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Zazní-li někde na veřejnosti slovo „katecheze“, vybaví se 
některým lidem (alespoň těm „déle žijícím“) v mysli kate-
chismus – knížka, s níž se setkali ve svém dětství během 
výuky náboženství. Nebo se nám vybaví dílo nesoucí titul 
Katechismus katolické církve – kniha, která se okamžitě 
po svém prvním vydání před více než deseti lety stala ja-
kýmsi bestsellerem. A tak si stručně přibližme dobu, kdy to 
v církvi s katechismem v podobě knihy začalo a jak se tato 
pomůcka postupně šířila.
Začalo to v novověku. Někteří odborníci v oboru dějin 
katecheze označují novověk obrazně jako jakési drama 
o třech jednáních, přičemž první dvě z nich se chronolo-
gicky částečně kryjí.
První „jednání“ trvalo zhruba čtyři staletí, přesněji od tri-
dentského koncilu až do 2. vatikánského koncilu (1563–
1965). Tuto epochu můžeme nazvat (ovšem s určitým vě-
domým zjednodušením) epochou katechismu. Jak to v této 
době s katechezí vypadalo? Vezměme to od začátku.
Nedlouho po vynálezu knihtisku (nacházíme se v první po-

lovině 15. stol.) se objevuje i v katolické církvi katechismus 
v podobě tištěné knížky – jakési kompendium křesťanské 
nauky pro vyučování věřících. Samozřejmě že ani zdaleka 
ne všichni křesťané mohli v té době tuto knížku vlastnit; spíš 
naopak, bylo třeba čekat celá staletí, než knihy dostatečně 
zlevnily; kromě toho si uvědomme, že v oné době ještě pře-
vládala v mnoha národech negramotnost. 
Katechismus tedy sloužil především kněžím – farářům, a to 
jako nepostradatelná příručka, aby mohli konat katechezi. 
Tato knížka se stala jejich nejdůležitějším nástrojem, předsta-
vovala základní prostředek katechizace. Tehdy totiž katechi-
zace spočívala v učení se nazpaměť obsahu katechismu.
První tištěné katechismy byly vytvořeny důsledně na princi-
pu otázka–odpověď a byly rozděleny obvykle na tři části:
1. Pravdy, které je třeba věřit.
2. Přikázání, která je nutno zachovávat.
3. Svátosti jako prostředky nadpřirozeného života, kterých je 
nutno užívat.

dokončení na následující straně

Když jsem nedávno odlétal do Svaté země, mimo jiné jsem 
se těšil na to, až z některých, pro nás tak drahých míst, 
pošlu svým příbuzným a známým SMS (krátkou zprávu 
z mobilu).
Když letadlo startovalo, vypnul jsem na pokyn letušky mo-
bil. Po přistání jsem ho chtěl dát opět do provozu. Nevím, 
jak se to mohlo stát, ale ani napodruhé jsem nezadal správný 
PIN kód. SIM karta se zablokovala a bylo jasné, že prožiji 
klidný týden ve Svaté zemi bez mobilu, jako za starých časů. 
Toto samo o sobě nebylo špatné. Jediné, čeho jsem litoval, 
byl fakt, že nemohu posílat již zmíněné zprávy. Tato skuteč-
nost mne vyburcovala k tomu, abych posílal dobré zprávy 

přes toho nejdokonalejšího operátora, zkrátka abych se více 
modlil a prosil Boha o hojné požehnání pro všechny, na kte-
ré myslím a které mi Bůh svěřil. Věřím, že to mnozí z vás 
zakusili. Nejintenzivněji jsem na vás, na své drahé farníky, 
myslel v Betlémě, v jeskyni Narození Páně. Modlil jsem se za 
všechny, se kterými budu letos na sklonku roku 2005 proží-
vat vánoční svátky. Tak tedy až dnes přeji všem milostiplné, 
požehnané a radostné Vánoce. Myslím si, že nebudu lhát, 
když řeknu, že toto přání k vám přichází z místa, kde se na-
rodil a žil náš Pán Ježíš Kristus. Moje srdce se totiž stále po 
těchto místech toulá. 

