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Beránek ovce vykoupil,
když muka kříže podstoupil
Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země,
neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se
ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před
nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou,
jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen
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a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku,
jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť
byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl
mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se
nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť
za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná
vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí
se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto
mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist
za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.
On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. (Iz 53)
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4. celostátní fórum mládeže
Žďár na Sázavou, 23. - 26. února 2012
Národního fóra mládeže se zúčastnili Petr Both a Anna Žilinská ml. Zastupovali mládež Neokatechumenátní cesty v České
republice. Aničce jsem položil několik otázek:

Dospělým farníkům bych ráda vzkázala, že se také nemusí bát
být více aktivní ve farnosti, ve které žijí. Myslím, že by se našlo
více lidí, kteří se chtějí zapojit do chodu farnosti, ale třeba nevědí jak. Nebojte se proto zeptat kněze, s čím můžete pomoci nebo jak být prospěšní. Pokud cítíte, že vám hodina týdně
v kostele nestačí, že chcete slyšet více Božího slova nebo sdílet své zážitky a problémy v nějaké užší skupince, máte určitě
možnost se zapojit do různých společenství (Fatimský apoštolát,
Fokoláre, Modlitby matek, Komunita Blahoslavenství, Neokatechumenát a mnohá další). Je dobré vědět, že i přes takovou
různost je naším hlavním cílem žít podle Božího slova a prožívat
spolu živou víru.
Děkuji za rozhovor.				 -o. Pavel-

Křížová cesta rodin

1) Na takové akci jsi byla poprvé. S jakými pocity jsi odjížděla?
Musím se přiznat, že se neodjíždělo snadno. Měla jsem pocit,
že jsem do toho všeho tak trochu dostrčena nedobrovolně a
ani jsem se moc netěšila. Ale už vícekrát se mi stalo, že akce,
na které jsem původně třeba nechtěla jít, nebo se netěšila, mě
překvapily. A tato konference toho byla jasným důkazem. Rozhodně předčila všechna má očekávání a vzpomínám na ni velice
ráda.
2) Jaké to bylo, co se ti líbilo, na co ještě vzpomínáš?
Bylo to rozhodně něco, co jsem ještě nezažila. Na úvod jednotliví delegáti představovali své farnosti či hnutí. Myslím, že jsem
předtím ani nevěděla, že církev může být tak různorodá. Mohla
jsem tam poznat spoustu mladých z různých koutů republiky.
Velice se mi tam líbily diskusní skupinky, na které jsme byli rozděleni právě tak, ať jsme co nejvíce pomíchaní. Právě v tomto
jsem viděla tu jednotu církve, že i přes naši různost jsme se dokázali shodnout na důležitých věcech. Také ráda vzpomínám na
každodenní mše nebo třeba na setkání s biskupy, se kterými
jsem měla příležitost dokonce obědvat u jednoho stolu.
3) Odjížděla jsi z fóra s nějakým konkrétním rozhodnutím?
Ani nevím, jestli jsem měla nějaké konkrétní rozhodnutí. Spíše
to bylo tak obecně, co bych ráda změnila v naší farnosti. Hodně
se tam mluvilo třeba o přípravách na biřmování, což si myslím,
že je pro mladé z naší farnosti aktuální téma. Také jsme se bavili třeba o křesťanské hudbě, o touze mladých zapojovat se do
různých společenství a kolektivu lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Tímto bych chtěla povzbudit mladé, kteří rádi zpívají, ať se
nestydí a přijdou do naší schóly podpořit zpěv při nedělní mši.
4) Co z poselství mladých bys podtrhla a chtěla sdělit:
a) mladým lidem
b) dospělým farníkům?
Mladým z farnosti bych ráda vzkázala, že by se neměli bát více
zapojit do různých akcí či setkání ve farnosti. Ze závěrů si myslím, že je důležité, aby si ti, kteří se připravují na biřmování,
správně vybrali svého biřmovacího patrona a kmotra. Rozhodně není důležité, jestli se nám patron hodí k našemu jménu, jak
si někteří mohou myslet. Mladí by si měli uvědomit, že tento
patron, stejně jako kmotr, je bude provázet celým životem. Proto by všichni měli volit uváženě.
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Společenství rodin, které se schází ve středu ve skautské klubovně, podniklo v neděli 25. března křížovou cestu v krásné
(před)jarní přírodě. V počtu několika desítek poutníků a poutníčků jsme kráčeli od hrachoveckého lomu k veselskému vleku.
Tam u kříže s výhledem na okolní kopce bylo naše poslední zastavení a cíl cesty. Rozjímání nad jednotlivými zastaveními doplňovaly aktivity pro děti. Označovaly křížem z kamínků na zemi
místo pádu Pána Ježíše, připojily na Veroničinu roušku otisk
svých rukou, připevňovaly na dřevěný kříž papírové kytičky a
jako Šimon také kříž pomáhaly nést. Děkujeme všem, kteří se s
námi této cesty za křížem zúčastnili. Deo gratias.
-Dřímalovi-

Christus resurrexit
Pozvánka na velikonoční koncert
V neděli 15. dubna v 16.30 hodin se uskuteční v našem kostele
velikonoční koncert Chrámového sboru a Komorního orchestru
při ZUŠ. Zazní rovněž varhanní skladby v podání současných i
bývalých žáků varhanní třídy Bohumíra Kratochvíla. Program
sboru tvoří převážně díla největších renesančních autorů z
postního a velikonočního liturgického okruhu. Orchestr nabídne mj. dvě klasicistní symfonie italského a českého mistra.
Srdečně zveme			
-Bohumír Kratochvíl-

Fotka na titulní straně

V roce 2009 jsme putovali na kněžské svěcení Davida Dřevojánka do Francie. Jednou z naších zastávek byla La Saletta. V krásných horách tohoto poutního místa jsem vyfotil ovečky pod
ochranou Kristova kříže.				
-o. Pavel-

Závěry ze 4. celostátního fóra
mládeže ve Žďáru nad Sázavou

Ve dnech 23. – 26. února 2012 se ve Žďáře nad Sázavou sešli na
základě pozvání Sekce pro mládež ČBK mladí delegáti z různých
diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolských společenství a občanských sdružení se svými biskupy. Společně se modlili a diskutovali. Fórum je součástí 5. celostátního setkání mládeže, které se
v tomto městě uskuteční v srpnu letošního roku.
Poděkování
Děkujeme biskupům za jejich zájem o nás mladé a za účast na
našich aktivitách.
Vážíme si služby kněží, zasvěcených osob i laiků, kteří se nám
věnují.
Nabízíme
- své síly církvi, zejména kněžím ve farnostech,
- své schopnosti v oblasti nových komunikačních technologií pro
prezentaci církve,
- svým vrstevníkům možnost poznat život křesťanů při běžných
světských aktivitách,
- ochotu evangelizovat především skrze příklad vlastního života
a ve vhodnou chvíli otevřeně mluvit o Kristu.
Toužíme
- po možnosti žít ve společenství věřících vrstevníků, ve kterém
budeme moci prohlubovat duchovní život a zakoušet skutečnou lásku,
- aby naše farnosti byly místy, kde se nově příchozí budou cítit
vítáni a přijati,
- nezanedbávat kvůli mnoha akcím osobní vztah s Kristem,
- více a konkrétněji sloužit a projevovat lásku k bližním,
- přispět k tomu, aby společnost nevnímala církev pouze jako
záležitost kněžstva, ale jako společenství tvořené duchovními
a laiky.
Žádáme
- vyváženost duchovního, intelektuálního a praktického rozměru přípravy na biřmování,
- aby se na formaci biřmovanců podíleli také dobře připravení
laici; vnímáme důležitost výběru kmotrů a biřmovacích patronů,
- aby pro přípravu na biřmování byly vypracovány rámcové materiály,
- aby nám kněží více důvěřovali a dali nám více spoluzodpovědnosti,
- aby nás doprovázeli a formovali zkušení lidé s porozuměním
pro mládež,
- aby kněží zapojovali do chodu farností odborníky z řad laiků a
měli více času pro kněžskou službu,
- aby byli bohoslovci při své formaci intenzivněji vedeni k životu
ve společenství, ke spolupráci s laiky a k práci s mládeží,
- aby diecéze podporovaly vznik gynekologických ordinací pracujících v souladu s učením katolické církve,
- aby se v církvi lépe komunikovaly záměry a vize a otevřeněji se
hovořilo o aktuálních problémech,
- aby se představitelé církve ve společnosti jasně vyjadřovali, a
to i ke kontroverzním otázkám,
- aby církev podporovala lidi, kteří vnášejí křesťanská témata do
společnosti a médií.
Děkujeme za dar víry a za společenství církve.
Delegáti 4. celostátního fóra mládeže
ve Žďáře nad Sázavou 26. února 2012

