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Jsou různé hříchy a také různé pohledy na ně. Na něčem se 
shodneme skoro všichni, že je to hřích. Například terorismus, 
krádež… Jsou také závažné hříchy, které člověk relativizuje: 
vždyť to dělají všichni, co je na tom špatného. A pak jsou sku-
tečnosti, které za hřích považovány nejsou, a přesto se odvá-
žím říct, že se nejedná o malé věci. Když teď řeknu, že za jeden 

z nejtěžších hříchů považuji, když někdo bez potřeby, jen tak, 
aby si ulevil anebo ze zvyku, vysloví jméno JEŽÍŠ, někdo si mož-
ná zaťuká na čelo a řekne, že jsem fanatik, a že nic se nemá 
přehánět. Přesto chci na toto téma polemizovat. Tím spíše, že 
patříme mezi národy, ve kterých je tento zlozvyk snad nejvíc 
         pokračovnání na straně 3

Žádné jiné jméno nakreslila Eliška Marušáková, 4. třída
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Setkání Tříkrálových koledníků s otcem arcibiskupem Janem 2. ledna 2015

fotografie na této straně Petr Liška
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Žádné jiné jméno

Ať žijí roráty!

Tříkrálová sbírka

Na návštěvě v Dětském domově

pokračování ze strany 1
zakořeněn. I v ostatních jazycích se kleje, nadává a bere jméno 
Boží nadarmo. V českém jazyce je to však daleko víc než v jiných 
zemích právě jméno JEŽÍŠ. Jméno, které je nad každé jiné jmé-
no, a jednou při tomto jménu poklekne každé koleno na nebi, 
na zemi i v podsvětí a každý jazyk vyzná ke slávě Boha Otce, že 
Ježíš Kristus je Pán!
Tu a tam se docela sporadicky dívám na televizi. Vadí mi, když 
se ve filmech mluví hrubě. Z tohoto pohledu mě také nedávno 
zklamal i náš prezident. Daleko větším utrpením pro mne však 
je, když skoro v každém českém filmu, tu a tam někdo vykřikne 
JEŽÍŠ, MARIA anebo JEŽÍŠI KRISTE! Možná mi namítnete: ti lidé 
to tak nemyslí, dělají to ze zvyku, a ani je nenapadne, že by tím
někomu mohli ublížit. Z tohoto pohledu platí: nevědomost hří-
chu nečiní. O něco vážnější to je, když takový zlozvyk má někdo, 
kdo se třeba i modlí, chodí do kostela a svatému přijímání. My-
slím si, že jeho víra je prakticky nulová. Já to však, jako všech-
ny okolní hříchy, považuji především za svou chybu. Kdybych 
skutečně miloval a v moci Ducha svatého hlásal jméno JEŽÍŠ, 
kdybych uvěřil, že nebeský Otec dá vše, oč prosíme v tomto 
jménu, kdybych toto jméno vytrvale vzýval, kdybych ho s lás-
kou vyslovoval, bylo by to jako lavina zázraků, divů a uzdravení. 
Pak by lidé nejenom v mém okolí měli daleko větší úctu a lásku 
k tomuto jménu. 
Co tedy prakticky můžeme udělat, aby tento zlozvyk v našem 
národě vymizel? Asi nemá smysl každého, s kým se setkáváme 
doma, v práci, ve škole, v obchodě stále napomínat. Když ale 
někdo vedle nás vysloví nadarmo a zbytečně jméno Ježíš, mů-
žeme hned toto jméno ve svém srdci vzývat. Tak mě vlastně 
každý takovýto hříšník přivede k častější modlitbě. Také lidem 
kolem mě pomůže, když jim toto jméno ohlásím. Mohu využít 
například návštěvy nemocných. Když třeba při rozloučení do-
tyčnému řeknu, že ho Ježíš má rád, může být toto slovo jako lék, 
který zůstane v srdci a uzdravuje.
Z výše uvedených důvodů jsem vyhlásil na církevní škole soutěž 
o to, kdo lépe výtvarným způsobem jméno Ježíš znázorní. Ně-
které obrázky jsou i v tomto čísle Života farností. Děkuji dětem 
za to, s jakým nadšením se úkolu zhostily. Mějme jméno Ježíš 
na očích, v srdci i na rtech. Každý, kdo bude vzývat toto jmé-
no, bude spasen. Velmi doporučuji k přečtení knížku Upřímná 
vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Jedná se o klasi-
ku východní spirituality. V knize je mnoho zajímavých příběhů 
a zároveň jakýsi praktický návod, jak vzývat jméno našeho Pána 
Ježíše Krista. Knihu je možné stáhnout v audio podobě z inter-
netu. Četla se totiž svého času na pokračování v rádiu Proglas.

o. Pavel

Jednu dobu se již zdálo, že je po nich. A to zvláště od doby, kdy 
se po II. vatikánském koncilu začala sloužit mše svatá i večer. 
Do té doby to prakticky celá staletí nebylo možné. Mše svatá se 
sloužila po celý rok ráno, ať již v neděli nebo ve všední den. Jedi-
nou výjimkou byla půlnoční mše o Vánocích. Hlavním důvodem, 
proč se mše svatá nesloužila večer, byl tzv. eucharistický půst. 
Aby kněz i věřící mohli přijímat, nesměli od půlnoci již nic jíst. 
Kdyby byla mše večer, bylo by to velmi náročné: celý den ne-
jíst. Později byl půst před svatým přijímáním zkrácen na pouhou 
hodinu a tím se otevřela cesta k večerní mši svaté. Zpočátku to 
mnozí věřící uvítali. Vždyť i po práci mohli zakusit, jak jsou prav-

divá Ježíšova slova: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste 
obtíženi a já vás občerstvím. Večerní mše svatá jednu dobu úpl-
ně převládla a tak se také v určitých oblastech zapomnělo na 
roráty: na ranní mši svatou v době adventní. Před patnácti lety 
začaly první nesmělé pokusy o ranní mši svatou před Vánocemi, 
na které by mohly být i děti. Starší věřící pak začali vzpomínat 
na to, jak po celý advent chodili ráno ještě za tmy, často ve sně-
hu, s lucernami na tuto mši svatou. Osobně jsem pochyboval, 
že se tato tradice podaří vzkřísit. Dnes mohu říci: mýlil jsem se. 
Jsou farnosti, kde je celý advent ráno v kostele nabito. Kdyby mi 
někdo řekl před patnácti lety, že například v Lešné přijde na mši 
svatou ve všední den tolik lidí jako v neděli a z toho šedesát dětí, 
považoval bych to za vtip. Dnes mohu říct, že je to skutečnost. 
Na posledních rorátech pro děti ve Valašském Meziříčí jsme na-
počítali skoro 200 dětí. Některé děti, a s nimi i dospělí, nevyne-
chají za celý advent ani jednu mši svatou. A tato skutečnost má 
stále stoupající tendenci. 
Ať tedy žijí roráty a ať žijí i ti, kteří nám při nich pomáhají: Ti, kdo 
chystají svíčky, jídlo, kdo doprovázejí malé děti, ti kdo nám při-
spívají finančně na snídani i na odměny za adventní kalendáře 
pro děti. Ať to stojí, co to stojí, stojí to za to!

