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VýSLEDKY voLEB Do PAsToRAčNi RADY

volby do pastolační Iady ve famosti valašské Mezříčíse uskutečíilyve dnech l9. a 20' října 2002'
V ponděli 2l.října se sešla na fďe r'olební komise ve složeníLinhart coufal, Jří Dřímal a Pavel Kotas.
PÍovedla kontlolu platÍosti všech odelzdaných blasovacích lístkůa součet }rlasů odevzdaných pro jednotlivé
kandidáty.
ce]kem bylo odevzdáno 1 03 l lrlasovacích lístků,z toho platných 997 . Neplatných lístkůs větším počtem
zďkrtnutých kandidátů než 5 bylo 14 a 20 lístkůbylo odevzdríno neqplněných.
Počtv lrlasů odeýdan
Bučo Josef_ 314 hlasů
chová Ludmila - 425
Hruška Josef_ 35l
Kovďč < Mialn - 70
Kratochúl Bohumír 31 1
KratochvflováMapdalena 203
Kutálková Helena 300
Lev
357
Martináto\,'áMalta l02
Mohe]ní(
237
Mužfl( Ladislav 27l
_
Petr Jindřich l09
evčí<ová Irena 196
Tovarvš Ivan 102
Vrána Petr - 238
Wesselá Jarra - l80
vít - 402
Pět kandidátů, kteří ziskali nejryššípočet hlasů a byli tedy do Pastoračni lady zvoleni:
Čemochová Ludmila (425), Ž i'tský vít (402), Lev Jři (35D, HÍuška Josef(351), vančuÍaH}nek (324).
Dále budou pastoračníradu tvořit kněži-a jáhíi, zástupci jednotliýých náb. hnutí a insti{ucí a členové
jmenovaní duchovním správcem farnosti' Úplný semam pastorační rady bude uveřejněn v příštímčísleŽF.
Za ýolební kohisi _ Linhaft collfll, Jiří Dřínal' Paýel Kotas'

Jiří

Jiří

kořenů, kde jsme probíraly jednotlivé etapy Života

MODLiTBY MATEK

Hnutí Mod]itby matek' které se pravidelrrě schází
ke společn]ifu modlitbárÍL mívá jednou ročně
celostátní setkáÍí

'

žen.

V neděli ráno byla Ínše svatá opět v katedrálc, po
svědectví z těchto uplp:tulých dnů a

ní chvály,

rozloučení'
Díky Plínu Bohu jsme na setkiíní proŽily a odnesly
si nezapomenutelne záŽitky a povzbuzení do dalšÍlo
Života.

,Zakládej modiitební skupiny. které budou prosit
v pátek večer byla ve stojanově vkapfi křížová Boha o smiloválí a pomoc a za odlŤácení pobÍom
cesta za Ílčas1jn adé hudebni skupiny a po ní mše budoucfto času. Buduj tyo skupiny lásky a naděje."
Z promluly P' Petra Dokládala
svatá s]oužena P. Pctňkem'
Helena Kutálková
V sobotu jsme od rána společně chválily Boha,
\'?í,aly Ducha svatého a rysleclúy si některá
zŠsALvÁToR INFoRMUJE
svědectvi rnatek, jak Bůh působívjejich rodině.
Dopisz ladie

z těchto svědectví jsme byly všechny užaslé'
Dostali jsme pwní dopis od našína dálku
svědectýí pot\'Ťdila, jakou síIu má mod[tba' adoptované dcery Mary Sheely. V něm nám děkuje
odpoledne byl prostor plo osobní adoraci a svátost za to, že jí umoŽňujeme vzděláýání. A přotože jste na
srrtÍení'Pokačovaly jsme, opět ve velkém počtu' tuto naši aktivitu někteři také finančně přispěli,
modlitbami matek za všechny rodiny, děti, za otiskujeme část jejÍro dopisu. celý dopis si můžete
uzdravení duše i těla s d ry a prosbami kaŽdé zltás. přeČísl na.mjsijni_ násrénce V naši škole. :'
Mše svatá byla sloužena v katedrále, kde jsme
,,Chtěla bych napsat ptir s]ov o své rodině' Tenlo
k obětním dalům přidaly v košíkujmérla všech syých ťok jse postoupila ze 4. do 5' fočníku.Tatí/rek se
d-rahých. Zúčastnilyjsnre se přednášLy o r'nitřním jlkekÚe Arogappa Alaar a maminka Chauramma.
uzdravení každéhočlověka' ktelá byJa večer Món 4 btatry - Josepha, Rayappa, Praveefia a
zkončena modlitbou sv. růŽence za uzdrayeni Prushakta' Tatínek prucuje jako nómezdní dělník'
_t

