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Lidové misie – duchovní obnova naší farnosti
Duchovní obnova ve farnosti Valašské Meziříčí, kterou
povedou kněží karmelitáni, proběhne v týdnu od neděle
24. dubna do neděle 1. května kromě soboty 30. dubna, kdy
se zúčastníme kněžského svěcení Petra Mariana Masaříka
(1000, Olomouc-Hejčín).
Obnovu zahájíme v neděli 24. dubna v 1730 prosbou k Duchu
svatému a bohoslužbou slova (duchovní a praktický úvod do
celého týdne), poté bude následovat adorace (do 1815).
Předpokládám, že si farníci vyčlení čas na misie, pokud
možno celý týden, a to ráno nebo večer. Jsou zváni i farníci
z okolních farností.

Od pondělí do pátku bude obnova probíhat následovně:
Ráno: v 700 adorace, 800 mše svatá. Po jejím skončení a krátké přestávce následuje přednáška.
Večer: v 1700 adorace, 1800 mše svatá. Po jejím skončení
a krátké přestávce následuje přednáška.
Příležitost ke svátosti smíření bude každý den ráno od 700
do 800 a večer od 1700 do 1800.
Ukončení misií a vztyčení misijního kříže bude v neděli
1. května po mši svaté v 930.
Ke slavení primiční mše svaté Petra Mariana Masaříka jste
zváni v neděli 8. května v 1500 do našeho farního kostela.
o. Pavel

Základní škola Salvátor na rozcestí
Naše církevní Základní škola Salvátor se ocitá na rozcestí.
V její desetileté historii to není poprvé (a zřejmě také do budoucna ani naposled), avšak v současné době jde o mimořádně závažné změny, které svými důsledky jistě ovlivní její
další vývoj na mnoho let. Proto po dohodě s Radou školy
zveřejňujeme pro širokou veřejnost následující informace:
1. Možnost přemístění školy do většího objektu
Je všeobecně známo, že významným způsobem klesá počet
narozených dětí, což má za následek stále postupující úbytek mládeže navštěvující školní zařízení. Také naše město
řeší problém optimalizace počtu základních škol. Jedním
z viditelných důsledků je rozhodnutí o zrušení a uzavření
jedné z nich, a to ZŠ Fibichova ( sídliště Vyhlídka II). Toto
rozhodnutí již nabylo platnosti a nemělo ve svém principu nic společného s ZŠ Salvátor. Poněvadž se však usilovně hledá následné využití uvolňované budovy, objevily se
mezi množstvím nejrůznějších variant také úvahy o možném předání budovy (nebo lépe skupiny budov) do užívání
škole jiné – např. ZŠ Salvátor. O tom, zda se tak skutečně
stane, za jakých podmínek a ekonomických návazností, se
teprve rozhodne při jednání Rady Městského úřadu. Později pak také musí výsledný návrh projít schválením zastupitelstva MÚ.
Jaké hlavní důsledky pro současnou církevní základní školu
by vyplynuly z tohoto přemístění?
a) Škola by získala nesrovnatelně větší prostory pro výuku
a odborný rozvoj, zázemí pro pedagogické a provozní pracovníky, samostatnou tělocvičnu, prostředí pro relaxační aktivity dětí (včetně venkovních hřišť).
b) V případě nalezení vhodných partnerů pro využití celého
areálu – naše farnost a její pastorační působení, skautská or-