o. Pavel

Zpráva z Betléma

Katecheze v prvních staletích novověku

zjevuješ nám v betlémských jeslích svou velikou lásku, s níž se nám zcela dáváš ve svém milém Synu; my však jsme obklopeni 
samou nenávistí a sami se jí také proviňujeme. Pro nás se stal Kristus člověkem; my však se podílíme na době, v níž člověk 
a lidství nic neplatí. Ty voláš všechen svět k životu, my však se přičiňujeme ze všech sil, aby žeň smrti a zkázy byla vždy větší. 
Andělské poselství nás volá k radosti, my však jsme příliš tupí a plní starostí, abychom mu mohli uvěřit. A přece křičí naše 
srdce po lásce, životu a radosti. Proto tě prosíme: uzdrav naše srdce od starostí a nevěry a smiluj se nad námi. Ty chudé dítě 
v jeslích, obohať nás svou chudobou. Pohrdaný Spasiteli, jemuž svět nepřeje útulek, učiň, aby tvá pohana byla naší ctí. Lidský 
synu bez domova, který nemáš, kam bys hlavu složil, dej nám přijít do tvého domova. Nebeský Synu Boží, jenž ses pro nás 
stal zcela malý, dej nám dětskou prostotu, abychom si od tebe dali všechno darovat.

Martin Albertz (Modlitba ve vězení o Vánocích r. 1944)

Otče v  nebes ích ,
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Z poznámek a zápisků otce Jaroslava

dokončení z předchozí strany
Ještě si uveďme jednu významnou okolnost: tyto první kate-
chismy byly napsány teology – představují tedy jakýsi druh 
teologické literatury své doby. Je však známo, že od teolo-
gické literatury doby naší se hodně lišily. Například: Písmo 
svaté v nich bylo zastoupeno poněkud jednostranně (jen) 
některými texty charakteru historického, které byly použí-
vány jako historia sacra – biblické dějiny.
Ještě více zkrátka přišla liturgie – ta se v nich nevyskytovala 
takřka vůbec, vyjma sem tam nějaké zmínky v souvislosti 
s určitým obřadem, např. udílení některé svátosti, nebo ně-
jaká vysvětlující poznámka pro „slyšení“ mše – jak se tehdy 
říkalo, protože mše svaté byly tehdy slouženy latinsky.
Nicméně katechismy se značně rozšířily. V Německu přede-
vším katechismus P. Canisia, v Itálii zas katechismus Bellar-
minův či později katechismus papeže Pia X.
Katechismy se značně rozšířily nejen co do množství, ale 
i co do různosti. Není proto divu, že v dalších staletích se 
objevila snaha o jejich sjednocení, touha dospět k jednot-
nému katechismu alespoň na úrovni národní. Mít jeden 
národní katechismus, užívaný určitým národem všude na 
jeho území.
A pak na I. vatikánském sněmu (1869–70) se vynořila 
myšlenka jediného katechismu univerzálního, čili pro ce-
lou církev. Návrh textu takového katechismu byl na tom 
koncilu vypracován a schválen, avšak potom neuskuteč-
něn. Téměř o 100 let později byla tato myšlenka znovu 
připomenuta některými biskupy na II. vatikánském sně-
mu, ale sněmovní otcové tuto myšlenku nepodpořili, po-
něvadž už se vidělo, že iniciativa zavádět všude ve světě je-
diný stejný katechismus by byla neblahá, už jen z hlediska 
inkulturace víry. 
Pak ještě o něco později, to už jsme v 80. letech 20. století, 
konkrétně v roce 1985, povstala ještě jednou tato idea ze 
strany některých biskupů, ovšem už s poněkud odlišnými 
motivy a došla uskutečnění v podobě tzv. Katechismu ka-
tolické církve.

pokračování příště
P. doc. dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

Smrt přišla na svět ďáblovou závistí, praví Kniha moudrosti. 
(Moudr. 2, 23)

Závistivý sám sebe trestá. Je věčně nespokojený, vnitřně roze-
rvaný. Lidé se mu vyhýbají. Nakonec zůstává zcela osamocený.

Dej psům žrádlo a upokojí se, ale závistiví se zdvořilostí stá-
vají ještě zuřivějšími. (sv. Jan Damašský)

Závist je nepřítelkyní všech šťastných. (Aristoteles)

Centrum života mládeže 
Přístav v Rajnochovicích 

a 
občanské sdružení Sarkander 

Vás všechny srdečně zve na

X. Tříkrálový ples,
 
který se koná v sobotu 7. Ledna 2006.
Začínáme v 1800 mší svatou v MŠ v Pod-
hradní Lhotě na návsi. Od 1930 bude 
k tanci a poslechu hrát v KD Podhradní 
Lhota kapela Doubravěnka. Čeká Vás zá-
bavný program, předtančení, tombola 
a „půlnoční překvapení“. Vstupné 70 Kč.

