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I dnes se dějí zázraky

prosil o sílu zvládnout tento úděl. Oba s manželkou jsme
toužili po vlastním dítěti a najednou Bůh staví do našeho
manželství takovou zkoušku. Brzy na to jsme se vydali na
dovolenou do Dánska navštívit sestru Marii Gracii Dvořákovou v klášteře v Sostrupu. Strávili jsme zde krásný týden
a při rozhovorech jsme ji poprosili o modlitbu za nás, abychom dokázali přijmout tento úděl bezdětného páru a aby
naše manželství bylo tímto utrpením posilněno.
Druhý den nám sestra Maria Gracia sdělila, že probírala
naši situaci s představenou kláštera a ta nám vzkazuje, abychom odjeli do Lurd a předložili svoje starosti Panně Marii.
Po návratu z Dánska jsme se přihlásili na první poutní
zájezd a za měsíc již vyrazili směr Francie. Cestou jsme navštívili i La Salletu a mnoho jiných míst. V Lurdech jsme
prožili tři dny, prošli si místo zjevení - jeskyni Massabielle,
Růžencovou baziliku, nádhernou křížovou cestu a v parku
okusili koupele v lázních. V modlitbě jsme Panně Marii
svěřili své starosti a prosili o dar dítěte do naší rodiny.
Je to velmi krásné poutní místo. Mnoho hledajících tam
nalézá odpověď na svoje otázky, mnoho trpících nalézá útěchu a někteří prosící dosáhnou vyslyšení svých modliteb.
Přesně rok po našem odjezdu z tohoto místa se nám narodila dcera. Zázraky se dějí, jenom je potřeba o ně prosit!
pokračování na straně 8

V únoru slavíme svátek Panny Marie Lurdské a u této příležitosti bych se chtěl podělit o svoji zkušenost s poutním
místem v Lurdech. Loni uplynulo již 150 let od zjevení
Panny Marie mladičké vizionářce sv. Bernardetě a od té
doby vyrostlo z malého městečka poutní místo světového
významu. Sám jsem zakusil jeho kouzlo a tímto článkem
bych rád povzbudil k návštěvě Lurd všechny ty, kteří hledají pomoc s uzdravením tělesných či jiných obtíží. Panna
Maria Lurdská je opravdu mocná přímluvkyně!
Mojí inspirací pro pouť do Lurd byla slova Matky Terezy
Brenninkmeijer OCist, představené cisterciáckého kláštera
v Dánsku: „Jeďte do Lurd a svěřte své starosti Panně Marii.“
Byl jsem v té době již pět let ženatý, ale naše manželství
bylo stále bezdětné. Snažil jsem se hledat pomoc u lékařů a navštívil jsem specializovanou kliniku v Praze. Lékař
mi po všech vyšetřeních sdělil, že můj stav je neléčitelný
a vyloučil jakoukoliv možnost mít dítě přirozenou cestou. Jedinou možností je pouze pokus o umělé oplodnění. Odmítl jsem jeho nabídku s tím, že jako katolík mám
morální zábrany pro tento způsob řešení problému. Mou
reakcí byl překvapen, protože se nesetkal s pacientem, který
by v takové situaci jeho nabídku pomoci odmítl.
S velkým zármutkem v srdci jsem se snažil přijmout tuto
skutečnost. Nevyčítal jsem Bohu, proč to dopustil, ale
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ru (agathón) a ctnosti (arété) člověka, nalézal je v božské
a rozumové části jeho samotného, v jeho duši. Podle něho
je tedy dobro specifické „arété“ lidské duše, jej poznat
a dosáhnout je nejpodstatnější úkol člověka. Kdo má vědomost o dobru a zlu, je dobrý a z dobroty jeho duše tryskají
ctnosti (arété) a ostatní dobra pro člověka, také blaženost
(eudaimonia), která spočívá v řádu a v souladu. Kdo nemá
tuto vědomost, jeho jednání je špatné a člověk je chudý.
Duše je místem poznání a pravdy, nositelkou ideje člověka.
Platonova nauka o duši, přepracovaná z orfických mysterií, ji charakterizuje jako: „Každé tělo, kterému se dostává
pohybu z venku, je bezduché, kterému však zevnitř, samému ze sebe, je oduševnělé, protože to je přirozenost duše.
Tato duše je příčinou života. O duši se praví, že je nesmrtelná, neboť život a pohyb je samostatnou esencí duše.“ Podle
Platona je pro lidskou duši důležitá rozumová mohutnost,
kterou člověk uvažuje a řídí tělesné impulsy a má vést ke
ctnostem. Cílem má být hluboká vnitřní jednota člověka,
ale vychází zřejmě ze zkušenosti napětí v člověku. Jednota
vzejde nashromážděním a očištěním všech sil a jejich vyús-