ganizace, Charita VM, Centrum integrované péče, případně
další – by mohlo dojít k velmi žádoucímu propojení školních
a mimoškolních činností a vyžití dětí i dospělých (současný
počet žáků ZŠ Salvátor je pouhých 150, zatímco kapacita
ZŠ Fibichova byla plánována až na 465 žáků).
c) Výrazně negativní dopad bude mít případné přemístění
na ekonomiku provozu, neboť reálné provozní náklady školy
v tomto objektu značně přesahují její dnešní možnosti pokud
jde o její dotace podle počtu žáků. Ze znalosti současného
stavu a možností školy vyplývá, že do doby, než by se navýšil počet žáků na cca 220, se existence školy bez výrazných
subvencí neobejde.
V každém případě se zde otevírá před naší školou nová perspektiva jak zužitkovat objevující se příležitost k uskutečnění pozitivní změny. Máme za to, že „vykročení“ školy ven
ze stísněných prostor do sídliště Vyhlídka by bylo zřetelně
vstřícným gestem vůči všem, kdo dosud o škole slyšeli jen
málo nebo dokonce jsou proti ní nepřátelsky naladěni.
2. Plánovaná změna na místě ředitele
Současný ředitel školy Mgr. Pánek odchází do důchodu. Její
zřizovatel – arcibiskupství olomoucké – proto vyhlásil výběrové řízení na obsazení tohoto místa. Dva řádně přihlášení kandidáti předstoupili před výběrovou komisi 5. dubna
2005 a obhajovali zde své koncepce rozvoje školy. Komise byla složená ze zástupců zřizovatele (Mons. Hrdlička,
Mgr. Vyvozilová), současného ředitele školy, duchovního
správce, tří zástupců rodičů a Rady školy. Výsledek výběrového řízení sdělí písemně zřizovatel v dohodnutém termínu,
to je 14 dnů od data jeho konání.
dokončení na následující straně
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3. Přednášková akce ČKA o církevním školství
V souvislosti s výše uvedenými změnami se rozhodla místní skupina
České křesťanské akademie uspořádat přednášku na téma „Poslání
a perspektivy základní církevní školy“, která se uskuteční 5. května
2005 v 1800 v čítárně Městské knihovny. Na této přednášce spojené
s besedou vystoupí ThLic. Rudolf Smahel, přednášející křesťanskou
výchovu na Teologické fakultě UP Olomouc a Mgr. Zdislava Vyvozilová, pověřená zástupkyně Arcibiskupství olomouckého pro
otázky církevních škol. Doporučujeme všem příznivcům a zejména
potenciálním zájemcům o naši školu.
Václav Dřímal

dokončení

V každém případě bude nově jmenovaný ředitel postaven
před velké úkoly: Jak zvládnout, pokud bude schválen,
proces přesídlení školy, jakým směrem napřít společné
úsilí o získání dalších dětí – žáků a jistě také jak pečovat
o odborný, osobnostní a morální růst všech pedagogických pracovníků školy, neboť zejména ten je tím magnetem, který přitáhne pozornost rodičovské veřejnosti
k naší škole.

Jde o věrnost

chází k občasným neshodám. Proto je potřeba vést dialog,
hledat společná řešení. Komunita se buduje každodenním
odpouštěním, začínáním znovu, dáváním si důvěry, společným hledáním Boží vůle. Žádná z nás si nevybírá, s kým
chce v komunitě být. Je potřeba přijmout jako realitu to,
že Bůh mi dává právě tyto sestry, a chce, abych je milovala
a vytvářela společně s nimi novou rodinu.
Pracuješ jako zdravotní sestra ve vaší nemocnici v Praze. Jakou
péči tato nemocnice poskytuje? Jakou zde vykonáváš službu?
Nemocnice sv. Karla Boromejského je všeobecná akutní
nemocnice, která má několik oddělení chirurgických, interních, lůžkových-rehabilitačních, dále dětské oddělení a nově
otevřený detox pro děti a mladistvé závislé na drogách. Já
pracuji na oddělení septické chirurgie (pacienti po amputaci
končetin, s nádorovým onemocněním tlustého střeva a konečníku, se záněty, nehojícími se ranami atd.).
Jak prožíváš svůj vztah k pacientům? Zřejmě mnozí z nich od tebe
očekávají nejen profesionální pomoc, ale především že o ně projevíš osobní zájem. Je možné se denně skutečně osobně angažovat
pro druhého člověka a cítit jeho bolest? Není to vyčerpávající?
Někdy je to dost náročné a stereotypní, často nevidíš žádné
výsledky, žádné zlepšení (nádorová onemocnění). Je obtížné
začínat každý den s novým nasazením, s novou láskou, člověk může snadno vyhořet. Ani mě se tyto krize nevyhýbají;
projevuje se to tak, že mi pacienti čas od času začnou jít na
nervy, dělám jen to nejnutnější, cítím se unavená. Přirozenou
pomocí v tomto stavu bývá odpočinek, dovolená, ale nejvíce
mi pomáhá obnovovat mé fyzické a duševní síly modlitba.
Vztah k Bohu mi v těchto situacích hodně pomáhá, bez víry
bych svou práci asi ani nemohla dělat.
Hovoříš s pacienty o Bohu? Jaký k němu mají vztah?
S pacienty hovořím o Bohu jen tehdy, když oni sami chtějí,
ale to se stává zřídka. Většinou prožívají různé strachy a úzkosti, bojí se smrti. Pomáhám jim nést jejich břemena tím,
že je vyslechnu, a sdílím s nimi jejich pocity a obavy. Velmi
často cítím bezmocnost, nemohu jim pomoci, nemohu vzít
jejich nemoc a utrpení na sebe. Alespoň jsem s nimi, beru je
za ruku, aby se necítili opuštěni, a svěřuji je Bohu. Takto se
je snažím doprovázet po celou dobu nemoci i na tom posledním úseku jejich životní cesty.
Mnozí si myslí, že v těchto situacích je nutné, aby umírající
přijal svátost nemocných, bojí se, že nebude spasen. Přijetí této svátosti je jistě velmi potřebné, pokud ten pacient
je věřící a přeje si to. Ale považuji za nevhodné ho o tom
nějak příliš přesvědčovat, zvláště když mnohdy nemá ani