Katecheze v prvních staletích novověku Závist je tou nejpošetilejší vášní. Zloděj užívá ukradenou věc, 
opilec zahání své starosti, smilník dosahuje chvilkové tělesné 
rozkoše. Závistivý nemá ze svého hříchu naprosto nic. Dru-
hému nic nevezme a sobě nic nepřidá. (sv. Tomáš Akvinský)

Ani oblak nezastiňuje tak nebe, ani noc nezastiňuje tak 
den, ani mlha nezastiňuje tak slunce, jako závist život a du-
ši člověka. (sv. Jan Zlatoústý)

Malíř, který chtěl na svém obrazu zpodobnit závist, namalo-
val krásnou, čistou dívku, k níž se blíží ošklivá stařena v had-
rech, shrbená, jízlivá.. Vztahuje na ni ušpiněnou ruku, aby ji 
pošpinila a mohla se jí vysmívat.

Závist je hříchem proti lásce. Přeje jen sobě. Nekoná dob-
ro, brání druhým dobro konat. Má smutek z dobra bližního. 
Rodí se z ní nejvíc zla. Jejím přímým důsledkem je nenávist.

Pilát věděl, že mu Židé vydali Ježíše z nenávisti. (Mt 27, 18)

Jedním ze základních rysů dnešní společnosti je touha po 
majetku, touha mít. Podívej se, co všechno má ten druhý. 
Proto pracuj a konzumuj! Cena za tento životní styl je vyso-
ká. Stres, starosti, strach z neúspěchu, ztráta lidskosti.

V Božím království platí zcela jiné principy:
všichni mají přístup, nikdo není předem vylouče, všichni 
jsou voláni a vítáni – chudí, nemocní, hříšníci, nevěstky.

V podobenství o dělnících na vinici ukazuje Ježíš, že dobro-
tivý Otec dává stejně prvnímu i poslednímu. Kárá ty, kteří 
závidí a pohoršují se nad jeho dobrotou. (Mt 20, 1–16)

V Božím království nikdo nepřijde zkrátka. Těš se bez zá-
visti z Boží dobroty. Nešilhej po odměně. Ten, kdo by chtěl 
po celou věčnost počítat své zásluhy, si koleduje o zatracení. 
Nesuď a nebudeš odsouzen.

Jaroslav Kašpar

O závisti
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Charita informuje 

Sběr papíru
Od 15. 10. do 30. 11. se uskutečnila soutěž ve sběru starého 
papíru s cílem nejen odměnit nejlepší sběrače, ale, a to hlav-
ně, tímto způsobem pomoci naší adoptované dceři z Indie 
a umožnit jí tak další studium. Celkem bylo shromážděno 
1 730 kg papíru. Za toto množství papíru jsme obdrželi 
1 366,50 Kč, které Mary Sheele zašleme. A nyní vyhodnoce-
ní po ročnících: 1. roč. – Barbora Perutková – 142 kg papíru, 
2. roč. Barbora Indruchová – 78 kg, 3. roč. – Petr Pavela 
– 30 kg, 4. roč. – celý kolektiv 39 kg, 5. roč. – Dominik 
Bořuta – 175 kg, 6. roč. – Kryštof Mikušek – 54 kg, 7. roč 
– Anna Žilinská – dopravila do školy ze všech žáků nejvyšší 
množství papíru, tj. 216 kg, 8. roč. – Barbora Mikušková 
– 39 kg, 9. roč. – Kristýna Cahová – 56 kg.
Sběr kůry citrusových plodů
Od ledna zahajujeme další sběrovou soutěž. Jedná se o sběr su-
ché citrónové a pomerančové kůry. Kůru odesíláme do Sběrny 
léčivých rostlin a bylin, kde je zpracována a použita k výrobě 
léků. Je třeba ji nosit dobře usušenou, shromaždovat a při-
nášet před vyučováním panu školníkovi v papírových sáčcích 
označených jménem, třídou a váhou kůry. Soutěž potrvá ně-
kolik měsíců, o jejím ukončení budeme informovat.
Mše o slavnosti sv.Tří králů
V pátek 6. ledna budeme v 800 slavit ve farním kostele mši 
svatou. Jste srdečně zváni.
Vysvědčení
Dne 31. ledna 2006 obdrží žáci vysvědčení za I. pololetí to-
hoto školního roku.
Karneval
Ve čtvrtek 2. února se od 15 do 17 hodin uskuteční v jídel-
ně ZŠ Vyhlídka karneval. Zvány jsou všechny děti z far-
nosti, i ty, které ještě do školy nechodí. Očekáváme pěkné 
masky, ve kterých nebudeme moci poznat ani známé tváře. 
Vstupné je dobrovolné, s sebou můžete přinést buchty, ko-

