechna místa 
v Bibli např. o lásce a můžete si je postupně přečíst. Nezapo-
meňte tedy: Čtvrthodinka pro Ježíše! Nebo si zapamatujte 
slova dítěte, která zaslechl hledající filosof Augustin: „Vezmi 
a čti, vezmi a čti, vezmi a čti!!!“ pokračování na straně 3

Rok biřmování
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Ve středu 25. ledna se dožil 
80 let trvalý jáhen žijící v naší 
farnosti - František Kuben-
ka. Jménem farnosti mu přeji 
do dalších let Boží požehnání, 
zdraví a spokojenost.

Při příležitosti tohoto jubile jsem Františkovi položil několik otá-
zek.

1. Odkud pocházíš a jak ses dostal do Valašského Meziříčí?
Pocházím ze Třebovic ve Slezsku, dnes Ostrava-Třebovice. Tam 
jsem se 25. 1. 1932 narodil a 31. 1. 1932 jsem byl pokřtěn v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Byli jsme tři sourozenci. V r. 1933 nám zemřel tatínek a mamin-
ka se musela o nás postarat, ale nestačila nás uživit. Mě si vzali 
prarodiče a během 2. světové války jsem s nimi bydlel v Bystřici 
pod Hostýnem. V roce 1945 jsem se vrátil domů do Třebovic, 
v Ostravě jsem maturoval na Klasickém gymnasiu a později dál-
kově ukončil studium na VŠCT Praha. Pracoval jsem v Urxových 
závodech (chemie) a po vybudování nového podniku ve Valaš-
ském Meziříčí (dnes DEZA ), jsem zde v 1967 nastoupil a od té 
doby bydlíme ve Valašském Meziříčí.

2. Kdy Tě napadlo, že by ses mohl stát jáhnem a jak probíhala 
příprava na jáhenskou službu?
Cesta k jáhenské službě byla poněkud zdlouhavá. V roce 1975 
mi P. Jan Bittner nabídl možnost získat teologické vzdělání. Sou-
hlasil jsem. Přes P. Václava Filipce jsem se dostal k Dr. Josefu 

Blahopřejeme
trvalému jáhnu
Františku
Kubenkovi

Zvěřinovi. Předem jsem byl informován, do čeho jdu, a jaká rizi-
ka jsou s tím spojena.
Semináře se konaly porůznu, v rodinách, na chalupách, mnoho 
jich za ta léta bylo i u nás doma. Jádrem přednášek Dr. Zvěřiny 
byla dogmatická teologie – TEOLOGIE AGAPÉ. Kromě Dr. Zvěři-
ny za námi dojížděli i jiní učitelé, např. Dr. Oto Mádr, Dr. Antonín 
Huvar, Dr. František Polášek a jiní. Obohacením byla také spolu-
práce s jinými školami.
K myšlence, že bych se mohl stát jáhnem, mě přivedl můj zpo-
vědník O. Václav Filipec. Svěřil jsem se s tím manželce – souhla-
sila. Pak jsem požádal Mons. Františka Vaňáka o jáhenské svě-
cení a 21. 6. 1991 jsem spolu se třemi dalšími kandidáty přijal 
z rukou tehdy ještě biskupa Jana Graubnera jáhenské svěcení. 
Bylo to v kostele ve Vsetíně.

3. Proč jsi působil jako jáhen v Rožnově a jak se Ti tam líbila 
Tvá služba?
Po jáhenském svěcení bylo domluveno s otcem biskupem Ja-
nem Graubnerem, že budu sloužit v Rožnově – vzhledem k tomu, 
že ve Valašském Meziříčí jeden jáhen už je. Otec František Pe-
trík mi velmi pomohl v mých začátcích, dodnes jsem mu za to 
vděčný. On mě uvedl nejen do kostela, ale i mezi lidi. I spoluprá-
ce s dalšími kněžími byla velmi dobrá. Rád se ve vzpomínkách 
vracím do Rožnova a dodnes tam mám mnoho přátel (a když se 
mi moc stýská po Rožnově, koupím si rožnovský salám…)

4. Co Tě přivedlo do Neokatechumenátního společenství a co 
pro Tebe Neokatechumenát znamená?
Poprvé jsem se setkal s Neokatechumenátem při katechezích 
prvního společenství, ale protože jsem měl v té době v Rožnově 
ještě dvě biblická společenství po večerech – nestíhal jsem to. 
Podruhé mě jednou po mši svaté osobně pozval O. Pavel – a já 
i manželka jsme šli – to bylo před 16 lety.
Je to cesta k Bohu, cesta, prožívaná ve společenství v duchu 
Božího slova a prožívané liturgie.
Učit se žít ve společenství i přes různost povah, názorů i věku.
Číst Boží slovo ve společenství, rozjímat o něm, žít Božím slo-
vem.
Ve společenství bratří, sester a také dětí prožívat Eucharistii, 
i ostatní liturgické slavnosti.
Neokatechumenát pro mě znamená dozrávání ve víře, úsilí 
o růst v pokoře, dělat to, co Bůh konkrétně dnes po mě chce.

