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Čiňte pokání a věřte evangeliu
Několik mašlenek pastýřského listu pro první neděli postní

• V evangeliu sv. Matouše čteme: Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,
nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se
svým bratrem. Teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Kdybychom to vzali všichni vážně, nevím, jestli bychom neměli
v té chvíli rozchod z kostela. A než bychom se vrátili, bylo
by po mši svaté. Ale představte si, co by se stalo, kdybychom to vzali opravdu vážně. Mohlo by trvat mezi námi
nějaké nedorozumění déle než do nejbližší mše svaté? Jak
by to změnilo náš život a naše vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství! Kolik trápení a infarktů by nebylo!
O kolik by se zlepšily i naše vztahy s okolním světem! Ano,
musíme to brát vážně. K oltáři je třeba přicházet pravdivě.
Pak uvidíme i duchovní plody.
• V knize Malý princ, takové pohádce pro dospělé, vypráví
autor Antoine de Saint-Exupéry na jednom místě o krásném
setkávání malého prince a lišky. Jednou mu liška říká: „Bylo

by lépe, kdybys přicházel vždy ve stejnou hodinu. Přijdeš-li
například ve čtyři odpoledne, již od tří hodin budu šťastná.
Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve čtyři hodiny
budu už rozechvělá a neklidná; objevím cenu štěstí! Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce …“
Když jsem to před léty četl, napadlo mě, že je to podobné jako se svatým přijímáním. Kdybych se na mši svatou
připravoval a uvědomil si, co bude za hodinu, s kým se to
setkám, jak mi na něm záleží, tak bych nejen připravil dárek a napravil vztahy k lidem, ale taky vyzdobil své srdce,
těšil bych se, objevil bych cenu štěstí. Neměl bych být už
hodinu přede mší štěstím celý rozechvělý?
• Rád bych, aby v eucharistickém roce přibylo u oltáře ministrantů, připravených lektorů z řad dospělých i schól, které vedou zpěv a zpívají žalm, a to nejen v neděli.
arcibiskup Jan Graubner

VOLBY DO PASTORAČNÍCH RAD

nomická rada farnosti. Rady začnou pracovat po Velikonocích. Některou neděli po Velikonocích proběhne slib členů
pastoračních a ekonomických rad farností.
Právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do
farnosti.
Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má
právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.
Stanovy ekonomické a pastorační rady jsou k zapůjčení na
faře ve Valašském Meziříčí. Zároveň děkuji členům pastorační rady z Valašského Meziříčí a Lešné za jejich dvouletou službu.
o. Pavel

proběhnou začátkem března ve farnostech Valašské Meziříčí, Branky, Lešná a Choryně.
Do konce února vhazujte jména všech vhodných kandidátů do krabičky s označením VOLBY – PASTORAČNÍ
RADA. Z těchto jmen bude sestavena kandidátka, kterou
si farníci 6. března odnesou domů, aby mohli přemýšlet,
koho zvolí. Další neděli pak každý dostane volební lístek,
na kterém zakroužkuje předem ohlášený počet kandidátů,
které chce zvolit.
Z takto zvolené pastorační rady farnosti bude zvolena eko-

Dopis našich biskupů ke sbírce Svatopetrský haléř

účinné pomoci rychlého ﬁnančního daru jsme mohli sami
zažít při ničivých povodních v naší zemi v minulých letech.
Svatý otec si vaší pomoci velmi váží. Považuje ji za účast na
jeho apoštolské práci a současně ve vašem daru vidí konkrétní projev odpovědnosti za potřeby univerzální církve.
Vybrané prostředky proto opět poskytneme do zodpovědných a milosrdných rukou papeže. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně
poskytnout pomoc těm, kteří ji budou akutně potřebovat – neboť stále platí: „Kdo rychle dává, dvakrát dává!“
Dovolte nám vyjádřit také naši upřímnou vděčnost za veškeré příspěvky během celého roku!
Pán Bůh vám zaplať!
Vaši čeští a moravští biskupové

