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Kde hledáš světlo?
Začíná doba postní a před našima očima bude Kristův kříž – je-
diné světlo. Připomeňme si, co o kříži říká svatý Ondřej Krétský, 
biskup: „Slavíme svátek kříže, který zahnal naše temnoty a vrá-
til nám světlo. Slavíme svátek kříže a spolu s Ukřižovaným se 
nám dostává povýšení, takže pod námi zůstává země s našimi 
hříchy a získáváme nebe. Tolik toho má v moci kříž, a kdo má 
kříž, má poklad. A právem jsem nazval pokladem to, co je ze 
všech dobrých věcí vskutku a vpravdě nejkrásnější, neboť v kří-
ži a skrze něj byla obnovena naše spása, na něm veškerá naše 
spása spočívá. Nuže, veliký a vzácný je kříž. Je veliký, protože 
veliké je množství dobra, které způsobil, tím větší, čím více dob-
ra přísluší Kristovým divům a jeho utrpení; a je vzácný, protože 
je znamením umučení Božího Syna, i znamením jeho vítězství; 
je znamením smrti, kterou na sebe na kříži za nás dobrovolně 

vzal a znamením vítězství, neboť jím byl sražen ďábel a přemo-
žena smrt, brány pekelné byly vyvráceny a celému světu byla 
přinesena spása.“ (čtení na svátek Povýšení svatého kříže)
V knížce Následování Krista v kapitole O královské cestě svaté-
ho kříže můžeme mj. číst: „V kříži je spása, v kříži život, v kříži 
ochrana proti nepřátelům. V kříži je zdroj nebeské slasti, v kří-
ži posila mysli, v kříži duchovní radost. V kříži je souhrn všech 
ctností, v kříži dokonalá svatost. A není spásy duše ani naděje 
na věčný život mimo kříž… Není jiné cesty k životu a k pravé-
mu vnitřnímu pokoji než cesta svatého kříže. Kráčej kudy chceš, 
hledej cokoli chceš a nenajdeš vznešenější a bezpečnější ces-
ty na této zemi, než cestu svatého kříže… Poneseš-li svůj kříž 
ochotně, sám tě ponese.“ (Následování Krista, kniha II. kap. 12.)

-Vybral o. Pavel-
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Slyšte Slovo a zpívejte píseň

Fotka na titulní straně
Od 5. do 10. února jsem pobýval na Velehradě. Při této příleži-
tosti jsem navštívil i místní hřbitov. Jsou na něm pohřbeny vý-
znamné osobnosti. Mimo jiné Prof. Cinek (životopisec Stojanův), 
Mons. Šrámek (zakladatel Lidové strany a Orla), jezuita Jan Pav-
lík a další. Na hřbitově jsem vyfotil i tento kříž. Nejdříve mi tam 
moc vadila ta lampa. Teď se mi to ale líbí. Daleko lépe se k tomu 
hodí nadpis „Kde hledáš světlo?“

-o. Pavel-

Tak se jmenuje nová kniha Petra Piťhy, kněze a bývalého minist-
ra kultury, která popisuje život svatých Cyrila a Metoděje a pří-
běh Velehradu. Kniha je napsána pro děti. Jsou v ní krásné ob-
rázky malířky Kláry Folvarské, které učí děti pozorovat, vnímat 
a přemýšlet. Kniha byla napsána k blížícímu se jubileu přícho-
du svatých věrozvěstů (1150 let v roce 2013). Kniha může být 
také velmi užitečná pro dospělé. Vždyť kdo z nás může říct, že 
zná životní osudy svatých Cyrila a Metoděje. Kniha stojí 240 Kč, 
a aby její cena nemusela být navýšena o další částku, je dis-
tribuována přímo zájemcům z řad farností, kněží a katechetů. 
V kostele ve Valašském Meziříčí bude k dispozici na stolku vedle 
kancionálů. Peníze vhazujte do pokladničky u novin. Do Lešné 
přivezu knihy, pokud někdo projeví zájem a objedná si ji v sa-
kristii. Do některých rodin se kniha dostane skrze děti, někde 
si ji koupí babička a vnoučatům po přečtení půjčí nebo daruje. 
Na konci školního roku by mohla proběhnout mezi dětmi v růz-
ných kategoriích soutěž znalostí této knihy. Pokud už na stolku 
knihy nebudou, bude to pro mne signál, abych objednal další.

Pro zajímavost se podívejte na některé obrázky:

„Vždyť prvé písmeno už je napsá-
no. Ať slovanské a vypadá jako 
znamení kříže. Ať je takto po-
žehnáno samo písmo a všechna 
písemnost, která jím v budoucnu 
bude sepsána.“

„Nehněvej se, arcibiskupe, že se od-
vážím ti připomenout tvého svaté-
ho bratra Cyrila. Neužij jiné moci 
než slovo Boží.“

Dohodli se, že každý den každý z nich 
přeloží jistý počet stran a společně je 
projdou.

-o. Pavel-

se uskuteční od 15. do 23. 
října 2012. Odlet v pondě-
lí večer z Prahy. Návrat v 
úterý večer rovněž do Pra-
hy. Cena 22 500,- Kč. Zú-
častní se někteří biřmo-
vanci, kteří doufají, že jim 
příbuzní a známí místo 
dárků přispějí finanč-
ně na tuto pouť. Cestu 
ve spolupráci se mnou při-
pravuje cestovní kancelář 
Miklastour. Přihlaste se co 
nejdříve. Včas oznámím, 
kdy bude potřebné zapla-
tit první zálohu.

-o. Pavel-

Pouť do Svaté země

Benedikt XVI. se v 
pátek 20. ledna 2012 
setkal v aule Pavla VI. 
se sedmi tisíci členy 
Neokatechumenátní 
cesty, a to u příleži-
tosti poslední etapy 
schvalovacího řízení 
(schválení liturgie) 
konstitucí tohoto 

laického katolického hnutí.
Schvalovací proces trval 15 let pod vedením Kongregace pro 
nauku víry a Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V roce 2008 
byla nejprve schválena konečná verze Statut a roku 2011 nauka 
obsažená v třinácti dílech Katechetického direktoria Neokate-
chumenátní cesty.

