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x,1ELIKo^roČ .tÍ (jxRÁhrÍ ÝŠr'9rÍaIE CYEz,q^^rJfrÍ
Milovaní bratii a sestry v Kt'istu'
všem požehnanéVelikonoce

ijeho třiunfálníbo vítěZstvi nad JŤrrtí.
v něm jsme zvítězili i my.

!

.a

Všellr. kteří poznali lidskou slabost
křelrlost dobrých předser'zetí a úsili'
tlaL zIoby a křivdtr nespreredho.ti.
líhrr samoly. bezmocnostia bolesl ncntoci.
\Šeln. lleři V lěch siluacich pozndli křLž
a přijali s\'ou spo]uťlčastna Kristově díle lásky
pro záchlanu s\čta.
přejiplavou radost z l'ítčzstvíKrista.
z rílězstríjeho lisky t tiŽke hod:r,

v něm je naše naděje'
protoŽe pro svoje spojení s Kristem
všichni budot po\'oláni k ži\'otuon dává smysl našemu Životu
i kaŽdému jeho

okanťiku,

on dává smysl dějinám'

KéŽ pravdivé prožitírelikonočntrlo vítězství,
které je skutečnostípřítomnou'
ploniká a mění náš Život i naši kultuřL!
a projasňuie náš pol1led'

:eŽÍšžrre I

ÁRCIBISKUP ,]lN

Braťi a se$l'. přrítclé. drazi čterúiiŽF. jsem nroc ni4 ř nrohu připojit p.Ť ňádl1l pod piání otce
bllj:rdll oirttutJ! kdý jsdn tolo piáí 1xrp1é čcil Cb iádel! to 1leda.
NádhetÉ qšlolly. Sía s]ora i
Dr.rcln. Kolik lidí asi tato slora
porŽbuď?
Kolft
z
nás
z nich bucle á?
1xrt*i
Gllů(l se tato sLrva rzaia? Kcit,
k nirn O,ec arctošlcp přišel?
v.idícn BrdmÍrkichje tvořif
všiclni to úne' A když si 1o
v tllto chdi ul'edomínre' bLde
to po nis \€]mi uáďne.
aei1liskup;t- Áb1ch piirvcill iL'kl'

otec artibiskup prcžral lt1os
srd viděl poiad vteleviá No\€.
pospiÉn' A nejen oÍ! tento tttok
cílke\'' DolQá si předsta\il

\€]Íí tĚŽ(é období Kďný
ve l1erem byl oďq)Llzen a

rrĚl také zr t <ol poškodil
Lrk'pení a bo]est otce

atcibislqx" l<teý fti ájem rla
ton! a]ry církev b1'h knivr,l a
oslovor'a].r co rej!'ětší počď
naš'ilh současníiťr-A 7atíŤ..Žljerrr v zemi kde licé Ze !šech e!Ťops]q;ch Zelni rcjúce \ěří sdělo\Bcím pmstřďkům Dokížete si tedy
přeď*avit' kolik škody takoý poiad íťúempáchal! I kÓž všechny soudy arcibiskrpwi r1hr4je, mío co
bude aeře}€rto ve sělo1acích prosď\ťcích a plcrd by i ýlo, pijjdou daIšíkmky ochery a d.sí
ponuš]eÉprotíÍolq'- T!áň tvář těnÍo skúečÍ}ostemse čblěk cítííp]ně beanocný a bezbrarrr!.. A pnilt
tad.Y.asri\á &t''ioe přo Boá tÍá]olsfií Ze snTti se rodr ňot' Čortl oblJopenj rrpiáteli líed.íLrtočiíě
vBohu. Dí!á se na Pána ]D se rropíra o lidské jiýoty] IJledá Boha yu\'ďuj. mL]. Pďítí s ní,n slTze
Křížrstpqjc do lidslqíth dějin světlo \'lďGírnélb Krista'
Prcč o tom pGi? Kďiý znl6 pÍoži'"4\.tl]enš mfie' Éco podobrÉho jako otec arcfuiskup. Srražnr se'
dě]rirrt co nrr]Žrrp a utím ..' Čb\ěk se cíti beanrocný *laÍrrani' s]abý' často rEpocbopeny. A toto
r,šeclmo rBmLsi bit konec' 1bto v.{:chrro remLsi bý zb}te,"-né a nadanm. Toto !šeclÍrc Í!ůžeÍE
postlprĚ pronřiio\at inocí Kri*ola KŤížv požhnánípro ty. za kteÉ se nroďírrE' pro ry' na ke|bh nám
zálež Jako pří<]ad &im múe letos pos]ouŽit páí otce arcibiskupa Kaáý znis se mťťe stá takovjm
ňým pijním prc q', se lde|hd žFrne a se ktefými se setká\tárrE
Pieji vám všem poželnra]le a m ostipiť Velkorroce
Písel Steí.n, Íina1]'