Výsledky voleb do Pastorační rady
LEŠNÁ
Zvolení:				
KOLOŠOVÁ Alena			
ZAVADIL Jaromír ml.		
TOPIČOVÁ Ivana			
ČAPUTA Lubomír			
JIŘÍČEK Petr			
ČAPUTOVÁ Radka		

Jmenováni farářem:
HOLÍKOVÁ Zdeňka
MAN Stanislav ml.
HOLÍK Stanislav
ŽOČKOVÁ Marta
REMEŠ Jaromír
REMEŠ Václav

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Zvolení:				
ŽILINSKÝ Vít			
DENK Ladislav			
MIKUŠEK Jaromír			
LEV Jiří				
DŘÍMAL Václav			
VANČURA Hynek			

Jmenováni farářem:
ODSTRČILOVÁ Zdislava
ŠEVČÍKOVÁ Tereza
PERUTKA Michal
ŠTEFKOVÁ Eliška
FOLVARČNÝ Alois
SKÝPALA Miloš

ZŠ Salvátor – ČERNOCHOVÁ Ludmila
Charita – SULOVSKÁ Hana
Fatimský apoštolát – CHLÁDEK Václav
Fokoláre – VRÁNOVÁ Ludmila
Komunita blahoslavenství – FABIÁNOVÁ Jarmila
Modlitby matek – KRUPIČKOVÁ Zdeňka
Neokatechumenát – HLAVICA Evžen

Setkání biřmovanců po 17 letech
10. února se v našem kostele setkala první skupina našich biřmovanců. Byla to parta z roku 1995. Tehdy biřmoval pan biskup
Hrdlička. Celkem se setkání zúčastnilo 53 biřmovanců, asi 12 se
omluvilo písemně či ústně.
Biřmovancům jsem položil několik otázek, na které mohli dopovědět písemně.
1. Jak často chodíš v neděli do kostela?
2. Jak často přistupuješ ke svátosti smíření?
3. Na co vzpomínáš z přípravy na biřmování a ze samotné slavnosti?
4. V čem ti biřmování pomáhá i dnes?
5. Kdy jsi naposled otevřel bibli?
Ad 1 a 2)
Největší radost jsem měl z toho, že na setkání přišli i takoví, kteří již velmi dlouho v kostele nebyli. Přestože nepraktikují, někdo
jim řekl o tomto setkání a oni neváhali a přišli. Většina z těch,
kteří se setkání zúčastnili, chodí pravidelně do kostela, a alespoň 2x za rok ke zpovědi.
Ad 3)
V tomto bodě bych chtěl zmínit alespoň některé skutečnosti z
přípravy a slavnosti biřmování, na které naši biřmovanci nezapomněli.
• Vzpomínám na pobyt v Odrách. Na procházku k zatopenému
vápencovému lomu v Oderských vrších a návrat pozdě v noci.
• Dobře si vzpomínám na podpisové archy účastníků a adoraci
se zpěvy.
• Vzpomínám na Dopis Ježíši, který každý z nás měl napsat.
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• Na každou přípravu jsem se těšila.
• Dobře mě oslovil farář při přípravách v kostele.
• Pamatuji si otázku, jaký Ježíšův výrok z Písma nás oslovil. Také
si pamatuji na test.
• Psaní sešitku a čtvrthodinka s Písmem.
• Modlitba za uzdravení vkládáním rukou.
• Atmosféra při biřmování s otcem Hrdličkou.
• Fantastický pobyt v Odrách: adorace, úžasná křížová cesta,
růženec. Nikdy nezapomenu, když jsme v lese objevili jezírko a
do něho každý odhodil kámen, který držel v ruce. Tento kámen
znázorňoval naše hříchy. Rázem jsem cítila úžasný pokoj v mém
srdci, na který do smrti nezapomenu.
• Pochod na společném pobytu v Rajnochovicích, noční pochod se svící. Při přípravách v kostele vyjmenování sta Božích
jmen.
• Vzpomínám na velkou účast věřících v kostele, byl jsem také
překvapený počtem biřmovanců.
• Z přípravy na biřmování si nejvíce pamatuji, že jsem byla poprvé u zpovědi a přijímání. Bylo to na společném pobytu v Odrách.
• Píseň Přijď, ó Duchu přesvatý, atmosféra samotné slavnosti,
„Zápisky“ z příprav a 15 minut pro Ježíše. (Zrovna nedávno znovu objevené.)
• Individuální setkání skupinky několika biřmovanců s knězem
na faře.
• Píseň Přijď, ó Pane, přijď do našich srdcí.
• Přímo ten biřmovací den, bylo mi tam dobře.
• Vzpomínám na samotné biřmování, nesli jsme s budoucím
manželem kytici biskupu Hrdličkovi.
• Z příprav si pamatuji, že doporučená doba chození kluk a holka je 2 roky. Vysokoškoláci mají výjimku, plus 2 roky. Vzpomínám i na tuto myšlenku: Hledal jsem celý den Boha. Když jsem
se vrátil domů, měl jsem na dveřích lístek: Byl jsem tady. Bůh.
• Vzpomínám na generální zpověď před biřmováním, na červený ornát a na květinovou výzdobu. Měla jsem zvláštní pocit na
duši při vkládání rukou na hlavu (pozn.: modlitby v kostele před
biřmováním).
• Vzpomínám, že nás bylo velice moc, ale že v tom davu měl
Pán tolik věcí jenom pro mne a že jsem dostala menší domácí
úkol kratince přes den v duchu volat „Přijď, Duchu svatý!“
• Vzpomínám na setkání ať v kostele, v Odrách nebo biřmování.
Bylo to hezké!
• Byla jsem blíž k Pánu Bohu, než jsem nyní. To je mi moc líto.
• V době biřmování mi bylo fajn a měla jsem v srdci sluníčko a
pohodu a bylo mi v mé rodině dobře.
• Vzpomínám, že nás v Rajnochovicích nečekaně navštívil arcibiskup Jan Graubner.
• Nezapomněla jsem na „písemku“. (Měla jsem 1 chybu!)
• Promluva otce biskupa při biřmování, rodinný oběd a pozvání
na katecheze neokatechumenátní cesty. V Rajnochovicích jsme
si vybírali čísla a podle toho jsme dostali odpověď (pozn. čísla z
knížky Cesta od sv. Escrivy de Balaquera, zakladatele Opus Dei.)
• 100 jmen Boha.
• Samotný moment biřmování, když můj kmotr sestoupil se
schůdků před oltářem a postavil se za mne s rukou na rameni a
otec Hrdlička mne pomazal.
• Pamatuji se na víkendový pobyt, na společná setkávání v kostele – oslovující, inspirující, povzbudivé.
• Psali jsme si deníček, který jsme vám odevzdávali. Přečetla
jsem si celý Nový zákon.
• Měli jsme si vybrat pro sebe jméno Boha. Pro mne to bylo
jméno Bůh je Láska. (pozn.: Růženec sta Božích jmen)
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• Vzpomínám, že na jedné přípravě mne jedna holka pozvala
do schóly a já od té doby začala pravidelně zpívat.
• Byly mi otevřeny oči.
• Vzpomínám si na přípravu v Odrách, když jsme měli za úkol
otevřít bibli a přečíst si nějakou větu. Pamatuji si dodnes na
toto místo z evangelia sv. Matouše: „Pojďte ke mně všichni, kdo
se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne. Mé jho netlačí a
břemeno netíží.“ Tato věta mi často pomáhá v mém životě.
Ad. 4)
• Pokud je to možné, účastním se udílení svátosti biřmování v
naší farnosti a vždy si přitom vzpomenu na své biřmování, je to
pro mne určitá obnova.
• Dodnes když slyším něco, co mne osloví, mám takový sešit, kam si to poznačím. Když pak přijdou dny, kdy se cítím zle,
mimo jiné vezmu ten sešit a čtu…
• Nastartovalo mne to do společenství neokatechumenátu.
Přála jsem si mít své společenství.
• Příprava na biřmování byla pro mne tím prvním plamínkem.
Od té doby jsem toužila více poznávat Boha.
• Je to už tak dávno a já nevím, jestli jsem něco po biřmování
změnilo. Na biřmování jsem se těšila a očekávání bylo větší. Věřím však, že Duch Svatý působí stále, třeba i skrytě.
• Své biřmování jsem prožívala trochu s nervozitou, ale biřmování v Lešné, kdy jsem se sama stala kmotrou mé neteře, jsem
si v duchu prožila intenzivněji a měla jsem velký zážitek.
• Byl to velký zlom. Při biřmování jsem měl také první sv. přijímání. Převrátilo to můj život naruby. Duch Svatý tehdy působil
strašně moc, přijal jsem tři svátosti najednou.
• Denní spojenectví s Duchem Svatým.
• Určitě mám pocit, že to byl přelom, ale cítím, že to, co jsem
dostal skrze biřmování, se pak začalo postupně naplňovat a realizovat skrze neokatechumenátní cestu.
• Jsem ráda, že mám kmotru, která se za mne modlí.
• Po biřmování se modlíme s manželkou denně růženec. Chodíme na duchovní cvičení do Koclířova.
• Velmi zvláštní životní předěl, po biřmování jsme s manželkou
hodně cestovali (Izrael, Vatikán, Fatima).
• Někdy se v modlitbě obracím ke sv. apoštolovi Ondřejovi,
svému biřmovacímu patronovi.
• Občas si opakuji slova písně „V práci libý pokoji“ (že člověk
musí občas přestat a nedřít do úmoru).
• Za ty roky jsem zapomněla na dary Ducha Svatého. Bylo dobré si je dnes připomenout.
• Moje biřmovací jméno je Jan Sarkander, často ho prosím o
pomoc a ochranu.
• Katecheze o svátosti smíření z přípravy mám nahrané na kazetě (byla jsem tehdy nemocná).
• Tato doba přípravy na biřmování mě připravila na další nezapomenutelné těhotenství a mateřství.
• Biřmování byl absolutní zlom v mém životě. Od té doby Ježíš
přišel skutečně do mého života.
• Biřmování, to pro mne byl start pro osobní vztah s Bohem a
jeho opravdové hledání. Dříve jsem prožívala klasickou tradiční
víru a chození do kostela – možná z donucení rodičů.
• Našla jsem i nové přátele, se kterými se stýkám dodnes. Cítím
se být členem farnosti (farní rodiny).
• Často vzpomínám na tuto přípravu na biřmování a přála bych
to i mým dětem i každému to zažít.
• 7 měsíců po biřmování jsem uviděla své srdce. Dostala jsem
milost obrácení. Začala jsem věřit srdcem.

