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Buďmě otevřenější a méně pasivní!
Poselství Plenárního sněmu věřícím kat. církve v České republice.

hnutími, byly městy na hoře, společenstvími, v nichž se mohou příchozí setkat s Kristem, který je osloví. Každá farnost
ať je společenstvím, které oslavuje Boha nejen nedělní bohoslužbou, ale také vydává svědectví víry svému okolí a předává víru dalším generacím, osvědčuje víru službou lásky, aby
mezi námi nebylo potřebných bez pomoci.
Upřímně děkujeme všem, kteří se aktivně podílejí na kráse
bohoslužby, katechezi a výuce náboženství i budování charitního díla v jednotlivých farnostech.
Zvláštní pozornost jsme věnovali rodině založené na celoživotním věrném manželství muže a ženy a zdůrazňujeme její
nenahraditelnost pro společnost. Vyzýváme příslušné politické činitele k úpravě zákonů ve prospěch přirozené rodiny
a rodin s dětmi.
Zároveň si přejeme, aby se ve farnostech věnovala větší pozornost důkladné přípravě mladých lidí na založení rodiny.
Je třeba dále rozvíjet církevní centra pro rodinu i pro mládež,
která mohou v této oblasti významně pomoci.
Upřímně děkujeme všem, kteří se věnují křesťanské výchově
dětí a mládeže ve svých rodinách nebo v různých společenstvích, organizacích a křesťanských školách. Musíme konstatovat, že v této oblasti jsou před námi velké úkoly. Národ, který nemá děti, nebo je dobře nevychovává, nemá budoucnost.
S důvěrou a očekáváním se obracíme i k vám, mladí lidé, kteří se snažíte najít křesťanskou orientaci v životě a stavět své
jistoty na Kristu, v němž nacházíte věrného přítele. Na vás
záleží budoucnost národa a církve, ale o budoucnosti rozhodujete svými postoji už dnes. Děkujeme těm z vás, kteří jsou
apoštoly svých vrstevníků a dovedou ukázat svým přátelům
na Krista. Těm z vás, které Pán volá k vysokému ideálu zasvěcení se Kristu, vyprošujeme velkorysost a odvahu k dobrodružství s Bohem.
S vděčností myslíme na vás, kteří ve věku seniorů dáváte své síly
a zkušenosti k dispozici pro společné dobro. Počítáme s vámi.
Nezapomněli jsme ani na vás, kteří jste sami, nebo procházíte těžkou životní situací, či těžkostmi stáří. Vaše trpělivé nesení každodenních povinností a těžkostí ve spojení s Kristem
vytváří velmi cenné zázemí celé církve.
Žádný dokument nezpůsobí změnu k lepšímu, není-li uveden
do života. Žádná náprava se nepodaří bez námahy a oběti. My
však věříme, že křesťané Čech, Moravy a Slezska, kteří projevili tolik zájmu o obnovu církve, budou mít odvahu osobně
i spolu s druhými se nasadit pro Krista, který nás tak štědře
obdarovává. Proto se chceme společně podílet na ozdravění
našeho církevního společenství. Bůh který nás miluje až do
krajnosti, nám jistě dá potřebnou sílu i požehnání.
dokončení na následující straně

