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Růženec light
To, co vidíte na snímku, je možná největší růženec na světě. 
Vytvořili ho mladí lidé z plynových balónků na modlitebním 
festivalu v Medžugorji. Díky tomu si můžeme uvědomit, jak je 
růženec velký, a to především svým významem. Kde by byl dnes 
svět, kdyby Panna Maria trpělivě neučila tolik lidí této modlit-
bě. Bez nadsázky se dá říct, že růženec je mateřskou, základní, 
střední i vysokou školou modlitby. Někdo ovšem řekne: jak je 

těžké modlit se růženec. Když se však podíváme na ten veliký 
na obrázku, vidíme, že je úžasně lehký a doslova se sám vznáší 
k nebi. Nenechme se tedy odradit a v modlitbě růžence vytrvej-
me, zvláště v měsíci říjnu. Můžeme tak zakusit, že růženec ne-
musí být břemenem, které nás tíží, a jhem, které tlačí. Ba právě 
naopak, že nás nadnáší a táhne do nebeských výšin.

o. Pavel
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5. celostátní setkání mládeže
ve Žďáru nad Sázavou
Ve dnech 23. – 26. února 2012 jsem byla se spoustou mladých 
z různých koutů republiky na fóru mládeže s biskupy ve Žďáru 
nad Sázavou. Z konference jsem odjížděla plná nadšení a velice 
jsem se na celostátní setkání v srpnu těšila. Ale zjistila jsem, že 
půl roku udělá opravdu hodně.
Když jsem se 14. srpna ráno probudila a uvědomila si, že mám 
jet do Žďáru, chtěla jsem zaklapnout budík a spát dál. Ale pro-
tože jsem více lidem slíbila, že pojedu, tak jsem se nakonec pře-
mohla. Ano, opravdu musím říct, že se mi tam vůbec nechtělo.
Už ve vlaku jsem se zděsila masy lidí, která se na setkání chys-
tala, a v samotném Žďáru to bylo ještě horší. Sjelo se nás tam 
okolo 6 000 mladých.
Jak to ale už bývá, nakonec se vše změnilo, a já musela všechno 
přehodnotit. Začalo to svědectvím rodičů bl. Chairy Luce Bada-
no, kteří nám pověděli o životě své dcery a o tom, jak dokázala 
nést utrpení a přitom být stále s Ježíšem. Po tomto úžasném 

a zároveň dojemném svědectví mluvila mladá holka, Maruška, 
která je na vozíčku. Díky ní jsem si uvědomila, že absolutně není 
samozřejmé to, že jsem zdravá, že mohu chodit, že mám kolem 
sebe velkou milující rodinu a nic mi nechybí. Pochopila jsem, jak 
je hrozně důležité děkovat Bohu za vše, co nám dává, i když to 
bereme jako samozřejmost.
Dalším silným zážitkem pro mne byla sobotní adorace za bu-
doucí biřmovance. V jednu chvíli jsme nad nimi měli stát, mít 
ruku na jejich rameni a modlit se. Nemůžu o sobě říct, že mám 
Ducha Svatého, ale když se člověk podíval okolo sebe a viděl tu 
spoustu mladých, jak se modlí za své kamarády a všude kolem 
hořely svíčky, opravdu jsem přítomnost Ducha Svatého mezi 
námi cítila.
Hezkých zážitků nakonec byla spousta, ale Život farností má 
omezený počet stránek. Tak mi nezbývá než na závěr říct, že 
jsem si setkání nakonec hrozně užila. Opravdu jsem cítila, že mě 
Žďár něčím změnil, a pokud se dožiju dalšího setkání za pět let, 
tak mě nic nezastaví a určitě na setkání pojedu.

