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V sedmdesátých letech minulého století vznikají na úrovni 
univerzální Církve významné dokumenty, které jsou výrazem 
snahy učitelského úřadu Církve o uvedení procesu obnovy 
katecheze do určitého řádu. Patří k nim již minule zmíněné 
Všeobecné katechetické direktorium z r. 1971, dále publika-
ce Obřadu křesťanské iniciace dospělých v roce následujícím 
a posléze dvě posynodální apoštolské exhorty: Evangelii nun-
tiandi z r. 1975 a Catechesi tradendae, vydaná r. 1979.
Studujeme-li tyto dokumenty pozorně, dříve či později 
v nich odhalíme důležitou myšlenku:
Identitu a význam katecheze je třeba hledat zejména v rám-
ci procesu evangelizace. Pojem evangelizace, který se ješ-
tě během sněmu jevil s dosti zúženým a nepříliš určitým 
obsahem, nabyl během sedmdesátých let velmi zřetelně 
na významu. Připomeňme si alespoň průběh základního 
obratu v jeho chápání: již v koncilních dokumentech se 
přechází od jeho zúženého vnímání jako hlásání evangelia 
nevěřícím v misijních oblastech (s cílem přivést k obrácení) 
k významu mnohem širšímu: Evangelizace je celek hlásání 
a svědectví evangeliu ze strany Církve, a to skrze všechno 
to, co Církev říká, co koná a čím je. Papež Pavel VI. pak 
potvrdí tento širší význam pojmu evangelizace a ještě poz-
ději jej převezme kongregace pro klérus do textu Všeobec-
ného direktoria pro katechezi.

Z obnovy chápání evangelizace vyplynula i obnova chápání 
katecheze: tato už není (pouhé) „předávání“ víry či výuka 
náboženských pravd, ale duchovní formace, výchova ve víře; 
na straně druhé už není „všestranně použitelnou“ odpovědí 
Církve na postupující sekularizaci společnosti; je pouze jed-
nou z etap (a prvků) rozsáhlého procesu evangelizace.
Řekneme-li jedna z etap procesu evangelizace, pak tím 
chceme připomenout, že existují ještě etapy ostatní (které 
katechezi předcházejí nebo z ní vyplývají. Konkrétní před-
stavu strukturovaného procesu evangelizace podává papež 
Pavel VI. v Evangelii nuntiandi čl. 21–24).
Katecheze ve vlastním slova smyslu předpokládá faktickou 
první evangelizaci a dokonce určitou první konverzi, čili 
osobní svobodné rozhodnutí pro nový způsob života. O ně-
kolik let později to vyjádří papež Jan Pavel II. takto: „Účelem 
katecheze v celkovém rámci evangelizace je být (oním) obdo-
bím výuky a zrání, v němž křesťan, poté co vírou přijal Ježíše 
Krista jako svého jediného Pána a přilnul k němu upřímným 
obrácením srdce, usiluje lépe poznat toho Krista, jemuž se 
oddal; chce hlouběji poznat jeho tajemství; chce vědět více 
o Božím království, které hlásá, chce se obeznámit s požadav-
ky i přísliby obsaženými v jeho evangelijním poselství a poslé-
ze s cestami, které vytýčil každému, kdo jej chce následovat.“

pokračování příště; P. doc. Dr. Ludvík Dřímal

K a t e c h e z e  j a k o  s o u č á s t  p r o c e s u  e v a n g e l i z a c e

S t a n o v i s k o  Č e s k é  b i s k u p s k é  k o n f e r e n c e 
k přijetí  zákona o registrovaném partnerství

Česká biskupská konference vydává toto stanovisko k při-
jetí a vyhlášení zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném 
partnerství:
Vyhlášený zákon je v rozporu s přirozeným právem a deval-
vuje postavení rodiny, která jako základní pilíř svobodné 
společnosti má v ústavním pořádku zaručenou mimořád-
nou ochranu.
Zákon svými důsledky neodstraňuje nerovnost, nýbrž ve 
skutečnosti nerovnost zakládá. Zákon o tzv. registrovaném 
partnerství umožňuje vznik nového a exkluzivního právní-
ho postavení (statusu) pro osoby stejného pohlaví, které se 
z různých příčin rozhodnou spolu žít v tzv. registrovaném 
partnerství. S registrací přitom zákon spojuje vznik řady 
práv, a to zejména vůči státu (orgánům veřejné moci).
Před přijetím tohoto zákona byla mezi spolužijícími osoba-
mi, na jejichž vztah nedopadají instituty rodinného práva, 
právní rovnost, neboť z principu rovnosti v právech, který 
zaručuje čl. 1 Listiny základních práv a svobod, vyplývá 
zákaz jakýchkoliv neodůvodněných privilegií. Z opakova-
ných rozhodnutí Ústavního soudu České republiky (např. 

č. 295/1996 Sb., č. 131/1994 Sb.) jednoznačně vyplývá, že: 
Stát může určité skupině osob poskytnout více výhod než 
jiné skupině pouze za podmínky, že tak činí v zájmu zajiš-
tění svých funkcí, nesmí postupovat zcela libovolně a musí 
tak činit ve veřejném zájmu a blahu.
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství je 
v rozporu s výše uvedenou zásadou rovnosti a v rozporu 
se zákazem privilegií, neboť jediný předpoklad, na kterém 
mají být tyto svazky založeny je, že se jedná o osoby stej-
ného pohlaví.
Během schvalování zákona o registrovaném partnerství 
zazněla celá řada nesouhlasů, a to jak ze strany občanů, 
tak ze strany odpovědných ústavních činitelů; prezident 
republiky odůvodnil svoje odmítnutí tohoto zákona mimo 
jiné tím, že ze zákona plyne nemalé množství riskantních, 
nebezpečných a závažných právních důsledků.
Česká biskupská konference v souvislosti s přijetím a vy-
hlášením zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném part-
nerství vyjadřuje nesouhlas a především vyslovuje znepo-
kojení a obavy.
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Malé ohlédnutí
část V

Jméno Funkce Období Poznámky

pí. Marie Pernická kostelnice - Hrachovec od r. 1993 manžel, p. František Pernický, píše kroniku kaple a církevního dění (ve spolupráci s pí. Janou Kořistkovou)

p. Alois Slimáček kostelník VM 1994–2001 před ním tuto službu konali p. Evžen Hlavica a p. Jindřich Vrána 

pí. Anastázie Slimáčková kuchařka VM 1994–2001 před ní úkol farní hospodyně zastávala pí. Františka Krupicová (maminka P. Krupici, + r. 1981) a pí. Müllerová 
z Olomouce 