Drazí bratři a sestry,
na závěr Plenárního sněmu katolické církve v České republice, který se koná na posvátném Velehradě spojeném s úctou
blahoslavené Panny Marie a svatých bratří Cyrila a Metoděje
a u kořenů naší víry, vám posíláme srdečný pozdrav. Sněmovní dokument „Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě“, na kterém jsme pracovali, bude zveřejněn a stane se pro
nás závazným až po schválení Svatým stolcem.
Dnes chceme vyjádřit svou vděčnost všem, kteří se za sněm
modlili a přinášeli své oběti, všem, kteří se podíleli na práci
sněmovních kroužků.
Dlouhodobá příprava i vlastní práce sněmu přinesla bohaté
zkušenosti otevřeného dialogu, pokorného hledání, únavné
práce i radosti ze společenství živé církve a z Boží přítomnosti. Je to společná zkušenost biskupů a kněží, řeholníků,
řeholnic a laiků, členů sněmu i odborných poradců a spolupracovníků. V tom vidíme první plod sněmu a k podobné zkušenosti chceme pozvat i vás, kteří žijete ve farnostech
a duchovních rodinách.
Velikost úkolu, tíha odpovědnosti i vědomí osobních hranic a omezených možností našeho společenství umocňuje
naši důvěru v Pána, který je naší skutečnou nadějí a jistotou.
On, pro nás ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, je uprostřed nás
jako ten, který přináší odpuštění a dává nový život. Zakusili
jsme, že církev je i dnes živá, protože je tu přítomen živý
Kristus. Tuto zkušenost přejeme a vyprošujeme každému
společenství církve.
Uvědomili jsme si, že poklad víry nemáme jen pro sebe, dostáváme ho proto, abychom mohli být užiteční. Čím více trpí
lidé kolem nás různými problémy a nedostatky, tím silněji
cítíme povinnost nás křesťanů vydávat svědectví Kristu, aktivně se zapojit do veřejného života a dát své síly do služby
společného dobra. To je jeden z velkých úkolů věřících laiků dnešní doby. V této službě světu je třeba spolupracovat
i s křesťany jiných vyznání a s dalšími lidmi dobré vůle.
Abychom mohli splnit očekávání světa i poslání, které máme
od Krista, a skutečně byli světlem, které svítí všem v domě,
uvědomili jsme si, že je třeba prohloubit víru a duchovní život
každého z nás i našich společenství a své křesťanství nepovažovat jen za věc soukromou, nýbrž veřejnou. Světlo, když se
rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec. V době totality bylo důležité odvážné svědectví našich bratří a sester, kteří
se nebáli pro Krista trpět. I dnes je třeba statečnosti a vytrvalosti k veřejnému vyznávání víry, jak slovem, tak i skutky.
Zabývali jsme se životem našich farností a přejeme si, aby
naše farnosti, oživované malými společenstvími a církevními
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Poselství Plenárního sněmu křesanům v České republice.

Poselství Plenárního sněmu veřejnosti.

Sestry a bratři v Kristu!
„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje
v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou
v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám dostává od Boha“
(2 Kor 1, 3–4).
My, shromáždění na plenárním sněmu katolické církve,
kteří jsme se sešli k Druhému zasedání ve dnech 6.–10. července 2005 na Velehradě, se obracíme k vám, milované
sestry a bratři, abychom se podělili o plody naší mnohaleté
sněmovní práce. Naše církev, pod vedením svých biskupů,
je vděčna Otci, Synu a Duchu svatému, že žije uprostřed
společenství věřících křesťanů evropského Východu a Západu. Pouto, které je mezi námi, si zvláště silně uvědomujeme zde na Velehradě, který je spojen s úsilím o dosažení
jednoty mezi křesťany.
Dny naší společné práce a rozhovorů byly naplněny především vážnou snahou o obnovu života v Kristu a o naplnění poslání Božího lidu v katolické církvi. Pokusili jsme se
najít odpovědi na otázky působení laiků v církvi a ve světě. Rovněž jsme se vážně zabývali otázkami života kněží,
jáhnů a Bohu zasvěcených osob. Dotkli jsme se palčivých
otázek pastorace, především postavení rodin, mládeže a lidí
s jakýmkoli handicapem i lidí na okraji. Zamýšleli jsme se
nad naší službou bližnímu a nad naším misijním posláním
v české společnosti. Zakusili jsme i meze svého hledání, ale
zároveň atmosféra našeho jednání byla plná naděje a očekávání na přispění Ducha svatého.
Musíme opětně vyznat s Janem Pavlem II. „že nemůžeme
brát na lehkou váhu stará nedorozumění zděděná z minulosti, některá neporozumění a předsudky, které vůči sobě
chováme“ (Ut unum sint, 2). Společné vyznání víry, jeden
křest a jeden společný zdroj Boží pravdy v Písmu svatém
jsou pevným a trvalým poutem, které nemůžeme opomenout. Znovu si uvědomujeme potřebu pokání, obrácení,
odpuštění a obnovy.
Navíc společně čelíme – křesťané všech vyznání v Evropě – stejným výzvám: proměně evropské civilizace,
nové religiozitě, migraci, stárnutí populace, sociální nespravedlnosti, terorismu atd. Společně hledáme odpověď
v „solidaritě otřesených“, spolu s lidmi, kteří po hrůzách
ideologií 20. století usilují o autentický život, darovaný
nám křížem našeho Pána. Tato situace, v níž jako křesťané všech vyznání uskutečňujeme své poslání, nás vybízí,
abychom využívali prostoru vzájemné spolupráce všude,
kde je to jen možno.
Proto chceme vás i sebe povzbudit k tomu, abychom se nepřestávali vzájemně lépe poznávat, abychom se více než jindy
učili jeden od druhého a prohlubovali vědomí vzájemné potřebnosti. Vděčně přijímáme všechny velké i nepatrné kroky ke vzájemnému sblížení, které byly v minulosti udělány.
O nich radostně svědčíme, že jsou závdavkem onoho konečného daru Božího, kdy budeme moci v Duchu a Pravdě vyznat: Ježíš je náš jeden Pán a žijeme společně v jeho církvi.
Věříme, že společná modlitba a skutky lásky uspíší toto dílo
jednoty, které má v Duchu svatém svůj počátek.