o. Pavel

Už jsme si na ni zvykli. Když navštěvuji nemocné, někteří mi už 
týden před touto sbírkou ukazují nachystané peníze a s obavou 
mi říkají: „Snad ke mně tři králové přijdou.“ Jakým je pro tyto 
lidi zklamáním, když tři králové nedorazí, nemusím vysvětlovat. 
I když jsme měli ve Valašském Meziříčí a v Lešné dohromady 
celkem asi 100 skupinek, přesto se stalo, že zbyla bílá místa. 
Pokud o takovémto hluchém místě víte, zkuste si najít tři děti, 
nebo k tomu někoho povzbuďte, ať si tento úsek v příštím roce 
vezme za své. Je to samozřejmě třeba nahlásit organizátorům 
Tříkrálové sbírky.
Ještě jednou chci poděkovat za úžasné nasazení dětí i dospě-
lých při této sbírce. Počasí nám sice nepřálo, ale mohlo být i hůř. 
A navíc díky tomu jak bylo, bylo podle mě daleko více lidí doma, 
a tak i sbírka byla letos větší. O to ale na prvním místě nejde. 
Několikrát jsem si uvědomil, jak je dobře, že jsem mohl ohlásit 
lidem, že je Bůh má rád, a že se Ježíš narodil i pro ně. Velkou 
radost mám také z toho, jak sbírka vytváří a upevňuje naše 
vzájemné vztahy. Ať již vůči těm, které navštívíme, nebo i mezi 
námi koledníky. Moc mě těší, že se takto mohu setkat i s těmi, 
kteří do kostela nechodí, ale koledovat každoročně vyrazí.

o. Pavel

V pátek 2. ledna přijel požehnat koledníkům tříkrálové sbírky 
otec arcibiskup Jan Graubner. Když pak u nás na faře obědval, 
vzpomněl jakousi skupinku dětí, která kromě peněz, jak už to 
při sbírce bývá, si vykoledovala mnoho sladkostí a dobrot. To 
naše děti dobře ví. Jenomže tyto děti udělaly jednu nečekanou 
věc. To, co si vykoledovaly, odvezly jako dar do dětského domo-
va. Stále mi tato myšlenka úplně nedala pokoj. A tak jsem své 
trojici po tříkrálové sbírce navrhl, aby se hojná „kořist“ rozdělila 
ne na tři, ale na čtyři díly. Já jsem pak tento čtvrtý díl dovezl do 
místního dětského domova. Přiznám se, a hrozně se stydím, že 
jsem tento dětský domov, který je v našem městě od roku 1919, 
při této příležitosti navštívil poprvé. Přivítala mě paní ředitelka, 
která mi s velkým nadšením vyprávěla příběhy některých dětí, 
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Slovo života na leden 2015
„Ježíš jí řekl: ´Dej mi napít.́ “ (Jan 4,7)

Ježíš opouští Judsko a vydává se do Galileje. Cestou prochází 
Samařskem. Uprostřed dne je unavený chůzí na slunci a usedá 
u studny, kterou vyhloubil patriarcha Jákob před tisíci sedmi sty 
lety. Má žízeň, ale nemá vědro, aby mohl nabrat vodu. Studna 
je hluboká 35 metrů, jak lze vidět i v současnosti.
Učedníci odešli do města, aby nakoupili něco k jídlu. Ježíš zů-
stal sám. Přichází žena se džbánem a Ježíš ji bez okolků žádá 
o vodu. Je to požadavek, který je proti tehdejším zvykům: Muž 
se na ženu nemá obracet přímo, zvláště je-li ta žena neznámá. 
Navíc mezi Židy a Samaritány existovaly náboženské předsudky 
a rozdělení. Ježíš je Žid a žena Samaritánka. Sváry a dokonce 
nenávist mezi těmito dvěma národy mají hluboké dějinné a 
politické kořeny. Mezi Ježíšem a Samaritánkou je kromě toho 
další, morální bariéra: Samaritánka měla více mužů a žije ne-
přípustným způsobem. Možná právě kvůli tomu nešla nabrat 
vodu s ostatními ženami ráno nebo večer, ale v nezvyklou hodi-
nu, tedy v poledne, aby se vyhnula jejich narážkám.
Ježíš se nedá ovlivnit žádnou překážkou a začne s cizinkou roz-
mlouvat. Chce se jí co nejvíce přiblížit. Žádá ji:

„Dej mi napít.“

Ježíš má pro tuto ženu dar, dar živé vody. „Kdo žízní, ať přijde 
ke mně a pije, ten kdo ve mně věří“ zvolá později Ježíš v jeruza-
lémském chrámě (7,37-38). Voda je zásadní pro jakýkoli život a 
je tím vzácnější, čím je - tak jako v Palestině – země vyprahlejší. 
Ježíš chce darovat „živou“ vodu, která symbolizuje zjevení Boha, 
který je Otec a láska, Duch svatý, božský život, který přinesl. 
Všechno, co Ježíš daruje, je živé a pro život. On sám je „živý“ 
chléb (srov. 6,51), Slovo, které dává život (srov. 5,25), je zkrátka 
Život (srov. 11,25-26). Jan, který byl svědkem ukřižování, nám 
sděluje, že poté, co Ježíšovi jeden z vojáků probodl kopím bok, 

„hned vyšla krev a voda“ (19,34). To je nejvyšší a úplný dar sebe 
sama.
Ježíš však nic nevnucuje. Nevytýká ženě ani její nepřípustné 
vztahy s muži. On, který může dát všechno, od ní požaduje její 
dar, protože ho opravdu potřebuje:

„Dej mi napít.“

Žádá, protože je unavený a má žízeň. On, Pán života, se stává 
prosebníkem, neskrývá svoji skutečnou lidskou přirozenost.
Žádá i proto, že ví, že pokud žena něco daruje, bude otevřenější, 
a tak bude připravena i něco přijmout.
Z této žádosti se vyvine rozhovor plný nedorozumění, vysvětlo-
vání a odůvodňování, na jehož konci může Ježíš zjevit svoji pra-
vou identitu. Dialog prolomil obranné bariéry a vedl k objevení 
pravdy, vody, kterou přinesl Ježíš. Žena opouští to, co je pro ni 
v tuto chvíli nejcennější, totiž svůj džbán, protože našla zcela 
jiné bohatství. Běží do města, aby i ona zahájila dialog se svými 
sousedy. Ani ona nic nevnucuje, nýbrž vypráví, co se jí přihodilo, 
sděluje, co prožila, a klade si otázku, koho vlastně potkala a kdo 
ji požádal:

„Dej mi napít.“

V této části evangelia – zdá se mi – můžeme nalézt poučení pro 
ekumenický dialog, jehož důležitost se nám v tomto měsíci kaž-

a zároveň ukázala celý dětský domov. Odcházel jsem s vděč-
ností za všechny, kteří těmto dětem pomáhají, a také s před-
sevzetím, že se za děti i vychovatele budu více modlit. Třeba v 
budoucnu dojde k dalším setkáním. Máme přece daleko větší 
bohatství, o které se máme dělit, než jsou bonbony, pomeran-
če a čokoláda. Jediný, kdo může uzdravit všechny vzpomínky, 
rány našich srdcí a všechny vzájemné vztahy, je Ježíš.

o. Pavel

Ježíš Kristus říká: „Proste a bude vám dáno“, dále říká „…o co-
koliv budete prosit mého Otce v Mém jménu, dá vám.“ Velkou 
účinnost má prosba před samým Ježíšem Kristem ve vystavené 
Nejsvětější svátosti na oltáři. My v našem kostele ve Valašském 
Meziříčí máme tuto možnost v tiché adoraci před vystavenou 
Nejsvětější Svátostí v některých k tomu určených dnech a svát-
cích. Také každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin a každý první 
pátek po celý den i noc do časných ranních hodin. Největší dar, 
který máme v našem kostele, je prvopáteční hodinová adorace 
po večerní mši svaté, provázená hudbou a zpěvy mladých hu-
debníků a zpěváků, vedená naším farářem P. Pavlem Stefanem. 
Je to nádherný prožitek setkání se samým Ježíšem Kristem za 
přítomnosti Ducha svatého, ukončený žehnáním Ježíše Krista 
každému, kdy Ježíš Kristus přítomný v Nejsvětější Svátosti nese-
ný knězem o. Pavlem prochází kostelem a žehná každému pří-
tomnému. Po ukončení této hodinové adorace (dále pokračuje 
už jen tichá) odcházím posílená a naplněná láskou Ježíše Krista 
a opět důvěrou, že Bůh mě nikdy neopouští. Jsem ráda, že se 
každý měsíc mohu takto posilovat a mrzí mě, když třeba z dů-
vodu nemoci nemohu někdy být přítomná, i když vím, že Bůh je 
stále se mnou, ať jsem kdekoliv. Prvopáteční hodinová adorace 
mě o tom ještě více přesvědčí a posílí mou důvěru v lásku Boží.