Některé primitivní národy, ale i filozofové Malé Asie a starého Řecka si představovali duši více či méně hmotnou.
I přesto například Démokritos chápal vrchol etiky jako lidskou snahu o správný stav duše, jejímž plodem je vyrovnanost a klid, které se dosahují rozumem, uchováváním míry,
zdrženlivosti ve smyslovém požitku a ceněním duchovních dober. Viděli však člověka i vesmír příliš zúženě bez
posmrtného rozměru. Vedle biblické tradice o dualitě jednoty duše a těla se v antické mimobiblické orfické tradici objevuje dualismus člověka, tedy oddělení duše od těla.
Duše představuje vlastní bytí člověka, které je potřeba
osvobodit od znečištění skrze tělesnost. Tento pohled na
člověka se projevuje zvlášť v učení o stěhování duší. Lidský
duch je nehmotný, poznáváním a činnostmi přesahuje čas
a hmotu.
Díky Pythagorovi a Empedoklovi se tento pohled na člověka, kdy tělo je představeno jako hrob duše či její vězení, stal
vlastní pro řeckou filozofii. Sókrates, když se tázal po dob

těním do „spravedlnosti“. Než podle tohoto filozofa duše
vešla do lidského těla, nahlížela ideje jako vrcholnou pravdu na „onom světě“. Při vstupu do těla na ně zapomněla
a v těle si pak na ni rozum rozpomíná. Všechno poznávání a učení je vzpomínání nebo rozpomínání (anamnésis).
Poněvadž duše poznává ryzí bytí (ideje), je jim podobná
a stejného původu. Jestliže podstatným znakem duše je živost, nemůže přijmout protiklad – smrt. Platon tak chápe
duši jako preexistující i postexistující, tzn. že není vázáná
na počátek i konec lidské existence s tělem a setkání s nejdokonalejším jsoucnem a zření na věčnou Ideu po smrti
je podmíněno mravní očistou duše. V lidském těle je uzavřena a toto tělo (sóma) je pro duši hrobem (sema). Cílem
pozemského života je tedy návrat duše k jejímu prvotnímu
stavu – spojení s jejím původcem, což spočívá v odpovědnosti rozumu. Platon dělí duši na tři díly: rozum, vlastní božskému „prostředí“, a odvaha a žádostivost, náležící
k vnímanému světu. Ty nižší se musí podrobit vyššímu
rozumu, získat ctnosti statečnost a mírnost, aby se rozumová část duše stala ctnostnou v moudrosti. Ke známým
čtyřem kardinálním ctnostem se Platon dostal přidáním
nadřazující ctnosti spravedlnosti. Duše rozumného se zase
vrátí do království čistě duchového, zatímco duše nerozumného se nevznese k ideám a musí vykonat pokání.
Aristoteles později rozděluje duše na vegetativní (jí náleží
výživa), živočišnou (jí náleží vnímání a místní pohyblivost),
rozumovou (jí náleží činnost duchovní). Toto dělení odpovídá skladbě přírody a nazval je duší rostlinnou, duší zvířat
a konečně rozum odpovídající teprve lidské duši. Jako celek
je formálním principem života, a tedy entelechií: „duše
je nutně podstatou přírodního těla, které má v možnosti
život.“ Z duše se tak stává organický princip jako forma
vázáná na svou matérii a s ní také pomíjející. To skutečně
duchovní spočívá v „nous“, který ale není chápán individuálně a osobně, nýbrž jako účast člověka na božském principu, který jej překračuje. Duch zaujímá zvláštní postavení a Aristoteles jej dělí na přijímacího ducha a činného
(tvůrčího) ducha. Ten první zastupuje látku, je v možnosti a přijímá předměty myšlení podle formy. Druhý duch,
zastupující formu – činnost je působícím principem – který
informuje přijímacího ducha a vůbec aktivizuje duchovou
duši. V protikladu k ostatním částem duše není činný duch
závislý na těle, a proto je nesmrtelný. Poněvadž myšlení
však vzniká jen ze spojení s vnímáním, duch po smrti není
žádným individuálním duchem. Zde se Aristoteles odlišuje
od Platóna. Na jedné straně je přísně nedualistická jednota člověka a současně na straně druhé to duchovní je neosobní a není vlastní člověku. Ve své Etice definuje duši ve
svém nejlepším stavu jako činnost, úsilí o blaženost (dobrý
život).
Stoická filozofie zase tvrdí, že duše se skládá z ohně jako
nejlehčího materiálu a oživuje smíchaninu tělo – duše, po
smrti se vše vrací zpět do kosmického ohně. Individualita
člověka tedy nepřesahuje hranici smrti.
Interpret Platónovy filozofie, Plótínos, popisuje tři hypostaze, které jsou přítomné nejen v kosmu, ale i v každém člo-

věku. Jsou to duše, duch a Jedno. Vzestupná cesta člověka
k Bohu je současně cestou k sobě samému, k původu jeho
duše. Duši dále chápe jako jsoucno v prvním smyslu. Je to
forma, která spočívá ve viditelných substancích a již duše
zří. Je příčinou krásy. Tím, že duše zahlédne formu, která se
v krásném jsoucnu plně rozvinula, uvědomuje si sebe sama
a bytostnou hodnotu. Plótínova filozofie „Jedna“ pokládá
duši za příčinu jednoty těla. Je tedy ve vyšším stupni než
samotné tělo, ale i ona je mnohostí vzhledem ke svým rozmanitým mohutnostem, například myšlením, žádostivostí
či vnímáním. Duch je podle tohoto filozofa jsoucnem ve
vlastním smyslu a tento pojem je uváděn v dualitě myslícího
a myšleného. „Jedno“ je však středem veškerého jsoucna, ale
není jsoucnem. Je prazákladem jsoucna, pramenem ducha,
příčinou dobra a kořenem duše. Duše a duch nemohou
být bez Jedna. Zralost ducha skrývá ovoce duše. Říká, že
jako je vyslovené slovo obrazem myšlenky, je duše obrazem
ducha. Protože materie sama o sobě bez formy, vzdálena od
Jednoho je neuspořádaná a ošklivá, při spojení s duší zakaluje její patření na ducha a na to Jedno, od něhož pochází.
Výstup k Jednomu se proto děje procesem očišťování. Popudem je láska (eros) skrze kontemplaci a duše se navrací zpět
k duchu. Nejvyšší osvobození je pak extáze jako bezprostřední ponoření se v uvažování toho Jednoho, prvotního
krásného a prvotně jednomu.
Pokračování příště