Věřící, kteří se v těchto dnech spolu se svými biskupy sešli
na Velehradě na sněmu katolické církve v České republice,
posílají všem svým spoluobčanům přání dobra a pokoje.
Zamýšleli jsme se nad vnitřní situací naší církve a jejím postavením a posláním v české společnosti. Uvědomujeme si
naši spoluzodpovědnost za věrohodnost církve i za stav celé
země. Její problémy jsou pro nás výzvou, abychom posilovali odvahu lidí ke svobodě, vlastní odpovědnosti a solidaritě. Víme, že v tomto úsilí jsme zajedno s ostatními křesťany
i všemi lidmi dobré vůle.
Protože „radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby,
zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je radostí a nadějí,
smutkem a úzkostí Kristových učedníků“, jak říká Druhý
vatikánský koncil, cítíme se zavázáni podporovat život rodiny, výchovu dětí a mládeže. Leží nám na srdci rozvoj kultury
a vzdělání, integrace menšin, osud lidí s handicapem, nezaměstnaných a lidí na okraji společnosti a nezapomínáme ani
na ochranu životního prostředí. Všechny tyto snahy a úsilí
jsou zachyceny ve sněmovním dokumentu „Život a poslání
křesťanů v církvi a ve světě“, který bude zveřejněn.