ZŠ Salvátor

láče apod., které poslouží všem účastníkům jako karneva-
lová svačinka.
Zápis do 1. ročníku a pololetní prázdniny
V pátek 3. února mají žáci pololetní prázdniny, avšak naši 
milí předškoláčci budou mít svůj velký den! Půjdou totiž 
k zápisu do 1. ročníku na školní rok 2006–2007. Usku-
teční se v označených třídách naší školy od 800 do 1700. 
Maminky a tatínkové ať nezapomenou na rodný list dí-
těte nebo kartičku zdravotní pojišťovny. Pokud by Vaše 
dítě mělo nastoupit do školy v příštím školním roce, ale 
má doporučený odklad školní docházky, k zápisu přijďte 
a nezapomeňte s sebou přinést doporučení pediatra nebo 
odborníka z Pedagogicko – psychologické poradny. Těší-
me se, jakou básničku nebo písničku od našich budoucích 
prvňáčků uslyšíme.

Čtenářům ŽF přejeme radostné a požehnané Vánoce.

Ludmila Černochavá

Pro vánoční číslo ŽF jsme vybrali několik článků z našeho 
školního časopisu Salve.

Těšíme se na Vánoce
Určitě se všechny děti těší na Vánoce. U nás ve třídě se děti nejvíc 
těší na sníh, barevná světla, vánoční ozdoby a stromeček, krásně 
vyzdobené výklady obchodů a samozřejmě se těší na dárečky.  
Ježíšek musí mít velkou sílu, aby unesl všechny dárečky, kte-
ré si děti i dospělí přejí, ale nebuďte smutní, když vám Ježíšek 
nedonese tolik dárků, kolik jste chtěli, protože všechno asi 
nemůže unést.
Tak se těšte na Vánoce a nezapomeňte napsat Ježíškovi dopis, 
aby věděl, co si přejete. Veselé Vánoce.

Eva Brožková, 8. třída

Co bychom si přáli k Vánocům …
I.třída
Lucie Krupičková: pejska – hračku.
Sára Vančurová: živého psa.
Vojtěch Palyza: playstation.
František Pospíšil: opravdové auto.
Karel Trusina: kulomet.
Šárka Vlčková: psa Baby.
Marek Svoboda: autodráhy.
Ondřej Kindl: plyšové srdce.
Nikola Obrová: Barbie.
Anketu připravily Johana Pištěcká a Barbora Pobořilová, 7. třída

Příběh o vánočním stromečku
Na kraji lesa žil a rostl stromeček, který byl úplně sám, 
říkal si: „Jsem tu sám a nejsem vůbec k užitku.“ Tu při-
šel chlapec a stromeček si odnesl domů. Stromeček řekl: 
„V lese jsem sice nebyl k užitku, ale teď nebudu k užitku 
vůbec.“ A to se podivil – ozdobili jej perníčky a všichni 
se z něj radovali. Po Vánocích jej vyhodili. Chlapec se ale 
vrátil a vyrobil z něj kvedlačku (švrlák) pro maminku – ta 
jí slouží až dodnes.