5. Jak se cítíš v 80 letech?
Jako vždy: „Nepřetržitě dobře“ – ale občas se tam vloudí malá 
chybička, abych si nemyslel, že už jsem na kraji v ráji.
Kdy jsem se zadíval pozorně na číslo 80, až tehdy mi došlo, že 
osmička jsou vlastně dvě nuly nad sebou a za ní stojí ještě jed-
na velká nula. Tři nuly = jeden osmdesátník. To je další důvod 
k pokoře. A pak mi toto číslo 80 sdělilo, že 80 let života je pro 
mě velký dar Boží lásky a Božího milosrdenství. A to je důvod 
proč Boha chválit za všechno, co mi dal, a neustále mu za vše 
děkovat.

-rozhovor připravil o. Pavel-

Blahopřejeme
otci biskupovi
Josefu Hrdličkovi
19. ledna se dožil 70 let po-
mocný biskup Olomoucké ar-
cidiecéze Mons. Josef Hrdlička.
Otče biskupe, také naše farnost 
se připojuje ke všem gratulan-
tům a přejeme Vám do dalších 
let života, abyste nadále rozdá-
val z bohatsví Božích darů, kte-
rými Vás Pán obdaroval, a jak 
věříme, ještě obdaruje. Záro-

veň děkujeme za všechny nádherné slavnosti, které jsme v naší 
farnosti společně prožili, za vše, co jste udělal pro biřmovance, 
pro naši církevní školu a v neposlední řadě i pro společenství 
Neokatechumenátu v dobách nelehkých začátků.
Ujišťujeme Vás, že se za Vás budeme modlit a těšíme se na další 
biřmování, případně jiné slavnosti v naší farnosti.

-o. Pavel-

Fotka na titulní straně
V roce 2008 se uskutečnila pouť naší farnosti do Svaté země. Vr-
cholem pouti byla slavnost Seslání Ducha Svatého v Jeruzalémě. 
Fotografie holubice na titulní straně byla pořízena 18. května 
2008 v Cesareji Přímořské první den této pouti.

-o. Pavel-
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pokračování ze strany 1
2. Modlitba křestních a biřmovacích kmotrů
Ruku na srdce! I na to zapomínáme. Někdy váháme, jestli 
máme přijmout poslání kmotra ať už při křtu, či při biřmování. 
Bojíme se, že náš svěřenec neobstojí na cestě víry. Kdybychom 
se však „jenom“ za naše kmotřence modlili, a to pravidelně a 
vytrvale, věřím, že by nejen neztratili víru, ale že by mnozí ob-
jevili a přijali kněžské, či řeholní povolání.

3. Setkání bývalých biřmovanců
Otec arcibiskup si přeje, aby se ve farnostech setkali biřmo-
vanci uplynulých let. Možná bude farníky zajímat statisti-
ka biřmování. Po dlouhé době bylo biřmování v roce 1970. 
Biřmovanců bylo 933! O rok později bylo biřmovanců 804 a 
v roce 1979 385. Ve všech třech případech biřmoval biskup Jo-
sef Vrana. Další biřmování bylo až za mého předchůdce P. Jana 
Valenty v roce 1991. Biřmovanců bylo 55. A teď již přehledná 
tabulka biřmování, které jsem sám zažil. 

Rok Počet biřmovaných Biřmoval
1995 119 biskup Hrdlička
1996 61 arcibiskup Graubner
1997 75 biskup Hrdlička

Rok Počet biřmovaných Biřmoval
1999 52 biskup Hrdlička
2002 67 arcibiskup Graubner
2004 34 biskup Hrdlička

Rok Počet biřmovaných Biřmoval
2006 64 arcibiskup Graubner
2008 66 biskup Hrdlička
2010 53 biskup Hrdlička

Celkem tedy proběhlo biřmování v létech 1995 až 2010 devět-
krát. Třikrát biřmoval arcibiskup Jan Graubner, šestkrát biskup 
Josef Hrdlička. Biřmovanců bylo celkem 646. S těmi bych se 
chtěl postupně setkat, jak si přeje o. arcibiskup.
První parta bude z roku 1995 a setkáme se v kostele 10. února 
2012 po večerní mši svaté a to v 18.30 hodin. Setkání bude 
asi hodinu. Protože není v našich technických a finančních 
možnostech všechny obeslat pozvánkou, vychází v tomto čís-
le Života farností seznam biřmovanců z roku 1995. Někteří si 
to sami přečtou, jiné musíte vyhledat a pozvat mým jménem. 
Chtěl bych si z každé skupiny udělat přehled:

a) Kolik osob přišlo na setkání
b) Kolik se omluvilo
c) Kolik je nezvěstných

S těmi, kdo se omluví, naváži ještě písemný či elektronický 
kontakt. Proto bych potřeboval jejich adresy.
Moc se na setkání těším, o to víc, že právě 10. února 2012 
budu slavit 27. výročí svého biřmování. To bude hukot! Duch 
Svatý nás určitě navštíví a obnoví.