Rozhovor

Sestro Clemens, bude to už 14 let, co jsi odešla z našeho farního společenství, takže nová generace už Tě nezná. Představ se,
prosím, našim farníkům.
Jmenuji se Marie Vránová, pocházím z Valašského Meziříčí. Patřím do kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Charismatem a zaměřením naší kongregace je
přinášet Boží milosrdnou lásku všem lidem, zvláště chudým,
nemocným a jinak potřebným. V ČR jsou dvě církevní nemocnice a právě jednu z nich, a to v Praze Pod Petřínem,
spravuje naše kongregace. Dále máme v Praze-Řepích a ve
Frýdku-Místku léčebny dlouhodobě nemocných a domov
důchodců v Moravských Budějovicích.
Můžeš nás seznámit s vaší kongregací?
Vznik naší kongregace je svázán s temným obdobím bídy
a moru v Evropě po třicetileté válce. Ošetřovatelem nemocných ve francouzském městě Nancy se stal mladý advokát Josef Chauvenel, který se však brzy nakazil morem, a ve svých
31 letech zemřel. Jeho otec Emanuel Chauvenel uskutečnil
myšlenku svého syna a v r. 1652 založil „Dům milosrdenství“,
který věnoval pěti sestrám, vdovám. Tento dům sloužil ošetřování nemocných morem. Tak byla založena Společnost Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Na dvoře toho domu stála
kašna se sochou sv. Karla Boromejského, a proto lidé začali
těmto vdovám říkat milosrdné sestry od sv. Karla. Název se
brzy stal oﬁciálním. Sv. Karla Boromejského jsme takto přijaly
jako Boží prozřetelností nám přisouzeného hlavního patrona,
protože on sám se již v předchozím století (1537–1584) jako
milánský arcibiskup staral o postižené morem. Ačkoliv šlechtic a již ve svých 21 letech kardinál (to ještě ani nebyl vysvěcen
na kněze), svého postavení nezneužíval, ale měl silné sociální
cítění. Jako jeden z mála po vypuknutí moru v Miláně zůstal
ve městě, aby ošetřoval nemocné, udílel svátosti a po nocích
studoval lékařské knihy. Na svou dobu byl velmi pokrokový,
propagoval např. tehdy nepříliš známé hygienické zásady.
Život ve společenství je jistě krásný, ale také někdy náročný.
Domnívám se, že to platí nejen pro společenství budovaná na
přirozených základech, jako je např. rodina, ale i pro komunity, kde jednotícím principem je určitá spiritualita. Jaké máš
zkušenosti v tomto směru?
Mnoho lidí si myslí, že sestry jsou andělé, že snad nemají ani
hříchy. Ale to je veliký omyl, jsme lidé jako ti druzí. Tím,
že jsme každá jiná a máme rozdílné povahy, zákonitě do2