Moje maminka zůstáýó ý domóchosti a pečuje o nós. konstituce (: koncilní dokument),,sacIosanctum
concilium"'vrydaná ll'vatikrárským koncilem.
Tatínki'l|, příjeh je jeditý PťosÍředek našeho žiýob!típřótel'
vwlwlr zni, Že dřívějšíformulace ,, musica sacra"
m
oho
Rúda chodím do školy. Món lam
Můj oblíbený předmět jsou zóklady společenslcych nebo,'cirkevní hudbď' rcprezentovanrí přcvážně
yěd. Co se týkť! sporhl' ráda hraji hózeru'lu- Také se chrámovým sborem, je nahrazována afoazem hudba
tanečríchproglamťl ý ró ci školních při bohoslužbě, aby byla ještě více zdwazněna
'ičaŠlhím
kulturnich akci. Tancování mě bavi' Ve syém volném ;pjalost hudebnfto a [lurgického děni. Úkolem
lrudby a zpěvrr při bohosluŽbě je: spolupůsobit při
ěase pomáhám mamincc v domácnosti.'..'..Přála bych
si se ješlě mnohému naučir a připrayit se do žiýota' všech formách biblickóho hlásrárrí a činit je
yěřin, že yaše pomoc a podpora můžesplkit noje účinnéiší'nj'
dát \"iŤaz dfl(ůrrl prosbám. ryznánirn
svědectví shromážděného Božíholidu' Liturgický
přóní.Kažďj, den se za Vás nodlím'"
Pozn. Rádi bychom našíMary umoŽrrili studirrm i zpěv patří především celému shromráŽdění obce
věřících. Zrákladním kitériem obnoly litulgické
v dalšich lelech' Pokud byste rádi přispěli jakoukoliv
poslat
hudbyje tcdy čimá účastlidu.
částkou na tento účel,můžete tak učinit sami či
zeptal jsem manželůKratochvílo\"ich' kteři se
peníze po dětech' celou tuto záleŽitost \yřizuje ing.
i sborové hudbě v našífamosti trvale
chrrimové
H}'nek Mikušek.
jak
věnuji,
se jim t),to znčny a vhodné zač|enění
Rozšiřujeme ákovskou knihovnu
MoŽná už rr vás dorna dětské knihy dá\Ťlo nikdo chráinového sboru do liturgie daří uskutečňovat,
nečte.'. ' Možná máte tak dobrou knihu plo děti, že připadně co by si přáli zněnit.
Lit rgickou hudbou se zobýýóle již beználo 20
byste si přáli, aby ji přečetlo co nejvíce dětí... - Ci
jste
kdysi dostď darem pěknou encykIopcdii a let. co myslíIe, je jí v naše koslele věnopána
snad
ýž ... ? Ztjfuka a dobře - pokud byste rádi věnovali dostalečhá pozornost?
Bohumír: Liturgická hudba je .iedna (integráLli)
do žákovské knihor.rry pěknou a 7-achovalou knihu
pro menší i včtŠíděti' máte nyní příleátost! Knihy složka liturgie' Její obno\y v duchu ll.!at. konciltL se
přijímáme do konce listopadu v placovních dnech od rÚali u nás P.J.olejník (olomouc)' P.Petr Bříz!
7 - ]6 hod. NejléPe je předávat knihy Mgr. Anežce (svatá Hora, jD nežiie), Petr Eben (Praha), Zdeněk
Pololiíník a dalši. Jak víš,od těchto autorů zpíváme v
Srnyčkové.
našem kostele ordinlíia' propria' á|rny a dalŠí
Přečíslq11iní
k
nám
dovolátc,
liturgická día. V lon,)to ohledu tedy byla lilurgick.i
přečislováni
teleÍbnních
čísel
se
Po
jcstliŽe q,točitc 57l 6l l 779'
obnova v našífarnosti rea]izována. Na dnrhé stlanč
Povodně
Vedení šI(oly prodlouŽilo závěřečný termín sbírky
na Salesiárské středisko v Praze - Karlíně, které bylo
zaplaveno Yodou při povodnich, do 19. listopadu
2002.
Den otevřefrých dvqí
Uskutečnísc v úteřý 3. prosince 2002' Pokud
přiidete, budetc mít moŽnost prohlédnout si školu'
třídy, nahlédnout do 'vyučo\'ánía podívat se, jak děti
pracÚi. Budete si moci zakoupit misijní kalendáře na
rok 2003, o kter}rh jste s|yšeli v dopise náÍodÍího
ředilete PapeŽskeho misijn lo d a P' Jiiího Šlcgra.
vánočni poblednice, které
K zakoupení budou
z
naší
děti
nejen
školy' ale i zjiných škol
Ílalovaly
našeho nrěsta. cena zá kalendáře i pohlednice je
dobrovo]ná' vfiěŽek je ulčen dětem v misijních
oblastech Všichni jste srdečně zvríni.
7n zŠsalýúlor L. (''clhochová