Anna Žilinská

foto: Pavel Žilinský
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Pastorační rady
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Valašské Meziříčí
ze dne 10. 9. 2012

přítomni : O. Pavel Stefan, V. Dřímal, Z. Krupičková, J. Lev,
V. Žilinský, M. Perutka, T. Ševčíková, M. Skypala, L. Černochová, 
E. Hlavica, J. Fabiánová, J. Mikušek, V. Chládek, A. Folvarčný, E. 
Štefková, H. Vančura , Z. Odstrčilová

nepřítomni : L. Vránová, L. Denk – zastupitelstvo

PROGRAM : 
1)  záměr na prodej pozemku pod farou, představení návrhu 
zájemce
2)  informace o finanční situaci
3)  informace o nutných opravách a investicích
4)  biřmování v naší farnosti 22. 9. 2012

Ad 1)
p. Dorazil – majitel optiky pod kostelem představil svůj projekt  
výstavba oční kliniky, ordinace, operační salónek, optika - pří-
zemí, 2. patro k dispozici farnosti, 3. patro - dva soukromé byty
• pozemek je stavební parcela, je to v souladu s územním plá-
nem města, rozloha cca 300 m2

• podnikatel navrhuje odkup pozemku + k dispozici 2. patro – 
možnost samostatného vstupu směrem od fary, právo využívá-
ní zakotveno v příslušné smlouvě;
Následovala dlouhá diskuze, ve které zaznělo:
• je to lukrativní pozemek, ale byl by problém s parkováním
• farnost by jej mohla využít sama – nicméně nedisponuje do-
statečným finančním obnosem, mohla by vzniknout určitá „kor-
porace“ investorů, popř. nájemců
• jak postavit určité záruky toho, že se nezmění účel projektu 
nebo nový majitel neprodá dál
• prodat pozemek  za maximální možný zisk, použít na investice 
(např. církevní škola nebo jiné investice), ale je potřeba vědět 
kam
• potřebuje farnost sál? – jaká by byla cena pozemku za čistý 
prodej a jaká za „bonus“ pro farnost
• farnost jako možný spolumajitel – smlouva o smlouvě budou-
cí – nezbavovat se zcela vlivu na rozhodování o tom, co se zde 
bude dít
• farnost může pozemek prodat za maximální cenu a ještě mít 
„něco“ navíc – sál – je zřejmé, že cena by se lišila
• prodat za nejvyšší možný zisk nebo hledat cestu, jak by mohla 
být investorem přímo farnost 
• výstavba kliniky cca za 30 mil. Kč, o vlastním návrhu ceny za 
pozemek se zájemce nezmínil
• debata ukončena návrhem na setkání „investičního týmu“, 
o. Pavel osloví kompetentní osobu na arcibiskupství, setkání za 
měsíc, kdy by mělo padnout jednoznačné rozhodnutí – konkrét-
ní cenová nabídka – za kolik by byl zájemce ochoten pozemek 
koupit
• 8. října v 17.30 hodin se uskuteční setkání „investiční týmu“ – 
minimálně ekonomická rada + další zájemci

Ad 2)
o. Pavel informuje o finanční situaci farnosti
• v dubnu byla uhrazena poslední faktura za varhany v částce 
235 000 Kč
• červen 2012: byla prodána nemovitost v Kladerubech za část-

ku 450 000 Kč, musí se ještě uhradit daň z převodu nemovitostí 
v částce 13 500 Kč, do depozitního fondu Arcibiskupství musí 
farnost odvést 436 500 Kč
• byla provedena oprava střechy na faře za 73 000 Kč, oprava 
zvonění 139 968 Kč
• účet 464 630 Kč, v bance 356 331 Kč, podúčet 137 977,40 Kč 
– peníze ze sbírek obcí Hrachovce a Jasenice, v pokladně je 
13 729 Kč
na odeslání do depozitního účtu na Arcibiskupství chybí cca 
80 000 Kč
• desátek 126 000 Kč je již uhrazen
• bude mimořádná sbírka na spouštění a ovládání zvonů

Ad 3)
V. Chládek informuje:
• investice: střecha  kostela sv. Jakuba – firma HB Delta zpra-
covala nabídku na projektovou dokumentaci za 86 000 Kč, fir-
ma je schopna opravovat i sakrální stavby, kde mají specifické 
požadavky památkáři, M. Skypala navrhuje, aby byla nabídka 
získána i od jiných projektantů, zajistí kontakty na další vhodné 
osoby
• Sv. Jakub je památkově chráněný objekt - i na dílčí opravu 
musí být projekt, je potřeba zjistit i statický stav a rozsah nej-
nutnějších oprav – M. Skýpala
• Celková oprava sousoší Getsemanské zahrady – příspěvek 
města 20 % ceny, příspěvek farnosti 10 %, vypracování restau-
rátorského záměru 20 000 Kč, oprava oceněna na 500 000 Kč; 
práce by byly provedeny stejnou technologií jako oprava kříže 
před kostelem

