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Skutky tělesného milosrdenství
+  dávat najíst tomu, kdo má hlad, a napít žíznivým
+  odívat tohoto, kdo nemá co na sebe
+  přijímat cizince
+  pomáhat nemocným
+  navštěvovat vězněné
+  pohřbívat mrtvé

+  radit pochybujícím
+  učit neznalé
+  napomínat hříšníky
+  těšit sklíčené
+  odpouštět urážky
+  trpělivě snášet protivné lidi
+  modlit se k Bohu za živé i mrtvé

Skutky duchovního milosrdenství



2

Tříkrálová sbírka

Děkujeme paní Církvové a Regionální televizi
za bezplatné zhotovení reportáže o Tříkrálové sbírce
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Hledej na You Tube

Kino pro koledníky

Zajímavosti z Katolického týdeníku

Charita Valašské Meziříčí děkuje všem koledníkům Tříkrálové 
sbírky a zároveň jim sděluje, že se mohou přijít podívat do kina. 
V pondělí 1. února v 15 hodin se bude promítat film Malý princ. 
Je to nový animák režiséra Marka Osborna (Kung Fu Panda). Po-
dle mě je to velice hezky uděláno. Líbilo se to dětem od první 
do sedmé třídy.
Ve čtvrtek 4. února rovněž v 15 hodin se bude promítat film 
Králové hor. Jedná se o příběh, který popisuje přátelství chlap-
ce a orla. Film se natáčel 8 let v alpské přírodě a není v něm ani 
jeden trikový záběr. Film je vhodný pro děti od deseti let a líbí 
se i dospělým.
Oba filmy jsem viděl. Věřím, že si každý koledník vybere jednu 
možnost. Vstup je samozřejmě zdarma. Jako termín jsem zvo-
lil jarní prázdniny, a to hlavně proto, že děti nemají odpoledne 
žádné kroužky a jiné aktivity. Děti mohou doprovodit dospělí, 
např. rodiče anebo i ti, kteří koledníky doprovázeli během sbír-
ky.

o. Pavel

Myslím si, že nemusím vysvětlovat, oč jde. Jedná se tentokrát 
o naše aktivity.
1. Roráty
Regionální televize natočila asi dvouminutový záznam z posled-
ních rorátů pro děti ve farním kostele ve Valašském Meziříčí. 
Mnozí z vás toto video již viděli. Přesto na ně znovu upozorňuji. 
20. ledna jsme dosáhli 1 100 shlédnutí. Je však možné, že se ně-
kteří farníci ještě nepodívali. Také se přimlouvám za starší lidi, 
kteří nemají internet. Věřím, že jim to při příležitosti návště-
vy zprostředkují na tabletech či počítačích ochotná vnoučata. 
Také můžete poslat odkaz známým v jiných farnostech. Bylo by 
dobré, kdyby i tam objevili sílu rorátů. Video najdete, když do 
vyhledávače vložíte: Valašské Meziříčí: roráty. 

2. Tříkrálová sbírka
Je to opět krátké video z produkce Regionální televize. Záběry 
z kostela i samotného koledování. Mnozí z vás se tam uvidí. Do 
vyhledávače vložte Valašské Meziříčí: Tříkrálová sbírka.

3. Živý betlém
Základní škola Salvátor předvedla toto představení v úterý 22. 
prosince na náměstí ve Valašském Meziříčí. Regionální televize 
byla opět u toho. Do vyhledávače zadejte Valašské Meziříčí: 
Živý betlém ZŠ Salvátor.

4. Blahoslavení milosrdní
Tak se jmenuje hymna Světového dne mládeže v Krakově 2016. 
Na YOU TUBE můžete najít českou verzi, a to buď jenom hud-
bu, anebo videoklip (Hymna SDM Krakov 2016 – česká verze). 
Samozřejmě, že si můžete poslechnout i originální polské znění 
(Blogoslavjeni milosjerni – oficiajlny hymn SDM Krakow 2016). 
Podle mě ale nejlepší verze je ve španělštině. Nazpívali ji zpěvá-
ci z Argentiny, která je vlastí papeže Františka. Do vyhledávače 
vložte BANUEV – Himno JMJ Cracovia 2016. 
Myslím si, že píseň je velice vydařená. Už se ji učí naše schola. 
Věřím, že si ji brzy společně zazpíváme na bohoslužbách. Proto 
by bylo dobré dostat ji do uší i nasloucháním přes internet.

5. Hymna Světového roku milosrdenství
se jmenuje Misericordes sicut Pater (Milosrdní jako Otec). Také 
se ji budeme učit. Pokud si ji už dopředu chcete poslechnout 
například v italštině, vložte do vyhledávače Inno ufficiale del  
Giubileo della Miserdicordia.

6. Stvoření volá!
To je překlad názvu krásné písně Briana Doerksena Creations 
Call. Na YOU TUBE je doplněna nádhernými záběry BBC z příro-
dy. Řekl bych, že tyto záběry přesně kopírují slova písně, takže 
i ten, kdo neumí anglicky, pochopí, o čem se zpívá. Do vyhle-
dávače vložte Creations Call HD with Lyrics. Autor písně se ptá, 
jak nevěřit v Boha, když celé stvoření ho hlásá. Na konci jsou 
slova: I believe – česky: Já věřím!

o. Pavel

Obi-Wan Kenobi katolíkem
Kultovní filmovou sérii Star Wars bychom za křesťanskou neo-
značili, přesto byl rytíř Obi-Wan Kenobi – ochránce filmové Re-
publiky katolíkem, resp. jím byl Sir Alec Guinness, který postavu 
ztvárnil. Jeho cesta k víře byla takřka filmově pozoruhodná.
Herec (1914-2000) vyrůstal jako anglikán, „přičichl“ k buddhis-
mu, marxismu, zavítal i ke kvakerům. O katolictví se nezajímal, 
dokud nepřijal roli katolického kněze Browna v adaptaci detek-
tivek Gilberta K. Chestertona. Když se v kostýmu procházel po 
ulici, přiběhlo k němu malé dítě a důvěřivě ho chytilo za ruku. 

„Říkal jsem si, že když duchovní některé církve vzbudí tolik důvěry, 
nemůže ta církev být tak děsivá a intrikánská, jak se o ní soudí,“ 
vzpomínal později Guinness. Záhy poté vážně onemocněl jeho 
syn a zoufalý herec přislíbil Bohu, že pokud se uzdraví, dovolí 
mu stát se katolíkem. Navzdory očekávání syn nemoc skutečně 
překonal. Manželé Guinnessovi ho pak zapsali do jezuitské ško-
ly a za několik let ke katolictví konvertovali i oni. Výmluvným 
detailem je, že oscarový herec prožil celý svůj život s jednou 
ženou. Manželství trvalo celých dvaašedesát let.

Rusko má talent: zpívajícího mnicha
„Pro tebe budu žít, udělám, co po mně budeš chtít, půjdu tam, 
kam půjdeš ty.“ S touto písní od Joshe Grobana zvítězil v rus-
ké talentové soutěži The Voice (Hlas) pravoslavný mnich Fotij 
Močalov. Po italské „zpívající sestře“ Cristině se tak stal další 
zasvěcenou osobou, která zabodovala v šoubyznysu.
V živém televizním vysílání hlasovaly pro třicetiletého Fotije 
Močalova oblečeného v řádovém oděvu přes dvě třetiny divá-
ků. „Můj úspěch mi napovídá, že můj zpěv lidi opravdu baví. A 
jsem rád, že mě tolik z nich podpořilo a napsalo o mně spoustu 
hezkých věcí na internet,“ svěřil se mnich ruskému magazínu 
Pravoslaví a svět. Duchovnímu poblahopřál k vítězství i patri-
archa ruské pravoslavné církve. Ozvaly se však také hlasy upo-
zorňující, že pro zasvěcené osoby nejsou aktivity v šoubyznysu 
zcela vhodné.
Fotij Močalov se hudbě věnuje od dětství, hraje na klavír a v 
Německu vystudoval varhanní hru. V současnosti vede klášter-
ní chorální sbor, věnuje se zpěvu a vydal už dvě nahrávky. Po 
úspěchu v The Voice připravuje sólové album u profesionálního 
vydavatelství Universal Music.