Drazí bratři a sestry,
v neděli 27. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná
“Svatopetrský haléř”. V roce 2004 se při ní v České republice vybralo jedenáct milionů korun. Za tuto štědrost vám
Svatý otec vyjádřil své upřímné poděkování. K němu se připojujeme i my, vaši biskupové.
Prostředky získané v rámci sbírky “Svatopetrský haléř” jsou
určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných
konﬂiktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem
v nouzi. Takové gesto hluboké solidarity církve a zároveň
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Rok farnosti

Společenství majetku
–Je výrazem víry a lásky. Nejde v první řadě o peníze, například na opravu kostela. Především jde o víru a lásku lidí
ke kostelu, pak budou i prostředky.
–Farnost nejen sbírá dary, ale dobře s nimi hospodaří, nese
odpovědnost za odkaz předků, ale také myslí na svůj odkaz
další generaci. Hospodaří tak, že směřuje k ekonomické
samostatnosti. (Např. ve středověku mohl někdo darovat
farnosti kapličku, jen když k ní daroval i kus pole, z jehož
výtěžku se udržovala. Nešlo prodat pole a za výtěžek opravit
kapli. Z čeho by se opravovala příště?)
–Protože tvoříme církev spolu s jinými, musíme na ně myslet,
a když je třeba, pomáhat jiným farnostem, zvláště misiím.
–Některé projekty nemohou být farní. Jsou společné pro diecézi (některé školy, seminář, kurie…).
–Musíme umět vidět chudé v našem středu. Z členství v církvi neplyne nárok na dotace třeba soukromého podnikání.
Nemůže nám být lhostejná početná rodina potřebující
pomoc.
Apoštolát
–Základním posláním laika v církvi je svědectví víry ve světě a vnášení křesťanských hodnot do společnosti.
–Farnost vydává svědectví svému okolí veřejným slavením
(např. pouť či Boží Tělo). Oslovit může lidovými misiemi.
–Programy pro veřejnost mohou být apoštolským dílem,
když se dobře připraví a mají ducha (koncert v kostele, divadlo, program pro děti z obce).
–Evangelizační programy a nabídka seznámení s vírou.
Duchovní život
–Vrcholem je liturgie, kterou je třeba dobře připravit (akolyta, lektor, ministranti, schóla, sbor).
–Pobožnosti jsou možné bez kněze; jsou to důležité nástroje
duchovního růstu: adorace, křížové cesty, májové, růženec…
–Exercicie a duchovní obnovy.
–Modlitební společenství.
Zdraví
–Ve farnosti myslíme na naše nemocné, ale taky na naše
zdraví a zdraví našeho společenství.
–V každé farnosti musí fungovat péče o nemocné a potřebné, kterou můžeme zajistit skrze Charitu. Charita není cizí
organizace, u níž si něco objednáme, ale součást struktury
církve. Buď máme vlastní farní Charitu, nebo spolupracujeme s Charitou oblastní.
–Využití volného času je příležitostí k budování společenství lásky mezi dětmi, rodinami, mládeží, či seniory.
–Společná dovolená, výlet, tábor, táborák – jsou příležitostí
k zážitku společenství, vzájemnému poznání, ale také k poučení. Při takové akci mohou například rodiče poznat, jak
jiní rodiče vychovávají děti či dělají společnou modlitbu. Je to
cenné zvláště pro ty, kteří to z domu nikdy nepoznali.
–Služba nemocným, svátosti, nákupy, návštěvy. Využitá
příležitost konat dobro formuje křesťany.
–Zapojení seniorů a lidí, kterým odešly děti, či nastoupili do
důchodu nebo nemají práci, je pro ně velkým dobrodiním.
–Nestačí mluvit o potřebě dětí pro společnost. Je třeba rodinám s dětmi pomáhat, třeba občas děti pohlídat.