Ad 4)
Udělování svátosti biřmování
• biskupa J. Hrdličku, který bude biřmovat,  přivítá za pastorační 
radu L. Denk
• zdravotnickou službu během biřmování zajistí L. Černochová 
• k natočení obřadu oslovil o. Pavel kameramana z Lešné

ZÁVĚR:

Termín dalšího setkání pastorační rady nebyl stanoven. Dne 
8. 10. 2012 se sejde ekonomická rada + zájemci za účelem pro-
jednání nabídky na prodej pozemku pod farou. 

Zapsala: T. Ševčíková
Schválil: V. Dřímal
Ve Valašském Meziříčí, 17. 9. 2012

Zápis z jednání pastorační rady farnosti Lešná
ze dne 21. 5. 2012

Účast: o. Pavel Stefan - farář, členové: Zavadil, Kološ, Holíková, 
Kološová, Topičová, Jiříček, Čaputa, Holík, Man ml., Žočková, 
Čaputová, Remeš ml., Remeš st.

PROGRAM:
1. Život farností - časopis
Do Života farností by bylo vhodné přispívat články ze života far-
nosti Lešná, nyní pošleme obsah dnešního setkání Pastorační 
rady (dodá Kološová), s popisem hospodaření (dodá Čaputová).
2. Hospodaření farnosti
O. Pavel nás seznámil s příjmy a výdaji za letošní rok a plánem 
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Slovo života na říjen 2012
„Na tvé slovo spustím sítě.“ (Lk 5,5)1

Když Ježíš přestal učit z lodi, která patřila Šimonu Petrovi, řekl 
jemu a jeho společníkům, aby spustili své sítě do moře. Šimon 
sice poznamenal, že se celou noc lopotili marně, ale dodal: „Na 
tvé slovo spustím sítě.“
Když je spustili, zahrnuli tak velké množství ryb, že se jim sítě 
téměř trhaly. Přišli jim tedy na pomoc společníci z druhé lodi 
a naplnili obě lodi tak, že se skoro potápěly. Šimon, plný úžasu, 
stejně jako jeho společníci Jakub a Jan, padl Ježíšovi k nohám a 
prosil ho, aby od něho odešel, protože je hříšný člověk. Ale Ježíš 
mu řekl, aby se nebál. Od té chvíle se stane rybářem lidí. A od 
toho okamžiku se Šimon, Jakub a Jan stali jeho učedníky.
Takto zní vyprávění o zázračném rybolovu, který je symbolem 
budoucího poslání apoštolů. Petrovo chování je vzorem nejen 
pro ostatní apoštoly a jejich nástupce, ale i pro každého křes-
ťana.

„Na tvé slovo spustím sítě.“

Petr, znalý rybolovu, by se mohl po neúspěšné noci pousmát a 
odmítnout Ježíšovu výzvu, aby spustil sítě za dne, tedy v době 
pro rybolov méně příznivé. On ale zanechal vlastních úvah a s 
důvěrou se spolehl na Ježíše.
Je to typická situace, kterou i dnes každý věřící, právě proto, že 
je věřící, musí projít. Jeho víra je podrobována tisícerým zkouš-
kám.
Následovat Krista znamená rozhodnutí, nasazení a vytrvalost, 
zatímco ve světě, v němž žijeme, se zdá, že všechno vybízí člo-
věka k pohodlnosti, průměrnosti, k postoji „ať to dopadne, jak 
chce“. Úkol se zdá příliš velký, nedosažitelný a předem prohraný.
Je tedy třeba síly, abychom mohli jít dál, síly čelit prostředí, oko-
lí, přátelům, sdělovacím prostředkům.
Je to tvrdá zkouška, kterou je třeba probojovávat den po dni, 
nebo lépe řečeno hodinu za hodinou.
Ale jestliže se k ní postavíme tváří v tvář a přijmeme ji, poslouží 
nám to k tomu, abychom se stali zralými křesťany a abychom 
zakusili, že mimořádná Ježíšova slova jsou pravdivá, že jeho pří-
sliby se uskutečňují, že je možno se v životě pustit do božského 
dobrodružství, které je nesrovnatelně víc fascinující, než jaké 
bychom si dokázali představit. Můžeme například dosvědčit, že 
zatímco život ve světě je často spíše živořením, je mělký a ne-
plodný, Bůh zahrnuje vším dobrým toho, kdo jde za ním. Dává 
stonásobek v tomto životě a nadto život věčný. Zázračný rybo-
lov se opakuje.