Vděčná farnice D. P.

Poděkování za dar adorace

Modlitba za školu
V nejbližší době dojde k jednání mezi zástupci města Valašské 
Meziříčí, Základní školy Salvátor a Arcibiskupství olomouckého. 
Bude se jednat o budoucnosti naší školy. Při této příležitosti 
bych chtěl opět povzbudit naše farníky, aby se modlili modlitbu 
č. 011 v Kancionálu ke svatému Josefovi. Možná ještě nebyla 
v minulosti tak příznivá situace. Je třeba pamatovat nejen na 
nové prostory, ale i na to, aby škola v budoucnu mohla plnit své 
poslání co nejlépe.

o. Pavel

Požehnané kadeřnictví
Co všechno jsem už jako kněz v životě žehnal? Hasičské potřeby, 
restauraci, auta i motorky, domy a byty, firmy atd. Tentokrát 
došlo i na kadeřnictví. Jana Durďáková, kterou znám odmalička 
a která také zpívala v naší schole, se vrátila z Prahy a v budově 
bývalé Městské policie naproti kostelu provozuje kadeřnictví. 
Vzhledem k tomu, že má před svatbou, rozhodl jsem se pro tuto 
neplacenou reklamu v ŽF. Chci k návštěvě kadeřnictví povzbu-
dit především ženy a dívky, já to se svými vlasy již nevytrhnu. 
Do budoucna jsem ochoten požehnat prakticky cokoliv. Nemo-
hu však zaručit podobnou reklamu na stránkách ŽF.

o. Pavel
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zŠ salvátor

Setkání tříkrálových koledníků 
s o. arcibiskupem Janem

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

doročně připomíná. „Týden modliteb za jednotu křesťanů“ nás 
vede k tomu, abychom si uvědomili, jak je toto tak dlouhé roz-
dělení mezi církvemi pohoršující, a abychom urychlili proces ve-
doucí k hlubokému společenství překonávajícímu všechny pře-
kážky, tak jako Ježíš překonal rozdělení mezi Židy a Samaritány.
Nejednota mezi křesťany je pouze jedním z rozdělení, která nás 
sužují v různých prostředích a která spočívají v nedorozumě-
ní, v rodinných nebo sousedských neshodách, v napětí v práci, 
v nevraživosti k přistěhovalcům. Bariéry, které nás často rozdě-
lují, mohou mít sociální, politickou nebo náboženskou povahu, 
nebo mohou prostě být důsledkem různých kulturních zvyklos-
tí, které nedokážeme přijmout. Tyto překážky způsobují kon-
flikty mezi národy nebo etnickými skupinami, ale i nepřátelství 
v naší čtvrti. Nemohli bychom se jako Ježíš otevřít druhému a 
překonat rozdíly a předsudky? Proč se nepovznést nad různé 
formy a nevyslyšet požadavek pochopení, pomoci, malé pozor-
nosti? I v tom, kdo je z opačného tábora, i v tom, kdo patří k jiné 
kultuře, náboženství nebo společenské vrstvě se skrývá Ježíš, 
který se na nás obrací a žádá nás:

„Dej mi napít.“

Spontánně si připomínáme další podobné Ježíšovo slovo, slovo 
pronesené na kříži, o kterém opět svědčí Janovo evangelium: 

„Žízním“ (19,28). Uspokojení žízně je základní potřeba, základ 
všech dalších potřeb. V každém člověku, který něco potřebu-
je, je nezaměstnaný, opuštěný, cizinec, třeba i jiného vyznání či 
náboženského přesvědčení, třeba i nepřátelský, můžeme roz-
poznat Ježíše, který nám říká: „Žízním.“ A který nás žádá: „Dej 
mi napít.“ Stačí nabídnout číši vody, říká evangelium, a budeme 
odměněni (srov. Mt 10,42) a nastolíme dialog, který obnovuje 
bratrství.
I my můžeme vyjádřit své potřeby, aniž bychom se museli sty-
dět za to, že „žízníme“, a i my můžeme žádat: „Dej mi napít.“ Tak 
může začít upřímný dialog a konkrétní společenství beze stra-
chu z odlišnosti, z rizika plynoucího ze sdílení našich myšlenek 
a z přijímání myšlenek druhého. Sázejme přitom především na 
schopnosti toho, kdo stojí před námi, a na jeho třeba i skryté 
hodnoty. Stejně jako to dělal Ježíš, který dokázal uznat, že Sa-
maritánka může udělat něco, co on nemůže: dát mu vodu.

Fabio Ciardi

Požehnání koledníkům, kteří připutovali ze 
severní části olomoucké arcidiecéze, se usku-
tečnilo 2. ledna ve Valašském Meziříčí v chrá-
mě Nanebevzetí Panny Marie. Dopolední mše 
svaté, kterou sloužil otec arcibiskup Jan, se 
zúčastnilo také 13 kněží a jáhnů z děkanátu. 
Otec arcibiskup přivítal necelé dvě stovky ko-
ledníků a vedoucích a v promluvě je povzbudil, 
aby nesli vánoční radostnou zvěst o naroze-

ní betlémského Dítěte všem, se kterými se potkají. Také nás 
všechny vyzval, abychom se jako Kristovi učedníci nebáli chovat 
se dobře i k lidem, kteří nás odmítají a které nemáme zrovna v 
lásce. Po homilii následovalo požehnání koledníkům a žehnání 
kadidla a křídy. Na konci mše svaté nechybělo tradiční focení 
všech tříkrálových hostů. Poté byli všichni pozváni na občers-
tvení a vystoupení Beaty Bocek v zámku Žerotínů. Děkujeme 
všem, kteří přijali pozvání, a věříme, že si odnesli radost ze spo-
lečného setkání. 

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Zápis do 1. třídy
Od začátku školního roku brzy uplyne jeho polovina, což je 
opravdu rychlost a my opět přivítáme naše nejmenší. V pátek 
30. ledna od 9 - 16 h proběhne na naší škole zápis budoucích 
prvňáčků. Protože zájem o akci „Na zkoušku prvňáčkem“ byl 
velký, předpokládáme, že je všechny i s jejich rodiči uvidíme 
u zápisu. Na děti se těší paní učitelky i starší spolužáci, kteří je 
budou zápisem provázet. Rodiče by měli s sebou vzít občanský 
průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na vás, děti.

Pololetní prázdniny
V pátek 30. ledna, tedy v den zápisu do 1. třídy, budou mít žáci 
pololetní prázdniny. Vzhledem k tomu, že tento den navazuje 
na víkend, trocha odpočinku před novým pololetím se vždy 
hodí.

Lyžařský kurs I. stupně
Od 4. - 10. února 2015 (kromě víkendu) se zhruba 61 žáků 
1. stupně zúčastní lyžařského kurzu ve Velkých Karlovicích - Ky-
čerce. Velký počet přihlášených dětí znamená, že tato akce je 
u dětí velmi oblíbená a u některých je to vlastně jediná šance, 
jak si zalyžovat, nebo se na těchto "prkýnkách" naučit jezdit. 
Z vlastní zkušenosti musím říct, že se to instruktorům - učitelům 
opravdu daří. Tak ať jim vyjde počasí a sníh v Karlovicích vydrží.