P. Jan Uher kaplan VM 1990–1994 vypomáhá za P. Běhala v Brankách

duchovní správce 
v Loučce a Brankách

1994–1998 r. 1996 se začíná opravovat branecká fara (kostel od r. 2002, zvenku od r. 2003, střecha kostela od r. 2005); 
P. Uher + r. 2000 v Ostravě – Mariánských Horách

P. Pavel Stefan duchovní správce VM a v Lešné
vedení děkanátu 
v letech1994–1995

od r. 1998 i v Brankách

v červnu 2005 slavil 
15. výročí kněžského svěcení

1998–2001 v Loučce
2003–2005 v Choryni

(obě farnosti nyní spravuje 
z Kelče P. Piotr Wardecki) 

od r. 1994 v září 1994 zřízena ZŠ Salvátor (nejprve tři třídy, postupně rozšiřována do dnešní podoby); postupně vzniká 6 dalších 
společenství neokatechumenátní cesty; o. Pavel učí náboženství na Salvátoru a v Lešné (zde r. 1996 opravena střecha 
kostela); farnost VM zasvěcena r. 1995 P. Marii, v témže roce pořádala ZCŠ Salvátor první ročník školní drakiády na Velké 
Lhotě; r. 1995 první národní pouť Fatimského Apoštolátu do Medžugorje; r. 1997 zrušeny farní rady (ve farnostech vzni-
kají ekonomické a pastorační rady); biřmování v Lešné - o.biskup J. Hrdlička: r. 1997 (25 farníků), r. 2003 (20 farníků); 
biřmování ve VM - o.biskup J. Hrdlička: r. 1995 (119 farníků), r. 1997 (75 farníků), r. 1999 (52 farníků), r. 2004 (34 farní-
ků); o. arcibiskup Jan Graubner: r. 1996 (67 farníků), r. 2002 (67 farníků); r. 1998 požehnán prapor města VM; r. 1999 se 
představuje celosvětové hnutí Modlitby matek; r. 1999 posvěcena socha sv. Jana Nepomuckého v Brankách (u kostela); 
r. 2000 založena ve VM pobočka České křesťanské akademie; r. 2001 slavnostně otevřen a požehnán vojenský hřbitov 
(stejně tak i sklářská huť); r. 2001 získány pro farnost ostatky sv. Faustyny Kowalské (svatořečena r. 2000); r. 2002 
biřmování v Brankách (o. arcibiskup Jan Graubner) – 28 biřmovanců; r. 2003 začíná pravidelné setkávání se Slovem 
života (spiritualita hnutí Fokolare) – manželé Ludmila a Zdeněk Vránovi; r. 2003 zřízena soukromá kaple pro komunitu 
Blahoslavenství – manželé Petr a Marta Válkovi; r. 2003 v Lešné začíná oprava vnitřních omítek a budování nového vytá-
pění; r. 2005 předlážděn farní dvůr ve VM, v témže roce ukončena vnitřní oprava kostela v Lešné (zbývá výmalba a práce 
na schodišti), rovněž začíná oprava střechy na kostele v Brankách a budování sociálního zázemí ve VM u kostela

br. Antonín Žolnerčík jáhen VM 1994-1995 s P. Kašparem dojíždí do Lešné; v červnu 1995 slouží primiční mši sv. ve VM; poté v Hlučíně; r. 2001 odchází zcela 
z duchovní služby

p. Pavel Kotas kronikář VM od r. 1994 doplnil i chybějící zápisy z let 1987–2001 (tento třetí díl farní kroniky je dostupný na faře ve VM i v elektronické 
podobě, a to zásluhou p. Dominika Dřímala)

p. Miroslav Kostiha kronikář v Lešné od r. 1983 před tím psali kroniku duchovní správcové

pí. Jaroslava Bětuňáková účetní VM 1994–2000 šila mešní roucha a oblečení pro ministranty, její manžel, p. Jiří Bětuňák, se stará o nástěnku v předsíni kostela

p. Olga Pobudská uklízečka na faře VM od r. 1994 s úklidem pomáhala i její dcera Jana; od r. 2002 uklízí na faře p. Ludmila Mařicová (pomáhá i její dcera Hana)

p. David Dřevojánek bohoslovec – rodák VM od r. 1995 r. 1999 odchází do komunity „Jeruzalém“ ve Francii, nyní v Kanadě

P. Karel Šenk děkan 1995–2001 se sídlem v Zašové; nyní duch. správce v Uherském Ostrohu (děk. Uh. Hradiště); od r. 2003 tamním děkanem

p. Richard Šimčík civilní služba 1994–1995 pomáhal v této době i jako druhý kostelník

Následující řádky budou opět patřit jedné z postav, jejichž 
jména se objevila v minulém čísle ŽF. V červenci tohoto roku 
oslaví výročí 60 let kněžské služby bývalý valašskomeziříčský 
kaplan, P. Pavel Zíbal. Máme tedy vhodnou příležitost dě-
kovat za všechny obdržené milosti spolu s ním. Tento výtah 
ohledně jeho pastorační činnosti nám v tom může pomoci.
P. Pavel byl vysvěcen r. 1946. Jako kaplan působil ve Slu-
šovicích, kde byl r. 1948 zatčen. Po 3 měsících vazby pů-
sobil v Opavě, kde byl po roce znovu zatčen (za aktivní 
práci s mládeží v Orlu, pěveckém kroužku a v náboženství 
a za čtení pastýřského listu). V bývalém klášteře premon-
strátů v Želivě strávil skoro dva roky na nucených pracích 
(1950–1952), poté pobýval 18 měsíců v internačním táboře 
v Hájku u Prahy. Ve své kněžské službě vystřídal postup-
ně několik farností: 1967–1972 Stražisko (děk. Konice), 
1982–1984 Ostrava, 1984–1985 VM, 1990–1995 Hluk 
(děk. Uh. Hradiště). Od r. 1995 žije v Domově důchodců 
v Radkově Lhotě (děk. Přerov). Kněžskou službu nemohl 
vykonávat téměř 35 let. (Tímto bych chtěl doplnit údaje pří-
slušné rubriky z minulého čísla.) Následující úryvek pochází 

z jeho vzpomínkové knihy „Šéfe, znáte Želiv…?“ Knihu je 
možno zapůjčit ve farní knihovně. Určitě stojí za přečtení.
…Jeden z bratří vždy dával u dveří pozor, zda se nekoná 
„Pascha“, ale říkali jsme raději česky „přejití“, což zname-
nalo, zda nepřechází stráž přes naše světnice, kde se právě 
konala památka na opravdovou Paschu – spolubratři sloužili 
mše svaté na stolku nebo na posteli nebo na nočním stolku, 
což bylo nejbezpečnější, protože v šuplíku nočního stolku byl 
oltář, který se mohl kdykoli zasunout, když bylo nebezpečí 
„přejití“ bachařů. Tento druh „zasouvacího oltáře“ byl asi 
jediný v církvi svaté právě zde v Želivě. Oltář? Místo kalichu 
štamprle, nebo ještě lépe tenká skleněná zkumavka, místo 
patény víčko z konzervy, bez svíčky, místo misálku napsa-
ná mše svatá z „Comuni de Beata Maria“ (společné texty 
o P. Marii). Ten nejkratší formulář, začínající: „Salve sancta 
Parens…“ (Zdráva buď, svatá rodičko…). Místo zvonku bilo 
srdce v živém chrámu, a jak bilo! Kolik mší svatých denně 
ke cti Té, pod jejíž ochranou jsme se tulili na jejím pout-
ním místě. Stovky mší svatých denně. A co znamená jediná 
mše svatá? To ví každý kněz. Kolika dušičkám se pomohlo 
z očistce do nebe a jak jásaly, když byly vysvobozeny i tou ti-
chou, tajnou mší, jak jen bylo třeba blahopřát k jejich jásotu. 
Jaké to communio sanctorum! …