o. Petr Klimeš

Slovo
ž ivot a
ú n o r 2 010
„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn;
bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“ (Jan 10,9)
Ježíš se představuje jako ten, kdo plní božské přísliby
a naplňuje očekávání lidu, jehož dějiny jsou zcela poznamenány vlivem nikdy nezrušené smlouvy mezi ním a Bohem.
Obraz dveří se podobá smyslu jiného, Ježíšem užívaného
připodobnění „Já jsem cesta (...). Nikdo nepřichází k Otci
než skrze mne.“ On je tedy skutečnou cestou i dveřmi
vedoucími k Otci, k samému Bohu.
„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn;
bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“
Jaký význam má toto slovo pro náš život? Z dalších četných
pasáží evangelia, které tímto úryvkem z Jana souvisejí, lze
pro nás vyvozovat mnohé důsledky. Vyberme však alespoň
onu pasáž, která hovoří o „těsné bráně“. Vybízí nás, abychom se snažili skrze ni vstoupit do života. Proč právě tento
úryvek? Zdá se nám, že nás nejvíce přibližuje k pravdě, kterou Ježíš o sobě vyslovil. Osvětluje nám, jak jeho slova žít.
Kdy se Ježíš stává dveřmi, dokořán otevřenými k Trojici? Stává se touto nebeskou branou pro nás pro všechny ve chvíli,
kdy se zdá, že se jemu samotnému nebeská brána uzavřela.


v období závěru loňského roku (od října), tak celkově za
rok 2009. Vzhledem k mimořádným příjmům (finanční vypořádání odkázané pozůstalosti po paní Kubešové
z Kladerub, realizovaná účelová dotace z rozpočtu kraje)
bylo možno pokrýt všechny závazky a splatit včas příslušné
pohledávky. S podrobnějším přehledem celoročního hospodaření naší farnosti je možno se seznámit v únorovém
vydání časopisu Života farností.
Ad 2)
O průběhu a vývoji prací na generální opravě varhan podal
zprávu pan B. Kratochvíl. Celkem bylo dosud (od započetí
opravy do konce roku 2009) zaplaceno za provedené práce
již 1 496 000 Kč. Hlavní dodavatel pan Roháč zaslal fotografické snímky nového hracího stolu, který bude moci být
instalován po rozhodnutí o stavu (a případné úpravě) podlahy na kůru. Vzhledem k tomu, že nový hrací stůl je téměř
o 50% lehčí než stůl původní, nebude patrně nutno prověřovat statiku nosné konstrukce kůru. Pro úplné dokončení
generální opravy se předpokládá potřeba asi 1 000 000 Kč;
pokud se podaří získat také v roce 2010 dotaci z krajského úřadu (podání žádosti přislíbil p. Denk), bude s velkou
pravděpodobností - za štědré podpory všech dárců ve farnosti - možno již do konce roku celou akci završit.
Ad 3)
Paní ředitelka Charity Z. Odstrčilová informovala radu
o dění v organizaci:
- nejčerstvější zprávou je úspěšně provedená Tříkrálová
sbírka, která se konala dne 9. ledna a které se přes nepříznivé počasí zúčastnil rekordní počet skupinek koledníků
- prakticky všichni koledníci se setkávají již jen s pozitivním ohlasem a přijetím ze strany obyvatelů domácností,
jejichž dveře se jim otevírají
- výtěžek Tříkrálové sbírky v obvodu města Valašské
Meziříčí a jednotlivých obcích je zveřejněn podrobněji
v informacích rubriky Charity VM
- celoroční hospodaření Charity VM jako neziskové organizace za období roku 2009 skončilo s kladným výsledkem.
Ad 4)
S novými informacemi o škole Salvátor seznámil radu její
ředitel Hynek Mikušek :
29. ledna 2010 se uskuteční obdobně jako na dalších
základních školách zápis dětí do první třídy – odhadovaným předpokladem je naplnění této budoucí třídy cca 16
dětmi.
Přes nízké venkovní teploty je v prostorách pro vyučování
přijatelná teplota – vzhledem k umístění školy v podkrovní
části budovy a vyšší sněhové pokrývce na střeše. Při celoročním zúčtování nákladů na energie vychází najevo, že
škola má v porovnání s ostatními základními školami nejnižší spotřebu energií na otápění svých prostor.
Ve všech třídách školy se postupně provádějí úpravy (resp.
nákup) nábytku pro žáky tak, aby byl v reálně dosažitelné
době v celé škole splněn požadavek vyhovujících výškově
stavitelných stolků (lavic) a odpovídajících židliček.