i

LlTURGlcKÁ HUDBA V NAŠEM KosTELE
}Iudba křest'anské bohoslužby prodělala ve své

historii poměmě sloŽtý vývoj_ Nás však bude zajímat
jeji současnost' Výazným meznikem v dějinách
novodobých snah o obnor'u liturgie, a to i v oblasti
liturgického z-pěw a hudby, se stala liturgická

pÍoces obnov'v ncby| ukončen, túedajíse nové ccst),
občas se končívc slepé uličcc'
Magtlalena: Tak jako
ostatních oblastech
je
potřeba
určitého.!zdělání' pra\'idelné
liturgie i zde
a odborné příprarry, coŽ nánr zdůrazňoval P.J.olcin ',
když jsme se v 70.1etech i později účastnilijeho
liturgických školení. Jeho osobnost mě dokáZala
nadchnout jedincčným způsobem .
co soudíÍe o změnóch, o nichž jsea se zmínil
v úvodu, Atty dochtizí k převáženi .tÍlfftzu na 41ě|
celého shromóždění věřících a umenšení l,jznamu
ý!ýoupení sbol ? Nekí to na ílkor kvalit! qě|u?
Bohumírl Přáním poslednfto koncilu skutečnč
bylo, aby se liturgické shromrižděni akti\ně zapojilo
do liturgie. Tím se ale především m}slí 7_rněnit
vnitřní přistup k liturgii. Již zmíněný P.J.olejnik
často připomíná,
rLezpí,láme ,,při mši svaté'', ale
okleštění
,,mši svatou". Ncjedná se tcdy
poslání.
sborů,
ty
maji
nezastLlpitelné
chrrímoých
Kancionál je bohoslužebnou knihou Božíholidu. Ten
když z néj zpívá, koncelebruje takto n]ši svatou'
Magdalena: Myslírq že přenesením akcentu na
zpěv celého liturgického shromláŽdění se zwšila
zodpovědnost BoŽího lidu za celkovou uoveň zpěvu
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v

k

o

lnše svaté' KaŽdý

k

němu přispívá podle saých není možl]tézpivat

možností, a kdo n-Li dar hudby ve většímíře,
se i ve specifich-ých hud'

co

byste

zapojuje

tělesech.
přlili
si
zrněnit v této oblasÍi

při liturgii často. Budoucnost

chrrím. sboru vůbec souvisí s blubšíma
vzt ahem k hudebnímu umění a k lituTgii.