Z Katolického týdeníku vybral o. Pavel
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Slovo života na leden 2016

Opravdu Štědrý den
Nejdříve prozradím svůj 
dlouholetý zvyk. Na 
Štědrý den nebo večer, 
kdy všechno obklopuje 
posvátné ticho, každo-
ročně vyrážím alespoň 
na chvíli do přírody. Po-
dařilo se mi to i letos. 
Dlouho jsem přemýšlel, 
jaké místo zvolit. Chtěl 
jsem, aby to bylo něco 
mimořádného. Vždyť 
prožíváme mimořádný 
Svatý rok milosrdenství. 
Z tohoto důvodu jsem si 
přál, aby to bylo, pokud 
možno, místo, kde jsem 
ještě nebyl, a abych tak 
na Štědrý den 2015 ni-
kdy nezapomněl. Poda-

řilo se. Nedaleko Valašského Meziříčí je nejvyšší hora Hostýn-
ských vrchů Kelčský Javorník a na něm úplně nová rozhledna. 
Přiznám se, že mi tam už několik roků chyběla. Dokázal jsem si 
totiž představit, jak nádherný by odtud mohl být výhled. Proto 
jsem 24. prosince vyrazil k této rozhledně. Když jsem ráno vy-
jížděl z Valašského Meziříčí, všechno přikrývala mlha. Byl jsem 
zklamán. Kousek nad Hošťálkovou však začalo svítit slunce. Z 
Trojáku jsem mohl vyfotit mlhu v údolí jako moře. Na Tesáku 
jsem zaparkoval auto a odtud asi 2 hodiny šel až na Kelčský Ja-
vorník. Výhled z nové rozhledny byl opravdu nádherný. Dole 
mlha, na západě Svatý Hostýn, na východě Lysá hora, na seve-
ru Jeseníky a na  jihu sedmery hory a údolí Vsetínských vrchů. 
Opravdu na tento Štědrý den nikdy nezapomenu. Děkuji Pánu 
Bohu za krásné počasí. Ať žehná i těm, kteří se jakýmkoli způ-
sobem zasloužili o stavbu této rozhledny. Řekl bych, že je to po 
Lysé hoře nejkrásnější výhled široko daleko. Fotografie si může-
te prohlédnout na barevných stránkách.

o Pavel

Děkuji sponzorům snídaní. Firmě Váhala za šunku a párky, pe-
kárně Anežka z Palačova za frgály. Jednu snídani připravila dě-
tem Charita a další hnutí Modlitby matek. Velký dík patří kate-
chetce Ludmile Vránové, která každoročně zajišťuje a zapaluje 
dětem svíčky v předsíni kostela. 
Na závěr malý návrh, abych nezapomněl příští rok. Čím dál tím 
více dětí chodí na roráty se svojí lucernou. Bylo by nádherné, 
kdybyste, děti, vycházely už z domu se zapálenou svíčkou v lu-
cerně. Byla by to pěkná reklama na roráty pro všechny, kteří vás 
cestou potkají. Když bude ke kostelu směřovat ze všech stran 
ještě za tmy zástup dětí s lucernami, určitě se nejeden občan 
našeho města bude ptát, co se to děje, a třeba se přijde i po-
dívat.

o. Pavel

Poděkování za Roráty

Už jsou pryč ty časy, kdy mladí lidé v našem kostele nezpívali, 
protože neměli s sebou kancionály. Ten se opravdu do kapsy 
nevejde. Není divu, že si ho nosily jenom ženy v kabelkách. Od 
této chvíle může mít kancionál v mobilu každý, kdo má mobil 
s operačním systémem Android. Z portálu Obchod Play si mů-
žete český kancionál stáhnout. Velmi rychle si můžete vyhle-
dat kteroukoliv píseň i s notami. V nastavení můžete vypnout 
všechny zvuky mobilu po dobu, kdy budete z kancionálu zpívat. 
Tak vaše mobily nebudou během bohoslužeb rušit. Lepší však 
je nastavit režim Letadlo. Pak ani nevidíte, že vám někdo volá.

o. Pavel

Kancionál v mobilu

Otec arcibiskup poslal těm, kteří se přihlásili za adorátory pří-
ručku, která je zároveň jakousi členskou knížkou. Prosím níže 
jmenované, aby si ji vyzvedli v zákristii. 
Dřímal Jiří, Furmánková Libuše, Gutová Jiřina, Halamíčková 
Anna, Krutílková Jaroslava, Lev Radovan, Lev Richard, Lvová Ve-
ronika, Tkáč Alois, Tomaštík Hynek, Vaculínová Eva, Vrána Petr

o. Pavel

Eucharistická hodina - seznam

 Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské 
víry je očividně shrnuto v tomto slově. Milosrdenství se stalo ži-
vým a viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském
O milosrdenství potřebujeme rozjímat neustále. Je zdrojem 
radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Mi-
losrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Tro-
jice. Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám 
Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který 
přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímným zrakem 
na bratra, jehož v životě potkává. Milosrdenství je cesta, kte-
rá sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že 
jsme navždy milováni i navzdory hranicím způsobených naším 
hříchem.
Naše modlitba ať se rozšíří také na mnohé svaté a blahoslave-
né, kteří své životní poslání naplňovali milosrdenstvím. Zvláště 
mám na mysli velkou apoštolku milosrdenství, svatou Faustýnu 
Kowalskou, která byla povolána vstoupit do hlubin božského 
milosrdenství. Ať se za nás přimlouvá a vyprošuje nám, aby-
chom žili a putovali ve stálém Božím odpuštění a neochvějné 
důvěře v jeho lásku.
z buly papeže Františka, kterou vyhlásil Svtaý rok Milosrdenství

Naše modlitba ať se rozšíří také 
na mnohé svaté a blahoslavené

„Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1 Petr 2,9)1 

Když Bůh působí, činí veliké věci. Když stvořil vesmír, viděl, že je 
to „dobré“ (Gn 1,25), a když pak stvořil muže a ženu a svěřil jim 
všechno tvorstvo, viděl, že je to „velmi dobré“ (Gn 1,31). Avšak 
jeho dílem, překonávajícím všechna ostatní, je to, které dovr-
šil Ježíš. Svou smrtí a svým vzkříšením stvořil nový svět a nový 
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lid, kterému daroval nebeský život, opravdové bratrství ve vzá-
jemném přijímání a sdílení, v sebedarování. Tento list sv. Petra 
prvním křesťanům ukazuje, že díky Boží lásce se stali „rodem 
vyvoleným, královským kněžstvem, národem svatým, lidem 
Božím“ (srov. 1 Petr 2,9-10).
Kdybychom si i my, stejně jako první křesťané, opravdu uvědo-
mili, kým jsme, co všechno v nás, mezi námi a okolo nás způso-
bilo Boží milosrdenství, byli bychom ohromeni, nedokázali by-
chom si radost nechat pro sebe a měli bychom potřebu ji sdílet 
s druhými a „hlásat mocné skutky Páně“.
Je však těžké, téměř nemožné, účinně svědčit o kráse těchto 
nových vztahů, které Ježíš přinesl, pokud bychom zůstali jedni 
od druhých izolováni. Je tedy normální, že tato Petrova výzva se 
obrací k celému lidu. Nemůžeme ukazovat, že jsme rozhádaní 
a nesnášenliví či jen vůči sobě lhostejní, a pak hlásat, že Pán 
stvořil nový lid, osvobodil nás z egoismu, z nenávisti a zášti, jako 
zákon nám dal vzájemnou lásku, která z nás činí jedno srdce a 
jednu duši… Ano, v našem křesťanském lidu jsou různé způsoby 
myšlení, různé tradice a kultury, ale tato různost je přijímána s 
respektem a s uznáním krásy této veliké pestrosti, s vědomím, 
že jednota není uniformita.
Touto cestou projdeme během Týdne modliteb za jednotu křes-
ťanů, který se na severní polokouli slaví od 18. do 25. ledna, i 
během celého roku. Toto Slovo života nás vyzývá, abychom se 
jako křesťané z různých církví a komunit snažili lépe se mezi se-
bou poznat, abychom si vzájemně vyprávěli o mocných skutcích 
Páně. Pak budeme moci věrohodně „hlásat“ tyto činy a svědčit 
o tom, že jsme mezi sebou sjednoceni právě v této různosti a že 
se navzájem konkrétně podporujeme.
Chiara Lubichová nás k této cestě velmi povzbuzovala: „Láska je 
tou nejmocnější silou na světě: kolem toho, kdo miluje, rozpou-
tává pokojnou křesťanskou revoluci, takže dnešní křesťané mo-
hou opakovat to, co před mnoha staletími říkali první křesťané: 
J́sme tu od včerejška a je nás již plný svět.́ 2 (…) Láska! Kolik je za-
potřebí lásky ve světě! A v nás, křesťanech! Nás všech dohroma-
dy z různých církví je přes miliardu. Tedy mnoho, a měli bychom 
být dobře viditelní. Jsme však tak rozdělení, že nás mnozí nevidí, 
ani skrze nás nevidí Ježíše. On řekl, že svět pozná, že jsme jeho, 
a skrze nás pozná Boha, podle vzájemné lásky a jednoty: ´Podle 
toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k 
sobě navzájem´ (Jan 13,35). (…) Přítomná doba tedy po každém 
z nás žádá lásku, jednotu, společenství, solidaritu. A vyzývá i 
církve, aby obnovily po staletí rozbitou jednotu.“3

Fabio Ciardi

Slovo života na leden „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ 
(srov. 1 Petr 2,9) je tématem letošního Týdne modliteb za jed-
notu křesťanů, který se v mnoha zemích světa severní polokou-
le, včetně České republiky, každoročně slaví od 18. do 25. ledna. 
Uvedený komentář nám může pomoci téma Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů prohloubit.
U nás, tak jako v některých dalších místech, předchází Týdnu 
modliteb za jednotu křesťanů Alianční týden modliteb organi-
zovaný Evangelikální aliancí, letos od 3. do 10. ledna.