dokončení z minulého vydání

RŮZNÉ TYPY FARNOSTÍ
Farnost s jednou obcí a jedním kostelem
Struktura je jednoduchá, ale takových je málo.
Městská farnost
V jednom městě je více farností. Každá má sice své území,
ale někteří lidé se cítí farníky jiného kostela než toho ve
svém bydlišti. Farnost počítá i s těmi, ale musí myslet na
celé své území, zvláště nová sídliště, nemocné…
Farnost mající navíc řeholní kostel
Kolem kostela řeholníků se vytváří aktivní společenství
věřících. Kostel má svou ekonomiku, svůj liturgický život,
ale nekoná se tam to, co patří farnímu kostelu, např. křty
a svatby. Věřící chodící do řeholního kostela nepřestávají
být farníky farního kostela, k němuž mají své povinnosti.
Ve farní radě by měl být i zástupce tohoto společenství.
Velká farnost s více obcemi a více kostely – každý kostel
(kaple) má svůj tým (schóla, uklizečky, údržba, ministranti); farnost má jednu radu, jednu ekonomiku, v radě jsou
zástupci jednotlivých obcí; farní kostel je společný.
Jeden kněz má více malých farností
Farnosti spolupracují velmi úzce, mají jednu radu, společně
pečují o všechna společenství, společně spravují samostatné
ekonomiky jednotlivých farností.
Jeden kněz má více větších farností
Farnosti mohou spolupracovat, ale každá má svou radu, každá se stará o svá společenství i svou ekonomiku. Jsou spojeny osobou jednoho kněze, který je pro každou středem.
Ne všechny farnosti mají stejné podmínky.
Proto je třeba stanovit minimum, které je třeba splnit,
aby se nemusela farnost zrušit, a ideál, o nějž mají farnosti
usilovat.
V žádné farnosti nesmějí chybět podstatné znaky církve:
liturgie, hlásání, diakonie.
Malá farnost bez kněze – nemůže žít bez neděle, musí pokračovat život modlitby, starost o kostel, aby zůstal živý.
Pokud není možná mše svatá, koná se pobožnost, podle
uděleného pověření; vytváří se společenství, kde je zájem
o sousedy a snaha si pomáhat. Předává rovněž víru další generaci a vydává svědectví víry svému okolí.
Ideální farnost má vyváženou činnost, v níž nechybí žádný z hlavních aspektů – společenství majetku, apoštolát,
duchovní život, zdraví, harmonie, moudrost, komunikace.
Pokud jsou lidé stejně aktivní jako v malé farnosti, ponesou
bohaté plody.
Duha: Rozložením bílého světla získáme duhové barvy.
Kdybychom kotouč duhových barev roztočili, uvidíme
opět bílou. To se nám ovšem nepodaří, když budou některé
barvy chybět. Ve farnostech myslíme většinou na červenou
a žlutou. Není divu, že farnosti cosi chybí, že není přesvědčivým svědectvím o církvi. Farní rada pečuje o všechny barvy. (Na rozdíl od malého společenství, které se schází třeba
jen kvůli modlitbě.) Pozadí světla je černé.
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se zástupci farností za rok, kdy budu především naslouchat
zprávám z farností o jejich zrání.
V následujících číslech budeme v tématu pokračovat.
Příště nám nabídnou pastorační centra arcidiecéze náměty
pro inspiraci.
Opravdu rád přivítám vaše zkušenosti, které nabídneme
v dalších číslech jako inspiraci pro jiné farnosti.