Karneval 2015
Pod vedením pí. učitelky Vojkůvkové a s pomocí ostatních pe-
dagogických pracovníků v pátek 13. února 2015 od 14.45 hodin 
v kulturním zařízení v Hrachovci proběhne již tradiční karne-
val. Zveme nejen všechny naše žáky, jejich sourozence s rodiči 
a prarodiči, ale také jejich kamarády. Přijďte si zatancovat a za-
soutěžit. Všichni jste srdečně zváni.

Lenka Adámková

Již třetím rokem jsme se hned po požehnání vydaly s holkama 
koledovat a zpívat. Lidé nás přijímali téměř všude a byli velmi 
milí a štědří. Na dveře i do srdcí jsme psali zprávu o Bohu a na-
konec číslici nového roku, aby nás Bůh chránil na každém kroku.
Děkujeme všem, co nám přispěli, notovali si s námi koledu, po-
darovali i něco na zub, a že toho nebylo málo .
A za rok zase se budeme tešit na koledování.

Za skupinku koledníků Soňa Březovjáková 



6

Premiéra obnovené pobočky ČKA

Z historie naší farnosti

Před závěrem roku proběhlo v Olomouci v Arcibiskupském pa-
láci setkání zástupců ekonomických rad farností s otcem arci-
biskupem Janem Graubnerem. Tématem tohoto setkání byly 
církevní restituce, jejich obsah a význam pro církev. Otec Jan ve 
výstižné prezentaci vysvětlil současnou podobu restitucí, a co 
pro nás budoucnu budou znamenat. Vzhledem k tomu, že mé-
dia a někteří politici o tomto tématu mluví sice velmi emotivně 
(ne však objektivně), rád bych v úvodu připomněl některá fakta. 

1. Po letech jednání mezi politickou reprezentací a církvemi 
bylo dosaženo kompromisu ve věci navrácení majetku zabave-
ného komunistickým režimem.
2. Navrácení majetku je novou příležitostí vypořádat vztahy 
mezi státem a církvemi, je předpokladem plné náboženské svo-
body, možnosti obnovení majetkové základny církví a jejich svo-
bodného a nezávislého postavení.
3. Mezníkem pro takové navrácení je datum vlastnictví po 
28. únoru r. 1948.
4. Tu část majetku, která v současnosti patří státu či jeho insti-
tucím (státní organizace, pozemkové fondy, Lesy České repub-
liky apod. – tzv. osoby povinné), bude stát vracet na základě 
žádostí, převodem takové nemovitosti zpět církvi. V současnos-
ti podaly jednotlivé diecéze žádosti, které se týkají zejména pol-
ností, lesů, budov apod.
Poznámka: V naší farnosti Valašské Meziříčí (VM) není žádný 
pozemek ani nemovitost, která by byla předmětem takového 
typu navrácení. Farnost VM takové nemovitosti měla, ale byly 
již před r. 1991 státem převedeny na město VM nebo jiné státní 
podniky - dřívější socialistické podniky (s.p. JEDNOTA, s.p. POŠ-
TA , s.p. MASNA apod.), a nebude je tedy možno vrátit původní-
mu majiteli – církvi.
5. Tu část zabaveného majetku, kterou z různých důvodů nelze 
vrátit (byl před r. 1991 převeden na jinou nestátní instituci - fir-
my, kraje, města, obce - tzv. osoby nepovinné), bude stát vracet 
v podobě financí a to postupně až do roku 2030.

Otec arcibiskup Jan připomněl, že oběma těmito modely bude 
navrácena pouze malá část dříve zabaveného majetku. Ale bu-
diž – alespoň částečně snad bude naplněno: co bylo ukradeno, 
je potřeba vrátit původnímu majiteli. 
Co je však daleko důležitější, je fakt, že s takto vráceným ma-
jetkem či financemi budeme muset hospodařit tak, aby zajisti-
ly v budoucnu církvi příjmy potřebné k její pastorační činnosti. 
Proto nemůžeme tento navrácený majetek či peníze lidově ře-
čeno projíst (a to ani na různé opravy kostelů, farních budov 
apod.), ale musíme je kvalitně a smysluplně investovat do čin-
ností, které nám příjmy pro provoz církve v budoucnu zajistí, 
neboť cca po roce 2030 budeme odkázaní pouze na to, co si 
sami vyděláme.
Řekl bych, že v tomto momentě se církev stává církví hospoda-
řící – či podnikající. 
Ono nic nového pod sluncem, protože i v minulosti patřilo ke 
každé kapličce či kostelu nějaké to políčko nebo les a výnosem 
z těchto nemovitostí byl financován provoz takového kostela. 
A v současné době nás čeká v podstatě něco velmi podobné-
ho. Za tímto účelem byla v naší arcidiecézi založena společnost 
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., která již začíná hos-
podařit s prvními navrácenými lesními plochami (cca 1 200 ha 
lesních ploch na Kroměřížsku), zemědělskou půdou apod. Dále 

Církev hospodařící, podnikající 
aneb Co nám přinesou restituce

fungují Arcibiskupské sklepy Olomouc s.r.o. či obchodní společ-
nost Kristýn služebník s.r.o., nebo jiné církevní nadace. 
Protože je nutno zachovat princip solidarity, budou výnosy 
z hospodaření těchto firem rozdělovány bez ohledu na to, zda 
je konkrétní farnost na navrácený majetek bohatá nebo chudá.
Nabízelo by se domnívat se, že se nás to ve Valašském Meziříčí 
netýká. Dovolím si říct, že týká. Otec arcibiskup připomněl, že 
iniciativa má přicházet z farností a že tak máme všichni zod-
povědnost a nemalou šanci přispět ke zdárnému hospodaření 
církve v budoucích letech (v jedné farnosti se např. rozhodli vý-
nosy z farní zahrady zpracovávat a zásobují jimi kuchyň kněž-
ského semináře a tím šetří její rozpočet apod.).
Troufám si říci, že v našich farnostech VM i okolí máme velmi 
živé společenství farníků, fungující Charitu, ZŠ Salvátor, máme 
ve vlastnictví pozemky v Krhové, existují plány na realizaci cír-
kevní školky apod. – tedy možnosti jak hospodařit se svěřeným 
majetkem rozhodně máme.
A v neposlední řadě bude potřeba modlitbou podporovat všech-
ny ty, kteří se na hospodaření v církvi podílejí a podílet budou 

– naše biskupy, jejich technické spolupracovníky, ale i jednotlivé 
správce, aby moudře a zodpovědně hospodařili s tím, co jim a 
nám bylo svěřeno.

Za ekonomickou radu Miloš Skýpala

Katolické spolky
Když v padesátých létech tehdejší církevní tajemník sestavoval 
seznam římskokatolických spolků ve Valašském Meziříčí s jejich 
stručným hodnocením, napočítal jich celkem 9. Některé z nich 
bychom dnes za spolky neoznačili. Snad se nikoho nedotkneme, 
pokud v přehledu připojíme i poznámky o tom, jak byly církev-
ním tajemníkem hodnoceny. Podle jeho zprávy ve Valašském 
          pokračování na straně 12

V úterý 13. ledna 2015 se v prostorách zámku Kinských uskuteč-
nila přednáška známé české socioložky Jiřiny Šiklové. Původně 
na téma „Byl listopad 89 zbytečný?“ Namísto očekávané reflexe 
přesahu listopadových událostí do dnešní doby však paní dok-
torka uchopila téma listopadových událostí před 25 lety jako 
historický exkurz pamětníka a přímého účastníka do tehdejších 
dnů. Věřím, že přes počáteční zklamání některých účastníků si 
však paní Šiklová většinu posluchačů nakonec získala svou bez-
prostředností, humorem, životními zkušenostmi a nesmírnou 
vitalitou, ale i osobní statečností v letech reálného socialismu. 
Za místní pobočku ČKA chceme poděkovat všem vám, kteří jste 
si udělali čas a podpořili svou účastí restart ČKA v našem měs-
tě. Zároveň přijměte naši omluvu za nepohodlí, kterému mnozí 
z vás při přednášce museli čelit. S takovým množstvím poslu-
chačů jsme opravdu ani ve snu nepočítali. Zámek Kinských nám, 
vzhledem k minimu dosavadních zkušeností, při přípravě před-
nášky připadal vhodný polohově i prostorově.
Závěrem si vás dovolujeme pozvat na přednášku naší spřátele-
né pobočky ČKA v Rožnově pod Radhoštěm, která se uskuteční 
v Janíkově stodole Valašského muzea v přírodě dne 6. února 
2015 v 15 hodin. Na téma VÍRA A DARWINOVA TEORIE bude 
přednášet známý český biolog a kněz Marek Orko Vácha.