„Na tvé slovo spustím sítě.“

Jak tedy žít toto slovo?
Tak, že i my budeme dělat rozhodnutí jako Petr: „Na tvé ślo-
vo´…“ Mít důvěru v jeho slovo. Neuvádět v pochybnost to, co 
1 Slovo života na únor 1983, otištěno v časopise Città Nuova
č. 2/1983, s. 40-41.

opravy zvonů a závěsného zařízení. O. Pavel zkontaktuje během 
třech týdnů řemeslníka, který již dříve navrhoval opravu. Oslo-
víme i další firmy, aby bylo zpracováno více návrhů ve variantě 
levnější i dražší. Projednávalo se i umístění zvonu „umíráčku“ a 

„cirkusového“ zvonu.
3. Biřmování v Lešné – 12. 10. 2012 začne příprava
4. Výuka náboženství v ZŠ
V letošním roce se přihlásilo do výuky náboženství menší množ-
ství prvňáčků než v minulých létech.
5. Advent - roráty
Blíží se již období adventu a úspěšných rorátů, kterých se účast-
ní každoročně více dětí. Bude nutno dohodnout organizaci pří-
prav snídaní pro školáky.
6. Umístění sochy Panny  Marie v zámeckém parku
Sochu P. Marie, která byla v minulosti umístěna v dřevěném 
přístřešku v zámeckém parku, bychom rádi navrátili na původní 
místo v součinnosti s paní kastelánkou. Nejlépe by bylo u této 
příležitosti uspořádat i pobožnost k P. Marii, předběžně navrhu-
jeme termín 1. května 2013. Nutno prověřit i program na zám-
ku a získat souhlas.
7. Akce na zámku propojit s otevřením a prohlídkami kostela
Návrh O. Pavla zjistit plán akcí na zámku a propojit také s pro-
hlídkami kostela - s tímto souvisí i zpracování stručné historie 
kostela, která by mohla být k dispozici všem návštěvníkům na-
šeho kostela.
8. Osvětlení kostela
Řešíme osvětlení kostela - zlepšení „nasvětlení“ hlavně prosto-
ru nad obětním stolem by nemělo být na úkor estetického po-
hledu do prostoru kostela. Nutno odborné návrhy vzhledem k 
účelu i umístění  světel.
9. Diskuze
• p. Čaputa připomněl „nedodělky“ p. Zralého - souvisí zřejmě 
s nezaplacenou prací p. Zralému, p. Holík vzpomněl podhled 
nad schody
• p. Remeš má dotaz na digitální číslování – písně ze zpěvníku, 
stávající je dostatečné.
• řešíme, jak v budoucnu s úpravou chodníků kolem kostela. 
Nevyhovující štěrkový povrch, často plný kaluží, nyní zasypán 
znovu štěrkem.
• o. Pavel oznamuje, že jabloň před poštou na farním pozemku 
bude pokácena. Jablka se kutálejí na veřejné parkoviště před 
OÚ.
• řešíme, co udělat s ovocem na farním pozemku – padající 
hrušky a jablka nemá kdo posbírat a zpracovat.

Zapsala: Alena Kološová, 24. 9. 2012

Hospodaření v období 1. 1. 2012 – 21. 9. 2012
• Sbírky a dary na opravy činily v daném období 115 102 Kč, při 
sbírkách určených k odeslání darovali farníci 22 072 Kč, nájem-
né od ZOD Lešná 257 Kč, úroky z vedení běžného účtu 414,52 Kč, 
tedy příjmy celkem činily 137 845,52 Kč.
• Na bohoslužebné výdaje (hostie, mešní víno, květinová výzdo-
ba, svíce) bylo vydáno 11 786 Kč, režijní výdaje (elektřina, ná-
jem kanceláře, vodné, plyn, ostraha kostela, bankovní a pošt. 
poplatky, ostatní režijní výdaje) 56 646,50 Kč, odeslané sbírky 
a příspěvky diecézi (Svatopetrský haléř, na Svatou zemi, boho-
slovce, na církevní školství, charitní účely, na potřeby diecéze, 
TV NOE) 33 172 Kč, daň z nemovitostí 122 Kč, výdaje celkem 
101 726,50 Kč.