• Provází mne modlitba „Přijď, Duchu Svatý!“
• K biřmování se vracím mockrát, nejčastěji ve vztahu s mým
biřmovacím patronem sv. Maxmiliánem Kolbe. Před důležitými
rozhodnutími a v životních zkouškách vzývám Ducha Svatého.
• Dodnes cítím, že to byl požehnaný čas.
Ad 5)
Za všechny uvádím jednu odpověď, snad nás všechny vyburcuje
k častější četbě Písma svatého.
• Bibli jsem naposledy otevřela, když jsem čekala na autobus
na odpolední směnu a měla jsem chvíli čas. Bylo to před 16 lety.
Vybral -o. Pavel-

Další setkání biřmovanců,
tentokrát po čtyřech letech
Po setkání biřmovanců po sedmnácti letech přijde na řadu parta z roku 2008. To znamená druzí nejmladší biřmovanci v naší
farnosti. Přečtěte si seznam. Prosím, abyste opět informovali
všechny, které znáte a kteří nečtou život farnosti, o datu schůzky, a to ve čtvrtek 12. dubna v 19.30 hodin v učebně na faře.
-o. Pavel-

Seznam biřmovanců z roku 2008
Denisa Barešová
Jana Barešová
Jana Bayerová
Pavla Bechná
Martina Bláhová
Adéla Burdová
Marta Cabáková
Martina Denková Jana Durďáková
Aneta Hilšerová
Klára Hlavicová
Věra Holubcová
Eva Jiříčková
Kateřina Jiříčková Martin Kořenek
Lenka Kořenková
Ondřej Kotlár
Klára Krupičková
Zdeněk Kučera
Jiří Kudělka
Marek Kuna
Petra Lišková
Alžběta Malíková Marie Maliňáková
Radka Marjáková Antonín Martinát Hana Martinátová
Lenka Martinátová Barbora Mikušková Veronika Matysková
Martin Mužík
Iveta Palacká
Marcela Palacká
Tomáš Palacký
Ludmila Palátová
Martina Palyzová
Jan Paprstkář
Jaroslav Pavela
Božena Pavlínová
Eva Plevová
Michal Poláček
Klára Poláčková
Milana Poláčková Petr Polanský
Věra Ráčková
Ondřej Rusek
David Smetana
Renata Stodůlková
Barbora Ševečková Aneta Šoborová
Veronika Špalková
Marek Štec
Markéta Štefková Radek Šuba
Jan Vančura
Barbora Vančurová Silvia Vanniová
Jana Zbranková
Eva Zuzaňáková
Anna Žilinská
Eliška Žilinská
Monika Žilinská
Ondřej Žilinský
Miroslava Mikulenková
Jana Bajanová (Ovčačíková)

Částečné majetkové narovnání
vztahů s církvemi
V čísle (11/2012) týdeníku Ekonom byla zveřejněna značně podjatá
tematická reportáž o církevních restitucích. I generální sekretář ČBK
Mons. Tomáš Holub odpovídal na dotazy, které měly být zapracovány
do článku, nicméně ve výsledné reportáži jsou značně vytrženy z kontextu nebo nebyly vůbec uveřejněny. Z toho důvodu, i pro lepší orientaci v této problematice, přinášíme otázky a odpovědi tak, jak byly do
tohoto periodika zaslány.

Proč má být majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi provedeno?