Za pobočku ČKA ve VM Naďa Gilarová a Lenka Husáková 
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Zase jsem přišel na to, že farníci nečtou Život farností anebo 
velmi rychle zapomínají na to, co již přečetli. V předvánočním 
čísle jsem napsal článek o výstavě fotografií v přízemí městské 
knihovny a zároveň zveřejnil plakátek k této výstavě. Když jsem 
se před několika dny některých farníků ptal, jestli se již na fotky 

byli podívat, nechápavě se na mě dívali. Nechci touto výstavou 
upozorňovat na sebe, ani na ty, kteří jsou na fotografiích. Po-
sláním faráře je hlásat Boží slovo a to nejen těm, kteří chodí do 
kostela. Tuto výstavu chápu jako možnost oslovit i ty, se kte-
rými se běžně nesetkávám. A fotka, případně krátký text k ní, 
mohou někoho oslovit víc než dlouhé kázání. Mám tedy velkou 
radost z toho, že někteří se na fotky byli podívat i vícekrát. Také 
mě těší, když mi něco napíšete do pamětní knihy. Díky tomu si 

Hledám tvou tvář aneb co se na výstavu fotek nevešlo
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P. Marinko Šakota, farář Medžugorje 
z novoročního kázání

Ekumenické bohoslužby
Ekumenické bohoslužby ve Valašském Meziříčí v roce 2015 vždy 
v úterý v 17.00 hodin:
27. ledna - v modlitebně Apoštolské církve (budova Numeri, Za-
šovská ul.) – káže bratr Daniel Heller, farář ČCE
3. února - v modlitebně Církve adventistů – káže bratr Pavel 
Stefan, farář ŘKC
10. února - v evangelickém kostele – formou večeru chval – 
káže bratr Jaroslav Zubík, kazatel BJB

Drazí bratři a sestry, my věříme, že nové je možné, že je možná 
nová země i nové nebe, jak píše sv. Jan v knize Zjevení. Ptám se, 
jak vzniká nové nebe a nová země, a jestli může a jak může být 
rok 2015 pro nás nový, jiný, lepší, krásnější? My obyčejně mys-
líme, že se to stane, když se změní vnějšek, když se změní druzí, 
ti v naší rodině i ti, kteří jsou dále od nás. Když se změní politika, 
ekonomická situace, atd. - což si všichni přirozeně přejeme, ale 
ono to nestačí - nebo když budeme mít nové auto, dům, všeho 

více, nebo když se staneme někým ve smyslu dnešní společnos-
ti, podle toho, čeho si dnešní společnost váží. Ale Panna Maria 
nás učí něčemu jinému. Ona říká: „Modlete se, drahé děti, a 
mějte ve mne více důvěry, protože jsem tady, abych vám po-
mohla a vedla vás novou cestou k novému životu. Zvu vás, abys-
te začali měnit svůj život a abyste se rozhodli pro obrácení. Ne 
slovy, ale životem.“ Poselství je jasné. Nepotřebuji nic nového, 
potřebuji začít být nový já.
Nadcházející rok bude pro nás nový, jiný, jestliže se obrátíme 
my. Nemusíme měnit vnějšek, abychom byli noví a aby pro nás 
bylo všechno nové. Nové srdce - to nás všechny a všechno ko-
lem nás dělá novými. Nové srdce, to je metanoia, úplná pro-
měna vědomí, vnímání, uvažování a působení. To je to, co Ježíš 
říká Nikodémovi: „Kdo se nenarodí znovu, shůry, nemůže spatřit 
Boží Království.“ Jsme znovuzrozeni, když v nás nastane změ-
na programu, když začneme uvažovat, ne už svým lidským, ale 
Ježíšovým, božským způsobem, když se naše oči začnou dívat 
Ježíšovým způsobem. Když opouštíme úroveň 'oko za oko, zub 
za zub'. A vystupujeme na druhou úroveň, kde platí jiné pravi-
dlo - odpouštět, milovat nepřátele, činit dobro tomu, kdo mně 
dobro nepřeje.
Svatý Otec František činí právě to. Uvádí do pohybu nové rození, 
proměnu Církve. On je toho názoru, že k proměně světa dochá-
zí proměnou. Tím způsobem papež František následuje sv. Fran-
tiška, svůj vzor, který řekl: „Posvěť sebe a posvětíš společnost.“ 
To je to, co již 34. rok koná Královna míru v Medžugorje, která 
nám dává jasné pokyny: „Jestli se obrátíte vy, budou i všichni 
kolem vás obnoveni.“ A tak jsme došli k oné otázce: Jak nastává 
to nové, ta proměna a obnova srdce? Proměna a obnova na-
stává v modlitbě. Ne v každé modlitbě, ale v modlitbě srdcem. 
Srdcem, to znamená - na hlubší úrovni, jako Maria. Všechno, co 
prožila, to prožívá stále dál, hlouběji ve svém srdci. Uložila Ježí-
šova slova ve svém srdci a uvažovala o nich. A dopouští, aby ji 
ta slova formovala. Když se modlíme srdcem, nezůstáváme na 
úrovni našich myšlenek, ale sestupujeme hlouběji do srdce, do 
hlubin své bytosti a sjednocujeme se s Boží přítomností, která 
je v nás.
Jak se modlit srdcem? Při modlitbě srdcem se nejedná tolik o 
nás, ale o Boha. Jestli jsme se dříve modlili jen za svoje potřeby, 
nyní se srdce stále více zaměřuje na Boha. Bůh začíná být stále 
důležitější. Odteď chodím na mši sv. kvůli Ježíšovi. Chodím na 
adoraci, abych Ježíše poznal hlouběji, abych poznal jeho pohled. 
Jemu stále více dovoluji, aby ve mně působil, aby ke mně mlu-
vil. Z toho, kdo mluví, se stále více stávám tím, kdo naslouchá 
a přijímá, jako Marie, sestra Marty. Proto nás Královna míru zve, 
abychom se otevírali, jako se otevírá květ slunci. Co dělá květ? 
Nic. Slunce působí a na květu nastává proměna. Modlitba srd-
cem je modlitba probuzeného srdce, probuzené lásky, probuze-
né vděčnosti, probuzené důvěry, oddanosti.
Srdce je nové, když v něm nejsou břemena z minulosti a když 
není zatíženo starostmi o budoucnost. Královna míru nás učí, 
abychom se zbavovali břemen při svaté zpovědi, v eucharistii, 
v odpouštění. Když se osvobozujeme od připoutanosti k minu-
losti, od otročení zlu. Učí nás, abychom se modlili o lásku k člo-
věku, kterého nemáme rádi. Protože jenom láska může uzdravit 
zraněné srdce a vrátit mu pokoj. A tak všechno kolem nás začí-
ná být jiné, lepší, nové.