-o. Pavel-

Seznam biřmovanců z roku 1995
Josef Soškola Pavlína Krupková Rostislav Skýpala
Marika Ilková Dana Pobucká Jana Konvičná
Irena Ševčíková Dalibor Denk František Lev
Jaromír Šimčík Jitka Chumchalová Radek Martinát
Magda Riedlová Helena Vašutová Ludmila Dočkálková
Lenka Bačová František Kubík Vlastimil Sláma
Josef Žniva Jitka Bártková Radek Zavičák
Jindřich Matějka Robert Vašek Petra Horná
Radmila Kubějová Tomáš Kutálek Petra Stolařová
Lenka Beinsteinová David Dřevojánek Jana Červenková
Ladislav Ordelt Kateřina Tvrdoňová Jiří Mohleník
Šárka Furmánková Petr Masařík Eva Mařicová
Iva Kašíková Vladimíra Hrušková Marek Kotrady
Hana Trusinová Jiří Lipový Eliška Ďaďová
Irena Ďaďová Ilona Švidrová Petra Švidrová
Jaroslava Poláchová Marie Horáková Ladislav Polách
Jana Pavlátová Jitka Vaculínová Irena Jamborová
Eva Vaculínová Ivana Gutová Alena Polanská
Eva Marušáková Radek Marušák Martin Polanský
Radka Vaiglová Alois Slovák Jaroslav Pelc
Kateřina Pelcová Markéta Perutková Olga Perutková
Monika Trusinová Jana Trusinová Radim Pospíšil
Pavlína Pospíšilová Anna Pospíšilová Marek Konvičný
Petra Zimáková Petr Palát Hana Houbová
Irena Smětáková Alois Folvarčný Marie Folvarčná
Radomíra Machalová Magdalena Onderková Petra Onderková
Ludmila Burdová Ladislav Marek Sylvie Marková
Zuzana Adamcová Petra Adamcová Pavla Trefilová 
Veronika Coufalová Ladislav Směták Kateřina Přikrylová
Ludmila Černochová Michal Perutka Petr Čtvrtníček
Zdeňka Čtvrtníčková Jiřina Polanská Jaroslav Chramosta
Jana Bauerová Pavel Žlebek Rudolf Gut
Veronika Gutová Martin Bártek Miroslava Palátová
Anna Palátová Věra Maliňáková Marta Slováková
Richard Šimčík Pavla Holčáková Hana Janýšková
Michaela Palyzová Radoslav Pisklák Václav Štěpančík
Helena Pavelková Václav Meruňka Eva Meruňková
Marcela Chlevišťanová Marie Goláňová Tomáš Mikula
Petr Mikula Lenka Kublová Petra Zuzaňáková
Marie Dobiášová Jaroslava Jurková