P. František Urban, kaplan
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dokončení příště

Jméno Funkce Období Poznámky

P. Benedikt Tomáš
Mohelník OP

kněz – rodák z VM vysvěcen 
1995

nejprve sloužil tři roky v kostela sv. Michala v Olomouci; odchází na další studia do Švýcarska (6 let); poté opět 
v klášteře dominikánů v Olomouci, v současnosti přednáší na Katolické teologické fakultě v Praze, v lednu r. 2006 
zvolen provinciálem (představeným) dominikánů v České provincii Řádu bratří kazatelů (OP)

p. Ivan Tovaryš katecheta VM 1995–2001 učil náboženství na faře, po něm zde učily katech. L. Černochová a A. Smyčková (do r. 2005), vyučoval i v Hustopečích n. Beč.

p. Zdeněk Holec katecheta VM 1996–1998 učil náboženství v Brankách

P. Josef Svoboda kaplan VM 1995–1996 od jeho příchodu se rozbíhají pravidelné čtvrteční adorace; organizoval fotbalové turnaje (pro ministranty; pro policisty, 
učitele a kněze); odchází do Velkých Losin (děk. Šumperk), od r. 2002 duch. správcem ve Střílkách (děk. Kroměříž)

pí. Josefa Mužíková úklid hřbitovní kaple od r. 1996 před ní se starala o hřbitovní kapli pí. Anna Goldová (+ r. 1996) 

pí. Anna Pitrunová knihovnice VM od r. 1996 pomáhá jí pí. Julie Ondráčková

P. Bohuslav Bártek rodák z Velké Lhoty vysvěcen 
1996

za totality pracoval jako vedoucí samoobsluhy u mostu (dnes Davidová – VM); svěcení udělil v Zašové o. biskup Josef 
Koukl, P. Bártek (nedávno slavil 10 let kněžství), působí v Litoměřické diecézi 

pí. Bronislava Pavlicová úklid kaple v Krhové od r. 1996 před ní se o tuto kapli starala pí. Drahomíra Stolařová (+ r. 1998)

Ing. Zdeněk Gibiec civilní služba 1995–1996 poté členem redakční rady „Života farnosti“; od r. 2000 se připravuje na přijetí sv. kněžství (seminář Redemptoris 
Mater v Římě, misionářská praxe v Chorvatsku) 

s. Sylvie Táborská děkanátní zástupce mládeže 
VM

1996–2002 do práce s mládeží se během poslední doby organizačně zapojovali: Veronika Konvičná, Pavel Přikryl, Ivana Maluš-
ková, Michal Krutílek aj., v současnosti jako zástupci mládeže za děkanát pracují Petr Novák a Jan Štěpán (častí 
lektoři při bohoslužbách)

br. Petr Dolák jáhen VM 1996–1997 primiční mše sv. v červenci 1997, poté kaplanem v Kojetíně a okolí; od r. 2000 duchovním správcem v Hanušovicích 
(děkanát Šumperk)

P. Petr Wnuk kaplan VM 1996-1998 odchází jako duchovní správce do Újezdce u Luhačovic (děk. Uherský Brod); od r. 2004 ve Všemině (děk. Vizovice)

br. Milan Kološ trvalý jáhen vysvěc. 1997 ustanoven pro farnost Lešná (i náboženství), vypomáhá také ve VM, manželka pí. Alena Kološová pracuje v charitě VM 

p. Petr Vajgl civilní služba 1996–1998 krátce (asi rok) také v redakční radě časopisu Život farností

pí. Eva Vránová katechetka – Salvátor 1997–1999 učila i v Podlesí a Jarcové 

pí. Věnka Pobořilová péče o prádlo od r. 1998 pere mešní roucha (oltářní plachty, alby aj.) 

p. Jaromír Zavadil ml. civilní služba 1998–1999 pomoc s přístavbou zákristie v Lešné r. 1998

p. Jiří Foltýn varhaník v Brankách od r. 1998 na pohřbech hrává i p. MUDr. František Sehnal

P. Josef Jelínek kaplan VM 1998–1999 jeho přičiněním začíná v Brankách působit i schola (vede Daniel Žákovský z Polic); od r. 1999 duchovním správcem 
ve Všechovicích (děk. Hranice)

pí. Anežka Smyčková katechetka VM od r. 1999 učitelka na Salvátoru (náboženství učila do loňského roku i na faře); náboženství na Salvátoru dále učili: pí. Vladi-
míra Orsáková (1995–2004), pí. Eva Vránová (1997–1999), p. Petr Vrána (2000–2001 a 2004–2005); p. Jiří Krupa 
(evangelický farář) zde vyučoval občanskou výchovu (1994–1995). 

Jistě mnozí z Vás v posledních čtyřech letech zaslechli něco 
o problematice církevních právnických osob, zejména v sou-
vislosti se zákonem o církvích a náboženských společnostech 
(dále jen zákon) a s nálezem Ústavního soudu, který pod-
statné části zákona zrušil. V návaznosti na to došlo k přijetí 
novely zákona. Tato novela je opět terčem ústavní stížnosti. 
Ač se zdá, že jde o složitý právní spor, věc je velmi jednodu-
chá. Protože v ní jde zejména o církev a její právnické oso-
by, mj. charity a ostatní zařízení církve (např. školy, sociální 
ústavy atp.), mám za to, že by bylo vhodné, aby věřící byli 
alespoň trochu o této problematice informováni. Tím více 
proto, že se z úst některých zákonodárců ozývají hlasy, které 
nejsou pravdivé. Bohužel stav, který tu dnes panuje, je pro 
budoucnost mnoha církevních institucí velmi nepříznivý.
Listina základních práv a svobod v čl. 16 odst. 2 zakotvu-
je právo církví a náboženských společností spravovat své 
záležitosti, zejména ustavovat své orgány, ustanovovat své 
duchovní a zřizovat řeholní a jiné církevní instituce nezá-
visle na státních orgánech. Zákon z listopadu 2001 (Sená-