Václav Chládek

Blíží se začátek vyučování. Ve třídě je nezvyklé ticho, protože 
hned v první hodině se bude psát písemka z matematiky. Děv-
čata i kluci si opakují vzorečky, Mirka s Luckou se zkoušejí na-
vzájem a stačí se přitom pomodlit k andělům strážným, aby jim 
pomáhali. Do třídy vchází Libor, černovlasý štíhlý elegán. Volá 
na všechny: „Doufám, že se neučíte!?“
Kluci i děvčata dělají, že je učení nezajímá. Až na Mirku a Lucku, 
které dál pokračují v opakování. Obě se bojovně postaví, když 
přichází Libor k jejich lavici. Jsou o hlavu menší než on, ale po-
slouchat ho nemíní.
Kdo chce znát pokračování děje, stačí, když pošle svůj mail 
nebo pošlou svůj mail jeho rodiče na adresu: spis.jansta@
seznam.cz, a bude se začátkem druhého pololetí pravidelně 
dostávat příběhy ke čtení. (Doporučený věk čtenářů je /9/10 - 
14/15/ let)
Josef Janšta je autorem řady knih pro děti a mládež, dále spra-
vuje a nabízí web: http://josefjansta.opava.org.

Josef Janšta, jáhen a katolický spisovatel

Čtení na pokračování

uvědomím, co lidi oslovuje a co se jim líbí. Každý kazatel potře-
buje jakousi ozvěnu toho, co hlásá a co dělá.
Protože výstava je přístupná jen, když je otevřená knihovna, 
zveřejňuji i otevírací dobu knihovny. Jedná se o knihovnu v bý-
valé krásenské radnici u autobusového nádraží.

OTEVÍRACÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY:
Pondělí, středa, pátek 9-18 hodin

Úterý, čtvrtek 12-17 hodin
Sobota 8-11 hodin

 Výstava potrvá do úterý 2. února 2015.

o. Pavel
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Svatí v našem kostele

pokračování ze strany 6
Meziříčí působily (uvádíme názvy tak, jak jsou v originále): Ma-
riánsko-Alžbětinský spolek - předsedkyně Marie Zámrská, jed-
natelka Anna Balánová. "Tento spolek má činnost tu, že jednou 
za měsíc si mění nějaké modlitbičky. Celkem spolek neškodný." 
Spolek pro ošetřování nemocných - předseda P. Alois Rygal, 
jednatelka Marie Zámrská. "Činnost spolku spočívá v tom, že 
členky tohoto spolku navštěvují nemocné ve městě a pomáhají 
dělati nějakou práci v domácnosti nemocné a také ze svých pro-
středků podporují schudlou rodinu." Okresní charita - předseda 
P. Alois Rygal, místopředseda František Táborský. Třetí řád sv. 
Františka - vede Ferdinand Střílka."Jest to starý člověk, velmi 
poctivý a nábožensky založený. Jest úplně neškodný, přesto, že 
jest náboženský fanatik. Činnost nemají žádnou, jen v čas ně-
jaké pobožnosti jako jest Boží tělo - pouť, mají svůj prapor a 
nesou jej v průvodu a za ním několik těch příslušníků spolku." 
Mariánská družina - vede Ludmila Bauerová. "Členky tohoto 
spolku jsou většinou staré panny, které se velmi rády ukazu-
jí při náboženských obřadech, jako pouť, vzkříšení, Boží tělo a 
jiné. Mají svůj prapor, pod kterým chodí. Mladé děvčata mezi 
sebou nemají." Spolek Katolický dům - předseda P. Alois Rygal, 
místopředseda Eduard Číp. "Tento spolek jest vlastníkem Lido-
vého domu, který obhospodařuje." Řád kongregace sester sv. 
Kříže - vede řeholní sestra Teodonie Štveráčková. "Činnost spol-
ku spočívá v tom, že vyučuje děvčata šití prádla, vaření a vyší-
vání a také hře na housle. Celkově je ku dnešnímu dni 13 sester." 
Katolický podpůrný spolek Diecese. "Spolek nevyvíjí žádnou 
činnost, jest vlastníkem dvojdomku, který slouží jako bytové 
jednotky pro osoby přestárlé... V domě jest 7 přestárlých žen, 
které tento spolek vydržuje." Kongregace společnosti - bož-
ského spasitele - Salvatoriáni - vede P. Štěpán Škahulek. "Jeho 
státní spolehlivost není známa, jelikož zde přichází několikrát 
do roka. V klášteře jest ku dnešnímu dni přítomno 10 řeholníků."
Jaká byla situace před rokem 1948? Jediným dalším známým 
soupisem je zpráva farního úřadu z roku 1911, která vznik-
la na vyžádání konzistoře "Na popud z místa velmi váženého 
má se svým časem provésti sčítání všech katolických spolků 
v Rakousku s úplným seznamem jejich členův. Takové seznamy 
spolkové, vypočítávající miliony jmen, mají u členů spolků ka-
tolických vzbuditi vědomí mohutné organizace a její moci, aby 
se tím zmužileji zastávali nejsvětějších statků našeho nábožen-
ství." V seznamu jsou uvedeny Alžbětinský spolek, Družstvo pro 
vystavění katolického domu, Družstvo Novin z pod Radhoštěm, 
Farní Cyrilská jednota, Odbočka všeodborového sdružení křes-
ťansko sociálního s tělocvičným odborem "Orel" (mužským 
i ženským), Pohřební spolek sv. Josefa, Spolek katolických to-
varyšů, Hospodářská besídka v Poličné a Juřince, Čtenářsko-

-pěvecký spolek v Jasenici a v Křivém, Spořitelní a záloženský 
spolek v Krásně a Poličné a Katolická politická jednota ve Valaš-
ském Meziříčí.
V Rakousku první obecnou úpravu spolkového života předsta-
vovalo nejvyšší rozhodnutí s návrhem zásad o poměru spo-
lečenských soukromých spolků ke státní správě v budoucnu, 
oznámené zemským úřadům dekretem dvorské kanceláře ze 
dne 6. 8. 1840. To bylo ještě neveřejné, jen pro potřeby úřa-
dů. Dekretem z dvorské kanceláře z 5. 11. 1843 byl vydán první 
spolkový zákon, podle kterého zřízení spolku muselo být schvá-
leno státní správou. Po změnách a omezeních, které sebou při-
nesly události roku 1848 a období tzv. Bachova absolutismu, se 
začalo pracovat na nových předpisech. Zákon č. 134/1867 ř. z. 
o právě spolčovacím ze dne 15. 11. 1867 následně platil nejen 
po dobu trvání Rakousko-Uherska, ale byl s dílčími úpravami 

převzat také nově vzniklou Československou republikou. Jako 
první spolek na Valašsku bývá uváděn spolek Casino založený 
ve Valašském Meziříčí roce 1853. Byl sice německý, ale jeho 
členy byli i Češi, kteří později v době národnostních svárů vy-
stupovali a zakládali spolky české. Ve Valašském Meziříčí tak v 
roce 1861 zahájil činnost český Čtenářský spolek. Spolky vzni-
kaly a zanikaly, období největšího rozmachu spolkové činnos-
ti řadíme do poslední třetiny devatenáctého a první poloviny 
dvacátého století. 
Uváděný seznam katolických spolků jistě nemusí být úplný, po-
chází z úřední evidence vedené Okresním hejtmanstvím (poz-
ději Okresním úřadem) ve Valašském Meziříčí: Valašské Meziříčí 