Nový Život (farností)
Každá doba má svoje výhody i nevýhody, radosti i problémy. 
Osobně jsem rád, že žiji v době, která prožila nejvíce změn v ob-
lasti vědy, techniky a komunikace. Ještě v době mého dětství 
bylo vysílání v televizi černobílé a jednou nebo dvakrát týdně. Tu 
a tam měl někdo pevnou linku telefonu. Fotilo se na černobílé 
filmy a pak si ten, kdo si pořídil těsnění na dveře do koupelny, 
přístroj zvaný zvětšovák, chemikálie pod názvem vývojka a usta-
lovač, mohl v této provizorní temné komoře vyvolávat černobílé 
fotky. Je to skoro úsměvné až legrační. Sám jsem to zažil v tem-
né fotokomoře u tatínka v práci (tatínek pracoval v elektrárně 
a přístup do fotokomory mi zařídil) a o prázdninách v koupelně 
u strejdy. Přesto měl tento způsob výroby fotek svoje kouzlo. 
Mohl jsem si zvolit velikost fotografie, výřezu a dobu osvícení 
fotopapíru. Čistý papír jsem vložil do vývojky a zažil zázrak, když 
se obraz začal zjevovat. Pak bylo třeba fotku vykoupat ve vodě, v 
ustalovači a v jakémsi mléku, které zajistilo lesk za pomoci elek-
trické žehličky-sušičky. Komplikované, ale zábavné a především 
tvůrčí. Vše se změnilo s příchodem barevné fotografie. To už mě 
nebavilo. Od vyfotografování objektu do chvíle, kdy jste uviděli 
fotografii barevně víceméně podařenou, uplynula dlouhá doba a 
také to nebyla levná záležitost. Z technického hlediska totiž ne-
bylo téměř možné, aby si někdo vyráběl barevné fotografie sám.
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Možná si teď dokážete představit, s jakou radostí jsem přivítal 
možností digitálního fotoaparátu. Po létech jsem opět začal fo-
tit, upravovat a tisknout fotografie. Digitální fotoaparát a počítač 
nám dává neskutečné možnosti. Podobný pokrok zaznamenal 
tisk. Kdysi dávno se přepisovaly knihy ručně. Velmi významným 
okamžikem lidských dějin byl vynález knihtisku. Cyklostyl později 
umožnil tisk samizdatu. V kněžském semináři jsme si mohli tisk-
nout skripta a jiné knihy. Pochopitelně jen povolené tituly a v pře-
dem schváleném počtu. Dnes máme svobodu, počítače, kopírky 
a menší tiskárny schopné tisknout ve vynikající kvalitě. Praktický 
každý si může vydávat svůj časopis v tištěné nebo elektronické 
podobě na internetu! (Co by za to daly Rychlé šípy! Vzpomeňte, 
jak tito chlapci ručně opisovali pět kusů časopisu Tam-tam, který 
pak šel z ruky do ruky celou Druhou stranou…)
Tento vývoj má však i nevýhody. Můžeš tisknout, psát… Otázkou 
je, kdo si to přečte? Jak se to dostane k lidem? V záplavě filmů, 
časopisů, novin, knih, internetových stránek, rozhlasových a te-
levizních stanic se málokdo orientuje. Nemůžeme všechno vidět, 
přečíst, porovnat, sledovat dokonce ani ve svém oboru. Z toho-
to pohledu už skončil zlatý věk filmu, televize a tisku. Čím větší 
možností a nabídka, tím menší sledovanost. Nebylo výjimkou, že 
některou českou komedii viděl za totality hned po premiéře víc 
než milion diváků, zbytek to viděl za půl roku v televizi. O tom se 
může dnešním tvůrcům jen zdát. Dříve skupinu Beatles či ABBA 
znal každý. Dnes někdo prodá 2 miliony desek a vy ani nevíte, že 
existuje. Situaci v zemi kontroloval jeden televizní program, dnes 
veřejnoprávní televize zajímá málokoho.
Proč o tom píšu? Teď to přijde! Hned to vysvětlím. Můžeme vydá-
vat Život farností barevně! O tom, co se děje, se přesvědčíte i na 
fotkách! Brzy už budete také v novinách. To až vás někde nená-
padně vyfotím. A navíc, vydáváme Život farností v nákladu 1100 
výtisků! To na dnešní poměry není málo! Možná, že náklad ještě 
trochu stoupne. Věřím, že nám čtenáři zachovají přízeň. Chci vás 
upřímně povzbudit, abyste četli náš časopis. Kdybyste jen věděli, 
co mě někdy stojí, než napíšu nějaký článek. (Hrozně nerad píšu). 
Pak přijdu někam na návštěvu, bavíme se a já řeknu: „O tom jsem 
přece psal v Životě farností!“ Mnozí pak ztichnou a s omluvou 
přiznávají, že to (ještě) nečetli. Anebo někteří mladí z farnosti 
přiznávají bez mučení: „Čteme jenom, kdo zemřel.“ Já pak, abych 
zvýšil zájem o nové číslo, musím oznámit: „Novýýýý Život far-
nostíííí! 40 mrtvýýých! Někteří pohřbenííí, někteří nééé….!“ Teď 
už bez legrace. Budu se snažit, aby Život farností byl pestrý, aby 
v něm bylo jen to, co se děje ve farnostech. A pokud možno, co 
nejméně „vycpávek“, to znamená článků, které zaplňují prázdné 
místo a skoro nikdo je nečte.
Nakonec několik důležitých informací: 
Dosud byla výrobní cena jednobarevného výtisku ŽF 3,70 Kč. 
Cena současného, napůl barevného výtisku, bude 5,30 Kč. Po-
kud chcete přispět na tisk a výrobu Života farností dobrovolným 
darem, můžete tak učinit, buď do pokladničky u novin, nebo do 
běžné nedělní sbírky. Pán Bůh zaplať! Časopis bude vydávat fir-
ma Grafia nova, která vydává i Rožnovský farní zpravodaj a navíc 
nám bude výtisky vozit až do domu.
A ještě poděkování:
Firmě Colora, která až doposud tiskla náš časopis.
Jiřímu Mohelníkovi, který více než čtyři roky ŽF graficky upravo-
val a připravoval do tisku, protože si nejsem jist, zda jsem mu tou-
to cestou poděkoval.
Evženu Hlavicovi, který to už tři roky dělá po něm a marně shání 
nástupce.
Oběma, za to, že se mnou měli svatou trpělivost, když jsem jim po 
uzávěrce dodával články.
Alžbětě Dřímalové, která nám opravuje pravopisné a stylistické 
chyby.