Jde v první řadě o zmírnění křivd spáchaných za minulého režimu. Stát si nemůže ponechat majetek, který mu nenáleží. Majetkovým vyrovnáním se církve stanou ekonomicky samostatnými
a přestanou být hospodářsky závislé na státu. Z dlouhodobého
hlediska jde o úsporu. Vyrovnání s církvemi je nutné provést co
nejdříve i kvůli stanovisku Ústavního soudu, který opakovaně
upozorňuje na to, že nečinnost ve věci vyrovnání státu s církvemi je protiústavní. Soud v roce 2010 potvrdil, že na straně církví
existuje legitimní očekávání, že jejich historický majetek bude
státem vypořádán, a dostaly tudíž možnost podávat v dané věci
žaloby. Takový postup by ale v důsledku vedl k živelnému vydávání majetku nejen státu, ale i obcí, krajů a fyzických a právnických osob. Zákon o vyrovnání je systematický a nestátní majetky z navracení vynechává. Z tohoto hlediska jde o optimální
řešení. Velký zájem mají také obce, protože mnohé z nich mají
na svém území zablokovaný církevní majetek a kvůli tomu se
nemohou rozvíjet, někde dokonce nemohou dělat potřebné kanalizace a inženýrské sítě, či pokračovat ve výstavbě. Tím utíkají
i evropské dotace, které by tyto obce mohly získat. Po pravdě to
berou jako křivdu.
Jaká je hodnota nahrazovaného majetku?
Celkem byly náhrady vyčísleny už v roce 2007, a to v hodnotě
134 miliard korun. Vycházelo se při tom z údajů, které dodaly
církve a náboženské společnosti, a z materiálů Pozemkového
fondu ČR i Lesů ČR. Pro ocenění majetku bylo použito průměrné
ceny nemovitého majetku v České republice, tedy v podstatě
průměru mezi nejdražšími a nejlevnějšími pozemky. Tento výpočet byl ověřen dvěma studiemi, studií Výzkumného ústavu
zemědělského a studií společnosti Ernst & Young.
Jaký majetek bude navrácen?
Vydávat se bude jedině ten majetek, který je v tuto chvíli ve
vlastnictví státu, nikoli ve vlastnictví krajů, obcí či fyzických a
právnických osob. Je to majetek, jejž nyní spravují Pozemkový
fond ČR a Lesy ČR. Celková suma se rozdělí. 75 miliard korun
bude uhrazeno navrácením majetku a 59 miliard korun bude
církvím a náboženským společnostem finančně kompenzováno.
Jak bude vypadat finanční kompenzace?
59 miliard nebude splaceno najednou. Stát se s církvemi dohodl
na vzájemně výhodných podmínkách a tato částka bude splácena po dobu 30 let, a to pouze s přihlédnutím k výši inflace.
Tyto podmínky jsou výhodnější než ty dohodnuté v roce 2007,
které počítaly s dobou splácení 60 let, zvyšovaly právě metodou
splácení celkovou hodnotu vyrovnání až na 270 miliard korun.
Současná dohoda je tedy daleko výhodnější.
Jakým způsobem bude církev žádat o navrácení svého majetku?
Žádosti budou podávat jednotlivé církevní subjekty – každá
farnost či klášter zvlášť. Bude tedy několik tisíc žadatelů, kteří
budou muset dokazovat své právo na vrácení. Stát pak případ
od případu přezkoumá, zda na to má dotyčný subjekt nárok.
Po případném úspěšném završení souvisejícího legislativního
procesu budou dotčené církve muset předložit výčty majetku
a vlastnictví konkrétních movitostí a nemovitostí (jednotlivých
položek) před rokem 1948 prokázat a požádat o jeho vydání. Až
na základě této procedury může dojít k průkazným změnám ve
vlastnictví zmiňovaného majetku.
Proč církev nezveřejní seznamy majetku, který má být vrácen?
Církve si pro svou vlastní potřebu vytvořily seznamy majetku, o
němž se domnívají, že jim má být navrácen. Tyto seznamy jsou
interní povahy a nechceme je vydávat. Má to několik důvodů.
Jedním z nich je skutečnost, že tam, kde je takový seznam znám,
dochází k pokusům buď majetek před navrácením schovat; případně, jde-li o lesy, k jejich těžbě, takže ty pak nemohou přinést
potřebný užitek.
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Proč není možné použít výčtový zákon?
Výčtová metoda je nevhodná, resp. nemožná hned z několika
důvodů. Vzhledem ke standardu rozhodování Ústavního soudu
by mohla být označena za protiústavní, neboť by se jednalo o
individuální právní akt. Tedy o něco, co Ústavní soud již několikrát zrušil. Český úřad zeměměřičský a katastrální označil tuto
metodu navíc za naprosto nereálnou a nesplnitelnou. Je totiž
jednak značně chybová, jednak by nebylo možné do okamžiku
nabytí účinnosti zákona zajistit „znehybnění“ údajů v katastru,
což by vedlo k tomu, že některé vydávané nemovitosti nebudou
právně v katastru vůbec existovat či jejich označení nebude odpovídat aktuálnímu stavu.
Proč církev odmítá návrh vytvořit veřejnoprávní fond, který
by majetek spravoval?
Takový návrh znamená, že majetek se původním majitelům nevrátí. V podstatě tedy zachovává stav, který máme dnes. Způsob, kdy je majetek roztroušený po celé republice spravován
centrálně, naprosto nefunguje a navíc je nesmírně náchylný na
rozkradení. Navíc neodpovídá tomu, že církev v historii majetek
spravovala decentralizovaně, podle místních potřeb.
Co je příspěvek na chod církví a co se s ním stane?
Stát v tuto chvíli přispívá na platy duchovních, zaměstnanců a
na chod sedmnácti církví a náboženských společností. Jen v roce
2011 dosáhly tyto příspěvky výše 1,42 miliardy korun. Pokud by
letos zákon o vyrovnání přijat nebyl, příspěvky požadované ze
státního rozpočtu by se dále zvyšovaly. Letos totiž uplyne deset let od registrace některých nových církví a náboženských
společností. Pokud by tyto získaly ve svůj prospěch podpisy
jednoho promile obyvatel ČR, tedy zhruba 11 000 podpisů lidí,
kteří nemusí být s těmito uskupeními ani nijak oficiálně svázáni,
příspěvek by jim musel být ze státního rozpočtu vyplácen též.
Pokud zákon o vyrovnání s církvemi přijat bude, bude příspěvek vyplácen ještě po dobu sedmnácti let. Díky Deklaraci shody,
již s církvemi a náboženskými společnostmi uzavřel Jiří Besser,
bude první tři roky příspěvek zmrazen na jeho výši z roku 2011
a po třech letech se začne postupně snižovat o 5 % ročně. Díky
tomuto opatření se zabrání navyšování vydávaných příspěvků
například o valorizaci platů duchovních. Navíc, jelikož je výše
splátek přesně určená, může s nimi každý tvůrce státního rozpočtu předem počítat.
Co přinese vyrovnání s církvemi českým obcím?
Velkou úlevou bude narovnání zejména pro více než pět set českých obcí. Budou totiž zrušena tzv. blokační ustanovení, která
jednak znemožňovala nakládání s majetkem, u nějž nebyly vztahy mezi státem a církví jasné, jednak nebylo možné například na
opravy tohoto majetku čerpat dotace. Konečně se obce začnou
rozvíjet. Doposud totiž blokovaný majetek znemožňoval schvalování územních plánů a byl spravován z obecních peněz, přestože obci nepatří. Bez schváleného územního plánu není možné
čerpat dotace z žádného dotačního programu. Po proběhnutí
vyrovnání s církvemi budou majetkové vztahy vypořádány a
obce budou moci konečně žádat dotace z programů EU na roky
2014–2020. Majetku, který doposud ležel ladem, se konečně dostane plného využití.
Co přinese církvím a náboženským společnostem?
Církve se stanou ekonomicky nezávislými. Začnou samy rozhodovat o využívání svého majetku, o vlastních investicích, budou
hradit náklady spojené s chodem institucí, platy duchovních a
zaměstnanců.
Jak církev k majetku v minulosti přišla?
Nedá se mluvit o církevním majetku jako jediném bohatém
vlastníku. Všechno mělo své určení k zabezpečování konkrétních cílů. Když měla být založena nová farnost, musel být zabez-
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pečen provoz. To znamená, že se muselo pořídit pole či les, na
němž se živil farář. Podobně patřily některé pozemky kostelům.
Z výtěžku takových pozemků se opravoval kostel. Majetek biskupství sloužil k zabezpečení domácnosti biskupa a jeho pracovníků, pro zabezpečení kněžského semináře atd.
Někteří tvrdí, že majetek církvi nikdy nepatřil, takže není co
vracet.
Popírání vlastnictví majetku církvemi v minulosti je nepřijatelný
ahistorický přístup. V dobách, kdy církev většinu majetku, který
se stane předmětem narovnání, nabyla či vytvořila se na vlastnictví či vymezení soukromého a veřejného nahlíželo zcela odlišným pohledem; dívat se na problematiku tohoto vlastnictví
jako člověk žijící ve 21. století tedy není možné. Právní dokumenty i legislativa věnované problematice a vzniklé na našem
území v různých epochách podstatu církevního vlastnictví nikdy
nezpochybnily.
Například již v listině olomouckého biskupa Zdíka o přenesení
biskupského kostela od sv. Petra ke sv. Václavovi (datována rokem 1141) nalezneme soupis majetku spadající pod nový sídelní
kostel. I v Zemských deskách z dob vlády Přemysla Otakara II.
nalézáme písemné doklady o tom, že různé církevní subjekty,
jako například biskupství, kapituly, farnosti atd. jsou vlastníky
svého majetku.
Rovněž v moderní době bylo vlastnictví církve uznáváno; je tak
třeba odmítnout tezi postavenou na tom, že církev měla od josefínských dob majetek jen jakoby v pronájmu. Za vlastníka považoval církev občanský zákoník z roku 1811 i Československý
stát po roce 1918. Důkazem toho je pozemková reforma, která
zacházela s církevními majiteli jako s kterýmkoli jiným soukromým vlastníkem a tzv. veřejné vlastnictví, tedy vlastnictví státu,
krajů či obcí bylo naopak ze záboru vyloučeno. Konfiskovat něco
sobě samotnému (tedy státu) nelze.
Proč chce církev vrátit pozemky, které kdysi dostala od státu
darem?
Ano, najdeme ještě kláštery, které dostaly třeba ve 13. století
od krále pozemky, na nichž měly vybudovat klášter. Cisterciáci
dostávali nejčastěji bažiny, které si měli vysušit a na nich stavět
a budovat (například Velehrad). Proč tehdy král zval mnichy do
různých krajů své země? Věděl, že dají lidem práci a naučí je
novým zemědělským metodám, hospodaření, ale i stavebnictví,
a to nemluvíme o přímém vzdělávání. Za tuto jejich službu veřejnosti jim dopředu zaplatil pozemkem. Nedělá se dnes totéž,
když stát nabízí cizím firmám, které dají našim lidem práci, na
několik let daňové prázdniny? Nedává i EU podnikatelům dotace
na nová pracovní místa a vzdělávací projekty? Pokud je projekt
úspěšný, podnikatel nic nevrací. Ty kláštery tehdy splnily dané
projekty velmi úspěšně.
Jak bude s církevním majetkem naloženo po jeho vrácení?
O správu se budou starat jednotlivá biskupství. Použijí ho tak,
aby vydělával na výplaty pro kněze a zaměstnance církve v době,
až na ně přestane přispívat stát.
Většina polností bude dále pronajímaná těm, kdo na nich pracují dnes. Pro správu lesů vytvoří svou společnost, ale v lese budou
asi většinou zase pracovat ti, kteří tam pracují dnes. Výtěžky
půjdou do centrální pokladny na výplaty kněží a pastoračních
asistentů. Bude-li na víc, budou se podporovat školy a charity.
Budou zase některá biskupství bohatá a jiná chudá?
Rozdělovat se bude podle nového klíče, který by měl být spravedlivý, pokud je to v lidských silách. Počítá se i se solidaritou a
spoluprací. Některá biskupství budou asi hospodařit i společně.
Zvládne církev tak velké ekonomické úkoly, když na ně nebyla
zvyklá?
Naše generace na to opravdu nebyla zvyklá, ale církev to zvlá-