Církevní právnické osoby tem odmítnut, poslanci jej přehlasovali, prezident Havel 
zákon nepodepsal, i jej poslanci přehlasovali) stanovil, že 
církevní právnické osoby mohou vznikat jen rozhodnutím 
státu. Tuto skutečnost napadla skupina senátorů ústavní 
stížností u Ústavního soudu. Senátoři argumentovali tím, 
že není možné, aby stát rozhodoval o tom, kterou právnic-
kou osobu si církev zřídí, nebo ne. Ústavní soud dal v lis-
topadu 2002 senátorům za pravdu a napadenou spornou 
část zákona zrušil. Ve svém nálezu Ústavní soud mj. uvádí 
s odkazem na rozhodnutí německého Spolkového ústavní-
ho soudu následující: „Pojetí katolické církve zahrnuje vý-
kon náboženství nejen v oblasti víry a bohoslužby, nýbrž 
také svobodu k rozvoji a působení ve světě, což odpovídá 
jejím náboženským úkolům. K tomu patří obzvláště cha-
ritativní působení. Aktivní láska k bližním je podstatným 
úkolem křesťanů a křesťanskými církvemi je chápána jako 
základní funkce. Nezahrnuje pouze církevně zajišťovanou 
nemocniční péči, nýbrž obecně je podle základních nábo-
ženských požadavků orientována na zabezpečení potřeb-
ných lidí včetně jejich výchovy a vzdělání.“ Ústavní soud 
také v nálezu konstatuje, že církevní právnické osoby vzni-
kají již rozhodnutím církve samotné, nikoliv rozhodnutím 
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ZŠ Salvátor
Ze školního časopisu Salve
Matematická olympiáda
Dne 25. ledna 2006 se konalo na ZŠ Křižná okresní kolo 
matematické olympiády. Zúčastnil se ho Jaroslav Pavela 
z 9. třídy a získal krásné 3. místo.

Zpracovala: Jana Komoňová
Okresní olympiáda v anglickém jazyce
16. února 2006 se konala na Masarykově gymnáziu ve Vse-
tíně okresní olympiáda v anglickém jazyce. Z naší školy se 
jí zúčastnil Václav Daněk z 8. třídy a ve velké konkurenci 
obsadil krásné 6. místo.

Zpracovala: Mgr. Jana Urbanová
Přirozené lesy na Valašsku
V rámci projektu ,,Zdravé město“ se 2. března 2006 konala 
soutěž ,,Přirozené lesy na Valašsku“. Zúčastnily se jí žáky-
ně 7. třídy – Veronika Špalková, Markéta Štefková, Radka 
Šimčíková a Martina Palyzová. Soutěž se konala v zámku 
Kinských.

Zpracovala: Martina Palyzová, 7. třída
Mládežnická laťka
Ve středu 8. a ve čtvrtek 9. března 2006 se konal XXXIV. roč-
ník Mládežnické laťky v tělocvičně základní školy Masa-

rykova. Této soutěže se zúčastnili někteří žáci naší školy. 
V kategorii devátých tříd se na prvním místě umístila Vero-
nika Palyzová s výkonem 145 cm. V kategorii sedmých tříd 
se na prvním místě v žákyních umístila Martina Palyzová 
– výkonem 140 cm. Jakub Denk skočil v žácích sedmých 
tříd 125 cm a Václav Haiker 130 cm – byl třetí. V kategorii 
šestých tříd se na prvním místě umístil Filip Denk, který 
skočil 125 cm. V kategorii prvních tříd se na prvním místě 
umístil Vojtěch Palyza výkonem 85 cm. Tomáš Denk sko-
čil 80 cm – byl druhý.

Zpracovala: Veronika Palyzová, 9. třída
Basketbal pro kluky 
V úterý 7. března 2006 se konala soutěž základních škol 
v basketbalu. Naší školu reprezentovali tito žáci: Marek Taj- 
zler, Jan Vančura, Václav Daněk, Tomáš Žilinský, Ondřej 
Štefka, Jakub Denk, Martin Pršec, Jan Krupička a Filip 
Denk. Podařilo se nám všechno vyhrát a zajistili jsme si 
postup do okresního kola.
Ve čtvrtek 23. března 2006 se konalo Okresní kolo v bas-
ketbalu. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev. Ze Vsetína, Rož-
nova pod Radhoštěm, Velkých Karlovic, ZŠ Křižná a naše 
škola. Týmy hrály každý s každým a my jsme měli mno-
hem větší konkurenci než v okrskovém kole. Ale nakonec 
se nám s trochou štěstí povedlo nade všemi zvítězit. Jsme 
velmi spokojeni a budeme se dál snažit v krajském kole 

státu. Stát má pouze možnost evidovat tyto osoby, nemůže 
ovšem na evidenci vázat okamžik jejich vzniku. Dle Ústav-
ního soudu, jehož nálezy musí každý respektovat, je pouze 
na rozhodnutí církve, zda si zřídí nějakou církevní právnic-
kou osobu, či nikoliv. Ústavní soud zejména poukazuje i na 
tu skutečnost, že občanská sdružení podle zákona o sdru-
žování z roku 1990 mohou zřizovat své organizační slož-
ky jako právnické osoby dokonce i bez jakékoliv evidence. 
Proč tedy, podle Ústavního soudu, poslanci zákonem upí-
rají církvi možnost činit to samé? Je snad církev méněceněj-
ší než občanské sdružení? Není! Proto také Ústavní soud 
rozhodl ve prospěch církevních právnických osob. Poslanci 
ovšem přijali v listopadu 2005 novelu zákona, ve které opět 
omezují církve ve výkonu jejich oprávnění vyplývajícího 
přímo z Listiny základních práv a svobod (např. podle dnes 
platného zákona nemůže vzniknout bez státního souhlasu 
církevní škola, která by byla součástí církve). Ti, kteří pro 
tuto proticírkevní novelu hlasovali, argumentovali zejména 
tím, že není možné, aby byla církev zvýhodňována, a tedy 
aby si mohla sama zakládat své právnické osoby. Z jejich 
argumentace lze vypozorovat, že asi neznají úpravu občan-
ských sdružení, která tento jejich klíčový argument zcela 
popírá. Novelu zákona přijali přesto, že Ústavní soud jasně 
stanovil, co považuje za protiústavní zasahování do práv 
církve. Senát tuto novelu odmítl, poslanci jej ovšem pře-
hlasovali a i prezident Klaus, přestože byl žádán, aby zákon 
nepodepsal (jak kardinálem Vlkem, tak předsedou Eku-
menické rady církví České republiky Dr. Černým), jej na-
konec podepsal, když v odpovědi na dopis kardinála Vlka 
uvádí, že novelu zákona za protiústavní neshledává. Mimo 