Blance Špičákové Kulišťákové a Pavlu Kulišťákovi, za to, že nám až 
v Praze ve své firmě 2GD typo*grafic vytvořili návrh na grafickou 
úpravu nového ročníku.
Marii Masaříkové, že přepisuje mé ručně psané články a že opisu-
je křty, svatby a hlavně pohřby z matriky.
Všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem pomáhali a přispívali, ať už 
formou písemnou či finanční.
A hlavně Pánu Bohu, za to, že žiju v této době a v této farnosti.

-o.Pavel-

zŠ salvátor
Za všechny své kolegy přeji všem čtenářům ŽF požehnaný nový 
rok, zdraví, štěstí a spokojený rodinný život.

Vzhledem k tomu, že jsme ještě v polovině prosince, kdy vychá-
zelo předposlední číslo ŽF, neměli naplánované datum karneva-
lu a Dne otevřených dveří, budou čtenáři o těchto akcích infor-
mováni prostřednictvím svých dětí. V den vydání tohoto čísla již 
budou tyto akce minulostí. Jedná se však o akce již tradiční, a 
proto si nemyslím, že by se o jejich konání zájemci nedozvěděli. 
Škola o nich informuje vždy s velkým předstihem.

Ráda bych však pozvala všechny rodiče budoucích prvňáčků k 
Zápisu do 1. třídy, který na naší škole Salvátor proběhne v pátek 
3. února od 8 do 17 hodin. Těší se na ně všechny paní učitel-
ky a pohádkové postavy, které je budou zápisem provázet. Na 
naší škole čeká prvňáčky příjemné rodinné prostředí, spousta 
kroužků a pěvecký sbor Broučci, který sklízí v pěveckých kruzích 
mnohé úspěchy.

Škola letos opět vyhlásila sběr suché pomerančové a citrónové 
kůry. Zváženou a roztříděnou kůru prosím posílejte po svých 
dětech. Nejúspěšnější sběrači budou odměněni. Děkujeme.

V pátek 3. února 2012 děti čekají jednodenní pololetní prázdni-
ny a na ty jarní nebudou čekat dlouho, užijí si jich od 20. do 26. 
února 2012.

-Lenka Adámková-

Pro mnohé farníky zajisté není neznámý název Bratrstvo Jeru-
zalém. Patří do něj David Benoit Dřevojánek, kterého mnozí 
známe osobně a který v současnosti působí jako převor komu-
nity ve Varšavě v Polsku. Někteří jsme se účastnili před něko-
lika lety jeho kněžského svěcení ve Francii, případně se s ním 
mohli setkat při jeho nedávné návštěvě ve Valašském Meziříčí. 
Při těchto příležitostech mohla některé oslovit spiritualita této 
komunity, která spojuje tradiční mnišství s městským životem 
současných lidí. Proto jistě stojí za povšimnutí, že v České re-
publice má vzniknout společenství Bratrstva Jeruzalém.
Skupina lidí, kteří se cítí povoláni ke spolupráci na apoštolátu 
Bratrstva Jeruzalém, se rozhodla svolat setkání podobně smýš-
lejících do Prahy na sobotu 28. ledna tohoto roku. Má jít o 
hledání podoby, jakou by toto společenství mohlo mít. Pokud 
byste se chtěli nějakým způsobem zapojit, ozvěte se mi, prosím, 
předám vám bližší informace.

-Filip Dřímal-; e-mail: fidrimal@centrum.cz

APOŠTOLÁT BRATRSTVA JERUZALÉM



5

 
 

 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012  

v oblasti Valašskomeziříčska-Kelečska (letos/loni) 
 

Branky 18186 
 

18202 
 

Police 13550 
 

12649 
 

Loučka 17167 
 

19.131 

Podolí 5437 
 

5.202 

Kunovice 16445 
 

19020 
 

Kladeruby 14390 
 

12507 
 

Choryně 15210 
 

15163 
 

Valašské Meziříčí 
a místní části  

437372 
 

388724 
 

Lešná 52659 
 

57562 
 

Kelč 65760 
 

62444 
 

 
VÝTĚŽEK JE 656 176 Kč (o 45 572 Kč více než loni) 

 
Za celou Charitu Valašské Meziříčí je výtěžek  

1 716 345 Kč 
(o 54 617 Kč více než loni) 

 
 

VELKÉ DÍKY DÁRCŮM A KOLEDNÍKŮM!  
 