Vyvrcholením audience bylo poslání misijních skupin ad gentes 
do 17 míst světa. Skupiny jsou tvořeny vždy jedním knězem 

Papež schválil
Neokatechumenátní cestu
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Volby do Pastorační rady
proběhnou ve farnosti Valašské Meziříčí v sobotu 3. března v 
kostele v Krásně a v neděli 4. března ve farním kostele při každé 
mši svaté. V Lešné v neděli 11. března.
Ustanovuji tříčlennou komisi, která spočítá a zveřejní výsledky.

Valašské Meziříčí:  Lešná: 
Václav Dřímal   Jaromír Zavadil 
Jaromír Mikušek   Radka Čaputová
Josef Krupička   Zdeňka Holíková

Zároveň prosím všechny instituce a hnutí ve farnosti (Salvátor, 
Charita, Fokoláre, Fatimský apoštolát, Komunita Blahoslavenství, 
Modlitby matek), aby do 29. února jmenovaly do Pastorační 
rady svého zástupce, který se již na volebních lístcích neobjeví.

NÁVRH KANDIDÁTŮ DO PASTORAČNÍ RADY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Jaromír Mikušek   Václav Dřímal
Ladislav Denk   Vít Žilinský
Richard Lev   Bohumír Kratochvíl
Miloš Skýpala   Jana Weselá
Zuzana Heikerová  Petr Vrána
Marie Štěpančíková  Eliška Štefková
Hynek Vančura   Tereza Ševčíková
Jiří Lev    Radek Petr
Markéta Dřímalová  Michal Perutka
Jaroslav Bača

NÁVRH KANDIDÁTŮ DO PASTORAČNÍ RADY LEŠNÁ

Jaromír Zavadil   Alena Kološová
Antonín Man   Ivana Topičová
Zdeňka Holíková   Marta Žočková
Václav Remeš   Jaromír Remeš
Lubomír Čaputa   Radomíra Čaputová
Pavel Skýpala   František Šobora
Petr Hegar   Petr Jiříček
Stanislav Holík

a dvěma či třemi početnými rodinami. V brzké době se vydají 
evangelizovat do Francie, Slovinska, Bosny, Estonska, Rakouska, 
Velká Británie, Ukrajiny, USA, Venezuely, Gabunu a Papuy Nové 
Guineje. Připojily se tak k dalším 40 skupinám, které Benedikt 
XVI. vyslal do misií v předchozích letech.
Neokatechumenátní cesta vznikla v roce 1964 v Madridu mezi 
lidmi žijícími v barácích v části Palomeras Altas. Tam Kiko Ar-
güello a Carmen Hernándezová – povoláni Pánem, aby žili svoje 
křesťanství mezi ubohými – se ocitli v situaci, že sami lidé, se 
kterými žili, je žádali o ohlašování radostné zvěsti našeho Spa-
sitele Ježíše Krista. Toto slovo se začalo konkretizovat do kate-
chetické syntézy: do mocného kerygmatu, který v míře, v jaké 
sestupoval na ubohé, přinášel s sebou zrození nové skutečnosti 

– koinonie. V roce 1968 byli iniciátoři Neokatechumenátní cesty 
pozváni do Říma. Od té doby skrze ohlašování stále vznikají dal-
ší společenství po celém světě. V současné době existuje cesta 
ve 108 zemích světa. Po roce 1986 začala společenství vznikat 
i v České republice. Nyní je u nás 12 společenství v pěti farnos-
tech ve čtyřech diecézích, celkem asi 450 osob.

V den voleb budou rozdány po mši svaté volební lístky. Každý 
dospělý v kostele může zakroužkovat 1 až 5 kandidátů (nejví-
ce 5). Prvních šest zvolených se stane členy pastorační rady, 
dalších šest budu jmenovat jako farář farnosti. Ve Valašském 
Meziříčí doplní pastorační radu ti, které jmenují různé instituce 
a hnutí. Kdyby někdo z farníků chtěl ještě doplnit nějaké jmé-
no do kandidátky, ať tak učiní do středy 29. února buď osob-
ně nebo na tel. čísle 731 621 221. Pokud někdo z navržených 
kandidovat nechce, ať mi to opět ohlásí do 29. února. Nebylo v 
mých silách každého kontaktovat před zveřejněním kandidátky. 
Součástí Pastorační rady jsou všichni kněží a jáhni žijící ve far-
nosti.

-o. Pavel-

Poselství papeže Benedikta XVI.
k Postní době 2012

Kde pomohly peníze
z loňské Tříkrálové sbírky?

V roce 2011 koledníci Charity Valašské Meziříčí vykoledovali 
celkem 1 661 726 Kč
Na projekty Charity Valašské Meziříčí, která od 1. ledna 2011 
svoji činnost realizuje nejen ve Valašském Meziříčí a okolí, ale 
i v Rožnově pod Radhoštěm a Valašské Bystřici, bylo přiděleno 
963 801 Kč.
Tato finanční hotovost byla přidělena takto:
200 000 Kč na rekonstrukci Azylového domu pro matky s dětmi 
ve Valašském Meziříčí 
100 000 Kč na rekonstrukci interiéru Noclehárny pro osoby bez 
přístřeší
500 000 Kč na stavbu Centra služeb pro seniory a lidi se zdra-
votním postižením v Rožnově pod Radhoštěm
1 168 Kč na Sociálně aktivizační služby pro seniory a lidi se zdra-
votním postižením
40 000 Kč na vybavení Charitního domu pokojného stáří ve Va-
lašské Bystřici
122 633 Kč na přímou pomoc pro lidi, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci

-Petr Liška-

„Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým 
skutkům.“ (Žid 10,24)