o PRAKTICKÉ sLuŽBĚ BLIŽNÍMU v NoUZI

ajakji yidí soL!časná ředitelka Farní chariý ve

z\ykli jsme si jiŽ na to,

Valašském Meziříčí

Že v rnasmédiích často vidine a slyšíne o tom, jak některou zemi postihlo
např. zemělřesení či jiná katastrofa a ihned následně poté nastupÚí různéhumanitárni organizacc se
svou pomocí. Tyto organ izace jako j e např. v naši zemi nadace Člověk v tísni, Česká kaiolická charita,
Ad'a apod'. mají své lyškolenéplacovníkv a nám by se moblo někdy zdát. žeisou to záleŽitosti. které
se nás (kromě připad ého dobrovolného finančníhopříspěvku) ani přiliš netýkají' Že tomu 1ak docela

není. o ton] mne přesvědčila naše nová Ťeditelka Farni chality ve Val' N4eziříčí.Mgr' Zdlsla\a
odstrči]oYá'

Paní ředitelka' mohu ýós před3luýil ýšen Jtt íkim' k!rří ýds 'Íc'í!ěne-nají?
Ctenářj ,.ZiYota farností'' mne většinou neznaji, protoŽe nejsem rodačka zVal' Meziříčí.před l4 let\
jsem se lu provdala. Mám 4 děti a do řjjna loňského roku jsern byla na maieřské dovolené. Ačkoli\
jsem ý]-růstala v kato]jcké rodině, později jsem se na nějaký čas stala členkou lelničnícírkve' B\ 1() lc
pro nrne období hledání a zÍáníve víře, které vyústilo v mé osobni obráceni. To mne přivedlo Zpět do
katolické cíÍkve' kde jsem nalezla širšimožnosti duchovního rozvoje a také jeho aplíkaci \ konkr.llní
sluŽbě Iidcm'

Co ýás př^,edla práýě do Fhr]1í cha]'it),\'! ral' trÍ?:iříči?
VÍámcj organizačníchzměn.jsenr byla dotázána ředitelem Arcidiecézní charity olomouc ípřin1(nr
nadříŽenýnr ředitelů lnístních charit)_ zda mán Záienr o práci ve funkci ředitelky Farní charit}'Ve val'
Meziříči'ProloŽc jsem již vdobě nrateřské dovolené byla v konlaktu s chaťitou. !alo pláce mnc
oslovila a vidím v nisnlysl' nabídnu1é Inístojsem přijala'

L'če ýidíle s l\,sl prácc chúlily!

Smyslem práce chalily je dát šanci všenl lidern. podat pomocnorr ruku těn. kteří Ío polřebuií: RonlLinr'
tělesně postiženým_ nenrocnýnl. átd' Ne z pohledu našeho. a]e z pohl.du jeiich potřebn(rs1i' tj.tedlr
ořiklad: i(cli'Ž.on]ská.odin3 dostane tre-. Vlastního piičiněníb]t. tJ není šanc.' jd. o io. i'é5i Ro;nY
ktomu. aby si pomohli sami, pomoci jim kjejich emancipaci a sebepotvÍzení aby poznali s\é
lnoŽnosti. aby jich využili. aty zmobilizovali v sobč své síly pro svó sociální zařazení, aby mohli vést
p]nohodnotný život'

trÍu:alc ún piedsÍayiÍčinnosl 1í\!ní cl] liD':)
charita pracuje vc či}řech proÍěsionálních projektech:

_
-

Domácí péče(ošetřovatelská a pečovatelská sluŽba pro seniory a zdravohě postižené)
Chfáněné dílny Nazalet (poskytnutí zanlěstnání lehčeji zdravotně postiženým lidem _ nosilelůnl
púka^ Z1'P. částečnýminvalidnín důchodcúm)'V současnosti je kapaciÍa l4 přacovnÍch nist
naplněna a pro nové zájemce hodlánle dalŠímísta v budoucnosti zřizoval'

Komunitní centrum Zeferino' Patří sem Klub Zefelino, který připravuje Íomské děti a děti z.
sociáIně znevýhodněných rodin pro vstup do školy' Na něi navazuje Konunitní cenlrun pro
školnínlládež a řodiče_ kteÍépořádá doučováni děÍí a ryuŽiti volného časlL (hudební a sPor1o\ní
aktivřy. výle1!', poutě)

Azyloý

dťrrn pro malk}' s dětmi (posk\tujeme zde dočasné ubytováni na pů] roku matkánr

v krizov']ch životních situacích)