potuchu, o co jde. Věřím, že Bůh má i jiné prostředky, jak
člověka zachránit pro nebe.
Chceš sdělit našim čtenářům ještě něco podstatného, co zde nebylo vysloveno?
Chci se s vámi podělit o svou zkušenost z krize v povolání. Počáteční léta nadšení a zamilovanosti do Boha vystřídaly šedé,
ba temné dny, kdy se mi zdálo, že Bůh mlčí, že již neodpovídá tak, jako dříve, že je vzdálený. Začala jsem pochybovat
o smyslu svého snažení, začala jsem pochybovat vůbec o smyslu svého života. Ve srovnání např. s lidmi žijícími v manželství jsem najednou zjišťovala, že oni mají rodiny, auto, dům,
ale za mnou není vidět nic. Prohlubovaly se pocity osamělosti
a opuštěnosti. V tomto stavu mě nejvíce podržely vzpomínky
na počátek mého povolání, kdy jsem s jistotou věděla, že mě
Bůh volá; tehdy mi to dokazoval různými způsoby. Nyní chápu tyto krušné chvíle temnoty a tápání jako Boží výchovné
lekce, kterými mě chtěl posunout kousek dál, a tedy vlastně
blíž k sobě, aby prvotní nadšení a velké vzplanutí přerostlo
v hlubší víru a věrnost. Myslím si, že každá dobře prožitá krize
je zároveň velkou šancí k růstu, a mnohdy otevírá novou etapu života. To platí podle mě i v povolání k manželství. A proto nebojte se krizí! Mohu upřímně říci, že přes všechny krize,
pochybnosti a tápání jsem v životě zasvěceném Bohu šťastná,
a vím, že jsem ve své komunitě na správném místě. Děkuji
všem z naší farnosti za každé povzbuzení i za vaše modlitby!

pro AD: týdenní prodej cihel a perníčků, který bude spojen
s informačním stánkem a dotazníkovým šetřením pro veřejnost na náměstí ve Valašském Meziříčí a v Rožnově p/ R.
Dne 17. 5. se uskuteční v Olomouci pod záštitou otce arcibiskupa seminář pro duchovní na téma domácí násilí. Dne
29. 5. proběhne na fotbalovém hřišti beneﬁční akce Dětský
den ve spolupráci s tanečním studiem LINIE, kde budou
mimo jiné vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže. Kampaň
vyvrcholí 2. 6. jednodenní konferencí Domácí násilí – věc
veřejná, určenou především pro odborníky: pracovníky sociálek, Policii ČR, učitele, lékaře. Jejím moderátorem bude
pan Aleš Juchelka z ČT Ostrava, který také zajistí vstup do
pořadu Dobré ráno. Zájemci z řad laické veřejnosti budou
mít možnost se s touto problematikou seznámit téhož dne
na přednášce Křesťanské akademie. Celá akce bude ukončena dne 5. června mší svatou v 800 za oběti domácího násilí, po níž proběhne sbírka na pomoc Azylovému domu pro
matky s dětmi ve Valašském Meziříčí.
O všech akcích Vás budeme podrobněji informovat v regionálním tisku a na webu kampaně www.domacinasili.essko.cz.

Děkuji za rozhovor a přeji Boží sílu v každodenní službě
nemocným.
připravil Jiří Dřímal

Farní charita Valašské Meziříčí rozšíří služby pro lidi se zdravotním postižením

Naďa Gilarová

Chc e š ? M ůže š !