1 Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů (v češtině vydala pro vnitřní potře-
bu Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví, Praha 2015).
2 Tertullianus - Obrana křesťanů – Apologeticum (37,7) in Čtvrtá patristická 
čítanka (Teol. studie), ed. Novák, J., Praha: Česká katolická charita, 1985.
3 Ch. Lubichová, Il dialogo è vita, Roma 2007, s. 42-43.

Sjezd katolíků v roce 1935 v Praze
I. CELOSTÁTNÍ SJEZD KATOLÍKŮ ČSR v roce 1935 v PRAZE
Rok 1935 byl významným pro katolíky našeho státu. V červnu 
se konal třídenní celostátní sjezd katolíků ČSR. Přípravné prá ce 
pro konání sjezdu probíhaly od začátku roku a nabyly rychlého 
tempa od druhé poloviny května, kdy přišla zpráva z Říma, že 
Sv. Otec jmenoval legátem pro katolický sjezd kardinála Jeana 
Verdiera, arcibiskupa pařížského. Začal se stavět oltář u sochy 
sv. Václava s 30 m vysokým svítícím křížem a oltář a kříž na sle-
tovém stadionu v Praze, pořizovalo se zvukové zesilo vací zaříze-
ní na různých místech v Praze, všude kde se očekávalo o sjezdu 
shromáždění lidí.
Ve čtvrtek 27. června přijíždí do Prahy kardinál Verdier. Přesně 
v 16 hodin vychází ze zvláštního vlaku, přehlíží čestnou vojen-
skou rotu za zvuků papežské a státní hymny. Vítají ho církevní 
hodnostáři a ministři českoslo venské vlády v čele s minister-
ským předsedou Malypetrem a ministry Eduar dem Benešem a 
Milanem Hodžou. Prezidenta republiky T. G. Masaryka zastu-
puje jeho kancléř dr. Šámal. Kardinál děkuje za vřelé uvítání, 
sedá do automobilu poskytnutého prezidentem Masarykem a 
nastupuje vítěznou pouť vyzdobenou Prahou do arcibiskupské-
ho paláce.
Večer v 18 hodin za hlaholu zvonů na všech kostelích v celé re-
publice byl ve Svatovítské katedrále sjezd slavnostně zahájen 
vzýváním Ducha svatého a přečtením zvláštní buly Sv. Otce, ve 
které vzpomíná Sv. Otec našich patronů a vybízí, abychom je v 
jejich ctnostech následovali. Svátostným požeh náním bylo slav-
nostní zahájení sjezdu ukončeno.
Páteční dopoledne 28. června bylo věnováno poradám jed-
notlivých stavů na sjezdu zúčastněných. Tak měl poradu stav 
duchovní, dělnický, zemědělský, ob chodní, průmyslový, živnos-
tenský, svobodných povolání a učitelský.
Mezitím nádraží, autobusy stále chrlily účastníky sjezdu. Pestré 
kroje Slovenska, Podkarpatska, moravského Slovácka, Valašska 
se míhaly pražs kými ulicemi. Městem proudily zástupy kněží, 
lidí ze všech koutů republiky.
Takovou účast Praha ještě neviděla. Dráhy a autobusy dovezly 
ve dny sjez dové přes 350 tisíc účastníků a během sjezdu se v 
Praze vystřídalo na půl milionu lidí.
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Večer o 8. hodině byla pořádána nezapomenutelná euchari-
stická pobožnost na Václavském náměstí. Již o 6. hodině byly 
obsazeny přilehlé ulice náměstí a do půl 8. bylo náměstí zapl-
něno podle diecézí na vyhrazených místech. S při bývajícím še-
rem svítil do noci oltář ozářený reflektory. Na bílých opěrných 

Večer v Obecním domě bylo provedeno oratorium „Svatý Vác-
lav“ od prezidenta Akademie věd a umění Dr. J. B. Foerstra, 
umělce světového jména a vzácného katolíka.
V sobotu 29. června byly veliké projevy katolických mužů, žen, 
jinochů a dívek. První přednášku o náboženské obnově měl 
vždy kněz, pak další dvě měli laikové. O 15. hodině konala se 
druhá plenární schůze na hřišti klubu Slavie. Slavnostní řeč měl 
ministr Ing. J. Dostálek na thema „Kristus spásou v hmotné 
bídě“. Druhá řeč byla „Kristus spásou a cestou z duchov ní bídy 
dnešního člověka“ a přednesl ji pan biskup Pícha. Před touto 
plenárkou Prahou pochodovala na Letnou katolická mládež ve 
vyrovnaných řadách s vlajkami a hudbami. Průvod trval skoro 
dvě hodiny. Tolik mládeže v průvodu Praha neviděla. Druhé ple-
nární schůze se zúčastnilo na 25 tisíc lidí.

O 17. hodině česká sekce měla slavnostní plenární schůzi na hři-
šti klubu Slavie na Letné. Slavnostní řeč na téma "Kristus spá-
sou a zárukou pokojné ho soužití stavů a národů” proslovil Dr. 
Mořic Hruban. Tato plenární schůze byla s mohutným počtem 
účastníků.

plochách se rýsovaly krásné rysy jezdecké sochy sv. Václava a 
světců, čes kých patronů. U oltáře na tribuně zaujali místo zá-
stupci vlády, diplomatický sbor zástupci úřadů, světa kulturního 
a uměleckého. Přijel pan kardinál a z Můstku vyšel průvod kléru 
se svícemi v rukou doprovázející Svátostného Spasitele. Proud 
svící rostl jako zlatý potůček a táhl se středem setmělé ho ná-
městí. Za zpěvů došel průvod až k oltáři a zde Kristus skrytý v 
Eucha ristii byl postaven vysoko pod baldachýnem. Všichni na 
náměstí byli hlubo ce dojati a rozechvěni, když zde klečeli před 
Nejsvětější svátostí a kolem nich 150 tisíc lidí. Zde opravdu stál 
před Kristem národ, Kristus ná rodu vévodil a národ obnovoval 
křestní přísahu. Historická nezapomenutelná chvíle v dějinách 
našeho státu a katolíků.
Sjezd vyvrcholil na stadionu v neděli dne 30. dubna slavnou mší 
svatou, kte rou sloužil pan kardinál-legát Verdier. Na stadionu 
byl postaven imposantní oltář s vysokým baldachýnem, zakon-
čený koulí a na ní kříž. Za ol tářem terasovitá tribuna pro du-
chovenstvo. Tribuna byla zakončena 12 sloupy znázorňujícími 
12 apoštolů. Za oltářem byl hudební pavilon, kde firma Malzer 
z Kutné Hory postavila zdarma ohromné varhany. Jejich zvuk 
byl přená šen a zesilován, stejně jako hlas celebranta, takže po 
rozsáhlém prostranství stadionu bylo vše zřetelně slyšet, co se 
na oltáři koná. Za jásotu 250 tisíc lidí přijíždí pan kardinál Ver-
dier se svým průvodem. Začíná mše svatá. Lid zpívá latinskou 
mši chorální střídavě s kantory. Tak se církev modlí, v latinském 
zpěvu se sejdou všechny národnosti. Všichni zde přítomni, je 
nás přes čtvrt milionu, mluvíme česky, polsky, německy, rus-
ky, maďarsky, má me jednoho Otce v nebesích, který nás miluje, 
všichni se k němu modlíme „Otče náš...“.
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V závěrečném proslovu kardinál-legát řekl: „Získali jste moje 
srdce, budu referovat sv. Otci, požehnání Boží ať vás provází 
stále na přímlu vu vašich svatých patronů a ochránců.“ Tato slo-
va dojemně zapůsobila na přítomné. A zástupce sv. Otce slávu 
velkému a nesmrtelnému Československu. Triumfální byl od-
chod kardinála ze stadionu za provolávání slávy.
V těchto řádcích je stručně zachycen sjezd, pokud se týká pod-
niků společných a české sekce. Druhé sekce měly své plenárky 
stejně úspěšné. Slováci své pouti k hrobům sv. patronů, Němci 
své představení v Německém divadle, své bohoslužby na výsta-
višti v Král. oboře, Rusíni skvělé bohoslužby východ ním ritem v 
kostele sv. Klimenta.
Pan kardinál-legát navštívil ministra zahraničí a položil věnec k 
hro bu neznámého vojína. Navštívil také Staroměstskou radnici.
Sjezdu se zúčastnilo mnoho zahraničních žurnalistů, k nimž měl 
pozoru hodnou řeč při večeři na Barrandově ministr Dr. Beneš. 
Všechen náš tisk, až na malé výjimky i tisk zahraniční vřele psal 
o sjezdu.
Kéž tato nádherná a dojemná manifestace, jež sjednotila v těch-
to dnech všechny národnosti našeho státu, zůstane trvalou 
pobídkou katolíkům čes koslovenským ke svornému životu pro 
čest a slávu Krista Krále!
Po radostných sjezdových dnech se kardinál-legát rozloučil s 
Prahou a odejel na Moravu. Na Moravě navštívil Olomouc, Sva-
tý Kopeček, Kroměříž, Svatý Hostýn a Velehrad. Z posvátného 
Velehradu se vrátil kardinál do Kroměříže a odtud se odebral na 
návštěvu Slovenska.
Celostátního sjezdu katolíků v Praze se zúčastnilo z naší farnosti 
na 400 farníků.
Tento článek je sestaven ze zpráv uveřejněných v tisku, zejména 
kato lickém v roce 1935.