Bratři a sestry,
postní období nám znovu poskytuje možnost, abychom uvažovali 
o jádru křesťanského života – o lásce. Je to doba vhodná k tomu, 
abychom za pomoci Božího Slova a svátostí obnovili svoji osobní 
i společnou cestu víry. Její prožívání je poznamenáno modlitbou i 
sdílením, mlčením i postem, v očekávání velikonoční radosti.
Letos chci předložit několik myšlenek ve světle krátkého biblické-
ho textu z Listu Židům: „Starejme se jeden o druhého a pobízej-
me se k lásce a k dobrým skutkům.“ (10,24) Tato věta je zahrnuta 
do perikopy, v níž svatopisec napomíná k důvěře v Ježíše Krista 
jako nejvyššího kněze, který pro nás získal odpuštění a přístup k 
Bohu. Plodem toho, že přijmeme Krista, je život rozvíjený podle 
třech teologálních ctností. Jedná se o to, abychom se k Pánovi při-
blížili „s upřímným srdcem a s plnou vírou“ (v. 22), drželi se pevně 

„naděje, kterou vyznáváme“ (v. 23), a trvale byli společně s bratřími 
pozorní vůči žití „lásky a dobrých skutků“ (v. 24). Také se tam říká, 
že pro posílení evangelních postojů je důležitá účast na liturgic-
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kých shromážděních a na modlitbě ve společenství, se zřetelem 
na eschatologický cíl – na plné společenství s Bohem (v. 25). Poza-
stavím se u verše 24, který několika svými výroky poskytuje cen-
nou a stále aktuální nauku o třech aspektech křesťanského života: 
o pozornosti vůči druhému, o vzájemnosti a o osobní svatosti.

1. „Starejme se“: zodpovědnost za bratra
Prvním bodem je výzva, abychom „se starali“. Zde použité řecké 
sloveso katanoein znamená dobře si všímat, být pozorný, dívat se 
s uvědoměním, pozorovat nějakou skutečnost. V evangeliu ho na-
cházíme tehdy, když Ježíš vyzývá učedníky, aby „pozorovali“ ne-
beské ptáky, kteří, aniž by se namáhali, jsou předmětem starostli-
vé a pozorné Boží prozřetelnosti (srov. Lk 12,24), a když učedníkům 
říká, aby „viděli“ trám ve vlastním oku, dříve než budou pozorovat 
třísku v oku bratrově (srov. Lk 6,41). Nacházíme ho ještě i v jiné 
části Listu Židům, a sice jako výzvu „pozorovat Ježíše“ (3,1) coby 
apoštola a velekněze našeho vyznání. Sloveso, které otevírá naši 
exhortaci, je tedy výzvou, abychom zaměřovali pohled na druhé-
ho, především na Ježíše, abychom byli jedni k druhým pozorní a ne-
chovali se k sobě jako cizí lidé a lhostejní k osudu bratří. Často však 
převládá opačný postoj – lhostejnost a nezájem, které zakrývají 
sobectví a maskují se zdánlivým respektem k „soukromé sféře“. I 
dnes mocně zaznívá Pánův hlas, jenž každého z nás vyzývá, aby měl 
o druhého starost. I dnes Bůh od nás chce, abychom byli „strážci“ 
svých bratří (srov. Gen 4,9), navazovali vztahy charakterizované 
vzájemnou péčí a pozorností vůči dobru druhého člověka, vůči 
veškerému jeho dobru. Důležité přikázání lásky k bližnímu od nás 
vyžaduje, abychom si uvědomovali, že jsme zodpovědni za druhé-
ho člověka, který, stejně jako já, je Božím stvořením; toto přikázání 
nás i povzbuzuje, abychom si to uvědomovali. Skutečnost, že jsme 
bratři a sestry v lidstvu, a mnohdy i ve víře, nás musí vést k tomu, 
abychom v druhém člověku viděli své opravdové alter ego, jež Pán 
nekonečně miluje. Budeme-li pěstovat vizi bratrství, pak solidarita 
a spravedlnost, jakož i milosrdenství a soucit, přirozeně vytrysk-
nou z našeho srdce. Boží služebník Pavel VI. prohlašoval, že dnešní 
svět trpí především nedostatkem bratrství: „Lidstvo strádá těžkou 
chorobou. Její příčina netkví ani tolik v tom, že přírodní bohatství 
se ztenčuje nebo že si je sobecky přivlastňuje několik málo jedin-
ců, ale spíše v uvolnění bratrských svazků jak mezi jednotlivci, tak 
mezi národy“ (Enc. Populorum progressio [26. března 1967], č.66).
Pozornost vůči druhému člověku v sobě zahrnuje to, že mu přeje-
me dobro ve všech jeho podobách – fyzické, morální i duchovní. 
Zdá se, že současná kultura ztratila smysl pro dobro a zlo, zatímco 
je třeba s naléhavostí znovu zdůrazňovat, že dobro existuje a vítězí, 
protože Bůh „je dobrotivý a prokazuje dobrodiní“ (Žalm 119,68). 
Dobro je tím, co ochraňuje a posiluje život, bratrství a společenství. 
Zodpovědnost vůči bližnímu tedy znamená chtít a konat dobro pro 
druhého a přát si, aby se i on otevřel logice dobra. Zajímat se o 
bratra znamená otevírat oči pro jeho potřeby. Písmo svaté varuje 
před nebezpečím srdce zatvrzelého jakýmsi „duchovním znecit-
livěním“, které nás oslepuje před utrpením druhých. Evangelista 
Lukáš přináší dvě Ježíšova podobenství, kde jsou uvedeny dva 
příklady takovéto situace, která může vzniknout v lidském srdci. V 
podobenství o dobrém Samaritánovi se kněz i levita lhostejně „vy-
hýbají“ člověku přepadenému a oloupenému lupiči (srov. Lk 10,30-
32); a v příběhu o boháči si člověk nasycený svým majetkem nevší-
má situace chudého Lazara, který umírá hladem před jeho dveřmi 
(srov. Lk 16,19). V obou případech se setkáváme s opakem postoje 