lýřibeÉjším

(ordi áliurt\, rcsponzoriáIní ž'aln!, mešnípísně Růai lidé přýímají hudbu d ted)' i hudbu
IituÍgickou fi,zně setkal jsem se s názorem, že
aÍd)?
Bohumír: osobně bych sí přál' aby se pokočl]o y ýafhanní hudba' júo duchovní hudba, není pro
niicviku písníz nového kancionrílu, abych ovšem měl kostel příliš vhodnó, je poněkud hlučná a měIo by se
ie to áiem také spolufariíd. A druhýn jí užívats mírou" aby věřící měli věgí pÍostor pru
iistotu,
po sv' přijímdní
přaním je,
'e abychom se naučili Missu mundi, což je tiché usebrdní např. ýe nši sýaté
Co
o'lom
soutlíte?
apodlatimké ordinrárium .To ná prakticlcý \.ýzaÍn' Když
se účastnímenapř .mše sv. v Řjmě v celosvětovém Bohumír: Tento néP:oÍ ctiÍrl každý lrxí plávo na
rámci, můžemese diky tomu aktiÚě zapojit. Jinak i svuj nlázor. Dů1ežitéovšem je nepoťšit svou
po Il. vat' koncilu je lďina mateřskou řečíCírkve. předstalu na ávaznou normu pro všechny. Jinak
Magdalena: Mně se líbítaké hodně písnív podle jE zmněných znalců J-Sehnala a K.Cikleho
karrcionálu a Íftzí11Ě, že se zatím u nás nezpívají. můževhodná varhanní hudba podpořit meditaci např.
Ale chápu, že nácvik nové písně ajejí přijetí je vždy při sv.přljímíní.Místem pro sólovou hÍu je také
spojeno s uIčitými obtížemi a obětmi. Když se nám úvod před vstupem a postludium - lra na ávěr.(PPV'
už podďí získat k nové písni vztah je to nakonec str' 90, l18, 190)'
velké duchowí obohaceni (např.písně Všicbni jsme Magdalena; v instlukci Il.vat' koncilu Musicam
Sacram z roku 1967 se přímo píše:,Píštalové
dětiBoŽí, nebo Budle Mě10'
Vposlední době se mluýí o klizi chnimových sbof \,arhany at'jsou v lat Bké církvi ve velké úctě jako
Jin těžce se udržujía omlazují. Zd!í se; že Íunkci tradičníhudební nástroj. Jejich zu.'k dovede dodat
sbotu slrile víci přejímá schola, ktefti je církevnímobřadům obdi\,,uhodný lesk a mocně
poyznést mysl k Bohu a k tomu, co je nadzemské.''
,,mobitnější,..
'podmínkLch? .Iak' iuto situaci ý našich
Přijímdte schotu jako vhodnou Kněží.kteÍéosobně zlám a jsou ve své famosti bez
^alteÍnatiýu,
spoluptacujere s ní nibo ii vnímáte varbanka to pocit'ují jako velký nedostatek při
spíšejako koikurinci?
' Bóhumir: Ujasněme si pojmy: PhDr.J.sehÉl a liturgii'
Dčkujiza roáovor
Zn redakci 'Iiří
PhDr'K'Cikrle ve své uěebnici Příručka pro
áPlsKY z MRTVÉHo DoMU
varhaniky (dále jen PPV) rysvětlují, že je potřeba
l'
Schola
subjelty:
hudební
nadpis
článku jsem si dovo]il q!ůjčitnáŽev
rozlišovat tři liturgické
Pro
,Bpívá buď latinský gregoriánský chorál nebo českéjednoho z děl klasika ruské literatury F.M.
jednot asné linrrgické zpěly způsobenr" kteď je Dostojevského, na kterého jsem si vz4omněl po
vlastní chorálu." v našífanrosti se tomu blížímužská v],slechnutí přednášky P.Františka Lízny, člena
schola' 2' Křest'anslrý folk, pro kte.ý je vlastní jezuitského řádu, působícíhove věznici Mírov.
k}taroÚ doprovod, (popř .dalšínástroje)' Tomu se Přednášející referoval o situaci ve věztici a celém
věnuje u ruás nJádež. 3' Schola po\phonika je pojem našem vězeňství. Zmíněnédílo je svědectýím o době,
plo chfámový sbor , kteqý,,zpívá víceblasné skladby kdy byl spisovatel za kitiku carské moci dlouhou
na liturgické nebo náboženské texty." ( PPv , str. 64, dobu vězlěn. Dostojevskému v tomto těžkém oMobi
ó5). První schola cantorum byla založena při svato- pomolrla jeho siJni křest'anská víra. Přednáška
pehském cltÍiárnu a při ]atelánské baz||ice za P.Lízny byla také svědectvím jeho hluboce prožívané
působeni papeŽe Řehoře vetikého (590-604). Ten dal víry. Ta mu pomohla v období v'ýkonu trestu
sebrat a utřídit všecbny tehdejší]itugické zpě\Y. v komunistických věznicíctr kde se setkal i
scho]a cantoíum měla pečovat o spIáWý přednes s Václavem Haýlem. Za obranu demokacie a
liturg. zpělu (álrrry, ordinÍiurq propriuÚ'. zpěv Jidských práv dostal od prezidenta \ysoké státni
hodinek, sekrence ald') Po tomto pape7i -Rehoři - Wznfunenáď.
dostal zpěv (tehdy jednotúaý Í,ilzeý grego ánsw P 'Lízna nastínjl problernatiku současného
choról' Schola cantorum je tedy bluboce histoÍicky vězeňstú, např. př€plněnost věznic, problém
zakotvena' Il.vat. koncil ji pouze restituuje. Nemá 26g2pg6.ní pláce pro vězíě, složitost váahů mezi
smysl v praxi si navájem konkurovat, spíšeje třeba věmi' mezí yězrlt a dozolci. Zmínil se i o
rcspektovat svéb),tnost každéhosubjektu. Z vlastní programec[ které mají pomoci k převýchově vězňů a
zkušenosti vírrl že příplavě chrám. sboru např. na kjejich naltácení do společnosti. Ne vždy jsou však
vlánočníliturgí je potřeba věnovat tři měsíce' Proto týo progÍamy ve věznicích realizovríny. Na několika
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případech doávotně odsouzených vězňů poukiízal na
na jejich
spletitost jejich ávotních přfuěhů