KARDINÁL-LEGÁT JEAN VERDIER NAVŠTÍVIL MORAVU
Po radostných sjezdových dnech katolíků ČSR v červnu 1935 v 
Praze rozloučil se kardinál Verdier s Prahou a odejel zvláštním 
vlakem do Olomouce. Zde dostalo se mu velikých poct a srdeč-
ného uvítání, že vznešený host byl pohnut až k slzám. Ve své 
latinské řeči zdůraznil, jak se tu cítí dobře, provolal slávu „Vivat 
Moravia“ a udělil přítomným, městu i kraji papežské požehnání. 
Pak si host prohlédl město a jeho památky, kostel sv. Cyrila a 
Metoděje v Hejčíně a také navštívil sv. Kopeček.
Z Olomouce odejel kardinál se svým doprovodem do Kroměříže. 
Všude ces tou se mu dostalo vřelého uvítání, zvláště v Přerově, 
kde vlak na chvíli zastavil. Kroměříž se skvěla v záplavě státních 
a papežských praporů, svěží zeleně, chvojí a obrovské spousty 
květin, jimiž Moravané všude kardinála Verdiera vítali. Kardinál 
udělil přítomným papežské požehnání a odejel do arcibiskup-
ské rezidence, kde byl znovu hudbou a voláním slávy srdečně 
uvítán. Odtud podnikl kardinál pouť na Svatý Hostýn provázen 
ministrem Šrámkem a arcibiskupem Prečanem. Krásného uvítá-
ní se mu dostalo v Bystřici pod Hostýnem. Na Svatém Hostýně 
vykonal pobožnost a prohlédl si krásy poutního místa.
Velký Cyrilometodějsý svátek Moravy a 1050. výročí smrti sv. 
Metoděje oslaveno bylo letos na Velehradě přítomností papež-
ského legáta. Na Vele hrad proudily tisíce poutníků. Přišlo jich 
na 50 tisíc. Od rána probíhaly bohoslužby, některé i v jazyku 
staroslovanském a v liturgii východní a kázání bylo také několik.
Kardinálovi Verdierovi se dostalo i zde, na posvátném Velehra-
dě nadše ného a radostného uvítání a byly mu odevzdány dary 
ze Slovácka – bibliofil ský výtisk zakládací listiny města Uh. Hra-
diště, bíložlutá plena z Velké, zlatem vyšívaná, a obraz Velehra-

du, originál od akademického malíře Heřmana, rodáka z Paříže.
Kardinál pak promluvil k poutníkům: „Musel jsem se zastavit na 
Moravě, jedu, abych se poklonil památce sv. Cyrila a Metoděje. 
Věřte mi, že nenalézám slov, jimiž bych vyjádřil, jak je mně tato 
země milá. Až se vrátím do Paříže, budu stále o vás všude mlu-
vit. S nemenší radostí budu dnes při mši sv. vyprošovati vám 
všem hojnost požehnání Božího.“
Málokdy se nesla k nebesům překrásná mešní píseň Křižkovské-
ho „Ejhle oltář Hospodinův září“ tak vroucně, jako když ji zpívaly 
desetitisíce při pontifikální mši sv. kardinála Verdiera. Novináři 
francouzští, belgičtí, italští a holandští přiznávali, že to byla po-
dívaná pro ně vskutku neob vyklá. Po mši sv. modlilo se ducho-
venstvo s lidem obnovení slibu křestního, vyznání víry a zásvět-
nou modlitbu k Božskému srdci Páně. Na to seřadil se průvod, 
jenž doprovodil Nejsvětější svátost kolem náměstí do baziliky, 
kde bylo zapěno Te Deum a uděleno svátostné požehnání.
Z posvátného Velehradu se vrátil kardinál do Kroměříže a odtud 
se odebral do Bratislavy na návštěvu Slovenska. K slovenským 
katolíkům pro mluvil do rozhlasu srdečná slova: „Moje milé děti 
Slovenska! Jako kardinál-legát pokládám za štěstí, že vás mohu 
pozdraviti ve vašem krásném domově a zvláště, že vám mohu 
přinésti požehnání sv. Otce. Dříve, než opustím Slovensko, chci 
vám vyjádřit svůj obdiv a svou lásku k vaší vlasti. Žehnám Vám a 
každodenně vás zahrnu do svých modliteb.“
Z Bratislavy odejel kardinál ještě do Nitry, Píšťan a Děvína a pak 
přes Vídeň se vrátil do Paříže.
Článek je sestaven z novinářských článků z tisku zejména ka-
tolického - Hostýnské noviny a Informační listy lidové, vydáva-
ných v roce 1935.

Josef Krupička
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Broučci ke koncertu pro Šimonka
Broučci vystupovali na benefičním koncertu Dobře je s muzi-
kú po tom světě jíti aneb koledování pro Šimonka. Společně se 
této benefiční akce zúčastnili: folklórní soubor Mezříčan, cim-
bálová muzika Valašsko, Broučci a Brouci. Koncert proběhl už 
v prázdninové době, proto chci moc poděkovat všem dětem 
i dospělým, kteří se odhodlali v době volna pomoci! Moc si 
toho vážím a děkuji všem. Jak vystoupení vnímaly děti? Co si 
o takové pomoci myslí? Zajímalo mě to a zeptala jsem se. Kdo 
chtěl, odpověděl, jejich podání Vám nyní předkládám k přečte-
ní. Ještě jednou Broučkům i rodičům děkuji.

Žaneta Bezděková 

Jak to tedy vnímaly děti?
• Dne 21. 12. 2015 se uskutečnil koncert pro Šimonka. Šimo-
nek je malý kluk, jeho maminka je paní učitelka z vedlejší školy. 
Šimonek se následkem úrazu, nebo spíše neštěstí, ocitl na lůž-
ku, nemůže chodit, povídat si s dětmi, učit se. Když nám o Ši-
monkovi paní učitelka ve sboru vyprávěla, vnímali jsme to jako 
smutnou pohádku. Když nám paní učitelka řekla, že bychom 
zpíváním mohli pomoct, hned jsme byli pro. Hned příští zkouš-

Naše škola vznikla v roce 1994. První dva roky se tři třídy uči-
ly na ZŠ Křižná. V roce 1996 byla škola přestěhována do půdní 
vestavby mimoškolního pavilonu ZŠ Vyhlídka. Tato vestavba 
byla realizována s celkovým nákladem 8 726 000 Kč, přičemž 
státní dotace z Ministerstva financí, kterou zprostředkovalo Ar-
cibiskupství olomoucké, činila 3 600 000 Kč. Zbylou část hradilo 
město. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo zavázalo k tomu, že 
uzavře se ZŠ Salvátor smlouvu o bezúplatném užívání prostor 
formou odečtu nájmu tak, aby postupně došlo k sanování výše 
zmíněné státní dotace. Předpokládaná výše nájmu v letošním 
roce se pohybuje kolem 260 000 Kč a z celkové dotace zbývá 
jen asi 190 000 Kč, což předpokládá nájem cca do konce září. To 
je také jeden z důvodů, proč usilujeme o přestěhování z těchto 
stísněných i jinak nevyhovujících prostor do jiných prostor.

Aby škola získala nové prostory a lepší podmínky pro žáky i uči-
tele, byly v tomto školním roce podniknuty tyto kroky:

1. Několikrát se sešla Rada školy a pověřila ředitele, aby ofici-
álně požádal město Valašské Meziříčí o pomoc pro definitivní 
vyřešení prostor školy.
2. Rada města zvažovala a zvažuje všechny možné varianty bu-
doucích prostor.
3. Prioritou Rady školy nadále zůstává část budovy bývalé ZŠ 
Zdeňka Fibicha (pavilon U2)
4. Současně Rada školy shodně nepodpořila variantu možného 
stěhování na ZŠ Masarykova.
5. Jednání školy, farnosti a města pokračují. Prosíme všechny 
farníky o modlitbu, aby se s naší školou uskutečnily především 
Boží plány a záměry.