Ježíš opuštěný je branou, díky níž dochází k dokonalému
propojení mezi Bohem a lidstvem. Tím, že se stal ničím,
sjednocuje děti s Otcem. Je prázdnotou (tak jako musí být
prázdný prostor brány), skrze kterou člověk přichází do
kontaktu s Bohem a Bůh s člověkem.
On je tedy zároveň onou těsnou branou i branou otevřenou
dokořán. A to můžeme zakusit.
„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn;
bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“
Ježíš se pro nás ve své opuštěnosti stal průvodcem k Otci.
On vykonal svou část. Aby každý z nás mohl využít odtud
pramenící hojnost milostí, je potřebné, aby vykonal svou
malou část, přistoupil k této těsné bráně a prošel jí na druhou stranu. Jak?
Když nás překvapí zklamání, jsme něčím otřeseni či zaskočeni nečekaným neštěstím nebo nepochopitelnou nemocí,
můžeme si pokaždé připomenout Ježíšovu bolest. On sám
na sobě zakoušel všechny tyto a tisíce dalších zkoušek.
Ano, on je přítomný ve všem, co je bolestné. Každá naše
bolest nese jedno z jeho jmen. Pokusme se tedy rozpoznávat
Ježíše ve všech úzkostech, v úskalích života, v každé temnotě, v tom, co tragického potkalo nás nebo druhé, v každém
utrpení lidí okolo nás.
Vždyť on si je všechna přivlastnil, a proto je v nich přítomen. Stačí mu s vírou říci: „Ty jsi, Pane, mé jediné dobro“,
a potom udělat něco konkrétního pro ulehčení „jeho“ utrpení v chudých a nešťastných lidech. Budeme tak překračovat práh oné brány a nacházet za ní dříve nepoznanou
radost a novou plnost života.
Chiara Lubichová

Ze zasedání pastorační a ekonomické rady
f ar nos ti Valašské Meziř í čí

Datum konání: 11. ledna 2010
Přítomni: O. Pavel Stefan, Skýpala M., Denk L., Masaříková M., Štěpančíková M., Lev R., Vančura H., Žilinský
V., Mikušek J., Kratochvíl B., Dřímal V.
Omluveni: Mohelník J., Hlavica E., Štefková E., Cahová L.
Host: Hynek Mikušek

Program:
1. Přehled hospodaření farnosti
2. Informace o stavu opravy varhan
3. Zpráva o činnosti Charity VM
4. Základní škola Salvátor
5. Různé
Ad 1)
Paní Masaříková M. seznámila členy rady s jednotlivými položkami a výsledky hospodaření farnosti – a to jak


takto dobrovolně, v jednotě s trpícími dětmi, prosily o vaši
štědrost.
Věřím, že i mnozí z vás, kteří přicházíte na nedělní večerní
mši, byste chtěli tuto akci podpořit. Je mi líto, ale přestože je vždy připravena skupinka dětí ochotných prodávat
i večer, málokterý rok balíčky na večer vystačí. Dopoledne
je o ně velký zájem a ještě jich pochybí. Děti budou na
večer připraveny i letos. Ale budou-li i balíčky, uvidíme.
Děkuji vám všem, kteří se již teď ve svém srdci chystáte
nám pomoci. Těším se na setkání s vámi při službě trpící
církvi 13. nebo 14. března 2010.
Za koordinátory misijního díla ZŠ Salvátor
Karolína Kramolišová

Ad 5)
- P. Stefan vyslovil spolu s p. ředitelkou Charity pozvání pro všechny členy rady k účasti na děkanátním setkání
představitelů Arcidiecézní Charity Olomouc s radami jednotlivých farností. Setkání se uskuteční 3. února v místě
a čase, které budou upřesněny ve zvacím dopise.
- Zároveň informoval stávající pastorační a ekonomickou
radu o vypršení doby volebního období a zániku mandátu
jejich členů; požádal současně členy, aby byli k dispozici až
do termínu, v němž bude vytvořena a zahájí své fungování
rada nová.
Ve Valašském Meziříčí dne 17. 1. 2010
Zapsal : V. Dřímal, sekretář.

Podrobnější informace o Papežských misijních dílech dětí
vyjdou v rámci doby postní v příštím čísle ŽF.

ZŠ Salvátor

Pastorační příprava na rok 2013

• Dne 29. ledna2010 se i na naší škole uskutečnil zápis
budoucích prvňáčků. Paní učitelky Bezděková a Vránová
si za pomocí starších žáků a našich šikovných asistentek
připravily pro děti pohádkově barevnou cestu. Děti za
doprovodu pohádkových bytostí poznávaly geometrické
tvary, počítaly, skládaly a hrály si. K zápisu se dostavilo
celkem 27 dětí, což nás všechny velmi potěšilo a jsme
rádi, že rodiče mají v naši školu důvěru. Věříme, že se se
všemi v září shledáme. Už se na vás těšíme, prvňáčci!
Fotografie ze zápisu najdete na www.zs-salvator.cz
Lenka Adámková

Česká biskupská konference zahajuje pastorační přípravu
na rok 2013 a vyhlašuje ji společným pastýřským listem,
který se bude číst na první neděli postní.
Vycházíme
– z pastoračního programu ČBK v rámci přípravy na 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
– z potřeby obnovy křesťanského života z Božího slova a ze
svátostí
– z papežské výzvy k pořádání eucharistického kongresu
Nenarušíme
– případný papežův program pro jednotlivé roky, který
neznáme, ale musíme jej předpokládat
– homiletický program ČBK na šest let zahájený od adventu 2007, který má skončit v závěru liturgického roku 2013
– plánovanou duchovní obnovu Božím slovem pro kněze
i lid
– nepřetížíme zaběhlou pastorační práci farností a nenarušíme pastorační programy jednotlivých diecézí
– zůstane prostor pro jubileum svaté Anežky