Minojiné je a

Nás r]1áno,:ejsle člo\,ěk lole]'anlní otel,řený ke spaluprdci .ý jinýl]ti cú}.yeni ji])i]})i
organi:acení. Co re ván na lonlo polí ji: Potlařilo uýkúečit?
Tím. že jsen jistou dobu žila mino katolickou církev. nemám nějaké zábran}' konlaktoval se
5 věřicími zjiných cíÍkví.ba naopak, oto Vztah)' mne obohacují a doufáln. Že.je Ío vzájemné.
V podstatě si myslím, že opravdu záIeŽína postoji srdce'
Konkrétně: _ Adra (obdobná organizace církve adventistů jako ČKcH) pro nás zajistila \}líčení
oh[áněných dílen
- pořádáÍne společnépřednášky pro vzdělávání a rozvoj profesionality našich píacovniků

-

chystáme uvedeni benefičníchkoncertťl (např. vdubnu bude jeden v evangelickém koslele).
ČKci] a l]iakonje cČE). ald'

posezení u cimbálu pro zaměstnance a přáíele

Pokud

b,-

ěl někdo

2

nlis, řadaich JafiIkíi, ,áje]n

a

sl1lžbu

či pah}oc

y

oblaýti chari!!, jaké ná

velkou dobrovolnickolr akcí byla Tříkrálová sbíÍka,ale hledáme idobrovolníky na pravidelnou

pomoc v podstalě ve všech projektech' především pro domácí péčio seniory, pro doučováníromských
školáků. pro údržbucharitnich aul. atd' Dále bychonr uvítali dobrovolniky na jedno.ázové akce: např'
připravujeme tzv. Tříkrálový pochod jednodenní \,ýlet jako odlněnu pro dě{i zTřikrálové sbilky.
výlety pro senior}', akce pro děti z az'vlového domu. společnéakce s Rom)' pro upevňo\áni souŽilÍ.
atd' Kontaktní telelon je| 065l l67'7 249, a77'7672902

jsou wše potity po půl roce inten:illtí práce N noyé finkci|
Nastllpovala jseln zde převáŽně z píofesionálního zájmu' ale stá]c více objevuji duchovní íozměr této
p.áce, potřebu dtlchovního zázemí. potřebu a nutnosi pokol\' Nékdy přenrýšlim o tom' zda splávně
chápeme Kristovu výzvu ..l\,Iilui bliŽního svého jako sán sebe|'' Této qiŽl,ě rozumím v lom smlsluj
abychom neb}'Ii zaměřenj příliš na sebe' ale současně abYchom proŽili své sebepřije1í. což nám
umoŽní přijtnout a milovat svého b]ižníhobez exlrémů'yedoucich nrnohdv až k s\'Idromu
'.whoření.,.
Děkuii za ro:hot'ot
.d red4kci .J' Dřímal
'Iaké

Upozornění!

V předsíni hlavního vchodu docházÍ k vykrádání pokladniček pod sochami5V.
Antonína a u Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.Proto prosíme, abyste do těchto
pokladniček přispívalijen mincemi kovovými. Pokud chtějí dárci přispívat
ban kovkam i papírovým i, pros ínie o jej ich Vlože n í cjo pokladrry aŽ v kosteie za
dveřmi u prodeje tisku. Děkujeme.
L'tickn' C|hlátleli
N'{ARI,'{NSKE INFOII]\{ACE
\/pr,'ní drrbnovou sobotLr ó''1'2002- v předvečer Sválku BoŽiho Milosrdenství. pojede autobus do Koclířova
na sl.\ení Fa1inrské sobot\ spojené s. Zakončenímno\,én} k Božimu N4ilosrdenslví. Hlavní přednášqiícía
c.lebranl \'cčernínlše svalé bude tentokrát náš pen farář P. Pavel stefan' Ctitelé Božiho l\4ilosrdenst!í a

.}

I:alimské Pannv Marie přihlasle sŮ' odjezd autobusu V l0.,{5 hod' od

a

tobusoYého nádlaží'

a

Je stáIe n]oŽnosl sc přihlásit na pollt' do Litnlanové 5.5.2002. také na poul Fatimského apošlolátu
TulzovkLl 8.6']002 a na sYátořečení P- Pia \'e dnech 14' - l8.62002vŘnnč'

,i. Ve

3l.5.