„starat se“ a hledět s láskou a soucitem. Co brání tomuto lidskému 
láskyplnému pohledu na bratra? Často je to hmotné bohatství a 
nasycenost, ale také upřednostňování svých zájmů a starostí pře-
de vším ostatním. Nikdy nesmíme být „neschopní milosrdenství“ s 
tím, kdo trpí. Naše srdce nikdy nesmí být natolik pohlceno vlast-
ními záležitostmi a problémy, aby před křikem chudého ohluchlo. 
Právě pokora srdce a osobní zkušenost s utrpením se mohou uká-

zat jako zdroj vnitřního probuzení k soucitu a ke vnímavosti vůči 
druhému: „Spravedlivý zná při slabých, zlovolník nemá rozum, aby 
ji poznal“ (Přísl 29,7). Tak chápeme, proč „plačící“ jsou „blahosla-
vení“ (srov. Mt 5,4): jsou to ti, kdo dokážou vycházet ze sebe, aby 
pocítili dojetí nad bolestí druhých. Setkat se s druhým člověkem a 
otevřít své srdce pro jeho potřeby je příležitostí být spasený a být 
blahoslavený.

„Starat se“ o bratra rovněž zahrnuje starost o jeho duchovní dobro. 
Chci zde připomenout jeden aspekt křesťanského života, který, po-
dle mého zdání, upadl v zapomnění– bratrské napomenutí směřu-
jící k věčné spáse. Ve všeobecnosti jsou dnes lidé dost citliví, když 
se hovoří o charitě a o pomoci fyzickému a materiálnímu zdraví 
ostatních, ale o duchovní zodpovědnosti za bratry se téměř úplně 
mlčí. Nebylo tomu tak v prvotní církvi a není tomu tak ani ve spole-
čenstvích skutečně zralých ve víře, kde si berou k srdci nejen brat-
rovo tělesné zdraví, ale i zdraví jeho duše pro dosažení posledního 
cíle. V Písmu čteme:

„Pokárej moudrého, bude tě mít rád. Dávej moudrému: zmoudří 
ještě víc“ (Přísl 9,8-9).
Sám Kristus přikazuje pokárat bratra, který hřeší (srov. Mt 18,15). 
Sloveso použité k označení bratrského napomenutí – elenchein – 
je totožné s tím, kterým se označuje prorocké poslání vlastní křes-
ťanům při obžalobě pokolení, které připouští zlo (srov. Ef 5,11). 
Církevní tradice zahrnuje mezi skutky milosrdenství i „napomínání 
hříšníků“. Je důležité znovu získat tento rozměr křesťanské lásky. 
Při uskutečňování zla se nesmí mlčet. Mám zde na mysli postoj 
těch křesťanů, kteří se z lidských ohledů nebo prostě z pohodlnosti 
přizpůsobují běžné mentalitě, místo aby bratry varovali před tako-
vými způsoby myšlení a jednání, které jsou v protikladu k pravdě a 
nevedou po dobré cestě. Křesťanské napomenutí však nikdy není 
vedeno duchem odsuzování nebo obviňování, ale vždy je uváděno 
do pohybu láskou a milosrdenstvím a pramení z opravdové péče 
o bratrovo dobro. Apoštol Pavel prohlašuje: „Kdyby někdo byl ná-
hle stržen k nějakému poklesku, uveďte ho na správnou cestu v 
duchu mírnosti; jste přece lidé duchovní! Jen si dávej pozor každý 
sám na sebe, aby ses nedostal do pokušení i ty“ (Gal 6,1). V našem 
světě proniknutém individualismem je třeba znovu objevit důleži-
tost bratrského napomenutí, abychom společně kráčeli ke svatos-
ti. Dokonce i „spravedlivý sedmkrát padne“ (Přísl 24,16), jak říká 
Písmo, a my všichni jsme slabí a chybující (srov. 1 Jan 1,8). Je tedy 
velkou pomocí, když pomáháme druhým a necháváme pomáhat i 
sobě, abychom poznávali sami sebe v pravdě, abychom zlepšovali 
svůj život a kráčeli po Pánově cestě příměji. Vždy je zapotřebí po-
hledu, který miluje a opravuje, který poznává a uznává, rozlišuje 
a odpouští (srov. Lk 22,61), jako to činil a činí Pán s každým z nás.

2. „Jeden o druhého“: dar vzájemnosti
Takováto starostlivost o druhé lidi je v protikladu k mentalitě, kte-
rá redukuje život jen na pozemský rozměr, nebere v úvahu jeho 
eschatologickou perspektivu a ve jménu individuální svobody při-
jímá jakoukoli morální volbu. Společnost, jakou je ta současná, se 
může stát hluchou jak k fyzickým bolestem, tak i k duchovním a 
morálním životním potřebám. V křesťanském společenství to tak 
nesmí být. Apoštol Pavel nás vyzývá, abychom usilovali o toto: být 
vedeni „k pokoji a k vzájemnému duchovnímu prospěchu“ (Řím 
14,19), a byli nápomocni „bližnímu k jeho dobru a prospěchu“ 
(tamtéž 15,2), aniž bychom hledali vlastní zisk, ale „to, co prospívá 
všem, aby tak mohli dojít spásy“ (1 Kor 10,33). Vzájemné napravo-
vání a povzbuzení v duchu pokory a lásky musí být součástí života 
křesťanského společenství.
Pánovi učedníci, napojeni na Krista prostřednictvím eucharistie, 
žijí ve společenství, které je poutá k sobě navzájem jako údy téhož 
těla. To znamená, že ten druhý ke mně patří, že jeho život a jeho 
spása se týkají mého života i mé spásy. Zde se dotýkáme velmi hlu-
bokého prvku života ve společenství. Náš život se jak v dobrém, tak 
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Přehled hospodaření za rok 2011