náš Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva v únoru 
2000 v jednom ze svých rozhodnutí uvádí, že „autonomní 
existence náboženských společností je nepostradatelná pro 
pluralismus v demokratické společnosti, a je tedy proble-
matikou, která leží v samém jádru ochrany, kterou je třeba 
církvím poskytnout. Kdyby organizační život náboženské 
společnosti nebyl chráněn, všechny jiné aspekty individu-
ální náboženské svobody by tím byly dotčeny“. Skupina 
senátorů v reakci na novelu zákona podala v lednu 2006 
další ústavní stížnost. V ní uvádí mj. i argumenty obsažené 
v tomto článku, když k nim přidává plno jiných právních 
argumentů. O této zatím Ústavní soud nerozhodl.
Smyslem tohoto článku je, aby zejména věřící, ale i ti, kteří 
ač věřící nejsou, ale podporují sociální působení církve, byli 
informování o skutečném stavu věcí, který leckdy z médií 
zcela nevyplývá. Není možné, aby církevní právnické oso-
by byly považovány zákonem za méněcenné ve srovnání 
s právnickými osobami zakládanými občanskými sdruže-
ními. To by byla nepřípustná diskriminace. Není možné, 
aby někdo tvrdil, že by se zrušením sporných pasáží zákona 
církev zvýhodnila. Pokud toto tvrdí, pak nemluví pravdu. 
Opak je totiž pravdou. Zrušením sporných pasáží zákona 
se církev dočká rovnoprávného postavení.
Záměrně v článku neuvádím, kteří poslanci pro protiústavní 
pasáže zákona hlasovali. Také neuvádím, kteří senátoři podá-
vali ústavní stížnost proti zákonu i proti jeho novele. Tato in-
formace je ale lehce zjistitelná ze stránek Poslanecké sněmov-
ny a Senátu (www.psp.cz a www.senat.cz – poznámka redakce). 
Navíc věřím, že mnozí z Vás vědí, kdo jak v této věci hlasuje.

Mgr. Pavel Kotrady
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Charita informuje 
Vlastně za to může letáček…
Letáček, kterého si všimli při vyřizování svých záležitostí 
na úřadě moji synové a přinesli mi ho domů k přečtení, 
letáček, který informoval nejen o poslání Charity, ale kon-
krétně o činnosti Denního centra a Nocležny na Zámecká 
ulici ve Valašském Meziříčí.
Letáček mne natolik oslovil, že jsem se přihlásila do výbě-
rového řízení. Díky němu se i já mohu pyšnit tím, že pat-
řím do týmu nesoucího tak známý název – Caritas. Nyní 
mám za sebou tří měsíce aktivní práce v kolektivu výbor-
ných lidí, zaměstnanců Denního centra a Nocležny, bez 
jejichž práce a pomoci by nebylo vytvořeno zázemí pro lidi, 
kteří tuto pomoc potřebují a využívají všech služeb, které 
jim centrum nabízí.
Přeji si, aby letáček tak skromně napsaný, dál ve skutečnosti 
rozvíjel bohatost svého obsahu a splnil vše, co nabízí. Spo-
lečně se svým kolektivem se o to budeme upřímně snažit.

Jana Uličná, vedoucí Denního centra a Nocležny ve VM

Posezení u cimbálu.
Dne 21. března uspořádala Charita ve Valašském Meziří-
čí, místní části Hrachovec, pro své přátele a příznivce „Po-
sezení u cimbálu“. Cílem této akce bylo nejen získat tolik 
potřebné finanční prostředky na rekonstrukci Azylového
domu pro matky s dětmi s centrem krizové pomoci, ale 

také by tato akce měla být jakýmsi prvním ročníkem nefor-
málního posezení zaměstnanců Charity Valašské Meziříčí 
se sponzory, dobrovolníky, přáteli a našimi příznivci. Jsme 
si vědomi toho, že naše činnost se bez pomoci a podpo-
ry těchto lidí neobejde. Chtěli bychom, aby tato posezení 
v budoucnu byla naším poděkováním.
A teď k samotné akci. Nejen k poslechu a tanci, ale posléze 
i ke zpěvu hrála bez nároku na honorář cimbálová muzika 
Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem. Občerstvení, které 
bylo v ceně vstupenky, zajistila sponzorsky firma Váhala
z Hustopeč nad Bečvou. O svůj zisk se snámi podělil i pan 
Vladimír Vajgl, který ve svém Sport baru prodával masné 
výrobky firmy Váhala, své vlastní jídlo a pití a také kávu,
kterou nám darovala firma Kraft Foods CR z Valašského
Meziříčí. Zdarma nám své vystoupení předvedli „mažore-
ťáci“ – místní recesističtí farníci. Díky četným sponzorům 
se nám podařilo připravit bohatou tombolu. V předsálí jsme 
uspořádali neformální výstavu vtipů a výroků. Sál, který 
nám bezplatně pronajalo Město Valašské Meziříčí, jsme za 
vydatné pomoci dobrovolníků připravili tak, aby posezení 
bylo co nejpříjemnější. Na stolech hořely svíčky, které nám 
věnovala firma Unipar z Rožnova pod Radhoštěm.
Doufáme, že se akce vydařila a že se přítomní hosté dobře 
pobavili. Výtěžek této akce činil 28 888 Kč. Nadace Di-
voké husy přislíbila výtěžek zdvojnásobit, celková částka, 
která bude použita na rekonstrukci Azylového domu pro 
matky s dětmi, tedy bude činit 57 776 Kč.
Tato akce by se nemohla uskutečnit bez sponzorů, dob-

v Kroměříži. Okresního kola se zúčastnili tito žáci: Petr 
Hofman, Ondřej Štefka, Tomáš Žilinský, Marek Tajzler, 
Martin Pršec, Vašek Daněk, Honza Vančura, Honza Kru-
pička, Jakub Denk a Filip Denk.

Zpracoval: Jakub Denk, 7. třída
Olympiáda z českého jazyka
V lednu proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazy-
ka, které bylo určeno pro žáky 8. a 9. ročníku. Žáci je po-
měrně úspěšně zvládli a do okresního kola byla vybrána 
Jana Mikušková z osmé třídy. Ta se 8. března zúčastnila 
okresního kola, které se konalo v Rožnově pod Radhoš-
těm. Sjelo se tam 30 účastníků, z nichž většina byla žáky 
devátých tříd. O to víc nás potěšilo 11. až 15. místo, na 
kterém se Jana umístila.
Krásenský zvoneček
Tato tradiční recitační soutěž proběhla 9. a 10. března. Ve 
čtvrtek soutěžili žáci I. a II. kategorie, tj. třetích až šestých 
tříd. V pátek se utkali žáci sedmých až devátých tříd. S pří-
pravou žáků nám letos pomáhala paní Holubcová. Nejvý-
raznějšího úspěchu dosáhli účastníci II. kategorie. V pořa-
dí sedmi zúčastněných škol totiž obsadili 3. místo. Děkuji 
paní Holubcové za pomoc při přípravě a všem zúčastněným 
žákům, že věnovali svůj čas a snahu reprezentaci školy.