O prázdninách zahájí činnost klub Můžeš!, jehož provoz
bude realizován prostřednictvím projektu Klub Handicap,
podpořeného z programu Phare 2003–RLZ.
Klub nabídne prostor pro seberealizaci lidem se změněnou
pracovní schopností – s postižením tělesným, duševním,
smyslovým i mentálním. Zájemci se mohou podílet na aktivitách tvůrčích (výtvarné literární, hudební), pracovních
a vzdělávacích (práce s počítačem, základy angličtiny). Cílem setkávání na klubových aktivitách je podpora lidí se
zdravotním postižením v aktivním životě, v rozvíjení jejich
dovedností a znalostí. Své práce budou veřejně prezentovat
prostřednictvím výstav, hudebních vystoupení, autorských
čtení a podobně. Činnost klubu se zaměří také na poradenství pro sociální rehabilitaci a integraci, která je zatím realizována v rámci služeb Centra osobní asistence Farní charity
Valašské Meziříčí.
Zvláště vhodné pak budou tyto aktivity pro lidi se změnou
pracovní schopnosti v evidenci ÚP, či lidi v invalidním důchodu, protože činnosti podporují zachování a další rozvoj
vyjadřovacích, komunikačních a pracovních dovedností,
které u dlouhodobě nezaměstnaných a od společenského
dění izolovaných lidí stagnují, či dokonce upadají. Aktivity
navíc podporují v těchto lidech vědomí, že stále mohou dosáhnout svého uplatnění a seberealizace, že mohou vytvářet
hodnoty a přinést užitek dalším lidem.
Zájemci o členství v klubu Můžeš! získají podrobné informace v pracovní dny v době 9–15 hodin na tel. 777 672 903,
nebo prostřednictvím emailu oasistence.vlamez@caritas.cz.

Domácí násilí – věc veřejná
Měsíc boje proti domácímu násilí
Domácí násilí je problém, se kterým se stále častěji potýkají všechny organizace provozující azylové domy pro matky
s dětmi. S otevřením tohoto tématu na veřejnosti přibylo
žen, které hledají pomoc, protože se staly obětmi domácího
násilí. To je také jeden z hlavních důvodů, proč se Farní charita Valašské Meziříčí, ve spolupráci s ostatními charitními
azylovými domy ve zlínském kraji, rozhodla uspořádat na
celém území našeho kraje kampaň boje proti domácímu násilí pod názvem Domácí násilí – věc veřejná. Cílem je osvěta
veřejnosti, a to jak odborné, tak i laické, prevence a nabídka
pomoci samotným obětem. Partnery celé akce jsou: Zlínský kraj – soc. odbor, město Valašské Meziříčí, Křesťanská
akademie – pobočka Valašské Meziříčí, farnosti, organizace ROSA, Profem, Acorus, Liga lidských práv, Policie ČR,
SČKCH, ACHO a taneční studio Linie. V rámci kampaně se
uskuteční nejrůznější akce. V současné době probíhá jedna z
nich, a to výtvarná soutěž na středních školách našeho kraje.
Tato akce byla odstartována řadou přednášek o domácím násilí na všech zúčastněných školách. Samotnou kampaň zahájí
tisková konference dne 5. května, která zároveň otevře výstavu výtvarných děl studentů. Tato výstava bude instalována
v M-klubu a v prostorách divadelní kavárny KZ, a to až do
konce května. Ve dnech 9.–14. května pokračuje akcí Cihla

Edita Podešvová, vedoucí Centra osobní asistence
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Svátost manželství přijali

Mariánské informace

Valašské Meziříčí

V sobotu 7. 5. pojede autobus do ČM Fatimy Koclířov na slavení 1. mariánské soboty. Odjezd v 1045 od nádraží ČSAD.
V neděli 22. 5. pojede autobus v případě zájmu na setkání
s exorcistou z Malty P. Vellou do ČM Fatimy Koclířov.
Na všechny akce prosím zájemce o včasné přihlášení.
Václav Chládek

Roman Třetina Radka Adamová
Ratiboř 420

Jarcová 138

Radim Petratur Hana Konopáčová
Blatnice pod sv. Antonínkem 815

VM, Havlíčkova 1170

Křest přijali

Lešná
Stanislav Kovařčík
Gabriela Šebestová

Choryně
Hana Sedlářová
Libuše Kateřina Pečenková

Valašské Meziříčí
Adéla Janíková
Ondřej Frňka
Veronika Závorková
Jan Pupík
Dagmar Macháňová
Hedvika Petrovická