Úkony Duchovní správy za rok 2011
Úkony / Farnost Lešná Valašské Meziříčí
Křty 22 108
Svatby 4 16
Pohřby do země 6 31
Pohřby - kremace 2 42

Farnost Lešná Valašské Meziříčí
Nájemné 215,00 Kč 28 504,00 Kč
Sbírky 247 891,00 Kč 2 262 641,00 Kč
Dary fyz., práv. osob 0,00 Kč 112 200,00 Kč
Úroky běžného účtu 18,03 Kč 15,52 Kč
Příspěvek obecní, 
městský

10 000,00 Kč 133 000,00 Kč

Příspěvek z kraje 0,00 Kč 114 000,00 Kč
Příspěvek z Minister-
stva kultury

74 000,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2010 159 388,60 Kč 117 342,54 Kč
Příjmy celkem 491 512,63 Kč 2 767 703,06 Kč
Bohoslužebné výdaje 13 485,00 Kč 118 675,00 Kč
Režijní výdaje 1) 51 321,50 Kč 603 493,05 Kč
Opravy památek 2) 101 246,20 Kč 736 106,00 Kč
Opravy ostatní 3) 1 718,00 Kč 29 824,00 Kč
Odeslané sbírky 4) 43 325,00 Kč 524 965,00 Kč
Dary a charitativní 
výdaje 5)

900,00 Kč 154 462,00 Kč

Daň z nemovitostí 123,00 Kč 6 442,00 Kč
Nákupy DD majetku 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní výdaje 6) 19 995,00 Kč 195 730,00 Kč
Výdaje celkem 232 113,70 Kč 2 369 697,05 Kč
Rozdíl příjmů
a výdajů

259 398,93 Kč 398 006,01 Kč

1) 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, misijní a li-
turgické texty, poštovní a spořitelní poplatky, kancelářské potřeby, 
čistící a úklidové prostředky, nájem za nástěnku ČD
2) Lešná: restaurování podstavce kříže, konzervace a ladění var-
han, oprava svodů střechy
3) Valašské Meziříčí: oprava elektro v kapli Jasenice, oprava 
okapových svodů na kapli v Hrachovci, 2x výměna bojlerů na faře, 
oprava kopírky Canon
4) Svatopetrský haléř, Svatá Země, bohoslovci, církevní školství, 
misie, Arcidiecézní charita, na TV NOE, na biblické dílo, 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 bible pro 
africké země, dar - sbírka na ZŠ Salvátor, dar na časopis Tarsicius, 
knihy pro ZŠ Salvátor a Charitu
6) Lešná: odměny pro děti - roráty, občerstvení pro děti - roráty, 
občerstvení pro koledníky, autobus na filmové představení, kate-
chetické pomůcky ad.
 Valašské Meziříčí: skládací židle - 60ks, počítač HPX, monitor, 
tiskárna, počítač HPL, antivirový program, počítačka mincí, topné 
těleso - varhaník, ciborium (Jasenice), pluviál, pastorační a kate-
chetické pomůcky, liturgické knihy, učebnice do náboženství, od-
měny pro děti (adventní soutěž, obrázky pro děti), výsadba kněž-
ských hrobů, upomínky na křest, manželství, první svaté přijímání, 
autobusová doprava pro děti - Olomouc, Hostýn, knihy do farní 
knihovny, filmové představení pro děti, katechismy YOUCAT

ve zlém vztahuje k životu druhých lidí. Hřích i skutky lásky mají rov-
něž dimenzi společenství. V církvi jako Kristově mystickém těle se 
takové společenství potvrzuje. Společenství neustále koná pokání 
a vyprošuje si odpuštění za hříchy svých dětí, ale zároveň trvale a 
s radostí plesá nad svědectvími o ctnostech a o lásce, které se v 
něm rozvíjejí. Údy se mají „starat jeden o druhého“ (1 Kor 12,25), 
říká sv. Pavel, protože jsme jedním tělem. Láska vůči bratřím, jejímž 
výrazem je almužna – spolu s modlitbou a postem typická praktika 
postního období

– je zakořeněna v této spolupatřičnosti. Také skrze konkrétní starost 
o ty, kdo jsou chudší, může každý křesťan vyjádřit svou příslušnost 
k jednomu tělu, jímž je církev. Vzájemná pozornost vůči ostatním 
je rovněž uznáním dobra, které Pán v nich koná, a spolu s nimi po-
děkováním za divy milosti, jež dobrý a všemohoucí Bůh neustále 
působí na svých dětech. Když křesťan spatří v druhém člověku pů-
sobení Ducha Svatého, musí se z toho jen radovat a velebit nebes-
kého Otce (srov. Mt 5,16).