- Spolek katolických tovaryšů (1868), Katolicko-politická jednota 
(1880), Farní jednota Cyrilská (1883), Pohřební spolek svatého 
Josefa, pěstouna Páně (1890), Katolická politická jednota pro 
politický okres Valašsko-Meziříčský (1891), Konvict pro katolic-
ké studující (1892) Mariánsko-Alžbětinský spolek (1899) Druž-
stvo Novin z Pod Radhoště (1908), Spolek Katolický dům (1914), 
Spolek pro ošetřování nemocných (1926), Jednota "Orla" (1927), 
Orelská župa kardinála Bauera (1930), Okresní sdružení kato-
lické Omladiny (1930), Krajinský odbor Spolku českého učitel-
stva katolického na Moravě a ve Slezsku pro okres Val. Meziříčí 
(1933), Místní družina katolických zemědělců (1934), Okresní 
svaz Místních Družin katolických zemědělců pro soudní okres 
Val. Meziříčí (1934), Spolek Noviny z Pod Radhoště (1939), 
Okresní charita Valašské Meziříčí (1939), Farní Charita (1940) 
Krásno - Spolek pro obnovení samostatné duchovní správy 
v Krásně (1901?), Bynina - Místní Družina katolických zeměděl-
ců (1925), Katolický dům (1933), Hrachovec - Spolek pro posta-
vení kaple (1897), Místní Družina katolických zemědělců (1927), 
Jasenice - Jednota "Orla" (1921), Místní Družina katolických ze-
mědělců (1930), Juřinka - Místní Družina katolických zeměděl-
ců (1935), Krhová - Spolek pro vystavění kaple (1892), Jednota 

"Orla" (1926), Místní Družina katolických zemědělců (1928), Kři-
vé - Místní Družina katolických zemědělců (1931), Jednota "Orla" 
(1936), Poličná - Místní Družina katolických zemědělců (1923).

Zdeněk Pomkla

Svatý Šimon Kananejský 
zvaný též Zélota nebo Hor-
livec, apoštol. (srv. Lk 6,13; 
Sk 1,13; Mt 10,4; Mk 3,18) 
Původně patřil k hnutí zé-
lótů, kteří chtěli uspíšit 
Boží vládu na zemi odbo-
jem proti římské nadvládě. 
Dále o něm mnoho nevíme, 
podle tradice byl bisku-
pem v Jeruzalémě, a pak 
v Samaří a spolu s Judou 
Tadeášem procestovali Blí-
-zký východ, až nakonec 
zemřel mučednickou smrtí 
v Persii rozřezán pilou (se 
kterou bývá zobrazován). 
Je patronem dřevorubců, 
řezbářů, koželuhů, barvířů 
a tklaců.
atributy: pila, kniha
Evžen Hlavica
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jak v rozhovoru s Ježíšem učedníci postupně docházejí k tomu, 
co On chce. Na Ježíšovy odpovědi reagují vždy tak, jak jim velí 
rozum, zároveň však vidíme, že neodporují a v poslušnosti vy-
konávají, co po nich žádá (tedy jednají ve víře). Celý dialog může 
být i pro nás návodem, jak nechávat Ježíše vírou vstupovat do 
našich rozumových úvah, do našeho uvažování a rozhodování. 
Naše možnosti přímého rozhovoru s Ježíšem jsou samozřejmě 
omezené. Můžeme však naším rozumem osvíceným vírou vní-
mat události kolem nás, to, co nám říkají jiní lidé atd. Již v tom 
se skrývá možnost opravdového a hlubokého dialogu s Bohem. 
Nezapomínejme samozřejmě ani na Písmo svaté, modlitbu 
nebo pomoc společenství. Pokud náš rozum bude vnitřně mo-
tivován nesobeckým postojem k realitě, bude pročišťován Boží 
láskou, tj. Duchem svatým, bude výsledkem našeho dialogu s 
Bohem správné rozhodování. A často se také může stát, že naše 
konečné rozhodnutí se bude od toho původního lišit.
Všimněme si ještě dalšího rozměru chování učedníků: mohli 
hned od počátku Ježíšovi navrhnout, aby udělal zázrak a zástu-
py nasytil! Vždyť podle Písma byli již svědky mnoha Jeho zázra-
ků (utišení bouře, vzkříšení Jairovy dcery, uzdravení člověka s 
odumřelou rukou atd.)! I to je pro nás důležitým vzorem: snaž-
me se hledat přirozená řešení našich problémů, nespoléhejme 
hned na zázraky. I ty samozřejmě mohou mít v našem životě 
místo, ale pouze jako mimořádný moment. A to ani nemluvím 
o tom, že mnoho na první pohled obyčejných věcí se v našem 
životě odehrává za takových okolností, že je nemůžeme pova-
žovat za samozřejmost…
Posledním důležitým momentem této části úryvku je, že Ježíš 
chce nasytit zástupy s použitím toho, co je k dispozici. Nebude 
tvořit potřebný pokrm z ničeho, ale rozmnožením toho, co ti 
lidé mají a Jemu nabízejí. Ježíš tedy staví na tom, co máme. Po-
užívá ono naše „málo“ k tomu, aby je rozmnožil a aby se stalo 
požehnáním pro nás i pro druhé.

14, 19-21: Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal 
těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chle-
by a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasy-
tili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných 
košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí. 

Způsob, jakým Ježíš zázrak uskutečnil, je inspirující i pro nás:
• Bůh dokáže i naše „málo“ proměnit ve velké požehnání. Je 
však důležité toto „málo“ Bohu „přinést“, tj. nabídnout. Buďme 
však připraveni, že to často vyžaduje i kus našeho sebezapření 
a pokory.
• Nedívejme se po ostatních a nesrovnávejme, zda podle naše-
ho názoru nedostali od Boha víc než my. Buďme vděční za to, co 
jsme od Boha dostali. Trpělivě to v sobě objevujme, vzdávejme 
Bohu díky a lámejme (nabízejme) ostatním.
• Ježíš sytí zástupy tradičním židovským způsobem, jakým se 
jedlo v rodinách: otec vzdal Hospodinu díky, lámal a dával ostat-
ním. Také my se takto ve svých rodinách chovejme: naše rodi-
čovské nebo prarodičovské „málo“ nechávejme Bohem promě-
nit a vděčně nabízejme všem členům naší rodiny.

Co říci závěrem?
Život z víry je na tomto světě velkou nabídkou spolupráce milu-
jícího Boha s námi lidmi. On s námi počítá a touží, abychom i my 
počítali v našem životě s Jeho štědrostí. Važme si této důvěry a 
chvalme Jej za každý den, kdy smíme zakoušet Jeho požehnání.