 

 

V náboženství ve 3. třídě jsem namaloval na tabuli obrázek křtu Pána Ježíše. Děti malovaly se mnou. Zaujalo mě, jak obrázek nama-
loval jeden chlapec . Úkol pro děti: Najděte aspoň 9 rozdílů.                   -o.Pavel-
(obrázek je zveřejněn s laskavým svolením Františka Hlavici, žáka 3. třídy ZŠ Salvátor)

NAJDI ROZDÍLY

Charita Valašské Meziříčí se ve dnech 6. a 7. ledna 2012 (ve Va-
lašském Meziříčí a okolí jen v sobotu 7. ledna 2012) zapojila do 
dvanáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která se u široké veřejnos-
ti opět setkala s velkým ohlasem. To dokazují její výsledky. Cel-
kem se na území působnosti naší Charity vybralo 1 716 345 Kč, 
což je o 54 617 Kč více než v loňském roce.
Do celorepublikové akce, jejímž posláním je pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, osobám 
bez přístřeší a dalším jinak sociálně potřebným skupinám, se na 
našem území zapojilo 1143 koledníčků a vedoucích, kteří vytvo-
řili 298 skupinek.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří koledníkům přispěli 
do zapečetěných pokladniček.
Je velmi potěšující, že v současném nelehkém období zůstávají 
lidé štědrými, solidárními a otevřenými k pomoci potřebným. Je-
jich darů si velice vážíme a při rozdělování výtěžku sbírky bude-
me jako v minulých letech postupovat smysluplně a s rozvahou.
V letošním roce tak peníze z TKS ve Valašské Bystřici poputují 
na dostavbu a vybavení Charitního domu pokojného stáří Valaš-
ská Bystřice. Finanční dary, kterými jste přispěli do pokladniček 
koledníků v Rožnově pod Radhoštěm a okolí, budou použity na 
dokončení Centra služeb pro seniory a lidi se zdravotním posti-
žením v Rožnově pod Radhoštěm.
Výtěžek z Valašského Meziříčí a přilehlých obcí bude použit na 
zajištění provozu služeb poskytovaných Charitou na tomto úze-
mí.
Z celkového výtěžku bude také vyčleněna finanční částka na pří-
mou pomoc osobám, které se dostaly do velmi tíživé životní situ-
ace, a spolupodílet se budeme také na zahraničních rozvojových 
a humanitárních pomocích.
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Zastavení s Broučky