dala po staletí. Proč by to neměla zvládat dál? I když se k církvi
hlásí menšina národa, přece jen je to dost velké procento lidí,
aby se mezi nimi našli lidé schopní a vzdělaní.
Kde vezme v době krize stát 2 miliardy ročně na vyrovnání s
církvemi? Neměly by církve počkat, když požadovaná spravedlnost může dopadnout na ty nejchudší?
Dvě miliardy vypadají jako strašné číslo, pokud ho nepostavíme
vedle jiných. Například učitelé pohrozili stávkou a školství dostalo na rok o 4 miliardy víc. V novinách čteme, že státní podpora na obnovitelné zdroje činí ročně 35 miliard. Z toho 60% dělají
sluneční elektrárny, které vyrostly na nejlepších polích jako houby po dešti, protože se na tom dá rychle zbohatnout.
Na co církev potřebuje majetek? Nemá být chudá? Místo toho
má paláce…
Duchovním záleží především na duchovním rozměru církevního
společenství, ale vědí, že nejsme duchové bytosti a potřebujeme aspoň skromné hmotné zajištění. Máme řadu zaměstnanců,
kteří mají rodiny. Ty nemůžeme trestat za to, že pracují pro církev. Stejně dostávají platy hluboko pod průměrnou mzdou.
Paláce jsme nebudovali, ale zdědili. Je pravda, že jejich provoz a
údržba jsou náročné. Jejich prodej by se však nevyplatil. Těžko
bychom za to pořídili budovy vhodnější. Například v Olomouci
byla otevřena reprezentační část paláce pro turisty a část domu
se opravila z příspěvků EU na turistiku. Historické a kulturní poklady tak slouží lidem. Nejsme jen udržovatelé památek, ale
byli bychom barbary, kdybychom odkazy kultury, která vyrostla
z evangelia, zanedbali či ničili.
převzato z www.ado.cz

ZŠ Salvátor
Literární soutěž Mladý umělec
V polovině února jsme slavili úspěch v literární soutěži Mladý
umělec. Tereza Lipová a Zuzana Haikerová z 9. ročníku získaly
za svou prózu 4. místo a Zdeněk Zajíček z 8. ročníku obsadil se
svou básní 3. místo. Důležité je říci, že o tato místa soutěžili s
dvěma sty účastníky, což byla opravdu silná konkurence. Blahopřejeme.
Exkurze do SŠ lesnícké - Hranice na Moravě
Ve stejný den, kdy jsme získali ocenění v literární soutěži
(16. února), se celý II. stupeň naší školy zúčastnil přírodovědné
exkurze ve SŠ lesnické v Hranicích. Příjemní lektoři si rozdělili
naše děti do skupin a zasvětili je do problematiky ochrany přírody, poznávali jsme přírodniny i zvěř, hráli jsme zajímavé hry,
zhlédli jsme poučný film o boji člověka s lýkožroutem, naučili
jsme se měřit výšku i šířku stromu aj. Žáky 9. ročníku exkurze
zaujala natolik, že si někteří podali na tuto školu i přihlášku, ale
budoucnost teprve ukáže, kdo z nich to myslel opravdu vážně.
Recitační soutěž v Domečku
To, že máme ve škole šikovné recitátory, se opět potvrdilo ve
čtvrtek 8. března. Jakub Vrána ze 3. ročníku získal čestné uznání
stejně jako Marie Křenková z 5. ročníku. Ladislav Haiker z 6. ročníku obsadil skvělé 2. místo a postoupil do okresního kola v Rožnově p. Radhoštěm. Ať se daří i nadále!
Misijní koláč
Již tradiční akce naší školy se uskutečnila o víkendu 17. - 18. března. V sobotu se všechny dobroty balily a v neděli prodávaly. Za
pomoc děkujeme nejen pedagogům, ale také dětem od 5. do
9. ročníku. Díky této akci se vybralo celkem 13 871 Kč.Částka
poputuje potřebným. Mnohokrát děkujeme všem dárcům.

Praha
Do naší "stověžaté" jsme se vypravili na dvě etapy. 6. 3. jeli šesťáci a sedmáci a 13. 3. vyrazili osmáci a deváťáci v doprovodu
učitelů i rodinných příslušníků. Po čtyřhodinové jízdě vlakem
nás na nádraží očekával náš skvělý průvodce, PhDr. Pavel Kočí.
Svými znalostmi všechny ohromil a provedl nás nejznámějšími
místy našeho hlavního města. Navštívili jsme Hrad, Zlatou uličku, baziliku sv. Jiří, Starý královský palác, Vladislavský sál, chrám
sv. Víta, Kampu, zeď J. Lennona, Karlův most, Václavské náměstí
atd. Za skvělou cenu 335 Kč, ve které byla cesta i vstupenky do
pamětihodností, bychom se na tato místa těžko dostali. Děkujeme pí uč. Fialkové za organizaci této úžasné akce.
Co nás čeká?
V pondělí 26. 3. divadlo Moravské pašije.
V pátek 30. 3. recitační soutěž Chrám a tvrz ve Vsetíně.
Od 16. - 19. 4. zájezd Bratislava - Budapešť - Vídeň.
Ale o tom všem zase příště.
-Lenka Adámková-