Hospodaření farnosti Lešná

Na počátku roku činil stav financí 259 398,93 Kč, k datu 21. 9. 
2012 je tedy stav 295 517,95 Kč.
V tomto období nebyly provedeny žádné větší opravy, čeká nás 
však především oprava nosných konstrukcí kostelního zvonu a 
generální oprava automatického zvonění.

Radka Čaputová
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Naše schola
Tu a tam si vzpomenu, jak jsem se modlil před několika lety po 
Vánocích u sošky Pražského Jezulátka za záchranu a obnovu 
naší scholy. Ježíšek moje modlitby vyslyšel a my se radujeme z 
toho, jak schola krásně zpívá. To se projevilo především při mši 
svaté v TV NOE a při biřmování. Velký dík patří Petrovi Zavičá-
kovi, že je ochoten této službě věnovat nezištně tolik času. Jsem 
také rád, že se Petrovi a mladým ze scholy líbí i písně, které 
jsem vybral, a že jsou schopni naučit se je v poměrně krátké 
době.
Při biřmování jsme vyzkoušeli na kůru nové ozvučení zapůj-
čené odborníkem z rádia Proglas. Zdá se, že se osvědčilo a že 
by si naše schola mohla postupně na tuto aparaturu našetřit. 
I farnost samozřejmě přispěje. A protože je ještě dost času na 
tradiční vánoční pásmo, navrhl jsem, aby schola uspořádala ve 
farním kostele ještě jedno vystoupení, a to v neděli 3. listopa-
du v 15 hodin. Uslyšíme především hymny světových setkání 
mládeže a nejnovější písně, které se tak líbily některým lidem 
na biřmování. Dá se předpokládat, že se nesejde tolik lidí jako 
například o Vánocích. Věřím ale, že těch, kteří jsou ochotni 
schole na ozvučení přispět, je víc než těch, kteří mohou přijít na 
koncert. Nepochybuji tedy, že najdete cestu, jak tyto peníze po 
někom doručit na zmíněné vystoupení. 
Končím slovy písně, kterou schola zpívala při biřmování: A když 
je náš Bůh s námi, kdo nám pak může bránit? A když je náš Bůh 
s námi, co může proti být? (Chris Tomlin: Our God)

o. Pavel

on žádá. Naopak, opírat své chování, činnost, život o jeho slovo.
Takto postavíme svůj život na tom, co je nejpevnější, nejjistější, 
a s úžasem uvidíme, že právě tam, kde všechny lidské zdroje 
selhávají, zasahuje on, a že tam, kde je to lidsky nemožné, se 
rodí život.