3. „Pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům“: společně kráčet 
ke svatosti
Tento výraz z Listu Židům nás nutí k tomu, abychom uvažovali o uni-
verzálním povolání ke svatosti a stálosti cesty v duchovním životě, 
abychom usilovali o větší dary a o stále vyšší a plodnější lásku (srov. 
1 Kor 12,31-13,13). Pozornost jednoho vůči druhému má za cíl vzá-
jemné povzbuzení ke stále větší a účinnější lásce, „jako světlo úsvi-
tu, jehož záře roste až do bílého dne“ (Přísl 4,18), v očekávání, že v 
Bohu budeme žít den bez západu slunce. Čas, který jsme ve svém 
životě dostali, je cenný pro to, abychom v Boží lásce objevovali a 
konali skutky dobra. Sama církev tak roste a rozvíjí se, aby dosáhla 
plné zralosti v Kristu (srov. Ef 4,13). Do takovéto perspektivy dyna-
mického růstu se začleňuje i naše exhortace, abychom se navzájem 
stimulovali a dospěli k plnosti lásky a dobrých skutků.
Bohužel je zde stále přítomné nebezpečí vlažnosti, potlačení Du-
cha a odmítnutí „využít hřivny“, které jsme dostali pro dobro svo-
je i druhých lidí (srov. Mt 25,25n). Všichni jsme obdrželi duchovní 
nebo materiální bohatství užitečné pro naplňování Božího plánu, 
pro dobro církve i pro osobní spásu (srov. Lk 12,21b; 1 Tim 6,18). 
Učitelé duchovního života připomínají, že ten, kdo v životě víry 
nepostupuje dopředu, jde dozadu. Drazí bratři a sestry, přijměme 
stále aktuální výzvu, abychom usilovali o „vysokou míru běžného 
křesťanského života“ (JAN PAVEL II., Apoštol. list Novo millennio 
ineunte [6. ledna 2001], n. 31). Moudrost církve, která uznává a 
prohlašuje za blahoslavené a svaté některé příkladné křesťany, má 
za cíl vzbudit touhu po napodobování ctností. Svatý Pavel napomí-
ná: „V uctivosti předhánějte jeden druhého“ (Řím 12,10).
Kéž všichni tváří v tvář světu, který vyžaduje od křesťanů nové 
svědectví lásky a věrnosti Pánu, pocítí naléhavou potřebu vstoupit 
do soutěže v lásce, ve službě a v dobrých skutcích (srov. Žid 6,10). 
Tato výzva je zvláště naléhavá v posvátném čase přípravy na Veli-
konoce. S přáním svatého a plodného postního období vás svěřuji 
přímluvám blahoslavené Panny Marie a ze srdce všem uděluji apo-
štolské požehnání.

Ve Vatikánu 3. listopadu 2011 Benedictus PP. XVI
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Křest přijali
Valašské Meziříčí
Vojtěch Hanusek
David Sovák
Joel Haiker

*

Valašské Meziříčí
Eva Stolářová *10. 6. 1960 †11. 1. 2012, Valašská Bystřice 194
Božena Vymazalová *25. 6. 1922 †19. 1. 2012, Podlesí 340 (penzion)
Julie Hasalíková *7. 4. 1919 †21. 1. 2012, Choryně č. 1,
František Burda *19. 1. 1926 †24. 1. 2012, Hrachovec 44
Miloslav Hruboň *10. 5. 1947 †29. 1. 2012, Smetanova 1152
Iva Hyvnarová *9. 4. 1963 †5. 2. 2012, Mostní 19/53
Marie Novosadová *22. 11. 1934 †9. 2. 2012, Bynina 2
Helena Adámková *12. 11. 1932 †10. 2. 2012, Obora 66
Pavel Surovec *16. 4. 1967 †27. 1. 2012, Podlesí 251

Klub Zeferino 2011
„Jmenuji se Dana Pechová a je mi 9 let. Ve škole mě baví ma-
tematika a hudební výchova. Ráda pomáhám mamince s úkli-
dem. Mám ještě mladšího brášku, jmenuje se Erik. Máme ho 
moc rádi. Ráda chodím do dětského klubu Zeferino, pracují v 
něm hodné tety. Dělají s námi domácí úkoly a pak si s námi hra-
jí. Strašně ráda tancuji a zpívám. Ráda chodím do pěveckého  
kroužku, který vede můj strýček. Mému bratrovi jsou 2 roky. 
Přála bych si mít ještě sestřičku, se kterou bych si mohla hrát. 
Díky klubu Zeferino mám mnoho přátel.“
Toto je příspěvek jedné holčičky z Klubu Zeferino, která se zú-
častnila výtvarné a literární soutěže. Byla to soutěž Romano 
Suno. Do této soutěže bylo celkem posláno 150 příspěvků. Z 
toho byly oceněny čtyři naše děti, které si jely své ceny do Pra-
hy převzít 12. prosince 2011.
V klubu Zeferino jsme se z toho všichni radovali. Děti už plánují, 
o čem by psaly nebo co nakreslí v dalším roce. Některé také 
píší příspěvky do našeho klubového časopisu, který vydáváme 
čtvrtletně.
Minulý rok byl bohatý na akce a všichni jsme si ho užili.
Bylo to také díky finanční jistotě, kterou nám na začátku roku 
zajistila sbírka NROS Pomozte dětem! - známé KUŘE. Dále se 
na financování Klubu Zeferino podílelo Město Valašské Meziříčí, 
Zlínský kraj a velkou měrou Rada vlády pro záležitosti romské 
menšiny.
Tímto bychom jim všem rádi poděkovali a vyjádřili důvěru, že 
nás budou podporovat i v letošním roce, abychom mohli pomá-
hat dětem v jejich rozvoji a také je podporovat v jejich vzdělává-
ní. Děkujeme i drobným sponzorům a přispěvatelům.

-Za klub Zeferino: Kateřina Pechová-

zŠ salvátor
Jak ten čas letí. Naši deváťáci dostali předposlední vysvědčení 
a už budou podávat přihlášky na střední školy, pak už jen čtyři 
měsíce a moje třída se rozběhne do světa. Stále se však mají 
na co těšit - výlet do Prahy, poslední akademie, společný čtyř-
denní pobyt v hotelu Čarták a pak už dál každý sám za sebe. Těší 
se, nebo ne? To bychom se museli zeptat jich samotných. Snad 
nám o tom něco prozradí v posledním čísle Salve.

Od 6. do 10. února proběhl lyžařský kurz žáků 7. ročníku a zá-
jemců z řad II. stupně. Počasí bylo sice mrazivé, ale prý si to 
všichni náležitě užili. Dík patří jejich učitelům, pí uč. Vodákové a 
p. uč. Hendrychovi, za výdrž.