Lidé bez domova v zimě
Milí čtenáři,
přicházím za Vámi s informacemi ze služeb pro lidi bez domova,
které provozuje Charita Valašské Meziříčí již několik let. Je to
jenom pár dní, co pominuly silné mrazy. S příchodem sluníčka
člověk na zimu rychle zapomene. Proto bych Vám chtěla v tomto článku přiblížit to, jak prožili silné mrazy lidé bez domova.
Tito lidé mohou zde ve Valašském Meziříčí využívat čtyři služby
sociální prevence. Jedná se však o služby ambulantní nebo terénní. Dosud se nepodařilo zřídit zde ve městě službu pobytovou. Jak v Denním centru tak v Noclehárně nemohou lidé bez
domova pobývat souvisle. Každá služba má svoji provozní dobu
a po jejím skončení musí službu opustit, musí odejít a jsou opět
venku na ulici. Tuto situaci by pomohl alespoň částečně vyřešit Azylový dům, o jehož vybudování Charita usiluje již od roku
2007. Přestože máme služby pouze ambulantní a terénní, považovali jsem za nutné okamžitě reagovat na nepříznivé počasí a
připravit těmto lidem takové podmínky, aby silné mrazy přežili
bez újmy na zdraví a nemuseli být po zavírací době na ulici.
Noclehárna pro muže a ženy bez domova – její provoz je celoroční, provozní doba je od 19,00 do 7,00. V době extrémních
mrazů čili od poloviny ledna do konce února jsme posunuli příjem na noclehárnu již od 17,30. Kapacita je v současné době
pro muže 12 lůžek a dvě přistýlky, 6 lůžek pro ženy. Zájem o
přespání byl v době mrazů mnohem větší než v jiném období,
lůžek bylo málo a prostor noclehárny je celkově tak malý, že
není možné přidat matrace na podlahu. Zavedli jsem proto tzv.
„Horké židle“. Každý kdo potřeboval, mohl přijít a přečkat tak
mrazivou noc na židli ve společenské místnosti. Na zahřátí dostal každý horkou polévku s dvěma krajíci chleba. Čaj byl k dispozici nepřetržitě. Všichni se mohli osprchovat a vzít si jakékoliv
teplé oblečení z charitního šatníku. Tyto „Horké židle“ zůstanou
zachovány do konce března. Od dubna pak Noclehárna bude
mít opět běžný provoz.
Denní centrum pro lidi bez domova - jeho provozní doba je
od pondělí do pátku. Soboty a neděle je toto zařízení pro lidi
bez domova zavřeno. Pracovníci Denního centra zareagovali
okamžitě a střídali se v provozu i o sobotách a nedělích. Tento
režim začal stejně jako u Noclehárny v polovině ledna a skončil
koncem února. Kapacita společenské místnosti Denního centra,

7

kde můžou lidé v průběhu provozní doby pobývat, je 15 osob.
V době extrémních mrazů se počet lidí zdvojnásobil. Stejně
jako na Noclehárně dostali lidé v průběhu dne horkou polévku,
chléb a čaj. Mnohdy se nás lidé dotazují, proč není otevřeno
Denní centrum i o sobotách a nedělích. Určitě by to bylo potřebné, zvlášť když není ve městě Azylový dům. Bohužel finanční rozpočet této služby je tak malý, že nám nedovoluje jakékoliv
rozšíření služby. Jenom pro představu uvádím, že konkrétně
Denní centrum má v letošním roce finance na provoz pouze do
konce srpna tohoto roku. Co bude dál, je teď zbytečné předjímat. Podobně jsou na tom i ostatní služby Charity Valašské
Meziříčí.
Terénní služba Domino – kromě již výše zmiňovaných služeb
má Charita také Terénní službu určenou lidem bez domova.
Jsou mezi námi i takoví občané – bezdomovci, kteří nedocházejí do Denního centra ani na Noclehárnu. Přebývají venku ve
svých squotech, přístřešcích. Mají k tomu své důvody, straní se
společnosti. Proto pracovníci Terénní služby dochází pravidelně
za nimi, navštěvují je, udržují s nimi kontakt. Tak tomu bylo i v
době zimy. Naším cílem bylo, aby tito lidé neutrpěli újmu na
zdraví. Proto v rámci našich možností jim byly poskytnuto z charitního šatníku teplé oblečení. Velké množství různých přikrývek, dek a matrací. Velice dobrá spolupráce v tomto směru byla
i s městskou policií. Také oni třikrát za noc kontrolovali místa,
kde tito lidí přebývali, budili je, aby se přesvědčili, že neumrzli. Pracovníci městské policie zajížděli také na Noclehárnu a do
Denního centra.
Můžu říci, že se nám podařilo toto období zvládnout bez problémů. Nikdo z lidí bez domova ve Valašské Meziříčí neumrznul,
ani neutrpěl vážnou újmu na zdraví. Přesto je konec poznamenán jednou, pro nás pracovníky smutnou událostí, o které bych
se ještě na závěr chtěla zmínit. Pracovníci Terénní služby navázali kontakt s mužem - bezdomovcem, který měl svůj přístřešek
v blízkosti Bečvy. Kontakt s ním měla také městská policie, věděli o něm a jezdili k němu stejně jako pracovníci Terénní služby.
V Denním centru byl jenom párkrát. Využil možnost osprchovat
se, poskytli jsme mu jídlo a oblečení charitního šatníku. Pobývat alespoň na židli na Noclehárně odmítal. Velice se nás proto
dotkla zpráva na přelomu února a března, kdy podle informací
policie spadl do rozvodněné Bečvy a silný proud jej stáhl. Dosud je na seznamu pohřešovaných. Setkala jsem se s tímto člověkem osobně, pohovořili jsme o životě a o jeho celkové životní
situaci. Patřil k těm bezdomovcům, kteří svou přítomností neobtěžují druhé občany a chtějí žít v ústraní. Někdy stačí i krátké
setkání, ale vzpomínka na člověka Vám vydrží dlouho. Chtěla
bych zároveň touto cestou poděkovat všem příznivcům Charitního šatníku, kteří svými darovanými věcmi pomohli lidem v
nouzi přežít toto zimní těžké zimní období.
Za kolektiv pracovníků
-Bc. Hana SulovskáVedoucí úseku služeb pro lidi ohrožené sociálním vyloučením

Noc kostelů 2012
V pátek 1. 6. 2012 proběhne opět akce „Noc kostelů“. V naší
vlasti je to již počtvrté, v naší farnosti podruhé. Navíc se zapojí
i další kostely. Kromě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
a evangelického kostela v Botanice to bude i kostel sv. Jakuba
v Krásně a farní kostel sv. Michaela Archanděla v Lešné. Tato
akce je určena především pro ty, kteří do kostela nechodí ane-
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bo již dlouho nebyli. My, kteří do kostela chodíme, bychom jim
měli připravit program a prostor, ve kterém se budou cítit dobře, snad i s nadějí, že jednou mohou být v kostele jako doma. Na
přípravném setkání v Olomouckém kněžském semináři jeden
kněz z poměrně velké farnosti prohlásil: „Já nemusím dělat nic,
všechny úkoly a práce si rozeberou věřící laici. I když je to hodně
práce, mají z toho radost a navíc je těší pozitivní ohlasy z řad
těch, kteří oné noci zavítají do kostelů“. Toto mne inspirovalo
k tomu, aby letošní ročník noci kostelů byl pojat jako záležitost
celých farností a aby se skutečně zapojilo co nejvíce lidí. Proto
bych chtěl pozvat na středu 11. dubna v 19.30 na faru všechny zájemce, kteří chtějí jakkoliv přiložit ruku k dílu. Na tomto
setkání očekávám také dobré rady, koho a jak bychom mohli:
zapojit do programu, kdo by mohl zazpívat, zahrát a něco přečíst nebo přednášet. Také bude třeba vyrobit některé rekvizity,
např. tácky na svíčky, nástěnky atd. Někdo se možná přihlásí
jako pořadatel a další se rozhodne až na tomto setkání, co by
mohl udělat. Čím více se najde pomocníků, rádců, tím lépe
může být letošní ročník v našich kostelích připraven a tím větší
budeme mít radost z toho, že někdo po dlouhých letech navštívil dům Boží.
-o. Pavel-