Misijní koláč 2010
pomoc trpícím dětem

Bratři a sestry,
všichni dobře víme, že je mnoho míst naší planety i naší
vlastní země, kde lidé z různých příčin trpí a neobejdou se
bez pomoci „otevřených srdcí“. O podporu stále žádá široká škála nadací, fondů, humanitárních organizací, konají
se sbírky, prodávají drobné předměty, časopisy… Komu
z nich otevřít své srdce?
Základní škola Salvátor se i v letošním roce opět snaží svou
„troškou do mlýna“ podpořit Papežské misijní dílo dětí.
Protože „Děti dětem“ – jedna z myšlenek tohoto díla, je
nám blízká. Prodej „Misijního koláče“ je formou této naší
snahy.
Věřím, že letos, ještě více než loni, sami žáci církevní školy
spolu se svými učiteli „napečou“ a vloží tak své úsilí i do
samotné výroby různých dobrot k prodeji. Ale zároveň
opět velmi prosíme o vaši pomoc. Víme, že bez ní „vykonáme málo“.
Dá-li Pán, budou 13. března 2010 od 15 do 16 hodin čekat
dole v učebně na faře ochotné ruce dětí, aby mohly vámi
donesené dobroty zabalit do balíčků.
A v neděli 14. března 2010 budou po každé dopolední mši
svaté u vchodů před farním kostelem stát děti s balíčky, aby

Program pastorační přípravy
Přípravný rok: Boží slovo
1. rok – 2011 – křest
2. rok – 2012 – biřmování
3. rok – 2013 – eucharistie
Připravit
Pro každý rok věnovaný jedné z iniciačních svátostí tři
katecheze a materiál pro jednodenní duchovní obnovu
a novénu.
Doporučené období nebude celoroční, ale intenzivnější období 1. roku bude doba postní a vyvrcholí obnovou
křestního slibu o Velikonocích.
V 2. roce bude soustředěna pozornost na svátost biřmování
v době velikonoční a vyvrcholí obnovou biřmování o Letnicích.


V 3. roce zaměřeném na eucharistii bude vrchol kolem svátku Těla a Krve Páně spojený s eucharistickým kongresem
majícím více fází: farnost, diecéze, národní.
Zpracování
Vyžaduje jak katecheticko-vzdělávací část, tak liturgické
slavení, výchovné aspekty zvláště v rodinách, ale i pomoc
v sebevýchově, aby Boží slovo přijaté do života spolu se
svátostnou milostí neslo konkrétní plody v těch, kteří se
znovuzrodili a jsou novým stvořením, budovalo společenství svatých a bylo přínosem pro současnou společnost jako
kvas.
Ctnosti
K životu křesťana patří ctnosti, které ho charakterizují, které jsou plodem lidské spolupráce s Boží milostí. O milost
můžeme prosit, lidské spolupráci se musíme učit.
2010: umět se ztišit a slyšet, slyšené přijmout – to nazývá
sv. Benedikt poslušností.
2011: odvaha patřit Kristu, křesťanská identita, statečnost
a věrnost.
2012: zodpovědnost dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost.
2013: vděčnost nejen lidem, umět vidět Boží dary, radovat
se z nich, děkovat a chválit, na Boží dar odpovědět darováním sebe – obětí.

V různých rovinách
Budou vyzvány všechny skupiny, které připravují pastorační či katechetické materiály na jednotlivé roky, aby svůj
program přizpůsobily tomuto programu (školní katecheze,
mládež, manželská setkání, senioři, církevní školy, Charity…).
Rovněž církevní sdělovací prostředky zařadí tato témata,
ale i v širším kontextu, například svátosti v umění…
Pozvány budou teologické fakulty a křesťanské akademie
k zaměření se na daná témata z různých odborných pohledů. Diecéze si vymění zkušenosti a zaměří se na zkvalitnění
přípravy k iniciačním svátostem ve farnostech.
29. ledna 2010 pořádala Charita Valašské
Meziříčí přednášku P. Petra Prokopa Siostrzonka OSB na téma Spiritualita všedního
dne. Akce proběhla ve spolupráci s Kulturním zařízením města Valašské Meziříčí, které naší organizaci bezplatně zapůjčilo své
prostory. Výtěžek dobrovolného vstupného činil 9 940 Kč.
Všem za podporu projektu Adopce na dálku děkujeme!
Rozhovor s P. Prokopem vyjde v příštím čísle ŽF.
Petr Liška



PODROBNÉ VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010
23. Aneta Hilšerová
4 838 Kč
24. Veronika Jedelská	3 524 Kč
25. Anna Adámková
4 949 Kč
26. Lenka Husáková
4 926 Kč
27. Jiří Lev
6 504 Kč
28. Ludmila Žnivová	13 875 Kč
29. Marek Kotrady
4 202 Kč
30. Anna Husáková
4 189 Kč
31. Alois Žilinský
5 255 Kč
32. Iva Malušková	3 086 Kč
33. Karolína Kramolišová 4 188 Kč
34. Lukáš Pavlůsek
4 436 Kč
35. Marek Janča	3 955 Kč
36. Roman Král
7 765 Kč
37. Jakub Odstrčil
6 214 Kč
38. Jana Mikušková	11 151 Kč
39. Pavel Kutálek
6 634 Kč
40. Zdena Krupičková
7 201 Kč
41. Radim Pospíšil
7 490 Kč
42. Martin Basel
4 506 Kč
43. Jaroslav Kořistka	3 100 Kč
44. Jan Gilar
4 324 Kč
45. Darina Gilarová	3 402 Kč