a

současnou složitou životnísituaci ve vězení. Avšak je
ótieŽtté, jak Lízln zduaznil, údět i druhou strarru

stlanu o&tí.

Závěrem musÍm konstatovat, že tón př€dnášky
lycházeI z teálné znalosti vězeňského prostředí a že
kněz FÍantišek Lízna pronesl mnoho treftých
postřehů na adresu současné společnosti i našícífkve,
které byly dosti kitické a mnohdy odvriŽné.
Prednášku pořádala místď skupina Česté
křeďanské akademie ve valašskémMeziříčí'
Petr Vrdna

'l

'

12. 2002 je plrinovrina naše účastpň slavení 1.

Ínariá$ké soboty v CM Fatimě Koclířov. Zájemci o
společíoucestu autobusem ať se mi přihlásí co
nejdřive.

vden svého 24. vytočízýdenj
papežerrr' nabídl svatý otec Jan Pavel II. církvi noý
l6'10.2D02,

apoštolský list Rosarium viÍginis Mariae _ RůŽenec
Panny Marie' ve kterém se sdíírr!. s osobní
zkuše[ostí stouto Ínod]itbou a znow nám ji nabhi
jako mocný prostředek duchowí}to rustu a spojeni
s Kdsten skze svou Matku a také jako nístroj v boji
přoti šířícímrtse zlu. Ror'rrěž v tomto listu wbltásil
Rok sýatého růženceod letošniho řiina do října
příštíhoroku. Dále nám nabídl dalŠích5 růŽencov.jch
tajeÍnst\.í tzv. Rť!ženec sýětla, kteď ryplňuje mezeru
mezi radostn]ými a
v tradičních1ajemstvích
bolestnými. V něm ro4jírnime Ježíšoluveřejnou
čirlíostv návaznosti na JeŽíšovaslova z Janova
jsen světlo světa. Kdo mě nrísleduje,
evangelia:
'Já v
nebude ctlodit ternnotě, ale bude mít světlo života'"
(Jan 8.12)

_

.
.
o
.
.