–Aktivity proti potratům, eutanázii, násilí v televizi jsou
i naší záležitostí, jestli chceme zdravou společnost.
Harmonie
–Má-li být farnost rodinou, potřebuje atmosféru domova,
přijetí a porozumění. Je-li kostel dům Boží a dům Boží rodiny, musíme se v něm cítit jako doma u Otce. K tomu je
třeba kostel uklízet, zdobit, udržovat, prát kostelní prádlo.
–Rodina také společně slaví. Slaví společně liturgii i jubilea
farníků a církevních událostí.
Moudrost
–Moudrost je více než vzdělanost. Má-li však být křesťan
moudrý, potřebuje i vzdělání ve víře. Vzdělávají se děti
v náboženství, ti, co se připravují na křest a biřmování či
snoubenci.
Ale měli bychom se vzdělávat ve víře stále. Mnozí nejsou
schopni předávat víru dál právě proto, že sami ji znají moc
málo. Proto jsou potřebné různé kurzy, katechismus pro dospělé, přednášky a biblické hodiny.
–Velkou službu může dělat farní knihovna, nabídka nových
knih a katolických časopisů.
–Pro jednotlivé skupiny jsou potřebné kurzy katechetů, lektorů, ministrantů, pastoračních pomocníků, varhaníků…
Komunikace
–Mají-li se budovat vztahy ve společenství, je třeba spolu
komunikovat. Rodina s tichou domácností není hezká a brzy se rozpadá. K budování farnosti patří i naše vzájemné
návštěvy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat nově přistěhovalým a lidem na sídlištích, aby našli cestu do společenství.
Je dobré myslet na lidi, kteří se odstěhovali do domova důchodců, napsat jim, navštívit je. Nemocným ve farnosti je
možné zanést farní časopis či přehrát z magnetofonu nějaké
kázání z kostela.
Je třeba pečovat o farní matriky, kroniku, kartotéku, fotograﬁe a nahrávky pro farní archiv, o vývěsky, farní věstník
či internetové stránky…
–Velkou pomocí může být společné odebírání katolického
tisku a jeho distribuce.
–Udržovat kontakty se společenstvími jiných církví na území farnosti, s místním zastupitelstvem…
Politika
–Farnost se nespojuje s žádnou politikou stranou, ale farníci
jako jednotlivci se zodpovědně angažují v politickém životě, protože neseme spoluodpovědnost za společnost. Blaho
společnosti je blahem pro farníky i pro církev. Nemůžeme
se distancovat od veřejného života. Musíme hledat taková
čestná spojení, abychom mohli ovlivnit veřejný vývoj v duchu evangelia.
–Farnost spolupracuje s místní správou obce.
–Aktivně usiluje o vnášení ducha evangelia do společnosti,
zvláště ve školství, kultuře a sociální oblasti.
–Farníci, kteří mají od Boha dary, se angažují jak v podnikání tak v politice.

arcibiskup Jan Graubner

Statistický přehled za rok 2004
vysvětlení některých pojmů v přehledu z minulého vydání ŽF

•Dary fyzických a právnických osob jsou dary na potvrzení, poslané složenkou, nebo dány na účet. Ostatní dary se
připisují ke sbírce do kolonky z jiných darů věřících.
•Další dotaz se týkal prominutí půjčky 100 000 Kč ve farnosti Lešná v letech 2002 a 2003. Touto cestou Obecnímu
úřadu v Lešné ještě jednou děkuji a připojuji vysvětlení,
proč tento údaj není zahrnut v tabulce hospodaření farnosti
Lešná. Prominutí půjčky se neúčtuje. Zapisuje se do knihy
půjček, která je vedená samostatně.

ZŠ Salvátor informuje
Křížová cesta
Všichni farníci jsou zváni na pobožnost křížové cesty, kterou si připraví žáci naší školy. Uskuteční se v pátek 4. března
v 1645 ve farním kostele.
Misijní koláč
Po roce opět přicházíme s nabídkou pro všechny, kteří chtějí
podpořit misie tím, že upečou koláč, perník, bábovku, buchtu, či cokoliv jiného. Tyto dobroty se budou shromažďovat
na faře v sobotu 5. března od 1530 do 16 hodin. Prodávat se
budou za dobrovolný ﬁnanční příspěvek určený misiím po
dopoledních mších svatých v neděli 6. března. Těší nás, že
každým rokem přibývá počet těch, kteří se v naší farnosti
do této akce zapojují. Můžeme tedy i letos společně pomoci
těm, kteří žijí v bídě. Tato aktivita naší školy probíhá pod
záštitou Papežského misijního díla dětí. O jejím výsledku
vás budeme informovat.
L.Černochová

Mariánské informace
V úterý 15.2.2005 proběhne ve farním kostele ve Valašském
Meziříčí 13. oblastní setkání Fatimského apoštolátu a mariánských ctitelů. Program je vyvěšen ve vstupu do kostela.
Zváni jsou všichni.
Václav Chládek

Závěr
Malé zamyšlení nám slouží ke zpytování svědomí i vytvoření představy, oč je třeba usilovat. Těším se na setkání
3