Na konec své pozemské 
cesty došli †

Křest přijali
Valašské Meziříčí

Denisa Poláchová
Patrik Škrobala
Veronika Opletalová

Pavel Polách
Tereza Bergová
Barbora Bergová

*

Nový rok přináší vždy naději na něco nového, na změnu k lep-
šímu. Nese s sebou očekávání a touhy, že se zlepšíme my sami, 
a tím i něco kolem nás, dáváme si předsevzetí, aby ty NOVÉ 
dny byly lepší. Dny naplněné větší dokonalostí, pílí, pečlivos-
tí a úsilím. Takové pocity prožívám dokonce dvakrát za rok. S 
nástupem prvních lednových dní, kdy každý každému přeje jen 
to nejlepší, a podruhé v době, kdy přicházejí noví prvňáčci do 
1. třídy a začíná nová éra - až krásně dojemný vstup maličkých 
čistých lidiček do školy. Je to naděje. 
Tento kalendářní rok je to ale jiné. Oproti jiným letem jsem si 
nepřála změnu, neměla jsem nutkání dávat si předsevzetí. Přála 
jsem si pozastavit vše, jak je právě teď, zpomalit čas. Zachovat 
to, že děti chodí zpívat rády, že jsou ohromně šikovné, že náš 
vztah je velmi pohodový, že máme bezva klavíristku Janičku 
Bezděkovou, že mám u sebe stále svoje děti, že pan ředitel i 
otec Pavel Stefan nám fandí, že paní učitelka Liduška Černocho-
vá je vždy nablízku a je pro nás velkým zdrojem pozitivní ener-
gie, že mám sílu. Vše může být pomíjivé a já si moc vážím toho, 
že se nám dnes všeho dostává.
Pro Broučky byla druhá polovina loňského roku naplněna zkouš-
kami, prací a zpíváním, čas utíkal a já jsem si moc uvědomovala, 
jak má ta nejmenší škola ve městě tolik skvělých lidí a lidiček. 
Byla jsem vždy v úžasu z toho, kolik času si dospělí najdou pro 
své děti, kolik hodin dávají tomu, aby si je poslechli, poseděli 
s nimi, popovídali si i v době shonu, nakupování, chystání se 
do práce, na Vánoce (není to samozřejmé, opravdu není). Při 
těch chvílích všichni dokázali zpomalit a zastavit čas. Dovolte 
mi, abych Vám alespoň trošku přiblížila ten NÁŠ začátek školní-
ho a zároveň konec roku kalendářního.
Náš zářijový start byl docela hektický. Datum 15. 9. ještě voně-
lo prázdninami. Akce Setkání na zámku, pod záštitou města a 
Kulturního zařízení Valašské Meziříčí, byla pro nás neobyčejná v 
tom, že jsme měli možnost zpívat s cimbálovou muzikou Polaj-
ka. Petr Baklík, primáš muziky, přišel s husličkami k nám do ško-
ly na nacvičování. Byl skvělý, výborně naladěný:o), velmi milý k 
dětem. Však taky měly oči jen pro něj a jeho hru. Bylo to nové 
poznání, nová příležitost sledovat opravdového muzikanta a za-
zpívat si s ním. A co teprve s celou cimbálovkou.
Zcela neplánovaný byl zájezd na Velehrad. Dostali jsme pozvání 
k účasti na 1. festivalu sborů církevních škol. Vystoupení před-
cházela prohlídka baziliky, s velmi zajímavým a poutavým vý-
kladem. Vstupovali jsme do nádherných prostor, vnímali tamní 
atmosféru, obdivovali Neumannův ikonostas, oltáře, nástěnné 
malby, překrásně vyřezávané lavice a mnoho dalšího. Bylo nás, 
Broučků, moc a cítila jsem, jako bychom byli jeden. Děti byly 
šikovné, hodné v každém prostoru a situaci, zpívaly krásně, byla 
jsem zase tak šťastná, že můžu být s nimi.
Další akcí bylo noční Broučkování ve škole. Spaní ve spacácích, 
hry a především nacvičování malého muzikálu Perníková cha-
loupka, to byla náplň akce pro malé Broučky. Škola byla celá 
pro nás a byl tam klid. To se trénovalo! A aby bylo ještě „vzrů-
šo“, domluvili jsme si exkurzi na Městské policii. Ve večerních 
hodinách jsme měli možnost sledovat kamerový systém města, 
shlédnout policejní zbraně a různé pomůcky důležité při poli-
cejní práci. Bylo to parádní, moc se nám tam věnovali, trpělivě 
odpovídali na desítky dotazů, naše Broučkování mělo příchuť 
napětí a dosud nepoznaných zážitků.
Větší děti už to měly náročnější. Volné dny 17. a 18. 11. probí-
halo soustředění, kde děti poctivě nacvičovaly a připravovaly se 
na vystoupení. Ve čtvrtek 24. 11. se více než 30 dětí účastnilo 

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do přípravy, organizace 
a realizace Tříkrálové sbírky a především pak dárcům. Zvláštní 
poděkování patří farníkům, o. Pavlu Stefanovi, paní Pavle Palá-
tové a paní Marii Haluzové z Městského úřadu Valašské Meziříčí.

-Petr Liška-

Lešná
Věra Podzemná *26. 6. 1960 †26. 11. 2011, Perná 86
Emil Slovák *7. 1. 1917 †28. 12. 2011, Šanov-Hrabětice, Hlavní 112
Marta Radová *28. 3. 1929 †5. 1. 2012, Lhotka nad Bečvou 75