Zpracovala: Mgr. Anežka Smyčková
Recitační soutěž
Žákyně Barbora Perutková (1. třída) získala II. místo 
v 0. kategorii v okrskovém kole recitační soutěže. Soutěž se 

konala v sobotu 11. března 2006 v Domečku ve Valašském 
Meziříčí. Postupuje do okresního kola.

Zpracovala: Mgr. Gabriela Vránová
Zeměpisná olympiáda
Dne 23. března se konalo okresní kolo zeměpisné olym-
piády v Rožnově pod Radhoštěm – na ZŠ Pod Skalkou. 
Olympiády se zúčastnilo 40 žáků a soutěžili ve čtyřech ka-
tegoriích (A, B, C, D) – v písemné a praktické části (práce 
s turistickou mapou). Z naší školy se ve své kategorii z 11 
žáků umístil na osmém místě Václav Haiker ze 7. ročníku. 
Mimo soutěž si své znalosti ověřili Jan Tajzler a Jiří Bek. 

Zpracovala: Mgr. Beáta Vodáková
Soutěž jarmarečních písní
Dne 23. března 2006 jsem byla společně s Katkou Dobi-
ášovou, Klárou Hlavicovou a Annou Žilinskou na soutěží 
s jarmarečními písněmi. Naši školu jsme reprezentovaly 
pod jménem Pastelky. Nejdříve nás uvítala paní, která nás 
seznámila se soutěží. Po tomto seznámení jsme měly za 
úkol vyplnit kvíz, ve kterém jsme musely poznat věci, které 
se dříve používaly. Mezi těmito věcmi byly například: kraj-
ky, malované kraslice, dřívější nádobí na vaření. Po této 
samotné soutěži následovalo vyhlášení. Umístili jsme se na 
nejlepším prvním místě. Tato soutěž ovšem nekončí. Za 
měsíc se znovu naše družstvo Pastelky setká v zámku Kin-
ských, tentokrát už ale s připravovaným vystoupením. Tak 
držte palce, ať vyhrajeme.

Zpracovala: Nikola Tajzlerová, 6. třída
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Dne 24. dubna 2006 zasedala pastorační a ekonomicka 
rada Farnosti Valašské Meziříčí.
V úvodu p. Marie Masaříková seznámola přítomné s vý-
sledky hospodaření farnosti VM v I. čtvrtletí letošního 
roku. Z předloženého přehledu je patrné, že výdaje byly 
vyšší než příjmy, a to zejména z důvodu vysokých zálo-
hových plateb na energie, a dále byla uhrazena závěrečná 
splátka za opravy dlažby farního dvora. Na samostatném 
účtu pro stavbu sociálního objektu se za I. čtvrtletí shro-
máždilo přes 140 000 Kč (aktuální stav ke dni uzávěrky ŽF 
byla již 201 000 Kč – poznámka redakce).
Jako další bod jednání předložil P. Pavel Stefan radě ke 
zvážení postup ve věci prodeje farních pozemků v katas-

Ze zasedání pastorační a ekonomické rady
Farnosti Valašské Meziříčí

rovolníků a našich příznivců. Není je zde možno všechny 
jmenovat, ale patří jim naše poděkování a slova uznání, že 
se k nám neobracejí zády a nejsou lhostejní k problémům 
druhých. Takže slovo na závěr: Děkujeme!

Lenka Machalská

Jak jde čas v nocležně pro lidi bez domova
Jak jste se již mohli dočíst v jednom z minulých článků, po-
dařilo se Charitě Valašské Meziříčí díky významné finanční
podpoře z fondů Evropské unie otevřít Zimní nocležnu. Je-
likož se jedná o zařízení, které je otevřeno pouze v zimním 
období, měla být nocležna uzavřena již na konci dubna.
Počasí se již poměrně umoudřilo a tak jaro konečně zavíta-
lo i k nám. I když tak otevřelo klientům vrátka k možnosti 
trávit noci třeba i pod širým nebem, přesto se někteří raději 
svěří do rukou našich zaměstnanců a tráví své večery a noci 
v příjemném a klidném prostředí nocležny. Vzhledem k pro-
jevenému zájmu jsme na potřeby těchto klientů reagovali 
a prodloužili tak provoz nocležny ještě do konce května.
Otevřít nocležnu bylo naším dlouhodobým cílem, k je-
hož dosažení vedla nelehká cesta. Proto jsme poskytnutí 

Z poznámek a zápisků otce Jaroslava
Šimone, synu Janův, miluješ mě? (Jan 21, 15)
Tak začíná známý rozhovor z Janova evangelia (Jan 21, 15), 
na který si obvykle vzpomeneme většinou jenom při odvozo-
vání autority Petrových nástupců v církvi.
Třikrát dostává Petr tuto otázku. Třikrát svou lásku vyznává: 
„Pane, ty víš, že tě miluji“. A po každém vyznání slyší od 
Ježíše stejnou větu: „Pas moje ovce“.
Petr ví, že při vší své lásce nemůže Kristu vlastně nic nabíd-
nout.
Když Kristus miluje člověka, člověk tím získává. Když člověk 
miluje Krista, je zisk opět na jeho straně.

finanční podpory uvítali snad stejně nadšeně, jako lidé
bez domova. Dosavadní tříměsíční provoz nás utvrdil 
v přesvědčení, že naše snažení vedlo k smysluplnému cíli. 
A i když se dveře nocležny na konci května pro klienty na 
letní období uzavřou, nemusí mít obavu. Pořád zde pro ně 
bude i nadále otevřeno Denní centrum a Charitní šatník. 
Komplex služeb poskytovaných těmito zařízeními zůstává 
po celý rok nezměněn.
Jenom pro upřesnění bychom chtěli dodat, že nás najdete 
na stejném místě, na Zámecké ulici – mezi Mlékárnou VM 
a železničním přejezdem směr Rožnov pod Radhoštěm, 
v areálu Depa Českých drah. Také otevírací doba Denního 
centra a Charitního šatníku zůstává nezměněna. Otevřeno 
je každý všední den od 800 do 1500, v pátek však pouze do 
1200 hodin. Pouze v pondělí je šatník pro návštěvníky uza-
vřen z důvodu třídění a balení oblečení.
Spokojenost našich klientů je také zásluhou lidí, kteří po-
třebným nabídnou svou pomocnou ruku anebo si na ně, 
ale i na nás, vzpomenou ve svých modlitbách.