na

l'6.200] sc tlsk tečnívHradci Králové Euchalistický kongres na dieceaí úlovni
nabídkou vpátek bude Zahájení nršÍsvatou na zimním stadionLl í průvoden] mčslen]
s reliefem Pannr' ]\]arie Paladia zcně ťesle dU katedril.\ Dtlclla 5\atcho' lJť bude celonoční adolace
Ne}sYětější sválosti oltářní' V sobotLl bude kongles pokračoYat přednáškanli a duchovnírl plogramen] na
Zimnín staclionu. nrši svatou a eucharistickýnr průvodem městem na hlavní náměstí, kde po ukončenía
požehnáni bude kulfunrí a evangelizačni plogram. Zájemci o účast,ať se mi přihláSi' Jeli bychon patrnč
5

dnech

bohatou ducho\'ní

vlakem na společnou .iizdenku

'

Václat Chlcidek

IrI. CELosTÁTNÍ sErx,ÍtvÍl.tt-4nnŽr ŽĎÁa NAD SÁZAV}U
III. CSM mladÝch zcelé řeplbliky se bud.- l'onlt re Žd'úru na<! sázlvou' nedllčko poutního místa
Zelená hora v brněnské diecézi. od 13. do 18. srpna 2002. setkání.ie určeno všem mladýn lidem od
14 let, kteří se chtě.jí setkat se sÚmi biskupy a Vyslechnout jejicb katechoze, zažítspolečnémše sva1é.
nlodlitby, adorace. přednášk)" odborniků na nejrůznějšítémata, liful.gii smíření. konce.tv a divadclní
představení. tvořivé aktivily' sport' výlet},' soboÍní setkání společně s rodinami. ,.posVicení...

,,jarmark" a mnoho dalšího ..' Bezprostřední příprava začíná _již od 7' srpna, kdy se do Žd'áru
dobrovolní ponrocn1ci'
Blixí informace budou zveřej něny později. Navšii\4e také wÝlv-volny..zJzd^Í2002.

Přel:tlto

(PozoK! Soutěž pto

2

ACo

s_jedou

2002/03

Ínfáďež oď 14 [et

pro všecbny. kterým bude nejpozdčji 13.8. 2002 čtrnáct let )

(

soutěŽ bude probíhai od nedě]e 7' dubna 2002 do ponděli lj.května 2002 (včetně). Soutěžit budeme o
úhradrr pobyů na celostáhi seÍkání mládeŽe ve Žd'áru nad Sázavou. které se uskuteční ve dnech 13'_

l8.5rp1a 200]. daleolnih_\ ajiná piekvapení'
je
SoulěŽni otázky budou ve čtrnáct;deBnich intervalech !ryvěšovány na nástěnce plo m]ádeŽ,která
unistěna v bočnímvchodu fanlího kostela ve Valašském MeŽjříčí.ve farnostech Branky a Lešná na

nástěnkách tt kostela'
K těmto nástěnkám si s sebou přinášejte papír a tuŽku, někdy bude zapotřebÍ si část otázek opsat. Na
nástěnce sledujte
..nápovědu"' ve kteřé najdeie odpověd'na některou zotázek-své odpovědi napiŠIe
na papír, kde také připište jméno, příjmení' adresu. čis]o te]efonu a dalum narození'To Vše vloŽte do
'lermín
obálky, označte,.soutěž pro nlladé" a doručte do schlánk}'na faru ve Va]ašskémMeziřičí.
odevzdán í j ednotliq ch částísou1ěŽe najdete na náslěnce' vaše šance ryhlát bude tím větší, čímvíclj
správně zodpovězených otázek odevzdáte' Vylosování výherců proběbne pfavděpodolrně v ncděli dne
l9.května 2002 na pro vás z4tún tajném míslě. Vše se včas dozvíte' Přejeme vám hodně úspěchťl'

i

Pořadate]é'

r'jě-{otik

'.]dajů

o úkonech duclioinní spi_ávy arcicii€céz

1. KIiTY

z toho do I roku
l-7 let

1999

2000

2001

5 757
4 955
189

5 691
4 897

5 328
4 5s6

401

383

7-l4 lel
l4-25 let

2t3

192

r89

134

126

nad 25 let

66

79

62

2- B]ŘMovÁNi

I 496

1992

1928

j.

1

9t1

I 857
1547

t 69!

POČET SŇA'rKŮ
z

toho

1595

mezi katolíky
mixta religio

dispaiitas cultus

4'

PoMAZÁNÍNEMocNÝcFI

5. PoČET PoIlŘBŮ
z

toho

ii8

I 404

92

84

6-l

247

226

224

21 303

22 616

19 313

6 683

6 351

4',764

do země

5 123

kenlace

] ó] l

5 tz3
] 5ó0

I 587

ó'

PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVA

118 028

115 801

117 219

7.

KATECHIZACE ŠKoL'DĚTÍ

25 681
21 596
4 085

25 212
20 96s
4 241

23 476

z

toho

náboŽenství ve škole

Yiuka

na farách

Převzato z

\9 661
:l

8t5
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