Misijní a evangelizační seminář
u redemptoristů v Králíkách 23.–25. srpna 2005

Milí přátelé z řad kněží, řeholních, laických a farních společenství, přijměte, prosím, pozvání od kongregace redemptoristů (www.cssr.cz) na malý Misijní a evangelizační seminář,
který se uskuteční ve dnech 23.–25. 8. na Hoře Matky Boží
v Králíkách. Tato iniciativa se koná pod záštitou provinciála redemptoristů, P. Stanislava Přibyla CSsR a má posloužit
především jako informační a poznávací setkání všem, kdo
se zajímají o misijní či evangelizační aktivity církve v naší
současné české společnosti.
My, redemptoristé, lidoví misionáři, faráři, exercitátoři a duchovní správci různých poutních míst, bychom Vám rádi
v rámci semináře přiblížili svoji „missio“, poslání, které se
snažíme postupně v naší republice naplňovat. Zároveň bychom se chtěli zorientovat v tom, co na poli evangelizace, jakož i duchovní obnovy samotných věřících, dělají jiní: např.
diecézní kněží, tradiční misijní a kazatelské řeholní řády,
laická křesťanská společenství, různá hnutí v církvi a podobně. Věříme, že seminář může obohatit nás i vás. Zkusme se
tedy sejít, poznat, povzbudit, společně pomodlit a podělit se
o své zkušenosti. V čase max. 45 min. zde můžete představit svůj způsob práce, úspěchy, neúspěchy, plány a podobně.
Počítám, že prezentace spolubratří redemptoristů budou mít
výhradně „lidový“ charakter, takže se nikdo z vás nemusí
obávat vystoupit, ani kdyby jeho příspěvek nebyl zrovna na
vědecké úrovni. K dispozici bude přesto počítač, dataprojektor i video pro vaši případnou obrazovou projekci.
K účasti na semináři jsou srdečně zváni i ti, kdo nehodlají
vystoupit s prezentací své činnosti. Je to příležitost pro laiky
i pro duchovní správce farností, kteří cítí, že jim svěřený Boží
lid potřebuje nějaký impuls k životu z víry, aby zde navázali
kontakty s těmi, kteří jim mohou v jejich službě pomoci.
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Úterý 23. 8. – prezentace činnosti redemptoristů
dopol. Příjezd, ubytování v klášteře
1200
Přivítání a modlitba v poutním kostele
Oběd
1215
1330
Zahájení semináře
– Evangelizace turistů na poutním místě
– Duchovní obnovy farností formou lidových misií
– Ustavičná misie duchovního správce farnosti
– Evangelizace lidí na okraji společnosti
1700
Mše sv. v poutním kostele
Večeře u táboráku, společné posezení
1815
30
20
Film: lidové misie redemptoristů

1215
1430
1815
1930

Komunita Emmanuel Ostrovačice, způsob evangelizace ve městě:
– Máme proč se radovat
Oběd
Možnost dalších prezentací kněží, řeholníků
a zástupců z řad laiků
Večeře
Mše sv. s Mons Dominikem Dukou OP, sídelním
biskupem diecéze HK; možnost adorace

Čtvrtek 25. 8. – zakončení semináře
730
Ranní chvály
800
Snídaně a zakončení semináře

Středa 24. 8. – „bazar aktivit“ – ohlášené prezentace
730
Ranní chvály
800
Snídaně
900
Katechetické centrum diecéze HK
– Preevangelizace ve školách
– Služba v církvi
Dominikánské misijní společenství Olomouc
– Pobytové a putovní misie dominikánů ve farnostech
– Misie mezi satanisty

Pro zájemce, kteří nespěchají s návratem, budou připraveny
nabídky na výlet do okolí.
Seminář proběhne v prostorách kláštera redemptoristů na
Hoře Matky Boží v Králíkách. Výdaje na ubytování a stravování činí 400 Kč. Přihlášky zasílejte nejlépe do 12. 8. na
adresu: P. Jiří Šindelář CSsR, 561 69 Králíky II/1, mobil:
732 961 694, e-mail: jiri.sindelar.cssr@atlas.cz .
P. Jiří Šindelář CSsR