Valašské Meziříčí
Jiřina Kulichová *24. 4. 1934 †11. 12. 2011, Podlesí 114
Jaroslava Lukášová *11. 1. 1930 †16. 12. 2011, Bynina 99
Josef Janiš *9. 9. 1940 †20. 12. 2011, Vsetín, Semetín 1713
Miroslav Kocourek *21. 11. 1947 †27. 12. 2011, U Apolla 693
Anna Rosová *26. 3. 1938 †24. 12. 2011, Hrádky 130
Františka Solanská *21. 6. 1914 †5. 1. 2012, Lhota u Choryně 9
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vystoupení v LDN a Citadele Valašské Meziříčí. Hned za tři dny si 
zazpívaly na Výstavě betlémů v Zámku Kinských. Zazněla píseň 
Adventní a pak naše nejmenší zpěvačka Kristýnka Žilinská, zapa-
lovala první svíčku na adventním věnci. Když na to nyní vzpomí-
nám, vrátila bych to hned, v očích jsem tehdy měla slzy. V Zám-
ku Kinských zpíváme moc rádi, zaměstnanci Zámku jsou na nás 
vždy velmi hodní a pozorní. Naši zpěváčci si vyzpívali adventní 
kalendáře. Pak i oni obdivovali různorodé betlémy a další při-
pravené expozice. Moc pěkná neděle, na které opět nechyběla 
spousta rodičů a prarodičů, naše podpora a jistota, děkuji za to.
Benefiční koncert byl hned den následující, v pondělí 28. 11., a 
to v kapli Ústavu pro sluchově postižené. Recitovalo se, hrálo 
na flétnu, klavír a zpívalo. Těch zpívajících bylo více než 90. Nej-
dříve se představili ti nejmenší s pohádkou. Esterka Vančurová 
si zahrála takovou čarodějnici, že se les chvěl, občas i smíchem. 
Vojtíšek Skýpala poprvé překonal trému a s velkou odvahou a 
krásně zazpíval před maminkou. Když děti přesvědčily ježibabu, 
ať si na lopatu sedne, Mařenka - Gábinka Lipová s hlasem jako 
zvon pohádku ukončila slovy: „Má to šťastný konec. Jeníčku, 
ty jsi borec“. Malé Broučky vystřídali Broučci větší. Zpívali ze 
srdíčka a mně se líbili, jak to jen šlo. Zazpívali česky, anglicky, 
hebrejsky. Když moderátoři pozvali na pódium rodiče Broučků, 
měla jsem v sobě malou dušičku. Vím, že na zkouškách jsou úpl-
ně bezvadní a že jim zpívání jde, ale vždycky se může něco stát, 
pokazit. Přála jsem si jediné, aby nebyli smutní, že se na zpívání 
se mnou dali. To, co jsem cítila při vystoupení, bylo velmi silné. 

Obrovskou pozornost, vzájemný krásný oční kontakt, chuť zpí-
vat s dětmi, pro děti a zase pro tu chvíli, ve které se čas krásně 
zpomalil. Neuběhl ani týden a Broučci se převlékli do čertov-
ských převleků. Čertovskou pohádku zahráli v KZ třikrát (dvě 
vystoupení byla určena pro školy, odpolední pro rodiče a ve-
řejnost). Dodnes, nejen ve škole ale i u nás doma, proletí v mlu-
vě spousta hlášek z pohádky, a já tak stále slyším hlas Barunky, 
Marušky, Ondráška, Klárky nebo Dorotky. S touto pohádkou 
jsme se představili také v ZŠ Zašová, kam si nás pozvali. Protože 
v prostorách školy je divadelní jeviště, hrálo se bezvadně. Už 
zcela beze strachu vše plynulo s radostí a smíchem. Broučci se 
v Zašové moc líbili a už při naší krátké cestě zpět přišlo v SMS 
poděkování a pozvání na příští rok. A co jsme ještě stihli? Zazpí-
vat v Klubu důchodců na ulici Křižná. Sál byl plný posluchačů a 
i tam na nás byli moc hodní. Každý Brouček jako dárek dostal 
malou pletenou berušku. Překrásnou, každému udělala ohrom-
nou radost. 
Bylo toho moc, a přestože jsem byla občas unavená, stačilo vy-
spat se a nové ráno mi přineslo novou chuť a touhu být s dětmi 
a zpívat si. Je-li to možné, ráda bych i touto cestou poděkova-
la dětem za jejich chuť, přístup a tón. Mám obrovské štěstí na 
děti a na práci s nimi, na rodiče. Poděkovala bych naší škole a 
všem, kdo v ní jsou, někdy to s námi nemají jednoduché. Jsem 
velmi vděčná i za to, že všude, u všeho, co si vymyslím a kam 
jdu, mám své blízké, vše prožívám dvakrát intenzivněji. Děkuji!!! 

-Žaneta Bezděková-

Stojanovo gymnázium na Velehradě - Slovanský sál
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V našem farním kostele v době vánoční proběhly dva koncerty. 
Naše schola představila Vánoční pásmo. Je třeba říct, že udělala 
další krok kupředu a k radosti všech navázala na překrásné kon-
certy scholy v uplynulých letech. Jen tak dál.

Díky za hudbu 27. prosince 2011 se uskutečnil koncert Chrámového sboru 
a komorního orchestru ZUŠ.
Pokud mohu mluvit za sebe, jedalo se o výjimečný hudební záži-
tek. Mimo jiné jsme slyšeli trubku a nádherné sólové hlasy hos-
tů. Kéž by podobná vystoupení přilákala nejenom více diváků, 
ale i další zájemce o zpěv ve schole a v chrámovém sboru.

K zamyšlení

Ve čtvrtek 28. prosince se uskutečnil koncert také v Lešné. Vy-
stoupil Pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína a Cimbálová mu-

zika Pramínky z Kopřivnice. Že se vystoupení líbilo a kostel byl 
plný, i když už bylo po Vánocích, vidíme z následujícího snímku.

-Fotografie a text na této stránce o. Pavel-