Chiara Lubichová

Vzpomínka na pana kardinála
20. výročí úmrtí pana kardinála Františka Tomáška bylo při-
pomenuto četnými vzpomínkami v Katolickém týdeníku. Jsou 
to vzpomínky zejména na jeho působení z období nesvobody. 
Jeho starost o věřící v této těžké době se nevyhnula ani naší 
farnosti, jak o tom svědčí následující připomínka.
Bylo to v roce 1982 při příležitosti mých padesátin. V té době 
jsem již několik let pracoval jako manipulační dělník v jedné 
menší továrně v našem městě po propuštění z učitelské služby, 
když jsem odmítl odhlásit své dcery z vyučování náboženství. 
Tehdy mi závodní výbor předal čestné uznání s poděkováním za 
dobrou práci v továrně. Tato okolnost mě přivedla k tomu, že 
jsem napsal obsáhlý dopis tehdejšímu prezidentu G. Husáko-
vi, kde jsem mu sdělil můj případ, popsal situaci věřících, kněží, 
biskupů, katolického tisku a protestoval proti tvrzení, že je u 
nás úplná náboženská svoboda, jak to v televizi tvrdil tehdej-
ší dohlížitel nad církvemi soudruh Hrůza. Z dopisu uvádím: „… 
Jsou pro mne nepřijatelné postoje oficiálních míst, kdy věřící 
občan je dobrý a vyvrhel zároveň, kdy moje církev je uznávaná, 
ale zároveň tupena, kdy věřící jsou na svých pracovištích dobří 
k tomu, aby dobře pracovali, zasazovali se o poctivost, pořádek, 
dobré mezilidské vztahy, sloužili všem, ale zároveň byli vtlačo-
váni na okraj společnosti.“ 
V té době jsme se tajně scházeli ve společenství iniciovaném a 
duchovně doprovázeném tehdejším naším kaplanem P. Bohu-
mírem Vitáskem (nyní prezident CHARITY). Jednalo se o spo-
lečnou modlitbu a rozjímání Písma. Zde jsem byl vyzván, abych 
kopii zmíněného dopisu poslal panu kardinálovi Tomáškovi, 
označovaném tehdejšími komunistickými mocipány jako „ge-
nerál bez vojska“. Napsal jsem panu kardinálovi dopis a přiložil 
kopii dopisu pro G. Husáka, i když byla malá pravděpodobnost, 
že tehdejší policie pečlivě kontrolující jeho korespondenci do-
volí dopis doručit.
Velkým překvapením pro mne bylo, když po několika málo 
dnech mi byl doručen vlastní rukou psaný dopis od pana kar-
dinála s poděkováním a velmi povzbuzujícím obsahem. Přilože-
na byla též fotografie pana kardinála se Svatým otcem Janem 
Pavlem II. a požehnáním. Po měsíci se ozvala též prezidentská 
kancelář dopisem tohoto znění: „K Vašemu dopisu sdělujeme, 
že jsme ho odstoupili věcně příslušnému orgánu.“ Tím případ 
skončil. Do gymnázia jsem se mohl vrátit v roce 1990 dva roky 
před nástupem do důchodu.
Po svých zkušenostech s komunistickou mocí si dovolím jednu 
otázku: Neměli by v této době křesťané, zejména mladí pozved-
nout svůj hlas, když je opět naše církev napadána, špiněna a 
tupena?

Jiří Bětuňák

Varhany
To byste nevěřili, jak jsem šťastný a jakou mám radost, když se 
tu a tam zaposlouchám do zvuku našich nádherných varhan. 
Zvláště na pohřbech jsem hrdý na to, že i nepravidelní návštěv-
níci kostela mohou slyšet, jak to důstojně a krásně zní. Někdo 
by mohl říct: „Jak by ne, vždyť to stálo tolik peněz! Je třeba, 
abychom si uvědomili, že není samozřejmostí mít v kostele tak 
dokonalý nástroj, jaký máme ve Valašském Meziříčí. Navíc mů-
žeme děkovat i za vynikající varhaníky. Za všechny bych chtěl 
jmenovat Bohumíra Kratochvíla, jeho talentovaného syna Jose-
fa, Petra Zavičáka a Honzu Štěpána. I to je veliký dar pro farnost.
Proto bych chtěl povzbudit naše farníky, ale i jejich přátele, aby 
využili každé příležitosti, která nám umožňuje, abychom se 
spolu s našim královským nástrojem a těmi, kdo na něho hrají, 
modlili. Věřím, že si nenecháte ujít dva koncerty podzimního 
varhanního festivalu, které nás ještě čekají. V úterý 23. říj-
na uslyšíme našeho nejznámějšího virtuóza Jaroslava Tůmu 
a 27. listopadu varhanici Irenu Chříbkovou z Prahy. Začátek je 
vždy v 18 hodin.
Na závěr tohoto článku bych se chtěl krátce pomodlit:

„Pane Bože, děkuji Ti za největší a nejuniverzálnější hudební ná-
stroj – varhany, i za to, že ho máme hlavně v kostelích. Děkuji 
Ti za všechny varhanní skladatele, zvláště za J. S. Bacha, který 
svou hudbou dokazuje Tvou existenci. Děkuji za talent a neuvě-
řitelnou píli našich varhaníků. Prosím Tě  za ty starší lidi v našem 
farním kostele, kterým nedělá dobře hluk a hlasitá hudba (vím, 
jak tím trpí třeba moje maminka). Prosím Tě i za našeho pana 
varhaníka, aby pochopil, že méně je někdy více. Tak umožní, 
aby si více lidí zamilovalo varhanní hudbu.“

o. Pavel
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Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Gabriela Hatlapatková
Kateřina Ludmila Vaňková
Samuel Pavel Škařupa
Matyáš Karola
Markéta Michajlová
Linda Pobořilová
Eliška Knápková
Barbora Zavičáková