Pátek 10. února jsme se se zbytkem žáků II. stupně (někteří byli 
na lyžáku nebo nemocní) vydali do místního KZ na koncert Ja-
náčkovy filharmonie z Ostravy. Protože byla ještě volná místa, 
přidali se k nám naši páťáci a čtvrťáci. Už předem jsme se těšili, 
protože o tomto koncertu kolovaly velmi pochvalné ohlasy. A 
bylo to tak. Něco tak skvělého jsme už dlouho neviděli, tedy 
vlastně neslyšeli. Hudba ze známých filmů nás všechny napros-
to uchvátila. Znovu jsme všichni prožili Sněhurku a sedm trpas-
líků, Harryho Pottera, Pána prstenů, Piráty z Karibiku apod. Kéž 
by takových koncertů bylo více. Nikomu se nechtělo odejít zpět 
do školy.

V úterý 14. února zamířili naši prvňáčci a někteří páťáci do zám-
ku Kinských. Čekal tam na ně program Moje kamarádka knížka. 
Formou soutěží ve skupinkách dokázala paní Mgr. Lenka Šimur-
dová naše děti příjemně zabavit.

Ve čtvrtek 16. února čeká všechny žáky II. stupně exkurze 
do Střední školy lesnické v Hranicích na Moravě. V době vydání 
ŽF to již bude minulost, proto o této akci budu informovat v 
příštím čísle. Co víme již nyní, že žáci budou podle jednotlivých 
tříd rozděleni do skupin a ty budou v rámci environmentální 
výchovy a výuky přírodopisu plnit zadané úkoly. Program bude 
trvat celé dopoledne, návrat je předpokládán kolem 12 hodin.
Ten samý den bude dnem slavnostním pro tři žáky naší školy. 
Zúčastnili se soutěže Mladý umělec s tématem Země česká, do-
mov můj. Tuto soutěž vyhlásila Střední škola Kostka ve Vsetíně. 
Z naší školy se zúčastnilo této soutěže celkem sedm žáků a tři z 
nich uspěli- Tereza Lipová, Zuzana Haikerová a Zdeněk Zajíček. 
O výsledcích budu opět informovat v příštím čísle ŽF.

V době od 20. do 26. února si naše děti odpočinou od školy 
na jarních prázdninách. Myslím, že budou spíše zimní, tak ať si 
jich užijí více než těch vánočních.

Právě když píšu tyto příspěvky, zrovna probíhá lyžařský kurz pro 
žáky I. stupně, tedy v týdnu od 13. do 17. února. Pod vedením 
pí uč. Volfové a p. uč. Hendrycha vyrazili na sjezdovku Soláň. 
Snad budou všichni stejně spokojeni jako jejich starší spolužáci.

No a nakonec zájezd do Prahy. Tento dějepisný vzdělávací pro-
gram si vzala na starost pí uč. Fialková. V doprovodu průvod-
ce PhDr. Pavla Kočího se naši šesťáci a sedmáci vydají do naší 

"stověžaté" v úterý 6. března a osmáci s deváťáky 13. března. 
Čeká nás jednodenní program s prohlídkou Hradu, Zlaté uličky, 
baziliky sv. Jiří, Starého královského paláce, Vladislavského sálu, 
chrámu sv. Víta, Čertovky, Kampy, Karlova mostu, Staroměst-

ského náměstí, Václavského náměstí atd. Myslím, že na zpáteč-
ní cestě povezeme ty nejhodnější žáky z celého Valašského Me-
ziříčí. Nebo myslíte, že jim ten program nebude stačit?

-Lenka Adámková-
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To, co vidíte na fotografii není horník z ostravského dolu, ale 
varhaník Dušan Zemánek, vybavený čelovkou na Roráty v kos-
tele v Lešné. Z tohoto můžete poznat, že Roráty jsou vážná věc 
a vyžadují u mnoha lidí stoprocentní nasazení. Proto chci tím-
to článkem především poděkovat všem, kdo mají velký podíl 
na stále rostoucím úspěchu s názvem „Roráty pro děti“. Vždyť 
uvažte, na posledních Rorátech ve Valašském Meziříčí bylo sko-
ro 120 dětí a v Lešné 70! Co je příčinou toho, že hvězda Rorátů 
v posledních létech nepřestala stoupat?
Na prvním místě je to určitě jedinečná atmosféra adventu. Vá-
noce se blíží, děti se těší a prožívají napětí. Mše svatá má své 
kouzlo. Každý si nese svoje světýlko, v kostele je tma. Děti jsou 
pozorné. Tady chci poděkovat kostelníkům a katechetce Ludmi-
le Vránové, že mají pro děti vždy připravené svíčky. Varhaníkům, 
že se přizpůsobili těmto podmínkám. Ve Valašském Meziříčí je 
to Bohumír Kratochvíl. V Lešné hraje již zmíněný Dušan Zemá-
nek z Hustopečí nad Bečvou. V 6 hodin ráno přijede vlakem 
do Lhotky nad Bečvou, kde ho vyzvednu a spolu se třemi dětmi 
ze Lhotky pak jedeme do kostela. (Jednou hrála v Lešné i Lydie 
Poláčková z Valašského Meziříčí). Tímto také děkuji i farníkům 
z Valašského Meziříčí, že raději nepočítají s možností zpovědi 
v adventu ve středu ráno, když mám roráty v Lešné. A pokud 
s tím počítají, děkuji, že jsou pak trpěliví, když se ke zpovědi 
nedostanou.
Někdo řekne, že děti jdou na Roráty hlavně kvůli tomu, že je 
po nich snídaně. Tak především je třeba si uvědomit, že v nej-
starších křesťanských dobách patřilo ke mši i agapé (hostina). 
Děti nám to pomáhají znovu objevit. Je dobré, když se po mši 
mohou kamarádi pozdravit, setkat se neformálně s knězem a 
také něco sníst. Představte si, že některé děti vstávají v 5 ho-
din ráno, aby přišly na Roráty včas. Navíc jsou také děti, které 
na snídani po Rorátech nechodí a není jich málo. Například mají 
školu daleko od fary anebo se už do přeplněné učebny na faře 
skoro nevejdou. Tady chci poděkovat především Aničce Pospí-
šilové z Valašského Meziříčí a Marii Zavadilové z Lešné za všech-
no to vaření, kupování a chystání. Nikdo z nás nemá ponětí, co 
to vše obnáší a kolik nelehkých situací musí zvládat. Děkuji 
všem, kdo jim pomáhají. Tradiční dík patří i sponzorům snídaně 