Test - nejen pro pobavení
Jsme „správná katolická“ rodina?
Kladné body
•V rodině rozhoduje zásadně muž (2 body).
•Žena je v domácnosti (2 body).
•Počet dětí (za každé se připočítává 1 bod, pokud ministruje 2 body).
•Staráte se doma o někoho ze starých rodičů nebo příbuzných (1 bod).
•Žena hraje v kostele na varhany (1 bod).
•Muž je kostelník nebo pravidelně v kostele čte (1 bod).
•Alespoň někdo z rodiny zpívá v kostelním sboru (1 bod).
•Alespoň 1x měsíčně uklízíte kostel (1 bod).
•Do nedělní sbírky jako rodina přispíváte… Kč (1 bod za
každých celých 50,- Kč).
•Alespoň 1x měsíčně zvete faráře na oběd či večeři (1 bod).
•Všichni z rodiny chodí přibližně měsíčně ke zpovědi (1 bod).
•Všechny děti navštěvují náboženství (1 bod).
•Žena je dobrovolný pomocník Farní charity (1 bod).
•Používáte prakticky výhradně použité oblečení od známých či ze „sekáče“ (2 body).
Trestné body
•Nežijete v platném církevním manželství (- 7 bodů).
•Někdo z rodiny kouří (- 2 body za každého provinilce).
•Žena či dcera používá líčidla (- 3 body za každého provinilce).
•Někdo v rodině má piercing (- 2 body za každý).
Vyhodnocení testu
•25 a více bodů: Jste chloubou svého faráře. Moc přátel nemáte, protože většina lidí je zkažená světem, ale nenechte se
ničím odradit. Jen tak dál.
•20-24 bodů: Nejste na tom zcela špatně, ale chce to trošku
přidat. Což takhle nové dítě do rodiny a pro farnost časem
nový ministrant? Nebo podstatně zvyšte příspěvky kostelu.
Rozhodně ještě máte rezervy.
•15-19 bodů: Je třeba se vážně zamyslet! S tímto počtem
bodů se začnete velmi brzy v kostele cítit trapně. Bez odborné pomoci faráře se neobejdete.
•14 a méně bodů: Je odvahou vůbec tento test dělat. Jste
ostudou farnosti.
A na závěr ještě jedna otázka: Jak dobře se asi v naší farnosti mohou cítit rodiny, které nepatří do těch prvních
kategorií?
Josef Hes
Převzato z časopisu Rodinný život, vydává Centrum pro
rodinný život při arcibiskupství olomouckém

Křest přijali
Branky
Veronika Mičunková, Jan Kašík

Na konec své pozemské cesty došli
Branky
Anna Andrýsová *11.1.29 +16.1.05 Branky 161

Valašské Meziříčí
Cecílie Petřeková *7.11.25 +16.1.05 Penzion Kajetána Tyla
Marie Začalová *2.9.49 +16.1.05 Štěpánov 1071
Svatava Pobořilová *25.12.22 +20.1.05 DD Podlesí
Josef Němec *17.3.31 +21.1.05 Kraiczova 190
Ludmila Květoňová *21.5.34 +24.1.05 Růžová 158
Františka Pavlicová *29.7.21 +23.1.05 Sklářská 602
Miloslav Pečiva *27.7.21 +24.1.05 Podlesí 215
Mariána Baselová *21.12.24 +21.1.05 Podlesí 118
Ludmila Prdová *3.8.28 +27.1.05 Podlesí 243
Berta Drašková *16.9.50 +27.1.05 Sušilova 717
Ludmila Pavlátová *17.8.30 +29.1.05 Havlíčkova 30
Ambrož Špetík *10.12.21 +31.1.05 Výletní 659

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Radek Zavičák Kateřina Malušková

VM – Podlesí 261

VM – Podlesí 449

Jan Mervart Jana Žnivová

Dobruška – Puklická 782

VM – Krhová 310

Nepřehlédněte
Prosba o modlitbu
V době jarních prázdnin (13. – 19.2.) se zúčastním duchovních cvičení v budově bývalého kněžského semináře v Litoměřicích. V tomto městě jsem se 5 let připravoval na kněžskou službu. Věřím, že mi exercicie pomohou načerpat nové
síly. Prosím všechny farníky (dospělé, mládež i děti), aby mě
v těchto dnech podporovali svou modlitbou. Děkuji. Budu
se modlit za vás.
o. Pavel
Návrh
V době postní, stejně jako v loňském roce, může sloužit pokladnička u sv. Antonína ve farním kostele ve Valašském
Meziříčí jako možnost dávat almužnu chudým (dříve tzv.
chléb sv. Antonína). Jménem všech potřebných děkuji.
o. Pavel a sv. Antonín
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