Bohdan Mikušek

Tématem podzimního Večera chval bylo evangelium z letošní 
17. neděle v mezidobí – zázračné Ježíšovo nasycení 5 tisíc mužů 
(Mt 14, 15-21). Známý příběh se odehrává na pustém místě 
u Galilejského jezera, kam se Ježíš uchýlil poté, co se dozvěděl 
o smrti Jana Křtitele. Zde se Ježíš setkal se zástupy lidí, kteří 
již na něj čekali, „bylo mu jich líto a uzdravoval jejich nemoc-
né“ (Mt 14, 14). Text poskytuje mnoho námětů k rozjímání i ke 
chvále, nás oslovil jako zajímavý dialog rozumu a víry. Posuďte 
sami.
14,15: Když nastal večer, přistoupili k němu (k Ježíšovi) učedníci 
a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástu-
py, ať si jdou do vesnic koupit jídlo.“
Nastává večer – a Ježíš se stále věnuje zástupům, které stále 
naslouchají a nemají se k odchodu. Jak dlouho to ještě takto 
může pokračovat? Vždyť jsou tam i děti! Než zaměříme pozor-
nost na reakci učedníků, není na škodu si uvědomit, proč asi 
zástupy stále zůstávají: jsou natolik osloveny Ježíšem, že se ne-
mají k odchodu. Vždyť On uzdravoval jejich nemocné! Být s Je-
žíšem bylo teď pro ně naprostou prioritou, tím nejdůležitějším. 
Ve srovnání s tím postoj učedníků jako by naznačoval, že pro ně, 
kteří jsou s Ježíšem každý den, stále, Ježíšova přítomnost již tak 
vzácná není. 
Tady si dovolím krátkou otázku: jak je to s námi? Nezevšedněl 
také nám onen nezasloužený dar Ježíšovy každodenní přítom-
nosti v našem životě, možnost kdykoli a kdekoli Jej oslovovat? 
Je i pro nás – jako pro ony zástupy – bytí s Ježíšem naprostou 
prioritou našeho života?
Vraťme se však k učedníkům. Křivdili bychom jim, kdybychom 
jejich postoj k celé situaci odbyli výše uvedeným krátkým ko-
mentářem či vysvětlením, že už chtěli mít od zástupů pokoj. 
Můžeme se oprávněně domnívat – a Ježíšova odpověď v násle-
dujícím 16. verši nám to vlastně potvrzuje – že jejich motivace 
nebyla sobecká. Vždyť oni celou situaci velmi dobře vyhodno-
tili: 
 - je večer, místo je pusté,
 - přítomných lidí je velmi mnoho, jsou zde i ženy s dětmi, ne-
lze je nechat jen tak, pozdě večer už nikde k jídlu nic neseženou,
 - bude dobré, když Ježíš už nebude dál pokračovat a oni bu-
dou moci odejít.
Šlo tedy o úvahu, která vycházela ze správného poznání a hod-
nocení celé situace. Stejně důležité však je, že impulsem k této 
úvaze zřejmě opravdu byla starost o přítomné zástupy. Je na 
místě si připomenout, že právě k takovému užívání našeho 
rozumu nás vede jeden z darů Ducha svatého: dar rozumu. Je 
motivován samotnou Boží láskou a učí nás poznávat a užívat 
stvořený svět, aniž bychom přehlédli lidi kolem nás.

14, 16-18: Ale Ježíš jim řekl: „Nemusejí odcházet; dejte vy jim 
jíst!“ Oni odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby.“ On 
však řekl: „Přineste mi je sem!“

Ježíš postoj učedníků nezavrhuje, naopak: přiznává, že jejich 
úvaha je správná. Pouze řešení volí jiné: dejte jim najíst vy! 
Verše 15 – 18 jsou vlastně krásným dialogem mezi učedníky a 
Ježíšem, dialogem, který jsem už na začátku této úvahy nazval 
dialogem rozumu s vírou: rozum správně rozpoznává situaci a 
navrhuje správné a logické (rozumné) řešení: rozpustit zástupy 
a umožnit, aby si sehnali něco k jídlu, dokud je čas. Je však důle-
žité, abychom to, co rozumem poznáme a rozlišíme jako správ-
né, nechali v dialogu s Ježíšem potvrdit, protříbit. A tady vidíme, 

Z Večerů chval
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Věra Hrachovcová *15. 6. 1946 †9. 12. 2014, Bezručova 349
Zdenka Macháčková *11. 7. 1926 †11. 12. 2014, Čajkovského 622
Libor Konvičný *1. 9. 1925 †23. 12. 2014, Krhová 14
Eduard Valach *24. 1. 1941 †25. 12. 2014, Vsetínská 1005
Jiří Bača *14. 4. 1947 †26. 12. 2014, Obora 122
Anežka Benešová *14. 9. 1930 †30. 12. 2014, Tolstého 
Božena Klvaňová *1. 5. 1929 †4. 1. 2015, Zahradní 1002
Miroslav Juříček *23. 5. 1940 †4. 1. 2015, Vsetínská 148/94
Zdeněk Mužík *16. 5. 1967 †7. 1. 2015, Krátká 710
Ludmila Kutálková *3. 3. 1924 †11. 1. 2015, Štěpánov 1148

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Zbyněk Gehringer Jiří Hruboň

Mariánské informace

Úkony Duchovní správy za rok 2014
Úkony / Farnost Lešná Valašské Meziříčí
Křty 21 89
Svatby 2 10
Pohřby do země 8 45
Pohřby - kremace 2 55

Hospodaření ŘKF LEŠNÁ 
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 • V neděli 15. 2. 2015 se uskuteční v našem farním kostele před-

postní duchovní obnova v rámci oblastního setkání Světové-
ho apoštolátu Fatimy a mariánských ctitelů, kterou povede fra 
P. Marinko Šakota, farář v Medžugorje. Zahájení přípravné části 
bude v 14.15, nácvik zpěvu a odpovědí bude v 14.40. V 15.00 
bude modlitba sv. růžence, v 16.00 katecheze P. Marinka, v 17.00 

- 17.45 adorace, v 18.00 mše sv. s obnovou zasvěcení Neposkvrně-
nému Srdci Panny Marie.
Na okraj této již druhé vzácné návštěvy P. Marinka v naší farnos-
ti bych chtěl ještě podotknout - 8. 12. 2015 to bude 20 let, kdy 
jsme se jako farnost zasvětili Neposkvrněnému Srdci Panny Ma-
rie a tenkrát po sedmi měsících nám Panna Maria dovedla do na-
šeho kostela P. Joza Zovka, medžugorského faráře z doby začátku 
jejích zjevení. Letos, ve dvacátém roce tohoto zasvěcení, nám 
přivádí současného faráře této farnosti a možná také poslední-
ho v čase jejích zjevení. Už v Medžugorje jsem si vyslechl trochu 
jízlivé poznámky: „Jak je to možné, vždyť když někam P. Marinko 
vycestuje do světa, věnuje se tisícům lidí a u vás to budou jen 
desítky...“ atd. Tak bych chtěl upřímně pozvat všechny. Nebudou 
nás patrně tisíce, ale nějaká stovka by být mohla. Také prosím už 
předem o pochopení:
a) pokud by zasáhla "vyšší moc", tedy nemoc nebo nějaké povin-
nosti, které by jeho návštěvu u nás znemožnily.
b) bude to znovu mimořádná příležitost, proto je třeba počítat, 
že večerní mše sv. bude delší než obvykle a také začátek mše sv. 
bude netradičně už v 18.00 hod. Po mši sv. proběhne slavnostní 
obnova zasvěcení Panně Marii, které už není její součást, takže 
kdo bude chtít odejít, může. Jako upoutávku ještě uvádím na ji-
ném místě (na straně 13) výňatek z promluvy při půlnoční mši sv. 
na přelomu let 2014/15.
• P. Marinko Šakota povede také seminář Modlitba, půst a víra 
ve dnech 11. 2. - 15. 2. 2015 v ČM Fatimě Koclířov. Je možné se 
přihlásit.
• V sobotu 14. 2. 2015 se koná v Nitře na Slovensku Modlitební 
den ke cti Panny Marie, Matky všech národů. Další příležitost pro-
žít vstup masopustního víkendu s Pannou Marií. Vřele všem do-
poručuji. Pokud se mi přihlásí dostatečný počet, pojede autobus.

Václav Chládek.

Ve farnosti Lešná máme před generální opravou zvonice. V nej-
bližší době proběhne výběrové řízení na firmu, která se pustí do 
práce. V příštím čísle ŽF bude zveřejněno hispodaření farnosti 
Valašké Mezičí.         o. Pavel
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Lešná - poslední roráty 18. prosince 2014

Jakub Fojtík, 3. B Lucie Suchá, 3. A

Vojtěch Heller, 3.A Ježíš přišel pro všechny, Valentina Knápková, 7. třída
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Požehnání tříkrálových koleníků o. arcibiskupem Janem 2. ledna 2015

neber Jméno boží 
nadarmo, prosím!

foto Jan Peroutka

Jana Žilinská, 6. třída

Valentina Knápková a Anna Ševčíková 7. třída

Matěj Komenda, 2. třída