RÚŽENEc sVĚTLA

Ježíš,ktery byl v Jordáně pokřtěn (Mt 3.13-17;
Mk 1.9-11; Lk 3.21-22)
Ježíš,kteď začal působení zázrakem v I(íně (Jal
2.1-12)
.Težíš,L1e4í tůisal pokrání a příchod Božího
kráovství (Mt 4.17_22; Lk 10.1-12; atd.)
JeŽíš, ktery se na hoře Tábor ploměnil (Mt 17'113; IIk 9.2-13: Lk 9 .28-36)
Ježíš'kteťý Íxis ustanovením eucharistie uvádí do

ŽlVoT

FAR N o sT!-

Redake P' Pavel slehn,

'!g'

velikonočnjho tajemsti (Mt 26.26-29:

Mk 14.22-

2s;Lk22.14-20)

ruženci je do modlitby přidáno slovo
rrarozenínr, tedy _ ,Modleme se: Bože' Tvůj
jednorozený Syn nrim svym narozenírrl životem,

Po

."
václav chládek

smrtí a zmltvýchvstánim získal věčnou spásu

..

NA KoNEc PozEMsKÉ cEsTY DoŠLl

Anton vojčiniak (x22 .4 .42 +22.9 .02) P odlesí 46'1
František Hujo (* l7.5 .41 +26'9.02) obora 146
Marie Sommerová (*4 '8'49 +26.9.02) KÍhoýá 485
Josef Stodůlka (*3 1.8'1 6 +27.9.02) Poličná 350
RudolfPipek (*23.8.15 +27'9'02) skláiská 604
Josef zeÍek (*'1 .|.22 +l.l0.02) Jarcová 1 14
Augustin Zetek (*20'4'23 +7.10.02) safař (ova 171
A1bína DoÍotí(oví(* l2' 8 '32 +4. 1 0' 02) Masarykova 7 13
Jarmila spáčilová (*19.4.50 +8'10'02) Křižná 676130
Lenka KruÍnpolcová (*2.12.7 I +l 5.l0'02) ZAšoýská'724
JosefOndruch (*3.2.40 +17.10.02) Blnina 16
Věra IŤušková (*29.6.24 +9.l0.02) Lhotka ntsečvou 54
Božena Gábová (*8.l.l5 +11.10'02) Lešná-Pemá 77

KŘEST PŘJAL|
František Hlavica (* 13'7.2002)
Matěj Adámek (* 17.6'2002)
valentina Mařie Knapková (*17.l.2002)
Daniel Mčrka (*7.8.2002)
Karolina Pláiková (*20.6.2002)
Jan Dragon (*1.7.2002)
Denisa Arma Švajdová (*8.8.2002)
Adam Václav Vrabec ( * 11' .7 .2002)
Pavel Jaroň (*18.9.2002)
Adéla Šeřaná (*6.9.2002)
vojtěch Peťutka (*27.9.2002)
Mikuláš Jakub Koutný (*30"1 '2002)
Denis Jan Kandráč (*18'9.2002)
Kevin Pavel Kandráč (* l9.'7 .2002)
Radek Michal Pecha (* 10.8.2002)
Jakub veselý (* l9'8.2002)

sVÁTosT MANŽELSTVí PŘlJALl

Marek Sýkola - VM, Kraíczoya 1042
Zita Kol atoýá vM, Ktaiczova 1012
Riclúrd Podzernný - VM, Zd' Fibicha 1214
Jana Klorca]ovó _ VM, Haýlíčkoya1 174
Jří Březovjlík - vM, Družstevní 228
Soňa Svobodová _ VM, Kajetána TyIa 73]
M an Špůrek_ VM, Zašovská 729
Hana Hubníkoyá VM, Nódražní 106

vyddvj Ftrní Úř'd.iíkv. řinskolatoli.ké'Křížkoýýkóbo 8,vll'šsté Nle'řIči,7570l

Hyrek v'nčuB' M8Í.Iiii Dřinal' InE MichalPerutkB _CENA: DoBRovoLNÁ, NÁ PoTŘ!BY rÁRNosTl