Pavel Stefan, farář a školní kaplan
Hynek Mikušek, ředitel ZŠ Salvátor,

Ladislav Denk, místopředseda Rady školy,
Evžen Hlavica, člen Rady školy

Budoucnost naší ZŠ Salvátor
zŠ salvátor ku jsme začali trénovat. Vůbec jsme nechtěli uvěřit tomu, že se 

něco takového může stát. Když jsme pak dozpívali na koncertě 
poslední písničku, byli jsme sami dojatí, chtělo se nám brečet. 
Po vystoupení jsme cítili radost z toho, že jsme alespoň takto 
mohli pomoct a udělat někomu radost. Maminka od Šimonka 
to má moc těžké a na koncertě říkala, že když nás slyšela zpívat, 
na všechny starosti zapomněla. To bylo pro nás důležité. Přáli 
bychom si, aby se Šimonek mohl vyléčit a byl jako my. Snad se 
to vyplní.
• Brzy po tom, co nám o Šimonkovi paní učitelka začala vyprá-
vět, jsme začali trénovat. Celý koncert jsme dělali tak, jak se do-
držovaly Vánoce dřív, vystupoval tu i „hospodář a hospodářka“, 
moc se mi to líbilo. Já jsem byla „u stolu“, na jevišti, mohla jsem 
něco povídat, louskat ořechy, zdobit stromeček. Líbilo se mi, jak 
tančil Mezříčan. Líbí se mi takové tance.
• Koncert se konal už v době prázdnin a to se nám, Broučkům, 
už moc nechtělo „do školy“. Mě přesvědčila máma, abych šla 
(pak jsem poznala, že měla úplnou pravdu). Spoustu dětí chtělo 
jít, protože věděli, že zpíváme pro dítě, které je skoro stejně 
staré jako my. 
• Když jsme stáli na pódiu a zpívali, pocítila jsem dobrý pocit, 
a když koncert skončil, tak moje štěstí dovršila paní Vašková 
(maminka Šimonka) svým poděkováním, ve kterém bylo zřetel-
ně slyšet i cítit její dojetí a já jsem si strašně moc uvědomila, 
jak je pomoc druhých pro tuhle maminku a Šimonka důležitá! V 
tu chvíli jsem byla šťastná! Teď vím, že bychom MĚLI pomáhat. 
Příště budeme pomoc potřebovat třeba právě my!   
• Jak jsem uslyšela, co se stalo Šimonkovi, hned mi ho bylo líto. 
A věděla jsem, že mu musím pomoct tím koncertem. Ale jak 
nastal večer, kdy jsme měli vystupovat, vůbec se mi nechtělo, 
protože byly prázdniny. Nakonec jsem si vzpomněla na Šimonka 
a řekla si, že mu chci pomoct. Na koncertě to byla zábava. Hrála 
jsem v rodině u stolu a vyprávěli jsme si o zvycích a jedli jsme, 
říkali jsme si básničky a zdobili stromeček. Pro mě to byl krásný 
zážitek a moc jsem si to užila a hlavně jsem byla ráda, že jsme 
pomohli Šimonkovi.
• Byla jsem na charitativním koledování pro Šimonka. Byl to pro 
mě velký zážitek. Den poté jsem byla u Vaškových doma. Paní 
Vašková Broučky moc chválila. Já jsem to prožívala hodně. Paní 
Vašková tam měla moc krásnou řeč. Koledování pro Šimonka je 
důležité proto, že je Šimonek vážně nemocný, a proto se nemů-
že ani hýbat, ani mluvit. Také jsem viděla, jak dává paní Vašková 
napít Šimonkovi velkou stříkačkou. Bylo mi moc smutno. Šimo-
nek nedávno oslavil sedmé narozeniny. 
• Věděli jsme, komu pomáháme, bylo to jiné, než nějaká sbírka, 
byla tam jeho maminka.
• Šimonka jsme nikdy neviděli, ale byli jsme rádi, že jsme mu 
mohli pomoct. Obdivujeme jeho rodinu a přejeme jeho mamin-
ce, ať jí Šimonek dělá radost.

Broučci, kteří chtěli napsat
Co říci závěrem?

„Musíme si pomáhat?“ Pomáhat si navzájem je hodně důležité, 
protože kdybychom si nepomáhali, tak by na světě nebylo dob-
ře. Před Vánocemi jsme zpívali na koncertě: „Koledování pro 
Šimonka“. Myslím si, že maminka toho kluka byla velmi šťastná. 
Jsem rád, že si pomáháme, kdybychom si nepomáhali, tak by-
chom ze života neměli vůbec nic. Myslím si, že bychom si měli 
pomáhat! Chodím do sboru Broučci. Se sborem jsme zpívali 
už na několika benefičních koncertech. Věřím, že těm, kterým 
jsme pomohli, se naše zpívání líbilo a byli za něj velmi rádi. Pro-
to si pomáhejme a nenechávejme někoho „na holičkách“.

Marek Matyska
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Mikulášská 7. skautského oddílu v sobotu 5. prosince 2015 v KD v Hrachovci

Archivní vzpomínka na Mikulášskou 2013
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Živý Betlém ZŠ Salvátor 22. prosince 2016

Již několik let pořádá na náměstí ve Valašském Meziříčí ZŠ Sal-
vátor Živý Betlém. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se v uplynulýcn letech do této akce zapojili. Není jednodu-
ché všechno nacvičit, připravit, zajistit kostýmy. Prozatím nedě-
láme Živý Betlém s živými zvířaty (velbloudi, ovce, koně). Snad 
se i to v příštích letech podaří.       o. Pavel
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Nová rozhledna na Kelčském Javorníku

Pohled na Svatý Hostýn. Nezapomeňte v tomto roce projít svatou branou, která tam byla otevřena.

Tak vypadají z Kelčského Javorníku Kunovice. Zdravíme věrné čtenáře Života farností z této obce (v pozadí Starojický hrad)
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Nová rozhledna na Kelčském Javorníku

Pohled k domovu (Beskydy)

Vánoční výzdoba na vrcholu rozhledny. Na prostředním sloupku si můžete přečíst nadmořskou výšku, z které byly fotografie pořízeny.
o. Pavel
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Zvířátka v Betlémě - vystoupení žáků 1. stupně pod vedením Žanety Bezděkové
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O poklad strýca Juráša (vlevo) a Zimní den školy v přírodě

Turisté na Jehličné
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Charita Valašské Meziříčí
21. prosince 2015 se konal koncert Dobře je s muzikú po tom 
světě jíti aneb Koledování pro Šimonka, na kterém se organi-
začně podíleli a také společně vystoupili DPS Broučci pod ve-
dením paní Žanety Bezděkové, cimbálová muzika Valašsko a 
folklorní soubor Meziříčan. Koncert nás provedl celým obdo-
bím adventu až do Štědrého dne, atmosféra byla tak příjemná, 
že jsme zapomněli na všechny starosti, nechali se unášet mlu-
veným slovem, hudbou, zpěvem a prožili jsme krásné a nezapo-
menutelné chvíle.
A tak bychom chtěli poděkovat za tu radost, které se nám do-
stalo, za velikou štědrost, laskavost a solidaritu.
Pomoc má mnoho podob a každá je cenná, ať je to myšlenka, 
modlitba, sbírání víček, či organizování nejrůznějších benefič-
ních akcí.
Vůbec jsme nečekali, že se setkáme s tak velkou vlnou podpory, 
a věřte, že to vědomí účasti s námi je pro nás silou, která náš 
život pohání.
S pokorou děkujeme všem!

Za Šimonka a celou naši rodinu Jana a Karel Vaškovi

Poděkování

Opět úspěch našich žáků v literární soutěži
I v letošním školním roce jsme byli úspěšní v literární soutěži 
O poklad strýca Juráša. Letošní téma - Jak je to s králem- oslovi-
lo nejméně desítku žáků naší školy a psala se jak próza, tak i po-
ezie. Nakonec mezi nejlepšími skončily v mladší kategorii Adéla 
Komendová z 5. ročníku, která získala 1. místo a její spolužačka 
Anežka Hellerová, která obsadila 3. místo. Ani žáci II. stupně 
nezklamali. Z 9. ročníku se umístili na předních příčkách hned 
dva. Adéla Vránová získala v poezii 1. místo a Ondřej Pospíšil 
v próze krásné 2. místo. Sice nám deváťáci odcházejí a s nimi i 
jejich úspěchy (oba získali v této soutěži již několik ocenění), ale 
rostou nám nové talenty. Přejeme všem, kteří se zúčastnili a ne-
byli oceněni, aby nebyli smutní, a psali, či skládali básničky dál. 
Jednou se to určitě podaří. A těm, kteří o tom jenom přemýšlejí, 
že by také mohli něco zkusit, aby našli svou odvahu a pustili se 
s chutí do literárního tvoření. Máme přece krásný český jazyk.