Hurá do televize
O sedmé neděli velikonoční 20. května se vypraví dva autobusy
poutníků do Ostravy, kde před očima diváků televize NOE prožijí nedělní mši svatou. Protože prožíváme rok biřmování, a tato
neděle je poslední před sesláním Ducha svatého, chtěl bych,
aby se do Ostravy vypravili především biřmovanci budoucí i minulí. Pojede také naše schola. Cesta je samozřejmě otevřená i
dalším zájemcům, ovšem s omezením. Do kostela sv. Václava
se pohodlně vejde asi 100 lidí. Nemohou tedy jet více než dva
autobusy. Pokud je už někdo rozhodnut, ať se přihlásí ve farní
kanceláři.
-o. Pavel-

Více vděčnosti
Chvála Kristu,
docela často chodím na sobotní mši sv. do kostela v Krásně. Nebylo tomu jinak ani 25. února, avšak k mému překvapení mše
svatá začala neobvyklou zmínkou otce kaplana, kdy se všem
zúčastněným začal omlouvat za údajně pozdní příchody na mši
sv. Ohromilo mne to, neboť jsem dosud nikdy údajný pozdní
příchod nezaregistrovala, navíc mi v tu chvíli bylo otce kaplana
velmi líto a stydno za toho, kdo se uchýlil k této stížnosti, aniž
by třeba za otcem kaplanem zašel osobně a vytknul mu jeho
údajný pozdní příchod. Navíc vyhrožovat stížností až na biskupství mi přijde docela přehnané... Netuším, kdo se v kostele tak
puntičkářsky dívá na hodinky a sleduje příchod kněze, ale určitě
to není člověk s láskou, vděčností a pokorou v srdci, protože jinak by byl vděčný zato, že v naší farnosti máme (prozatím) stále
kněze a za bohoslužbou nemusíme dojíždět do vzdálených míst,
jako je tomu jinde. A pokud se už někdy stane a kněz se zpozdí,
myslím, že bychom měli ten čas využít k modlitbě, třeba i za to,
aby v pořádku a zdráv přišel.
-Jana Krupová-

NAJDI ROZDÍLY

Bylo to v náboženství v ZŠ Lešná. Na bílou tabuli jsem namaloval slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Gábinka Šebestová z první
třídy to trochu po svém, ale velmi hezky namalovala na papír. Po hodině jsem odvedl prvňáky do družiny. Do třídy mezitím přišli
sedmáci a můj obrázek trochu „vylepšili“. Něco jsem pak připsal, aby těch rozdílů bylo víc. (Za reklamu pro jistý obchodní řetězec
očekávám zvýhodněný nákup pro faru).									
-o. Pavel-

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2012
Lešná
ZELENÝ ČTVRTEK
5. 4. 2012
VELKÝ PÁTEK
6. 4. 2012
BÍLÁ SOBOTA
VIGILIE
7. 4. 2012
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ Slavnost
8. 4. 2012
PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ
9. 4. 2012

Jasenice

Hrachovec

Valašské Meziříčí

16.00 hodin

17.30 hodin

15.30 hodin

16.45 hodin

křížová cesta

křížová cesta

velkopáteční obřady

velkopáteční obřady

19.00 hodin

19.00 hodin

16.00 hodin

8.30 hodin

17.30 hodin

10.00 hodin

8.30 hodin

10.00 hodin

6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin
18.30 hodin
6.30 hodin
8.00 hodin
9.30 hodin

UPOZORNĚNÍ: MŠE SVATÁ V SOBOTU 7. DUBNA V KRÁSNĚ NEBUDE!

Poděkování

Dne 1. března došlo v našem farním kostele ve Valašském Meziříčí k výměně elektroměru. Díky tomu jsme se dověděli, kolik
elektřiny jsme spálili od 4. do 29. února. To je v období největších mrazů. Bylo to 6 824 kW, a tudíž jsme za toto období již
museli zaplatit 38 079 Kč. Někdo se nad touto částkou možná
vyděsí. Je ale třeba říct, že se nám podařilo během extrémních
mrazů udržet v kostele teplotu nad nulou. Pro srovnání ve stejném období v Lešenském kostele byla naměřena teplota minus
4 stupně Celsia a v kostele ve Vidči dokonce devět pod nulou.

Chtěl bych tedy poděkovat všem, kdo zohlední tento mimořádný výdaj příspěvkem do kterékoliv sbírky na provozní náklady
našeho kostela. V příštím roce bude dobré upozornit na některé způsoby zahřívání, které například používají myslivci, když
sedí v zimě na posedu. Viděl jsem to na vlastní oči v obchodě
se zbraněmi naproti ZŠ Vyhlídka. Úžasné pomůcky do boty, či
náprsní kapsy. Hoří to i několik hodin. Pedro Čtvrtníček by mohl
na toto téma udělat školení před příchodem mrazů. Tak budou
schopni přežít zimu v našem kostele i ti, kterým nestačilo celoplošné vyhřívání lavic po dobu celé mše svaté.
-o. Pavel-
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Oprava varhan

Blíží se okamžik, kdy v našem kostele už neuslyšíme:
„Mimořádná sbírka příští neděli bude na generální rekonstrukci varhan.“ Je třeba ale dodat, že v rámci této opravy byl také
natřen a pozlacen oltář Panny Marie Lurdské a zábradlí na kůru
v našem kostele. Nebyla to levná záležitost, ale bylo výhodné,
že tyto práce proběhly zároveň s opravou varhaní skříně. Do
konečného zaplacení veškerých faktur firmě Roháč zbývá tedy
zaplatit 138 235 Kč, což je 28 351 Kč na varhany a 109 884 Kč na
oltář Panny Marie Lurdské a další restaurátorské práce. Děkuji
všem, kteří tak vytrvale přispívali po celou dobu generální rekonstrukce varhan. Pán Bůh zaplať!
-o. Pavel-

Tvořivá menšina
Ty tam jsou doby, kdy křesťané tvořili většinu obyvatel společnosti. Dá se ale říct, že většina této většiny se chovala velmi
pasivně a spoléhala na ty, kteří rozhodovali. Církev si postupně musela zvykat na to, že už nemá takové postavení jako ve
středověku a v následujících staletích. Po posledním sčítání lidu
může být někdo ještě více zklamán. Už nás je asi jen 10 %. Po
pádu totality někteří čekali docela jiný vývoj. Kdo však si uvědomuje, co dokáže 40 let totality komunistického režimu a probíhající sekularizace společnosti ve spojení s lidským srdcem,
které je nakloněno ke zlému, nemůže se vůbec divit. Ba naopak
můžeme mluvit o zázraku, když vidíme, jak církev přes všechny překážky žije a svým způsobem se i rozvíjí (např. církevní
školství, působení charity, laická hnutí a komunity atd.) Nelze
již sice mluvit o masovém působení, ale o to může být církev
viditelnější. Jde jen o to, abychom pochopili, jaké máme poslání
v dnešním světě. V této souvislosti se mi velmi líbi výraz: tvořivá
menšina. Jde o to, abychom využili všech schopností pro budování Božího království a všechno ostatní nám bude přidáno. A
proto bych ještě jednou v tomto čísle Života farností chtěl povzbudit naše farníky, mladé i staré, aby se jakýmkoliv způsobem
zapojili do Noci kostelů. Na setkání ve středu 11. dubna v 19.30
na faře čekám opravdu na vaše rady, podněty, inspirace i na
ochotu vzít na sebe dílčí, třeba úplně nepatrné, úkoly či služby.
Předem všem děkuji. Spolu s vámi chci i dále přemýšlet o tom,
jak úžasnou nám Pán Bůh dal milost, že můžeme být křesťany
právě v této době, i v naší vlasti.
-o. Pavel-

kový záznam modlitby svatého růžence, přednášky o. Marinka
a jeho promluvy při mši svaté.
Požehnané Velikonoce v jubilejním 95. roce od Fatimských zjevení Panny Marie přeje všem a vyprošuje
-Václav Chládek.-