Petra Vodová

V uvedeném rozhovoru nás Kristus učí, jakým způsobem mu 
máme svou lásku projevovat: Tím, že milujeme jeho ovce.
Petr vyznává svou lásku, Pán po něm nic jiného než tuto 
lásku nechce a nesvěřuje mu nic jiného než své ovce.
Milujme se navzájem, protože tím milujeme Krista. Ten, kdo 
nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak může milovat Boha, 
kterého nevidí? (1 Jan, 4, 20)
Osvědč svou láskou k ovcím svou lásku k Pastýři. Neboť tyto 
ovce samy o sobě jsou údy Pastýřovými. Aby se ovce mohly 
stát jeho údy, sám se stal ovcí. Jan Křtitel o něm přece říká: 
„Hleďte, beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1, 29). 
Jsme Petrovi pokračovatelé. Otázka, kterou Pán položil Pet-
rovi, míří do srdce každého křesťana. Protože – když se Pán 
ptá Petra, ptá se nás, ptá se celé církve.

o. Jaroslav Kašpar

tru obce Krhová–Hrádky o rozloze 7 960 m2 zemědělská 
půda a 1 710 m2 lesa. O odkup těchto pozemků projevi-
li zájem dva vlastníci sousedních pozemků. Důvodem je 
řešení problémů s příjezdovou komunikací k nemovitosti 
žadatele. Nabízená celková cena je 240 000 Kč. Po zvážení 
všech okolností doporučuje rada odprodej pouze nezbytně 
nutné části pozemku (cca 100 m2). Náklady na úřední od-
had a zaměření pozemku uhradí kupující.
Vzhledem k tomu, že na únorovém jednání výboru PR ne-
došlo k sestavení plánu priorit v oblasti oprav a investic, byla 
znovu otevřena otázka potřeby takového plánu pro další 
rozhodování. Jiří Mohelník upozornil na špatný stav střešní 
krytiny kostela sv. Jakuba v Krásně. Petr Válek nabídl za-
jištění posouzení stavu střechy. Václav Chládek informoval 
o stavu sousoší Getsemanské zahrady (včetně získaného od-
borného posudku). Z uvedeného a dalších připomínek vy-
plynula nutnost sestavit plán priorit oprav; úkolem je pově-
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Před nedávnem jsem se seznámil se zajímavou nabídkou. 
Jedná se o možnost stát se členem Misijního mešního spol-
ku (MMS). Tato nabídka pochází od otců Verbistů (misi-
onářský řád Společnost Božího slova), kteří působí rovněž 
v některých farnostech naší arcidiecéze. K čemu je takové 
členství dobré? Jak už sám název napovídá, jedná se o ur-
čitou formu podpory misií. Jaké výhody z toho plynou 
pro jednotlivé členy? Za všechny členy MMS a na jejich 

„Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti.“
(Řím 8, 26)

Vážení a mílí přátelé,
srdečně vás zdravím s přáním neutuchající radosti ze zmrt-
výchvstání našeho Pána Ježíše Krista!
3. června v sobotu, den před sesláním Ducha svatého, se 
uskuteční 3. setkání lektorů – animátorů, to znamená těch 
lektorů, kteří připravují či mají zájem připravovat vzdělá-
vací programy (prohlubující a rozvíjející lektorskou službu) 
pro lektorská společenství ve svých farnostech.
Pozvání patří všem zájemcům o tuto rozšířenou lektorskou 
službu a to i těm, kteří ještě na tomto setkání nebyli. Svou 
účast, prosím, potvrďte do 26. května!
Malý potravinový příspěvek pro polední občerstvení bude 
vítaný.
Na shledanou se těší MgA. Martina Pavlíková, pastorační 
asistent Arcibiskupství olomouckého.

Program 3. setkání:
1000 zahájení a modlitba
1010 promluva kněze k lektorům – P. Jan Mach, děkan 
 prostějovského děkanátu
1040 zástupci zúčastněných farností, jednotlivě, krátce před- 
 staví fungování lektorské služby v jejich farnosti
1200 Anděl Páně, malé občerstvení a volná debata
1245 krátké připomenutí hlavních zásad vedoucích ke sro- 
 zumitelnému předávání Božího Slova animátorkou 
 setkání M. Pavlíkovou; práce na vybraných textech 
 Písma ve skupinkách
1400 jeden lektor z každé skupiny přečte připravený 
 text – po každém čtení krátké hodnocení, případně 
 krátká debata
1500 zhodnocení 3. setkání lektorů a konkretizace dalších kro- 
 ků v oblasti lektorské služby, určení termínu 4. setkání
1530 zakončení a modlitba

Kontakt: Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc 
e-mail: pavlikova@arcibol.cz, mobil: 603 977 711

Setkávání lektorů
směřující k soustavnému prohlubování lektorské služby

Mis i jní  mešní  spolek

 Veleb, duše má, Hospodina,
  vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
 Veleb, duše má, Hospodina
  a nezapomeň na žádné jeho dobrodiní!
 On odpouští všechny tvé viny,
  On léčí všechny tvé neduhy.
 On vykupuje tvůj život ze záhuby,
  On tě věnčí láskou a slitováním.

Žalm 103, 1–4

Už nežiji já, ale žije ve mne Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve 
víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.

Gal. 2, 20

Se srdcem plným radosti a vděčnosti se mohu ve věčných 
slibech na svátek Navštívení Panny Marie 31. května 
2006 sjednotit s křížem vzkříšeného Pána Ježíše Krista.

Prosím o Vaši modlitbu.

Sr. M. Gracia Dvořáková O. Cist.
Maria Hjerte Abbedi, Maria Hjerte Engen 1

DK–8500 Grena, Dánsko, Tel. 0045–8638488

Modleme se za Dášu – nyní sestru Gracii – ona se bude celý život 
př imlouvat z přístavu cisterciackého kláštera i za naše farnosti

úmysly se denně slouží 7 mší svatých. Když člen spolku 
zemře, není třeba to oznamovat, i po smrti se na něj bude 
pamatovat u oltáře (v této souvislosti se zde užívá termín 
„věčné mše“). Jaké jsou podmínky přijetí do MMS? Živí 
i zemřelí jsou přijímáni do spolku jen jednotlivě. K zápisu 
do seznamu je potřebné uvést pro každého člena jméno 
a příjmení. Jako příspěvek za přijetí (což je současně brá-
no jako podpora misií) se platí 200 Kč za osobu a navždy. 
Co se žádá od členů MMS? Denně se pomodlit modlitbu 
Zdrávas Maria (na podporu misií).
Bližší informace Vám poskytne, popř. členství v MMS 
zařídí P. František Urban, kaplan.