46. Pavel Stefan
5 673 Kč
47. Anna Pavelková
5 136 Kč
48. Marie Kramolišová	3 041 Kč
49. Kateřina Skýpalová
7 521 Kč
50. Hana Benčáková	1 792 Kč
51. Klára Odstrčilová	1 985 Kč
52. Václav Chládek
4 902 Kč
53. Stanislav Trusina	3 521 Kč
54. Kryštof Mikušek
5 371 Kč
55. Věra Hofmanová	3 785 Kč
56. Helena Skýpalová
4 744 Kč
57. Jiří Kuběja
5 029 Kč
58. Radek Chovanec
7 752 Kč
59. Martin Bártek	3 238 Kč
60. Michal Perutka
7 971 Kč
61. Monika Hilšerová	3 706 Kč
62. Ludmila Baruchová	11 862 Kč
64. Ladislav Haiker	3 372 Kč
65. Marie Chudá
4 816 Kč
66. Kateřina Petrlová
8 355 Kč
67. Petr Palát
5 194 Kč
68. Zdislava Odstrčilová	3 452 Kč

Kelč a místní části
4. Lucie Hegarová	3 380 Kč
1. Terezie Hlavicová	2 242 Kč 5. Marcela Bučková
670 Kč
2. Tomáš Perutka
7 082 Kč 6. Ludmila Čaputová	2 500 Kč
3. Aneta Pitrunová	2 593 Kč 7. Marie Skýpalová	3 678 Kč
4. Martin Janda
7 874 Kč 8. Ivana Topičová	3 170 Kč
5. Jiří Hlavica	3 983 Kč 9. Milada Podzemná	1 590 Kč
6. Filip Mede
7 302 Kč 10. Zdeňka Holíková	2 248 Kč
11. Radomíra Čaputová
7 031 Kč
7. Marie Kettnerová - Babice
7 620 Kč 12. Jaromír Remeš	3 050 Kč
8. Zuzana Valuchová	3 507 Kč 13. Jitka Valášková	3 295 Kč
9. Kamila Jiříčková	2 547 Kč 14. Milan Kološ	1 275 Kč
5 754 Kč
10. Dorota Hlavicová	3 656 Kč 15. Radomíra Petrů
16. Eva Krutílková	1 350 Kč
11. Markéta Pastrnková - Babice
5 442 Kč 17. D. Hasalíková	2 570 Kč
12. Klára Pastrnková	3 773 Kč 18. Helena Večeřová	3 556 Kč
13. Marcela Plesníková - Komárovice 19. Ludmila Holeňová	3 190 Kč
5 264 Kč 20. Olga Jiříčková	2 350 Kč
Kladeruby
Loučka
1. Lucie Škařupová
5 821 Kč 1. Jarmila Čajanová
4 749 Kč
2. Anna Kopřivová
6 620 Kč 2. Marie Kundrátová	3 748 Kč
Kunovice
3. Karolína Kundrátová
5 410 Kč
1. Iveta Fabíková	2 140 Kč 4. Zuzana Koblihová
5 248 Kč
2. Jitka Martinková
4760 Kč Podolí
3. Alena Hrušková
4 560 Kč 1. Irena Kundrátová
4 627 Kč
4. Anna Hrušková
6 292 Kč Police
5. Zdeňka Černochová
4 710 Kč 1. Miroslav Kašík	2 803 Kč
Lešná a okolí
2. Marie Černochová
4 230 Kč
1. Zdenka Pavelková	3 690 Kč 3. Antonie Foltýnková	3 034 Kč
2. Ludmila Davidová	3 624 Kč 4. Věra Gardiánová	3 414 Kč
3. Stanislav Kovařčík	2 281 Kč

Branky
1. Pavla Sedláčková
5 057 Kč
2. Markéta Marková
4 452 Kč
3. Jana Kučná
4 443 Kč
4. Milena Včelaříková
4 174 Kč
Choryně
1. Lucie Černochová	3 200 Kč
2. Vladimír Grygařík
4 617 Kč
3. Petr Sedlář	3 195 Kč
4. Jan Rimbala	3 786 Kč

Valašské Meziříčí
1. Pavla Palátová
4 868 Kč
2. Jaroslav Pavela	3 050 Kč
3. Jan Baričiak	13 866 Kč
4. Rostislav Skýpala
6 797 Kč
5. Renáta Pernická
4 365 Kč
6. Alena Vráželová	14 292 Kč
7. Ludmila Mařicová
8 509 Kč
8. Josef Vojtášek
4 030 Kč
9. Eva Fojtíková
9 619 Kč
10. Irena Ševčíková
5 475 Kč
11. Karel Zavičák
5 957 Kč
12. Anna Žilinská
6 040 Kč
13. Nikol Facová	3 343 Kč
14. Alois Folvarčný
6 864 Kč
15. Tereza Lipová
5 188 Kč
16. Michal Tureček
4 266 Kč
17. Jana Hadašová
4 407 Kč
18. Barbora Denková
9 486Kč
19. Zdena Perutková
7 182 Kč
20. Eva Maixnerová	3 855 Kč
21. Marie Bajarová	2 765 Kč
22. Marie Černochová
5 527 Kč



Charita Valašské Meziříčí srdečně děkuje všem, kteří finančně přispěli do kasiček
tříkrálových koledníků. Letos jsme společně
do kasiček na území Charity Valašské Meziříčí vybrali 607 651 Kč. Je to o 41 516 Kč více
než v minulém roce. Ve Valašském Meziříčí
bylo vybráno 381 663 Kč. Je to o 24 293 Kč
více než v minulém roce. Euromince jsme
proměnili za 244 Kč a zaslali rovněž na hlavní tříkrálový účet.
Budeme smysluplně podporovat a pomáhat
rodinám a lidem v nouzi, dále rozvineme
charitní dílo na Ukrajině, ve spolupráci
s armádou ČR podpoříme také obnovu provincie Logar v Afghánistánu a prostředky
také poputují do dalších etap rekonstrukcí
našich zařízení - Azylového domu pro matky s dětmi a Denního centra pro lidi bez
přístřeší.