Lenka Adámková

Zimní den školy v přírodě ve Velkých Karlovicích – 2. ročník
Celá třída jela do Velkých Karlovic. Jeli jsme dvěma vlaky a v jed-
nom vlaku byl i záchod. Byli jsme v muzeu a tam jsme viděli sta-
rodávné sáňky. Šli jsme do další místnosti a viděli jsme betlémy. 
Poslední místnost bylo sklářství, viděli jsme všechno možné ze 
skla. Byli jsme v kostele a zpívali jsme koledy. Viděli jsme hodně 
stop. Byly tam stopy zajíce, lišky, myšice, divočáka, bažanta a 
jeho mláděte, srnce a srnečky.

Daniela Vránová, 2. ročník

Turisté nezahálejí ani v zimě
(Valašské Meziříčí→ Zašová →Stračka→Jehličná→Krhová→Va-
lašské Meziříčí)
V sobotu 16. ledna se uskutečnila další výprava turistického 
kroužku. Tentokrát jsme se nejprve dopravili autobusem do Za-
šové a potom jsme se vydali vesnicí až k místu známému jako 
studánka ve Stračce. To ale nebyl náš cíl. Pokračovali jsme až na 
Jehličnou a okruh jsme uzavřeli znovu na autobusovém nádraží 
ve Valašském Meziříčí, kam jsme se přes Krhovou vlastně vrátili. 
Co nás všechny překvapilo asi nejvíc, byla sněhová nadílka, kte-
rá v noci na sobotu přišla. A tak jsme si cestou nového sněhu 
užili dost a dost.           Magda Krupová

Předvánoční charitativní akce uzavřeny část-
kou 59 451 Kč
Naše adventní spolupráce s Charitou Valašské 
Meziříčí měla původně tři části, ale postupně 
se rozrůstala a košatěla.
Na začátku stála akce námi pracovně nazvaná 

„Vití věnců“. 20. a 21. 11. se v prostorách Cha-
rity Valašské Meziříčí sešli studenti, vyučující 
gymnázia a zaměstnanci charity a společně 

vyráběli adventní věnce určené k prodeji v průběhu první ad-
ventní neděle před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. A na-
jednou se vynořil nápad nabídnout věnce i ve vestibulu gymná-
zia, kudy prochází nejen návštěvy, ale také řada těch, kteří mají 
zajištěno stravování v naší školní jídelně, a tak jsme operativně 
zorganizovali ještě neplánovaný předprodej přímo ve škole. 
Podobně se adventní věnce předprodávaly i v budově charity 
klientům a zaměstnancům. V první adventní neděli 29. 11. se 
uskutečnil, již plánovaný, Adventní jarmark. Místo v uličce mezi 
kostelem Nanebevzetí Panny Marie a náměstím nebylo zvole-
no náhodně: většina kupujících si ráda připomněla, že začíná 
období příprav na Vánoce. Výtěžek z prodeje adventních věnců 
dosáhl částky 41 464 Kč.
Už v polovině listopadu jsme oslovili studeny, zaměstnance 
školy i rodiče, aby nám pomohli získat finanční prostředky ne 
zasíláním peněz, ale poskytnutím nějakého vlastního výrobku, 
který bychom mohli následně prodat na Mikulášském jarmarku.
Shromáždili jsme šperky, háčkované, pletené i šité čepice, šály, 
dekorace, perníčky, ale i cukroví a jiné dobroty a vše jsme pak s 
týmem v pátek 4. 12. už od rána nabízeli v rámci stánku, který 
měla k dispozici na náměstí charita. Původně jsme měli začít 
zboží odvážet kolem druhé odpoledne, ale lidé byli milí, výrob-
ky měly úspěch, a tak jsme končili až mnohem později. V průbě-
hu akce se podařilo vydělat 12 078 Kč.
Poslední akci s podtitulem „Ochutnejte gymnázium“ jsme pů-
vodně zamýšleli zorganizovat sami, lépe řečeno podílelo se 
na ní gymnázium a místní Moravská gobelínová manufaktu-
ra, která nám poskytla prostory na svém nádvoří. Měl probí-
hat doprodej výrobků s víceméně improvizovaným kulturním 
programem. Ale vše bylo trochu jinak: sešlo se opět nebývalé 
množství dobrůtek, které tentokrát nepekly jen maminky a stu-
denti, ale pomáhali i studenti z partnerské školy v Rennes ve 
Francii, dokonce přispěly i bývalé zaměstnankyně, které jsou 
nyní v důchodu. Přidali se také další kolegové a studenti, po 
odpoledních vyráběli v laboratoři biologie biomasti a domácí 
mýdla, takže jsme nebývale rozšířili sortiment! Ten den ovšem 
došlo ve městě k souběhu několika akcí, a proto jsme s povdě-
kem přijali nabídku, abychom se přestěhovali na lukrativnější 
místo – charita totiž opět získala místo na náměstí. Přemístili 
jsme se a dobře jsme udělali. Atmosféra byla moc příjemná: 
houslistku z gymnázia, která lákala k našemu obchůdku, v prů-
běhu odpoledne vystřídal oficiální program žáků zdejších škol, 
a když se poslední studenti rozjeli autobusy domů, nastoupili 
na jejich místo současní i bývalí vyučující gymnázia. Všichni sice 
pořádně promrzli, ale nikomu se večer nechtělo odcházet. Na 
poslední akci se podařilo získat 5 909 Kč.
Celkový hrubý výtěžek ze tří benefičních akcí činí 59 451 Kč. Je 
třeba odečíst náklady, které dosáhly částky 2 500 Kč. Čistý zisk z 
prodeje 56 951 Kč bude povýšen o příspěvek poskytnutý Nada-
cí Via a Československou obchodní bankou, který bude složen 
z 15 000 Kč pro konečného příjemce a z 2 500 Kč na ponížení 
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Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo 
ředitele / ředitelky Cyrilometodějského gymnázia, základní ško-
ly a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele / ředitelky 
Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně, obojí s nástu-
pem do funkce 1. 8. 2016. 

Podmínky: praktikující katolík / katolička, VŠ vzdělání pedago-
gického směru, do Prostějova pětiletá a do Zlína čtyřletá peda-
gogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.

K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životo-
pis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravot-
ní způsobilosti a Vaši představu o této církevní škole v rozsahu 
do tří stran.

Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Cent-
rum pro školy, Wurmova 9, 771 01 Olomouc do 29. února 2016 
(rozhodující je datum podání přihlášky).

Výběrové řízení na ředitele škol

Sešílela v kostele
V červenci t. r. (1909) přiššla do kostela jistá majitelka domu 
v Zašovské ulici vdova Orlová,právě když byla zpověď školních 
dítek. Orlová se modlila - pojednou však byla zachvácena šílen-
stvím. Vyskočila na mensu oltáře sv. Josefa a vydávajíc nesro-
zumitelné skřeky roztrhala starobylý obraz svaté rodiny (smrt 
sv. Josefa). Poté běžela se stejným úmyslem k oltáři sv. Jana Ne-
pomuckého. Byla však zadržena a strážníky odvedena. Na místo 
potrhaného obrazu dal farář František Gillig namalovat  na oltář 
sv. Josefa nový obraz svaté Rodiny.

Bouře
Dne 19. června 1913 před večerem snesla se nad městem prud-
ká bouře, při které nastal zvláštní zjev elektrického výboje mezi 
elektřinou v ovzduší a elektřinou zemskou. Celé město bylo za-
plaveno elektrickými koulemi, které se válely jednak po zemi, 
jednak po elektrických drátech.
Jedna taková koule vletěla komínem do fary a vyletěla spodním 
otvorem kamen do světnice, kde farní duchovenstvo právě ve-
čeřelo. Při tom koule vybuchla jako výstřel z revolveru. Kněží 
mysleli,že byl spáchán politický atentát na místního kaplana 
Eduarda Kavana, který právě týž den byl zvolen zemským po-
slancem moravským.
Při téže bouři udeřil blesk do kostelní věže a urazil hromosvod, 
který spadl dolů. Nevysvětlitelným způsobem vletěl blesk na 
farní půdu a odtud vyletěl podlahou na předsíňku ku kaplán-
kám a sraziv veliký kus stropní omítky se ztratil. Asi se rozptýlil 
po drátech ve stropní omítce. 

Z farní kroniky vybral Josef Krupička

Z farní kroniky

Fotografie v tomto čísle ŽF
Fotografie v tomto čísle ŽF na straně 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 23, 
pořídil o. Pavel.

nákladů akce. V součtu částka sloužící na nákup přístrojů pro 
domácí paliativní péči dosáhne minimálně 74 451 Kč, a to na 
nás čeká ještě další finanční bonus od ČSOB, protože čistý zisk 
našich benefičních prodejů překročil částku 30 000 Kč!
Děkujeme všem studentům, zaměstnancům i rodičům, kteří 
přispěli svým výrobkem, obětavě v předvánočním shonu na-
pekli, abychom měli co na trzích nabídnout, a věnovali akci svůj 
volný čas. 
Děkujeme sponzorům celé akce, konkrétně firmě SEPAS a. s. Za-
šová, která poskytkla polystyrenové korpusy na adventní věnce, 
dále firmám Městské lesy a zeleň, s. r. o. Valašské Meziříčí a 
Lesy ČR, s. p. za chvojí na obalení věnců, městu Valašské Meziří-
čí a Moravské gobelínové manufaktuře za bezplatný pronájem 
prostor pro prodej.
Děkujeme všem, kteří se přidali k našim aktivitám podporou 
prodeje a zakoupením rukodělných výrobků s vánoční temati-
kou.
Všechny získané peníze byly předány Charitě Valašské Meziříčí 
na nákup pomůcek a potřeb pro dlouhodobě nemocné a umí-
rající pacienty.