řen výbor PR, který na základě dodaných odhadů nákladů 
a posudků těchto akcí doporučí radě další postup.
V závěru byl předložen návrh, aby se provedení hrubé stavby 
sociálního objektu ujal pan Antonín Zetek, který osobně vy-
ložil své dlouholeté zkušenosti s prováděním staveb. Nabídl 
zajištění všech výkopových, betonářských, tesařských a zed-
nických prací, včetně omítek a zastřešení stavby. Práce by 
tak byly zajištěny svépomocí – s využitím brigádnické čin-
nosti, a nikoliv pracovníky odborné firmy. Názor rady pře-
vážil ke kladnému postoji k této nabídce – s vědomím nižší 
ceny při tomto způsobu realizace. Jako garant a koordinátor 
při zajišťování materiálu, objednávek cizích služeb, plánová-
ní a organizování pomocných pracovních sil se zavázal Vít 
Žilinský. K zahájení bouracích prací před vlastní stavbou je 
však nutné mít vyřízené stavební povolení, které obstará nej-
později do jednoho měsíce autor projektu p. Zavadil.

zapsal Václav Dřímal
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Mariánské informace

Valašské Meziříčí
 Jiří Kubáň Lenka Bechná
 Prostřední Bečva 180 Velká Lhota – Malá Lhota 38

Na konec své pozemské cesty došli

Valašské Meziříčí
Anna Pechová *21. 7. 1930 +14. 3. 2006 Jasenice 31
Helena Tvrdoňová *10. 8. 1949 +17. 3. 2006 Vsetínská 1005
Marie Ševečková *9. 3. 1948 +30. 3. 2006 Poličná 25
Anna Kovářová *27. 8. 1954 +31. 3. 2006 Hrachovec 216

Svátost manželství přijali

Branky
Marie Andrisová *21. 3. 1940 +22. 3. 2006 Branky 256

• V týdnu velikonočního oktávu se nás několik zúčastnilo 
exercicií úplného uzdravení, které vedl v ČM Fatimě Koclí-
řov indický charismatický misionář P. Joseph Bill. Jedná se 
o 79 letého kněze, který byl před 30 roky zázračně uzdraven 
z dvojnásobného infarktu, a od té doby koná lidové misie, 
slouží mše svaté za uzdravení a vede exercicie. Všech 52 týd-
nů v roce slouží lidem v celém světě jednoduchým hlásáním 
Božích pravd a modlitbami za osvobození a uzdravení.
To vše jsme měli možnost zakusit v Koclířově již podruhé. 
Pokud Pán Bůh dá, příští rok k nám P. Bill zavítá mimořád-
ně na 2 týdny:
1. týden 5.–12. 8. 2007 budou exercicie pro dospělé,
2. týden 12.–19. 8. 2007 výhradně pro mládež (12–30 let).
Osobně bych přál každému, ať už pokřtěnému či nepo-
křtěnému, zúčastnit se těchto exercicií, protože je to sku-
tečný zážitek, a samotný P. Bill je výjimečný dar Boží lásky 
pro lidstvo tohoto času. Mám přihlášky pro obě skupiny 
a poskytnu je těm, kdo projeví zájem. Jen je třeba jednat co 
nejrychleji. Zájemci jdou do stovek a po letošní zkušenosti 
a díky letnímu termínu snad i do tisíců. Neváhejte.
• Sedmnácté oblastní setkání Fatimského apoštolátu 
a mariánských ctitelů se uskuteční tradičně v úterý, a to ve 
Fatimský den 13. června 2006 v našem kostele. Začátek 
přípravné části je v 1500. Mše svatá s adorací a zasvěcením 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie bude v 1800.
• 24. června 2006 je plánovaná pouť FA na Turzovku. 
Přijímám přihlášky.
• Na pouť FA do Medžugorje ve dnech 11.–17. září 2006 
je obsazen autobus a ve druhém je ještě polovina míst vol-
ných. Kdo chce putovat, ať se mi přihlásí.

Václav Chládek

Dne 30. května v 1900 se v našem farním kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí uskuteční var-
hanní koncert, na kterém vystoupí Bohumír Kratochvíl 
se svými žáky ze ZUŠ, které možná známe už z předcho-
zích koncertů.
Jiřina Vodová mimo jiné působí jako varhanice v sou-
sední obci Lešná a studuje na Slezské univeritě v Opa-
vě. Patricie Dřímalová již rovněž pravidelně vypomá-
há jako varhanice ve zdejším kostele, je ve 3. ročníku 
Střední umělecké průmyslovky sklářské. Věra Jelínková 
vystupuje sólově pravidelně na vánočních a adventních 
koncertech, je žákyní gymnázia Františka Paláckého ve 
Valašském Meziříčí. Všichni učinkující přednesou ales-
poň jednu skladbu Johana Sebastiana Bacha, dále zazní 
díla francouzských romantických varhaníků – Leona 
Boelmanna, Eugène Gigouta a německého Felixe Men-
delssohna–Bartholdyho.
Improvizacemi na lurdskou píseň Slyš, jaký to nad řekou 
jásot a ples se Bohumír Kratochvíl rozloučí s marián-
ským měsícem.
Srdečně zveme všechny milovníky varhanní hudby.

Varhanní koncert

Měsíc květen je pro nás všechny určitě inspirativní. Jednak 
pro májové pobožnosti, ale i kvůli pěknému počasí; čtyři 
měsíce zimy, furt prosinec, jak zpívá Nohavica, konečně 
skončily. A aby byla naše radost ještě větší, pár májových 
oznámení, která se týkají naší farnosti:
Dne 16. května letošního roku se dožil krásného věku 83 
let náš rodák P. Jan Donát Žilinský. Ve stejný den slavívá 
své narozeniny také náš jáhen p. Ludvík Dřímal (tento-
krát s číslem 71). Za obětavou službu kostelníka chceme 
poděkovat dne 26. května (u příležitosti 66. narozenin) 
p. Hynku Tomaštíkovi. Dne 28. května obzvlášť pama-
tujeme na našeho oslavence P. Jaroslava Kašpara (88). 
Konečně dne 30. května oslaví životní jubileum 60 let 
P. František Dobeš z Hošťálkové, kterého také mnozí zná-
te. A abychom nezůstali pouze u mužů, dodatečně při-
pomínáme, že dne 22. března oslavila své 85. narozeniny 
s. Hedvika Duřpeková. Pogratulovat bychom chtěli, rov-
něž dodatečně, všem maminkám naší farnosti (i babičky 
jsou maminkami) k jejich květnovému svátku.
Jménem celé naší farnosti tedy všem oslavencům srdečně 
blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání 
a milostí Ducha svatého.

P. Pavel Stefan, farář 
P. František Urban, kaplan 

Výročí a jubilea