Marek Matyska
Jindřich Vrána
Kilián Matocha
Tomáš Juga
Monika Foltýnová
Žaneta Holčáková
Daniel Thomas Jukl
Josef Šušeň
Soﬁe Anna Trusinová
Markéta Ludmila Vrabcová

Branky
Štěpánka Šandorová
Pavel Bednařík

Na konec své pozemské cesty došli

Branky

Jiřina Adamíková *12. 10. 48 +11. 2. 05 Branky 34
Bedřich Ševčík *12. 3. 37 +8. 3. 05 Branky 108
Jiřina Foltýnová *30. 3. 29 +22. 3. 05 Branky 54
Marie Pernická *23. 8. 12 +29. 3. 05 Branky 18
Ludmila Němcová *25. 2. 32 +8. 4. 05

Pastorační rady - výsledky voleb
Branky

Zvolení:
Hlavica Karel, Police
Černoch Josef st., Police
Štverák František, Branky
Foltýnová Antonie Ing., Police
Kučná Jana, Branky

Jmenováni farářem:
Havran Milan
Havicová Monika
Hradil Václav
Janíčková Hana
Macečková Anna
Mikalová Hana

Choryně

Zvolení:
Müller Jindřich
Černochová Lucie
Mikušek Hynek, Mgr.
Maliňák František,Mgr.
Oravová Ludmila
Sedlář Petr
Sestry Sv. Kříže jmenovaly:
s. Radimu Novákovou

Jmenováni farářem.
Grygařík Miroslav
Kuběja František
Kuběja Jiří
Machačová Jana
Paprskář Miroslav
Sedlářová Marie

Lešná

Choryně
Sestra Misaela Vaňousová *25. 12. 19 +14. 2. 05 klášter Kroměříž
Marie Plesníková *7. 7. 77 +15. 2. 05 Choryně 31
Sestra Benjamína Apolena Strachotová *29. 1. 24 +17. 2. 05 kl. Kroměříž
Sestra Adilie Ludmila Nováková *16. 9. 16 +7. 4. 05 kl. Kroměříž

Zvolení:
Čaputa Lubomír
Holeňa Vojtěch
Kološová Alena
Man Antonín
Topičová Ivana
Žočková Marta

Jmenováni farářem:
Čaputová Radka
Hegarová Helena
Holeňa Jiří
Holíková Zdeňka
Slovák Emil
Zavadil Jaromír ml.

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí
Marie Škrlová *9. 5. 46 +5. 2. 05 Podlesí 396
František Palát *12. 6. 43 +7. 2. 05 Krátká 709
Anežka Valová *31. 5. 17 +8. 2. 05 Podlesí 13
Jarmila Kulišťáková *12. 2. 21 +10. 2. 05 Krhová 620
Ludmila Janošová *23. 1. 16 +10. 2. 05 Poličná 275
Zdeněk Kristek *30. 8. 29 +11. 2. 05 Krhová 246
Dagmar Schneiderová *28. 4. 17 +15. 2. 05 Nerudova 735
Jan Žitník *7. 9. 30 +16. 2. 05 Zašovská 196
Ivan Šumný *17. 5. 46 +16. 2. 05 Čapkova 684
Vilém Pavlica *17. 3. 36 +18. 2. 05 Krhová 153
Milan Svašek *3. 1. 43 +19. 2. 05 Krásná 711
Žoﬁe Pelcová *16. 5. 14 +21. 2. 05 Čapkova 687
Milada Rőhrerová *3. 1. 31 +22. 2. 05 Krhová 385

Zvolení:
Dřímal Václav, Ing.
Žilinský Vít
Lev Richard, MUDr.
Mikušek Jaromír, Mgr.
Denk Ladislav, Ing.
Vančura Hynek, Ing.

Jmenováni farářem:
Hlavica Evžen
Kratochvíl Bohumír
Mohelník Jiří
Skýpala Miloš
Štefková Eliška
Táborská Sylva

ZŠ Salvátor – Cahová Ludmila
Charita – Odstrčilová Zdislava
Fatimský apoštolát – Chládek Václav
Focoláre – Vránová Ludmila
Křesťanská akademie – Gilarová Naděžda
Komunita blahoslavenství – Válek Petr
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