Mgr. Marie Dufková a Mgr. Monika Hlosková

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 16. ročník tradič-
ní Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykole-
dovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli 
v nečekané složité situaci, a zdravotně znevýhodněným obča-
nům. Celkem bylo na území v působnosti Charity Valašské Me-
ziříčí zapečetěno 352 pokladniček, z toho ve Valašském Meziříčí 
85 kusů pokladniček. Ve Valašském Meziříčí a jeho místních 
částech proběhla sbírka v sobotu 9. 1. 2015. 
Letos poprvé se podařilo (na území působnosti Charity Valašské 
Meziříčí) překročit hranici 2 milionů korun. Celkem se od dárců 
vybralo 2 036 380 Kč (tj. o + 110 467 Kč více než loni). Z toho ve 
Valašském Meziříčí 431 332 Kč.

Z vybrané částky 58 % zůstává místní Charitě a ta letošní výtě-
žek použije na:
1. Přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané 
tíživé situaci v regionu působnosti Charity Valašské Meziříčí
2. Nákup osobního automobilu pro Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
3. Nákup osobního automobilu pro Charitní dům pokojného 
stáří ve Valašské Bystřici
4. Obnovu zařízení pokojů v Azylovém domě pro matky s dět-
mi
5. Nákup kompenzačních pomůcek pro Pečovatelskou službu v 
Kelči a Rožnově pod Radhoštěm
6. Financování další části rekonstrukce zázemí služeb pro oso-
by bez přístřeší

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, 
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, 
městům, farnostem za vstřícnost, ochotu a Gymnáziu Františ-
ka Palackého ve Valašské Meziříčí za propůjčení prostor pro 
zázemí pro Tříkrálové koledníčky. Všem za pomoc při organi-
zaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Tříkrálová sbírka v roce 2016
ve Valašském Meziříčí
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Amsterdamský milostný obraz

Koleda Tříkrálové sbírky v Arcidiecézi olomoucké je sečtena a 
konečná částka činí obdivuhodných 24 795 760 korun. Letošní 
vykoledovaná suma tak překonala výtěžek loňského roku téměř 
o milión korun. Výsledky ukazují, že lidé mají otevřená srdce, a 
není jim lhostejný osud těch, kteří se nachází v nouzi.
V olomoucké arcidiecézi letos vyšlo do ulic přes 15 700 koled-
níků. Koledovali lidé všech generací a profesí: lékaři, učitelé, 
úředníci, dělníci, maminky na mateřských dovolených, senio-
ři, skauti, ministranti, kněží, a především obrovské číslo všech 
školou povinných. Letošní výtěžek převýšil loňskou částku 
o 929 924 korun.
Výtěžky téměř u všech jednotlivých Charit v diecézi překona-
ly loňskou laťku: „Naším vysněným nevysloveným cílem bylo v 
letošním roce překročení dvou milionů Kč. Vlastní počítání pro-
bíhalo čtyři dny a každý den jsme zaznamenali většinou nárůst 
vykoledovaných prostředků v jednotlivých obcích. Pevně jsme 
věřili, že hranici překonáme. To se také potvrdilo. A tak jsme 
17. ledna mohli zapsat do sčítací tabulky poslední výsledek a 
celkový součet skončil na krásné částce 2 036 380 Kč,“ sdělil ře-
ditel Charity Valašské Meziříčí Jiří Gavenda.

„Letošní štědrost dárců u nás na Zábřežsku překonala o téměř 
48 tisíc korun loňský výnos koledování a velice příjemně nás 
překvapila. Tato důvěra veřejnosti zavazuje a budeme se sna-
žit výtěžek použít zodpovědně tam, kde je nějaká potřebnost a 
nouze. A samozřejmě do míst, které nám jako hodné pozornosti 
označí naši dárci – jejich příspěvek do pokladničky nám nesta-
čí, jsme vždy rádi, pokud jsou všímaví a přidají i svůj tip, kde 
vybranými dary pomoci. V tom je vlastně tato veřejná sbírka 
jedinečná,“ uvedl ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger.

Ze srdce děkujeme všem dárcům, všem, kteří otevřeli tříkrálo-
vým koledníkům nejen dveře, ale i srdce, a dokázali svoji solida-
ritu s potřebnými!

Eva Štefková, Arcidiecézní charita Olomouc
www.ado.cz

Tříkrálová sbírka v roce 2016
v Arcidiecézi Olomouc

Před obnovou zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie v 
prosinci loňského roku jsme měli možnost modlit se modlitbu 
Matky všech národů, která je rovněž spojena se známým obráz-
kem Panny Marie. Chci nabídnout výklad zobrazení z přednášky 
P. Paula Maria Sigla, představeného společenství bratří a sester 
Rodiny Panny Marie, kteří také zmiňovanou novénu připravili.
P. Paul vysvětluje:
Amsterdamská poselství Panny Marie jsou výjimečná i proto, že 
Ona sama dopodrobna popsala, jak má být namalován její mi-
lostný obraz. Rozjímáním nad jejím obrazem mají totiž všichni 
lidé pochopit, proč je Panna Maria naší Matkou.
Jsem si jist, že když se zeptáme křesťanů: Proč je Maria tvou 
Matkou?, mnozí odpovědí: Protože je Matkou Ježíšovou a pro-
to, že spolu s Ním nosila v lůně i nás. Není to nesprávné, ale v 
žádném případě to není nejhlubší důvod, proč je naší Matkou. 
Ona je naší Matkou z trojího důvodu. A přesně toto vystihuje 
amsterdamský milostný obraz.
1. Maria je MATKOU nás všech, protože - sjednocena se svým 
a naším Vykupitelem - trpěla za nás jako Spoluvykupitelka. Na 
jednom obraze malířky Bradi Bartové je vidět, jak Panna Maria 
klade ruce na své lůno, ve kterém nese všechny lidi. Pod křížem 

porodila celé lidstvo k novému životu. Proto Ji na amsterdam-
ském obraze vidíme stát před zářícím křížem jejího božského 
Syna, jehož světlo Ji zcela prozařuje.
Jak je zřetelně vidět již na zázračné medaili Panny Marie, Matku 
není možné oddělit od kříže a kříž není možno oddělit od Matky.
Kolem pásu má uvázanou roušku, o které sama říká, že symboli-
zuje bederní roušku jejího Syna a vyjadřuje nerozlučnou jedno-
tu Spoluvykupitelky se svým Vykupitelem.
Na jejích rukou vidíme zářící rány. V prvním okamžiku nás to 
může překvapit, protože utrpení bolestné Matky na Kalvárii se 
neprojevilo viditelným prolitím krve. Evangelia by nám o tom 
určitě podala zprávu.
Ale přesto se ptáme: Kdo trpěl více, stigmatizovaní svatí, jako 
např. sv. pater Pio nebo Terezie Neumanová, anebo Bolestná 
Matka? Jistě je správně teologická odpověď: Bolestná Matka! 
Když už tito světci trpěli tak dojemným způsobem, oč více trpě-
la Matka pod křížem.
Přesně tuto duchovní skutečnost zdůraznil papež sv. Jan Pa-
vel II., když 4. května 1983 na generální audienci řekl: Byla to 
Otcova vůle, že Ona, která byla povolána k nejvyšší spolupráci 
na díle vykoupení, byla zcela sjednocena s obětí a měla účast na 
všech bolestech Ukřižovaného...
Chápete nyní, proč se naše Matka v Amsterdamu ukazuje s my-
stickými ranami?
2. Maria je Matkou nás všech také proto, že je PROSTŘEDNI-
CE, sjednocena se svým Synem, zprostředkuje národům každou 
milost. Na jejím obraze je to naznačeno tím, že z obou probo-
dených rukou vycházejí tři paprsky, o kterých sama říká: Toto 
jsou paprsky milosti, vykoupení a pokoje. Prostřednictvím mi-
losti mého Pána a Učitele poslal Otec z lásky k lidstvu jediného 
Syna na svět jako Vykupitele. Oni dva nyní chtějí seslat Svatého, 
pravého Ducha, který jediný může být pokojem. Tedy: milost, vy-
koupení, pokoj. (31. května 1951)
Paprsky dopadají na bílé a černé ovce, které symbolizují Kristo-
vo stádo - tedy všechny národy a rasy na zemi.
Probodené ruce, které zároveň rozdávají milost, zřetelně vyjad-
řují vnitřní souvislost vykoupení a zprostředkování milosti. Uka-
zují, že z každého utrpení, které neseme s láskou, proudí milost 
a požehnání. Jinými slovy: Ta, která jako Spoluvykupitelka tr-
pěla s Vykupitelem pro tyto milosti, je může s Ním sjednocená 
i rozdávat.
3. MATKOU nás všech je Maria také proto, že jako PŘÍMLUVKY-
NĚ se za nás přimlouvá u Boha a chrání nás před zlem a před 
satanem. Biblická pravda, že Matka nás ochraňuje před sata-
nem jako Ta, která šlape hadovi na hlavu a vítězí nad ním, je 
znázorněna zvláště dojemně: na amsterdamském obraze na 
rozdíl od zázračné medaile - hada vůbec není vidět, protože je 
zcela poražen. Mateřská moc orodování Marie, znázorněná ob-
razným způsobem, už nemůže být zřetelněji vyjádřena! Ona je 
skutečně sluncem oděná apokalyptická žena, která rozšlápne 
hadovi hlavu. Proto bych amsterdamský obraz rád pojmenoval 
jako „rajský obraz“, který už znázorňuje vítězství Neposkvrněné-
ho mateřského Srdce.
Je to obraz nové doby, globálního míru a pokoje, který bude 
přebývat v srdcích všech lidí. A to nás všechny naplňuje nepo-
chybně velkou nadějí a radostí, když hledíme na tento obraz a 
modlíme se před ním. Nepřipomíná nám to Zjevení sv. Jana, kde 
se píše: Hle, stánek Boží je mezi lidmi! A bude mezi nimi přebý-
vat; oni budou jeho lidem a sám Bůh - jejich Bůh - bude s nimi. 
Setře jim z očí každou slzu a už nebude smrti ani žalu, ani nářku 
ani bolesti už nebude, protože starý svět pominul (Zj 21,3 - 4)?
Mariino univerzální mateřství pro všechny lidi všech dob je 
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Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života 
farností, naleznete na www.farnost-valmez.cz v sekci Aktuálně.