a to firmě Váhala za párky a šunku, Anně Hofmanové z Brňova 
a Pekárně Anežka z Palačova za frgály.
Mnozí, kteří zpochybňují úspěch rorátů, také říkají, že to děti 
dělají, protože pak za adventní kalendáře dostávají poměrně 
hodnotné ceny. Myslím, že i to patří k úspěchu Rorátů. Do ko-
lika rodin se dostane kvalitní dětská náboženská literatura! 
Anebo nezapomenu na holčičku z 1. třídy, která si jako odměnu 
odnesla dřevěný kříž. Od té doby má kříž na stěně i na očích. 
Mnohé děti skutečně motivuje slíbená odměna. Jiné děti však 
kalendáře neodevzdají, odměnu nedostanou a na Roráty stejně 
vytrvale přicházejí. Děkuji všem, kteří na knižní a další odměny 
každoročně přispívají. Pomáhají dobré věci.
Ještě by bylo komu děkovat. Rodičům a prarodičům, kteří do-
praví, případně doprovázejí děti. Také těm, kteří uklízejí faru a 
kostel. Velký dík na dálku patří bývalému kaplanovi Pavlu Vág-
nerovi, který s myšlenkou Rorátů pro děti před léty přišel (já 
jsem to viděl velmi skepticky). Poděkovat musíme především 
Bohu, že nám poslal svého Syna a díky tomu máme Advent a Vá-
noce. Prosím, abyste povzbudili děti, aby nyní v tomto postním 
čase chodily na Křížové cesty. Využijme i tuto pastorační šanci. 
V dětech je budoucnost farnosti i církve.

-o. Pavel-

Jednou mi jeden farník řekl: 
„Když nám doporučuješ v kostele 
návštěvu nějakého filmu, schvál-
ně do kina nejdu. To abych dal 
najevo, že nejsme malé děti, kte-
rým někdo říká na co máme cho-
dit do kina.“ Tímto článkem tedy 
jednomu člověku znemožním 
návštěvu jistého filmu. Doufám, 
že některým to naopak umož-
ním.
Jedná se o film „Lurdy“. Je to 
nový film natočený v koproduk-
ci Rakouska, Německa a Francie. 

V časopise Cinema dostal hodnocení 80% ze 100% a šéfredaktor 
Petr Stránský o něm mimo jiné píše: „Lurdy jsou typem filmu, 
během kterého nebudete podléhat emocím ani dychtivě hltat 
zápletku. Je to jemná, ale účinná diskuze s vaší duší a s vaši-
mi názory, taková, která ve vás bude nenápadně ještě pár dní 
doznívat. Jedná se o film hodný zhlédnutí.“ (Cinema 12/2011) 
V Katolickém týdeníku byl film oceněn 5 hvězdičkami (100%) a je 
rovněž velmi dobře hodnocen. Viz článek Čekání na (filmový) zá-
zrak v Lurdech ve druhém čísle KT. Podobně hodnotili film tři far-
níci z Valašského Meziříčí, kteří se vypravili do kina až do Vsetína. 
To vše mě vedlo k tomu, abych poprosil vedoucího kina ve Va-
lašském Meziříčí a on film zařadil do programu na březen - úterý 
a středa 6. a 7. března (vstupné 80,- Kč). Udělal to s prosbou, 
abych k návštěvě kina povzbudil farníky, což činím tímto člán-
kem. Chci upozornit, že film nepojednává především o historii 
lurdských zjevení. Je ze současnosti. Částečně je to dokument 
zachycující atmosféru poutí do Lurd, částečně příběh skupiny 
poutníků. Film není jednostrannou agitací pro lurdské události, 
ani je nezpochybňuje a nezlehčuje. Může tak oslovit i ty, kteří 
v náboženských otázkách nemají zcela jasno. Ty, kteří si chtějí 
udělat svůj názor a patří spíše mezi hledající.

-o. Pavel-

Fenomén Roráty

Foto Stanislav Holík

Čekání na zázrak
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My jsme žáci 3.B...

K zamyšlení

To je samozřejmě žert. V ZŠ Lešná je jen jedna třetí třída a tak to 
nemůže být béčko. To dá rozum.
Celkem do naší třídy chodí 18 dětí a z toho (považte) do nábo-
ženství 16. Jen dvě děti nechodí. Jedna holka by ráda chodila, 
ale nemůže. Jsme veselá třída. Třídní učitel za námi jezdí každý 
den až z Brumova – Bylnice. Aspoň vidíte, jak jsme vzácní. Pan 
farář z nás má radost.

Jedno se nám ale nedaří (aspoň některým), a to chodit v neděli 
do kostela. Proto vzniká otázka: kdo vlastně půjde k prvnímu 
svatému přijímání? Prosíme čtenáře ŽF, modlete se za pana 
faráře, aby našel ještě lepší způsoby jak nás motivovat a aby 
nebyl moc přísný, když nás bude třídit. Modlete se, aby už ne-
byla taková zima, a pomozte nám i našim rodičům, abychom 
na nedělní mši svatou nezapomínali a do kostela na mši se přes 
všechny překážky dostali.

-Vaši třeťáci z Lešné-

Zleva stojící: Tereza Pochylová, Ondřej Sýkora, Jan Pořický, Jakub Šobora, Petr Kovařčík, Marie Holubová
Zleva sedící: Marie Marečková, Tereza Martinková, Pavla Holeňová, Monika Smětáková, Ivona Jiříčková, Andrea Skýpalová,
Julie Pecháčková Zleva ležící: Natálie Hrušková a Veronika Vahalová Chyběl: Štěpán Pšenica