Člověk na prvním místě…

ním postižením. Co se skrývá za těmito nepříliš hezky znějícími slovy? Především výzva ke společné práci.
Výzva pro všechny, kteří stoji o to, abychom žili spolu a ne
vedle sebe, pro všechny, kteří dokáží vidět především člověka
všude tam, kde je, bez ohledu na barvu pleti, původ nebo
zdravotní stav.
Je to výzva určená stejnou měrou lidem zdravým jako lidem
se zdravotním postižením.
Chceme-li se k sobě přiblížit, musí krok k tomu druhému
udělat každý z nás, každý za sebe, každý pro sebe, každý alespoň trochu pro toho druhého.
Chceme, aby možnou cestou ke změně byl i náš Klub Můžeš!, který bude otevřen dne 25. 7. ve 13 hodin v prostorách
Charity Valašské Meziříčí, v areálu bývalých kasáren, na adrese Kpt. Zavadila 1345.
Lidé se zdravotním postižením tu mohou navštěvovat dílnu
výtvarné nebo hudební tvořivosti, dílnu tvůrčího psaní, ergoterapii – tedy pracovní dílnu, kde si lidé se zdravotním postižením mohou zkoušet co dovedou v práci všeho druhu, od
šití přes práci na počítači až po pomoc jiným lidem na dílně.
Mohou se zapsat do kurzu základního uživatelství počítačů
nebo základů anglického jazyka. Otevíráme také možnost
setkávání ve svépomocné skupině, kde s pomocí sociálního
pracovníka lidé se zdravotním postižením mohou být sobě
navzájem oporou, rádci, inspirací, hybnou silou dalších pozitivních změn v jejich životě.
Zdravým lidem nabízíme možnost dobrovolnické práce při
jednotlivých aktivitách klubu, možnost překonat strach z neznáma a nahlédnout do života lidí se zdravotním postižením.
A především možnost na cokoliv se zeptat.
Ale o tom zase příště…

I ve Valašském Meziříčí žijí vedle nás lidé, kteří mají vážné
zdravotní problémy a jsou těmito problémy ve svém životě
velmi omezováni.
Proč jsem napsala, že žijí „vedle nás“ a nikoliv „s námi“? Tak
například už jen proto, jak se na ně my, v podstatě zdraví
lidé, většinou díváme a jak o nich přemýšlíme.
Říkáme o těchto lidech, že jsou to vozíčkáři, paraplegici,
epileptici, blázni nebo cvoci, slepci, hluchoněmí, jednoduše postižení. Považujeme to za stručné, výstižné a pravdivé. Zamyslíme-li se však nad těmito slovy, zjistíme, že
jsou to pouze značky, zjednodušené diagnózy, pod kterými
již jen velmi mlhavě vidíme člověka, někoho stejného jako
jsme my sami.
Když tyto lidi potkáme na ulici, na úřadě, v parku, víme,
že bychom jim měli být ku pomoci, protože tak nás to naučili a tak to považujeme za správné, ale jen málokdy víme,
jak máme pomoc nabídnout a jakou pomoc tito lidé vlastně potřebují. Někteří zdraví lidé mohou také při kontaktu
s člověkem se zdravotním postižením cítit strach a úzkost,
jako by potkali cizince z daleké země, se kterým nevědí jak
se dohovoří, o němž neví, jaké zvláštní zvyky jsou součástí
jeho života.
Stojíme od sebe na míle vzdáleni, aniž bychom tušili, jak
jsme se tam ocitli, žijeme především vedle sebe a jen málo
spolu a nelíbí se nám to.
Naštěstí to však můžeme změnit a také to již měníme… Zejména v posledních letech v této souvislosti ze všech stran
slyšíme o integraci lidí se zdravotním postižením do běžné
společnosti a o integračních programech pro lidi se zdravot-

Edita Podešvová, Charita Valašské Meziříčí
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Poděkování

Svátost manželství přijali
Lešná

Tomáš Pilčík Darina Grygaříková
Lhotka n./B. 79

Lešná 148

Martin Policar Eva Horná
Čáslavská 1819/4, Č. Těšín

Valašské Meziříčí

Lhotka n. Bečvou 67

Jiří Pšenica Kateřina Pelcová
Zašová 408

Hrachovec 2

ZŠ Salvátor – zahájení školního roku

Martin Jakeš Věra Zavičáková
Pospíšilova 836/8

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu faráři za trpělivost a ochotu, s kterou připravoval naše děti k prvnímu svatému přijímání, které se konalo v neděli 19. června v Lešné.
Tato neděle se stala pro nás rodiče, naše příbuzné, ale především pro naše děti velkým svátkem.
Jěště jednou děkujeme.
rodiče

Podlesí 261

Příští školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2005 mší sv.
v 8 hododin ve farním kostele. Všichni jste srdečně zváni.
L. Černochová