Jana Tvarůžková, 5. třída

V měsíci listopadu uspořádala Charita Valašské Meziříčí sběr 
starého papíru. Do této akce se zapojily všechny základní 
školy v našem městě. Celkem se podařilo nasbírat 4 350 kg 
a celkový výtěžek činil 4 141 Kč. Do akce se zapojilo i město 
Valašské Meziříčí.
Výtěžkem z této akce podpoříme naše adoptivní dítě z Indie, 
které Charita adoptovala v rámci projektu Adopce na dál-
ku. Díky tomuto sběru starého papíru může naše „adoptivní 
dcera“ Usha Naika (11 let) studovat celý příští rok!
Děkujeme všem dětem, které se do sběru zapojily, a také je-
jich rodičům, kteří jim papír pomohli připravit.

Lenka Machalská

Příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2006 radost, 
lásku a požehnání přeje

Charita Valašské Meziříčí
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Křest přijali
Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

Katrin Anna Darmová
Marek Kamlar

 Jan Maliňák Petra Karbanová
 Zašová 614 Krhová 482

Na konec své pozemské cesty došli
Valašské Meziříčí
Alois Žitník *28. 11. 1924 +3. 11. 2005 Tolstého 1138
Helena Vaculíková *5. 7. 1927 +5. 11. 2005 Na Šištotě 721
Otto Sadílek *27. 7. 1934 +3. 11. 2005 Žerotínova 481
Božena Pechová *15. 6. 1948 +8. 11. 2005 Jasenice 10
Anna Havránková *21. 9. 1911 +8. 11. 2005 Tyršova 305
Vlasta Pechová *1. 8. 1951 +14. 11. 2005 Čapkova 687
Anežka Sommerová *24. 11. 1916 +18. 11. 2005 Sklářská 604/2
Anna Kubičná *8. 2. 1940 +22. 11. 2005 Křižná 673

Marie Urbišová *4. 3. 1939 +3. 11. 2005 Police 112
Karel Vozák *20.11.1910 +1.12.2005 Police 55

Svátost manželství přijali

Branky

V sobotu 7. ledna 2006 pojede autobus do ČM Fatimy Ko-
clířov na slavení 1. mariánské soboty nového roku. Odjezd 
autobusu v 1045 od autobusového nádraží Valašské Meziříčí. 
Je nutné přihlásit se včas.
Všem čtenářům „Života farností“ a farníkům našich farnos-
tí přeji a vyprošuji od Ježíše, který chce i dnes být s námi 
hojnost Božích obdarování o těchto svátcích vánočních a do 
dalšího kalendářního roku stálou přítomnost a ochranu jeho 
a naší matky Panny Marie.

Václav Chládek

Ludmila Brňovjáková *29. 8. 1927 +21. 10. 2005 Lhotka nad Beč. 72
Lešná

Mariánské informace

Zuzana Ludmila Olejníková

Branky Lešná Jasenice Valašské Meziříčí

Štedrý den 
sobota 24. 12.

2200

„Půlnoční“
2030

„Půlnoční“
1530 — pro děti (s doprovoden cimbálové muziky) 
2200 — zpívá chrámový sbor 
2400 — zpívá schóla

Slavnost Narození Páně 
neděle 25. 12.

1000 830 630, 800

930 — zpívá chrámový sbor
1730

Svátek sv. Štěpána 
pondělí 26. 12.

1000 830 1100 630, 800, 930

700 — Hrachovec

Slavnost Svaté Rodiny 
pátek 30. 12.

1730 1600 630 

1730

Silvestr 
sobota 31. 12.

1530 — Děkovná bohoslužba na konci roku, Te Deum,
svátostné požehnání

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
neděle 1. 1.

1000 830 630, 800, 930 a večer v 1730

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2005

Mše svaté na Štědrý den: 700, 915, 1100 a také v 1530. V noci 
mše svatá není!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně roz-
loučíme v sobotu 31. prosince. Mše svaté: 700, 915, 1100 a ve 
2400. Před půlnoční mší svatou ve 2230 je modlitba růžence, 

ve 2300 adorace a ve 2345 Te Deum a svátostné požehnání.
V zimním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hos-
týně: všední dny – 700, 915, neděle – 700, 915 a 1100. Každou 
neděli ve 1300 je svátostné požehnání.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně

Anežka Petrášová *30. 10. 1941 +25. 11. 2005 Nádražní 203
Josef Pokuta *6. 1. 1934 +26. 11. 2005 DD Podlesí
Věra Krchňáková *11. 1. 1944 +29. 11. 2005 Havlíčkova 1175
Jaroslav Pelc *18. 4. 1925 +2. 12. 2005 Hrachovec 2