Anna Dřímalová
Šimon Matouš Pavlica
Vojtěch Petr Halašta
Lucie Vránová
Michal Šimon
Aneta Vojtková
Matouš Cyril Metoděj Juránek
Matěj Kabeláč

Lešná
Klaudie Marie Janyšková Monika Anna Prokešová

Valašské Meziříčí

 David Kandráč  Lucie Dunová
 Schlattauerova 538/1  Schlattauerova 538/1

 Rostislav Tremel  Ludmila Pechová
 Havlíčkova 1174  Havlíčkova 1174

 Alois Knápek  Eva Komenderová
 Jasenice 24  Ostrava- Hrabůvka, Dr. Martínka 25

 Michal Koleček  Zuzana Malinová
 U Vodojemu 1229  Horní Bečva 56

 Vlastimil Havran  Lucie Hertvíková
 V Sadě 777  Moravská Ostrava, 30. dubna 2034/14

 David Kabeláč  Hana Kabeláčová
 Hrachovec 40  Hrachovec 40

 Petr Jaroš  Vendula Baraňáková
 Na Potůčkách 235  Bynina 169

Svátost manželství přijali

Lešná

 Libor Šindelek  Dominika Šoborová
 Choryně 191  Perná 83

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Anna Pobořilová *15. 6. 1918 †16. 6. 2012, Bynina 135
Anton Marjak *27. 7. 1963 †27. 6. 2012, Králova 1093
Jiří Johanides *10. 12. 1943 †29. 6. 2012, Seifertova 705
Marie Zlámalová *15. 8. 1922 †3. 7. 2012, Kraiczova 1042
Josef Hrabovský *18. 3. 1941 †3. 7. 2012, Růžová 198
Eva Tulejová *21. 3. 1933 †18. 7. 2012, Zašovská 776
František Křištof *21. 7. 2012 †21. 7. 2012, Šafaříkova 463
Eduard Kaňok *3. 10. 1925 †24. 7. 2012, Zašovská 169
Anastázie Adámková *30. 12. 1918 †25. 7. 2012, Krhová –Hrádky 158
Michael Kutač *19. 10. 1991 †25. 7. 2012, Žerotínova 481
Václav Kristl *15. 9. 1934 †28. 7. 2012, Na Vyhlídce 911
Vlasta Čáňová *14. 4. 1928 †29. 7. 2012, Tolstého 1138
Josef Měrka *23. 7. 1950 †4. 8. 2012, Králova 1093
Valent Molnár *11. 7. 1944 †9. 8. 2012, Sportovní 15, Nový Jičín
Anna Beňová *18. 7. 1921 †10. 8. 2012, Příční 7
Františka Kocurková *20. 9. 1921 †13. 8. 2012, Brňov 323
Božena Lakatašová *12. 6. 1950 †24. 8. 2012, Zašovská 776

Valašské Meziříčí

Josef Holeňa *3. 11. 1929 †26. 6. 2012, Perná 60

Lešná

Rudolf Střítezský *30. 7. 1943 †26. 8. 2012, Nádražní 6
Hana Šindlerová *14. 2. 1979 † 28. 8. 2012, Sadová 614
František Bednář *19. 6. 1942 †1. 9. 2012, Poličná 285
Ladislav Dořman *23. 6. 1951 †3. 9. 2012, Bezručova 272
Zdenka Grygarová *1. 9. 1936 †4. 9. 2012, Havlíčkova 1187

Mariánské informace

Bártek David Beránek Jakub Bobek Michal
Bořutová Klára Černoch Tomáš Doleželová Michaela
Dohnalová Denisa Dostalová Renata Haikerová Zuzana
Hendrych Jakub Hilšerová Lucie Hlavica Jan
Holčáková Markéta Holčáková Žaneta Holešovský Radomír
Hýžová Jarmila Hýžová Kamila Ilková Aneta
Janyška Pavel Kindlová Veronika Kotišová Věra
Kotlár Danek Kotlár Radim Křižka Karel
Kutálek Pavel Lipová Tereza Lukášová Anna
Makyčová Lenka Málková Michaela Miková Šárka
Mikulášková Bohdana Orlitová Nikola
Pavela Petr Pavelová Eliška Pavlíková Ludmila 
Pavlínová Olga Petrovický Václav Přádka Petr
Rachůnková Marie Skýpala Dominik Sláma Jan
Stančík Jakub Sulovský Radek Škrla Radim
Šobora Libor Štefková Eliška Šubová Tereza
Trusina Matouš Václavík Petr Vančurová Adéla
Zavičák Karel  Zákopčaník Milan Zemánková Kateřina
Zákopčaníková Michaela Žajdlík Jiří
Žilinská Veronika Skýpalová Korina