Petr Liška

Přehled hospodaření za rok 2009
Farnost

Lešná

Nájemné
Sbírky
Dary fyzických a právnických osob

Valašské Meziříčí

172,00 Kč

13 559,00 Kč

230 231,00 Kč

2 031 630,00 Kč

5 000,00 Kč

212 500,00 Kč

29,97 Kč

199,22 Kč

Příspěvek obecní - MěÚ Valašské Meziříčí

Úroky z vedení běžného účtu

0,00 Kč

450 000,00 Kč

Příspěvek z kraje

0,00 Kč

300 000,00 Kč

Příspěvek z Ministerstva kultury

0,00 Kč

0,00 Kč

Ostatní příjmy

0,00 Kč

178 607,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2008
Příjmy celkem
Bohoslužebné výdaje
Režijní výdaje

1)

Opravy památek
Opravy ostatní

2)

3)

Odeslané sbírky

4)

Dary a charitativní výdaje

5)

Daň z nemovitostí
Nákup dlouhodobého majetku
Ostatní výdaje

71 360,37 Kč

483 798,50 Kč

306 793,34 Kč

3 670 293,72 Kč

12 185,00 Kč

108 059,00 Kč

55 309,00 Kč

760 313,19 Kč

13 300,00 Kč

1 174 616,00 Kč

6 754,00 Kč

137 763,00 Kč

50 121,00 Kč

543 691,00 Kč

1 549,00 Kč

177 705,07 Kč

110,00 Kč

5 828,00 Kč

0,00 Kč

14 636,00 Kč

6)

32 708,00 Kč

255 164,00 Kč

Výdaje celkem

172 036,00 Kč

3 177 775,26 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů

134 757,34 Kč

492 518,46 Kč

7)

1) Např. Lešná - elektrika kostel, nájem kanceláře, vodné,
plyn, ostraha kostela, spořitelní a poštovní poplatky,
drobné režijní výdaje
Valašské Meziříčí - elektrická energie, plyn, telefon,
vodné, stočné, poplatky za komunální odpad, ostraha
kostela, tisk Života farností, misijní a liturgické texty,
poštovní a spořitelní poplatky, kancelářské potřeby,
čistící a úklidové prostředky, nájem za nástěnku ČD
2) Lešná - oprava vstupu na oratoř, restaurátorský průzkum
omítek kaple
Valašské Meziříčí - generální oprava varhan - 2. etapa,
číselníky k varhanům, elektropráce v kostele, stříška
nad vchodem do kostela
3) Lešná - otryskání brány, oprava EZS
Valašské Meziříčí - oprava EZS, měřící transformátory,
malířské a natěračské materiály, schody – kaple Juřinka,
výměna 3 ks plynových topidel na faře, oprava
elektrického zvonění, oprava kněžských hrobů, drobné
opravy na faře
4) Svatopetrský haléř, Svatá Země, bohoslovci, církevní
školství, misie, Arcidiecézní charita, TV Noe,

návštěva papeže, na potřeby diecéze: Lešná 11 100 Kč
Valašské Meziříčí 142 900 Kč
5) Lešná - na Bible pro africké země
Valašské Meziříčí - sbírka pro Citadelu, dar - sbírka na
povodně v Hodslavicích, dar - sbírka na bible pro africké
země, knihy pro ZŠ Salvátor a Charitu
6) Sprchový kout do sociálního zázemí
7) Např. Lešná - odměny pro děti, autobus - na filmové
představení V. M., na koncert, katechetické pomůcky,
televizor + DVD přehrávač do farní kanceláře, pohoštění
dětí - roráty
Valašské Meziříčí - pastorační a katechetické pomůcky,
liturgické knihy, učebnice do náboženství, odměny pro
děti (adventní soutěž, obrázky pro děti), pozůstalost po
paní Kubešové - odhad, pohřeb, notář; nájem hrobového
místa - kněží, výsadba hrobů kněží, pohoštění při primici,
doprava skautů – ministrantů na tábor, upomínky na
křest, dřevěný vyřezávaný svatostánek k Božímu hrobu,
vysavač do kostela a na faru, pokládka koberce v kostele,
knihy do farní knihovny

Úkony duchovní správy za rok 2009
Úkony / Farnost
Křty
Sňatky
Pohřby do země
Pohřby – kremace