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí, Lešná

 David Nový  Michaela Palátová
 Branky 6  Branky 6

Valašské Meziříčí, Lešná

Křest přijali*

David Josef Nový
Šarlota Marie Nová
Klára Holíková
Alžběta Tulejová
Nela Helíková
Matěj Vlček

Brigita Kučírková
Matyáš Bartozel

Michael Rafael Bill,
Dominika Frídlová

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Františka Fidrychová *26. 6. 1930 †4. 12. 2015, Poličná 146
Ing. Stanislav Sláma *17. 10. 1929 † 8. 12. 2015, Hlavní 200, 
Krhová
Ludmila Maleňáková *28. 10. 1920 †18. 12. 2015, Jičínská 719
Josef Pernický *29. 6. 1938 †19. 12. 2015, U Vodojemu 1167
Štěpán Tomek *17. 12. 1934 †21. 12. 2015, Písečná 1160
Stanislav Sadílek *21. 9. 1950 †26. 12. 2015, Králova 1093
Alois Hasalík *23. 2. 1939 †27. 12. 2015, Havlíčkova 932
František Dosedla *1. 10. 1945 †29. 12. 2015, Králova 1060
Marie Klementová *26. 9. 1941 †9. 1. 2016, Krhová 214
Tomáš Holub *13. 9. 1949 †7. 1. 2016, Krátká 710

Mariánské informace
INFORMACE

tedy popsáno trojnásobným způsobem. Panna Maria o tom 
říká něco nečekaného: Tento obraz má předcházet. Tento obraz 
musí být rozšiřován po celém světě. Je vysvětlením a obrazným 
znázorněním nového dogmatu. Proto jsem já sama tento obraz 
dala národům. (8. prosince 1952)

Připravil Václav Chládek

• Postní duchovní obnova s o. Eliasem Vellou se uskuteční ve 
dnech 12. - 14. 2. 2016 v Minoritském kostele sv. Janů v Brně. 
Začátek v pátek 12. 2. v 15.30 mší sv. a ukončení v neděli 14. 2. 
2016 v 11.30. Vstup je volný, minorité ubytování nezajišťují.
• Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů, se 
uskuteční v sobotu 12. 3. 2016 v Nitře na Slovensku. Na společ-
nou cestu autobusem je nutné se mi co nejdříve přihlásit.
•V květnu povede o. Elias Vella v ČM Fatimě Koclířov víkendový 
seminář "Vnitřního uzdravení" ve dnech 6. - 8. 5. 2016 a násled-
ně exercicie ve dnech 9. - 12. 5. 2016. Přihlášky tel. 731 646 800, 
E-mail recepce@cm-fatima.cz

Václav Chládek

Úkony Duchovní správy za rok 2015
Úkony / Farnost Lešná Valašské Meziříčí
Křty 10 74
Svatby 2 15
Pohřby do země 12 47
Pohřby - kremace 0 51

ZÁPIS MŠÍ SVATÝCH NA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN se uskuteční 
v pondělí 1. února po ranní mši svaté. 

NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU v úterý 2. února bude 
mše svatá ráno v 6.30 hodin a v 8.00 hodin a večer v 17.30 hodin. 
Při každé mši svaté proběhne žehnání svící neboli hromniček. 
Přineste si svoje vlastní a zajistěte proti kapání vosku kornoutky. 

NA SVÁTEK SV. BLAŽEJE ve středu 3. února se bude na konci 
mše svaté ráno i večer udělovat svatoblažejské požehnání.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ÚNORU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ. Po 
ranní i večerní mši svaté bude obvyklá pobožnost k Srdci Páně. 
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po celý den s možnos-
tí tiché adorace. Výstav může být přerušen v případě pohřbu. 
Ukončen  bude v 17.00 hodin. Po večerní mši svaté v 18.45 ho-
din bude následovat společná hodinová adorace se zpěvy před 
Nejsvětější svátostí. Tichá adorace pak bude pokračovat po ce-
lou noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence.

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI ÚNORU - zpovídat se bude ráno od 
6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, večer od 17.15 hodin v kos-
tele sv. Jakuba v Krásně. 

SLOVO ŽIVOTA bude v pondělí 8. a 22. února po večerní mši 
svaté na faře. 

POSLEDNÍ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA bude v úterý 9. února 
v modlitebně Církve adventistů sedmého dne formou chval. Ká-
zat bude Jaroslav Zubík, kazatel Bratrské jednoty baptistů. 
(2. února nebude ekumenická bohoslužba z důvodu jarních 
prázdnin.)

POPELEČNÍ STŘEDA A ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY připadá letos na 
středu 10. února.

11. ÚNORA – PAMÁTKA PANNY MARIE LURDSKÉ – SVĚTOVÝ 
DEN NEMOCNÝCH 
Při ranní i večerní mši svaté se bude udělovat POMAZÁNÍ NE-
MOCNÝCH. (Podmínky pro přijetí jsou stejné jako u sv. přijímání, 
svátost nemocných může přijmout ten, kdo je vážně nemocen 
nebo je pokročilého věku.) 

PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍ-
ČÍ začne ve čtvrtek 25. února v 16.00 hodin ve farním kostele. 
Slavnost 1. sv. přijímání bude v neděli 22. května v 9.30 hodin.

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ V LEŠNÉ začne v úterý 8. břez-
na v 17.00 hodin ve farním kostele. Slavnost 1. sv. přijímání 
bude v neděli 5. června v 10.00 hodin.

NÁRODNÍ POUŤ DO SVATYNĚ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ V 
KRAKOVĚ – Lagiewnikách se bude konat v sobotu 28. května. Z 
naší farnosti pojedou autobusy.
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Kostel sv. Jakuba v Krásně nad Bečvou

Děkujeme všem, kdo již druhým rokem přispívají na opravu střechy a krovů.
V tomto roce nás čeká poslední, třetí etapa opravy - stříšky nad zákristií a bočním vchodem.

Ještě jednou děkujeme všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky a těšíme se příští rok na shledanou.
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valašské Meziříčí - Katecheze pro dospělé a mládež od 25. ledna 2016
každé pondělí a pátek po večerní mši svaté v 18.30 v učebně na faře

haY QuE haCEr CoMuniDaDEs Cristianas CoMo La saGraDa faMiLia DE nazarEt,
QuE vivan En huMiLDaD, sEnCiLLEz Y aLabanza, DonDE EL otro Es Cristo

zaKLÁDEJ KŘEsŤansKÁ sPoLEČEnstvÍ PoDLE vzoru svatÉ roDinY z nazarEtu,
KtErÁ žiJÍ v JEDnoDuChosti, PoKoŘE a vE ChvÁLÁCh, a KDE tEn DruhÝ JE Kristus

Slova vepsaná v ikoně, kterou maloval iniciátor Neokatechumenátní Cesty Kiko Argüello, a která mu sdělila Panna Maria 8. prosince 1962