Sulovský Tomáš, biřmován v Zašové (není na fotografii)
Šínová Lucie, biřmována v Zašové (není na fotografii)

V úterý 30. října 2012 se uskuteční na závěr růžencového měsí-
ce Panny Marie ve farním kostele Valašské Meziříčí 36. oblastní 
setkání Apoštolátu Fatimy a mariánských ctitelů, tentokrát jako 
první v Roce víry. Při setkání budeme děkovat a prosit o víru pro 
sebe i pro ostatní. Začátek přípravné části bude v 15.00 hodin, 
svatý růženec v 16.00 hodin, v 16.30 hodin přednáška P. Pavla 
Dokládala a v 18.00 hodin mše svatá s adorací a obnovou za-
svěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Všichni mariánští 
ctitelé jsou zváni.

Václav Chládek

Seznam biřmovanců 22. 9. 2012
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zleva sedící: Anežka Petrovická, Anna Skýpalová, Tereza Kabeláčová, Radek Marušák, Josef Pavela, Matyáš Fuksa, Jan Suchý, Petr 
Hlavica; zprava stojící: Maxmilián Machač, Jakub Kořístka, Antonín Kratochvíl, Metoděj Perutka, Pavel Chudý, Barbora Koryčanská, 
Vojtěch Skýpala, Eliška Palátová, Ester Vančurová, Gabriela Lípová, Lukáš Křenek, Karolína Vlčková

Biřmování 22. 9. 2012 foto: Jan Peroutka
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Prvňáčci
Na fotografii vidíte šest dětí, kte-
ré rodiče přihlásili do nábožen-
ství na Základní škole v Lešné. Je 
jich o něco méně než jiné roky. 
Škoda. Děti z první třídy učím ná-
boženství v Lešné již mnoho let a 
je dobré, když si na tento před-
mět zvyknou na začátku školní 
docházky. Také doufám, že se 
ještě někdo během školního roku 
připojí.
Daleko vážnější se zdá ale situa-
ce ve Valašském Meziříčí. Kromě 
první třídy na Základní škole Sal-
vátor (24 dětí) chodí pět prvňáč-
ků na Základní škole na Křižné. Na 
faru však dorazily jen čtyři děti 
z ostatních škol města. Snad to 
není konečné číslo. Porozhlédně-
te se kolem, a pokud je to možné 
a vhodné, povzbuďte rodiče prv-
ňáčků, tím spíše, že někteří byli 

pokřtěni, a tudíž mělo by být samozřejmé, že do náboženství budou chodit. První třída na faře se schází každé úterý ve 13.30 hodin.
o. Pavel

Úkol na konec

Každý rok navštíví Základní škola Salvátor významné poutní místo. Tak oslaví památku Sv. Ludmily, patronky církevních škol. Letos 
jsme se vypravili po několika letech na Svatý Hostýn. Jednak jsme tam se školou již dlouho nebyli, jednak jsme tam chtěli putovat v ju-
bilejním roce stého výročí korunovace Panny Marie. Přestože bylo zima a některé děti musely jít od vlaku pěšky, prožili jsme krásnou 
pouť. To můžete vidět i na tvářích dětí z 2. Třídy s jejich paní učitelkou Ludmilou Černochovou. Ta fotka je svým způsobem jedinečná. 
Všechny děti se dívají do objektivu. Také jsou vidět téměř celé tváře všech dětí… až na jednoho. Najdi, kdo se na fotografii schovává 
a komu je vidět jen jedno oko. Pak s pomocí dětí ze Salvátoru, pokud někoho znáš, zkus uhádnout, jak se dotyčný žáček jmenuje.

o. Pavel