Křest přijali
Valašské Meziříčí

Lešná

Klára Marie Čtvrtníčková
Kateřina Viktorie Zeithamelová

Adam Jiří Plešek
Filip Schlesinger

Fotbalový turnaj ministrantů

Na konec své pozemské cesty došli

Branky

Aloisie Batrlová *19. 9. 23 +27. 6. 05 Branky 51
Lucie Plesníková *25. 1. 87 +2. 7. 05 Police 25
Božena Staňková *26. 8. 26 +13. 7. 05 Branky 251

Valašské Meziříčí

Ludmila Tichánková *3. 3. 15 +22. 6. 05 Dvořákova 14
Jan Juřička *1. 4. 05 +21. 6. 05 Hrádky 426
Bedřich Bechný *12. 11. 27 +26. 6. 05 Hrachovec 83
Josef Vrečka *26. 8. 27 +26. 6. 05 Krhová 294
Václav Hřiva *23. 4. 49 +25. 6. 05 Olomouc, Komenského 6
Vojtěch Vašát *31. 12. 32 +3. 7. 05 Družstevní 236
Alois Hub *6. 11. 38 +4. 7. 05 Hrádky 130
Augustin Červenka *23. 1. 18 +16. 7. 05 Jarcová 70
Anna Foltová *15. 9. 37 +17. 7. 05 Jarcová 152
Ludmila Skalková *21. 3. 20 +24. 7. 05 Žerotínova 481
Žoﬁe Žilinská *10. 4. 21 +23. 7. 05 Poličná 233

Mariánské informace
V neděli 7. srpna je v Litmanové hlavní pouť při příležitosti 15. výročí začátku a 10. výročí ukončení zjevení Panny
Marie. Zájemci o účast ať se urychleně přihlásí. Pokud bude
dostatečný počet zájemců, pojede autobus v 100 od nádraží
ČSAD. Návrat okolo 2000.
V sobotu 3. září bude v Koclířově 1. mariánská sobota s P. Josephem Billem, charismatickým knězem z Ugandy na závěr
exercicií, které budou předcházet. V případě zájmu pojede
autobus. Je nutné se přihlásit do poloviny srpna.
Václav Chládek

Zveme vás na další ročník ministrantského turnaje o Putovní
pohár otce arcibiskupa. Tento turnaj je diecézní a je jen pro
kluky, kteří ministrují!
V některých farnostech se hraje kopaná častěji, v jiných méně.
To nevadí. Jestli máte odvahu „potrápit“ soupeře a nebo chtít
získat do ročního držení již zmíněný pohár, jste vítáni. Budete mít také možnost poznat další ministranty.
Turnaj se uskuteční ve dvou podobách jako „Malá“ a „Velká“
kopaná.
Přihlášku a bližší informace získáte na adrese: P. Josef Jelínek, 753 53 Všechovice 12, e-mail: jojel@quick.cz .

Časopis IN! a nejnovější informace
V polovině června vyšlo první číslo avizovaného časopisu
pro děvčata IN!.
S prvním číslem byla distribuována i složenka na zaplacení
předplatného s vlastním variabilním symbolem předplatitele. Předplatné je možné uhradit i převodem z účtu. Na účet
vydavatelství neposílejte sponzorské dary!
Aby časopis byl dostupný všem, cena předplatného je stanovena na 28 Kč. Výrobní náklady na jedno číslo jsou však
dva až třikrát vyšší. Časopis se neobejde bez podpory drobných i velkých dárců. Proto byl založen Nadační fond časopisu IN!. Na jeho účet prosíme o zasílání darů: číslo účtu
141497399/0800. Dary je možné posílat i složenkou.
Červnové číslo obdrželi poštou pouze ti, kdo si jej objednali.
Další objednávky časopisu IN! nejlépe na: www.in.cz nebo:
IN! – dívčí svět, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad
Nisou, tel.: 483 312 327, e-mail: in@in.cz
Na téže adrese je možné vyžádat si složenku na snadné zaslání daru pro nadační fond.
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