Dopis od papeže
Jeden z naších farníků napsal Svatému Otci a dostal odpověď.
Tady je! Snad to potěší i čtenáře Života farností.
APOŠTOLSKÁ NUNCIATURA PRAHA
V Praze 28. února 2012
Vážený pane
Vatikánský Státní sekretariát pověřil zdejší Apoštolskou nunciaturu, aby odpověděla na Váš německy psaný dopis s vánočním
a novoročním přáním, adresovaný přímo Svatému otci Benediktovi XVI., který jste posílal v prosinci loňského roku.
Petrova nástupce velmi potěšila Vaše srdečnost a vděčnost i
vyjádření naděje, že by k nám mohl zavítat podobně jako v roce
2009, když Českou republiku navštívil.
Jeho svatost upřímně děkuje za Vaši důvěru i projevy oddanosti.
Rád uděluji požehnání Vám i všem Vašim blízkým a ujišťuji Vás
o modlitbě.
S úctou a s přátelským pozdravem
				
				

Mons. Vladimír Málek
za Apoštolskou nunciaturu

Inzerát
Zdravotní sestra, věřící, praktikující, svobodná, nekuřačka hledá podnájem (jeden samostatný pokoj) ve Valašském Meziříčí a
přilehlém okolí. Tel.: 776 605 616. Předem děkuji.

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Tereza Řežábková
Marie Masaříková
Kristýna Bohušíková

Veronika Kopřivová

Lešná

Mariánské infor mace
• Pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku je plánována na sobotu 16. června 2012 v den památky Neposkvrněného Srdce
Panny Marie.
• Pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje je letos plánována na dny 17. 9. - 23. 9. 2012.
Pokud bude dostatečný počet zájemců, na obě pouti pojede
autobus. Přihlášky zatím u mne.
• Je možno si u mě objednat DVD záznam duchovního programu oblastního setkání Fatimského apoštolátu na první postní
neděli s otcem Marinkem Šakotou z Medžugorje v našem kostele. Pro ty, kteří nemají přehrávač, je připraven na MP3 jen zvu-
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Lucie Věra Podzemná

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Ludmila Dočkálková *11.7.1941 †11.2.2012, Třebízského 802/20
Eva Janíková *25.12.1948 †18.2.2012, Výletní 642
Josef Říha *9.5.1932 †10.3.2012, Na šištotě 212
Emanuel Šimčík *20.6.1933 †12.3.2012, Vidče-Háje 392

Lešná

Eva Krutílková *5.6.1934 †8.3.2012, Perná 35

JASENICE

Nedaleko Valašského Meziříčí je malá obec Jasenice. Má asi
350 obyvatel a docela zvláštní postavení. Coby obec je součástí
střediskové obce Lešná, podle farní struktury patří do farnosti Valašské Meziříčí. Proč je tomu tak? Přestože nejbližší farní
kostel od obce Jasenice je v Lešné, nejbližší hřbitov je Byninský
hřbitov, který leží ve farnosti Valašské Meziříčí. Proto většina
obyvatel Jasenice navštěvuje své rodinné hroby na tomto hřbitově. Dříve se pochovávalo zásadně z domu, a tak délka cesty
na hřbitov rozhodovala mimo jiné i o tom, která obec patří k té
které farnosti.
V Jasenici je malá kaplička. Později v roce 1970 byla postavena kaple sv. Cyrila a Metoděje. Zpočátku zde bývala mše svatá
pouze na hody, o Vánocích a Velikonocích a v den svátku sv. Cyrila a Metoděje. V posledních asi pěti letech je zde mše svatá
každou neděli v 10 hodin. Mši svatou pravidelně navštěvuje asi
50 věřících.

Patronové kapličky sv. Cyril a Metoděj.

Při příležitosti 40. výročí posvěcení kaple byl v roce 2010 pro
kapli zakoupen a požehnán nový svatostánek.

Nový zvon pro Jasenickou kapli – umíráček byl požehnán 5 července 2007.
V létě 2011 byla nově natřena střecha kaple, včetně věžičky.
Na snímku vidíte pana Stuchlíka, jak natírá kříž z plošiny.

JASENICE - přehled příjmů a výdajů za rok 2011
Text

Příjmy

Výdaje - odeslané sbírky

Výdaje - plyn, elektřina Výdaje - opravy

10 680,00 Kč

Převod peněz z r. 2010
Sbírky celkem
Odeslané sbírky 1)
Sbírky na varhany VM

Zůstatek

61 485,00 Kč

72 165,00 Kč
11 062,00 Kč

61 103,00 Kč

4 039,00 Kč

57 064,00 Kč

Plyn a elektřina - kaple
Opravy 2)

8 469,00 Kč

48 595,00 Kč
12 542,00 Kč

36 053,00 Kč

1) svatopetrský haléř, seminář, TV NOE, církevní školství, misie, charita
2) elektrika, nátěr střechy, plošina
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Růženec u Jindráče

Říkají mi Jindráč. V roce 1988 jsem jel poprvé s Dr. Mráčkem
v osobním automobilu Škoda 120 do Medžugorje. Naše auto
i přes potíže s chlazením a menší dopravní kolizi v Maďarsku
dojelo na místo určení. Medžugorje – v té době malá vesnička, kterou jsem znal pouze z vyprávění… Stačilo zde prožít těch
několik dnů, během kterých jsme měli možnost naslouchat vizionářům, modlit se růženec, být na mši sv. a já jsem porozuměl,
proč sem jezdí lidé z celého světa. Později jsem byl v Medžugorje ještě několikrát. Při jednom společném pobytu s manželkou
jsem při výstupu na Podbrdo (místo zjevení) pocítil vnuknutí:
přivezte na Mezinárodní festival mládeže v příštím roce mladé
lidi z Valašského Meziříčí. Od té doby jsme na tento festival v
letech 2003 až 2011 doprovodili celkem 11 autobusů asi 500
většinou mladých poutníků z Valašského Meziříčí a okolí. Po

těchto poutích se u nás pravidelně v neděli večer začalo scházet
okolo 20 převážně mladých lidí na růženec. Modlitbu růžence
se modlíme na nejrůznější úmysly všech přítomných. Toto trvá,
až na nepatrné výjimky, už 9 let. Přijíždějí i zástupci okolních
farností, např. Choryně, Zašová atd. Abychom předali atmosféru Medžugorje v naší farnosti , vždy na první pátek v měsíci po
večerní mši svaté doprovázíme zpěvy hodinovou adoraci. Toto
svědectví přijmi jako výzvu: Modlete se růženec doma se svými
přáteli! Kéž by takových míst v našem městě bylo co nejvíc.
Snad ještě jedna přátelská rada na závěr. Pokud ti růženec nic
neříká a nemáš k této modlitbě žádný vztah, přijmi pozvání na
letošní mezinárodní festival v Medžugorji a prožiješ novou zkušenost modlitby, kterou Ti již nikdo nevezme.
Foto: otec Pavel 25. 3. 2012 (Vyfocení chtějí zůstat v anonymitě,
proto není připojeno, kdo na fotografii je. Zkuste hádat sami).
-Jindráč-

Velikonoční luštění

Na Velehradě je pohřben Antonín Cyril Stojan a od roku 2010 Tomáš kardinál Špidlík. Autorem sarkofágu je dlouholetý spolupracovník pana kardinála Špidlíka Marko Ivan Rupnik, kněz jezuita. Za sarkofágem na zadní straně svatostánku je umístěna mozaika, která
obsahuje dva důležité výroky kardinála Špidlíka. Není lehké je přečíst. Kéž vyluštění prvního z citátů pomůže našim čtenářům lépe
prožít velikonoční svátky. Přijměte to zároveň jako mé přání k Velikonocům.
-o.PavelŽivot farností číslo 3, ročník XIX
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, redakce: Mgr. P. Pavel Stefan.
Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf.vm@abidesign.cz anebo osobně odevzdejte na faře.
Toto číslo vychází o Květné neděli, 1. dubna 2012.
http://zivotfarnosti.hyperlink.cz