Lešná
16
0
9
2



Valašské Meziříčí
94
15
55
49

I dnes se dějí zázraky
pokračování ze strany 1
Ve svém okolí vidím, že podobný problém s neplodností
musí řešit stále více mladých párů. Ale většinou hledají nejdříve pomoc u lékařů a až selžou všechny pokusy
a možnosti, teprve pak se pokusí vyprosit si zázrak. Nedokáží akceptovat učení církve v otázce umělého oplodnění,
považují to za záležitost soukromé volby a naopak církvi
vyčítají neschopnost přizpůsobit se lékařskému pokroku.
Ale já jsem zakusil, že učení církve je správné a nabízí i jiné
alternativy. Byl jsem přinucen hledat Boží vůli a ptát se,
co ode mne Bůh očekává. Poznal jsem, že Bůh neopouští
ty, kdo v něho věří. A Panna Maria Lurdská je mocná přímluvkyně, proto neváhejte svěřit jí své starosti. Odvahu!
Jiří Lev

Zemřel fr. Rosarius Antonín Hýža OP
Dne 10. února 2010 zemřel P. Antonín Hýža. Narodil se
21. října 1924 v Brankách nedaleko Valašského Meziříčí,
studoval na zdejším gymnáziu, ve válce byl totálně nasazený ve Zbrojovce Vsetín. Po válce nastoupil do semináře v Olomouci, kde studoval až do jeho do zrušení v roce
1950. Ve studiu pokračoval v podzemní církvi až do roku
1962, kdy byl zatčen a uvězněn až do roku 1964. V roce
1963 byl ve vězení ve Valdicích tajně vysvěcen na kněze.
Působil v Plzni a 18. ledna 2010 složil slavnou profesi do
rukou provinciála P. Benedikta Tomáše Mohelníka OP
z naší farnosti a přijal řeholní jméno Rosarius. Vyprošujme
mu skrze naše modlitby věčný odpočinek v nebi.
V některém z příštích čísel ŽF (jak doufáme), přineseme rozhovor se (staro)novým otcem provinciálem, neboť
P. Benedikt Mohelník jím byl opětovně zvolen.

Křest přijali
Valašské Meziříčí
Nikola Peterková

Lešná

Elena Ludmila Švancarová

Na konec své pozemské cesty došli
Valašské Meziříčí
Sylva Mizerová *30. 12. 1944 †12. 1. 2010, Zašovská 732
Lubomír Dempír, *11. 6. 1924 †5. 1. 2010, Švabinského 663
Milada Cabáková *19. 1. 1944 †17. 1. 2010, Krhová 112
Jaroslav Tvrdý *25. 10. 1932 †25. 1. 2010, Poličná 210
Rudolf Kolář *15. 8. 1950 †26. 1. 2010, Poličná 421
Krasimír Stoev *3. 11. 1954 † 27. 1. 2010, Schlatauerova 542

Lešná
Marie Kovařčíková *18. 11. 1927 †10. 1. 2010, Perná 73

CHAVERUT

měsíc valašsko-židovského přátelství
V březnu se uskuteční již šestý ročník pásma různorodých
programů, jejichž společným jmenovatelem je přispívat
k porozumění a smíření mezi židovskou a křesťanskou
komunitou, vyjádřit pokání z křesťanského antisemitismu
a také aktivně působit proti rozmáhajícím se projevům
rasistické nesnášenlivosti a předsudků.
Celá akce se koná na Valašsku, v kraji silné náboženské
tradice, která je zde dodnes živější než na mnoha jiných
místech republiky. Hlavním centrem je Valašské Meziříčí,
ale letos se některé aktivity rozšíří také do nedalekého Vsetína. Organizátorem celého pásma je ICEJ prostřednictvím
svých valašských zástupců Jindřicha Kimlera a Radomíra
Hubálka a Městský úřad Valašské Meziříčí reprezentovaný místostarostkou Dagmar Lacinovou. Rovněž dřívější zástupce Bohdan Mikušek poskytuje nadále aktivní
pomoc.
Stručný přehled programu:
7. března – pořad ke 160. výročí narození TGM za účasti izraelského velvyslance Jaakova Levyho. Program začne
v 16 hodin v divadelní kavárně vernisáží výstavy: „Židé
v boji a odboji“, poté pokračuje od 17 hodin ve velkém sále
Žerotínského zámku. O pohledu na TGM z izraelské perspektivy promluví izraelský velvyslanec, zatímco o působení prvního presidenta ještě jako poslance vídeňského Říšského Sněmu zvoleného za valašská města bude informovat
dr. J. Kramář. Uslyšíme také strhující příběh tří židovských
chlapců, kteří v době holocaustu ve Valašském Meziříčí
utekli z transportu: všichni přežili a dva z nich žijí dosud.
Ve dnech 13. – 14. března uvítáme hosta z Izraele. Tiskový mluvčí ICEJ Doron Schneider bude hlavním řečníkem
křesťanského víkendu, který připravujeme ve spolupráci
s místními církvemi.
V neděli 14. března mimo jiné ve Valašském Meziříčí od
16 hodin v zámku Kinských promluví na téma: Současná
situace na Blízkém východě z duchovní perspektivy.
V rámci měsíce Chaverut bude pro školy promítán v pondělí dopoledne 22. března film Fedora Gála „Malá velká
cesta“, který v 19 hodin shlédne veřejnost v M-klubu na
Zámku Žerotínů.

Pr os b a o p omoc
Maminka se dvěma dětmi v tíživé životní situaci hledá
bydlení. Prosím, pomůžete mi?
Kontaktní telefon: 732 762 264
Archivní čísla Života farností od samotného počátku,
tedy od roku 1993, je možné nalézt na adrese:
ftp://box.abidesign.cz
Více viz internetové stránky Života farností.
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