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Jaký byl uplynulý rok?
No přece barevný! Jak to myslím? Máme za sebou první ba-
revný ročník Života farností. Tu a tam jsem se setkal s určitými 
námitkami: „Je to moc drahé.“ Nebo: „V době, kdy si to kaž-
dý může přečíst na internetu, je neekologické vydávat časopis 
v tištěné podobě.“ Myslím si, že později převládly pozitivnější 
názory. Např.: „Takovýto časopis může sloužit i jako prostředek 
evangelizace. Záleží jen na tom, kde všude ho položíme.“ Nebo 
názor jedné starší paní, která ani nechodí do kostela: „Na každé 
nové číslo se těším, moc ráda váš časopis čtu.“ A do třetice se 

mě nedávno zeptala žákyně první třídy: „Kdy bude, otče Pavle, 
nový Život farností?“ „A proč se ptáš?“ „Já si ho tak ráda pro-
hlížím!“ Pokud budu mluvit sám za sebe: „Prozatím mě to stále 
baví! Díky fotkám se zaplní prostor k tisku daleko snadněji a dří-
ve. Snažím se také, aby titulní fotka mohla sloužit jako předloha 
k modlitbě a rozjímání, a za všechny, kdo ji třeba jen jednou 
zahlédnou, se modlím. Nebudu také skrývat, že jsem vděčný 
za tak úžasný prostor k prezentaci svých fotografií. 1200 výtis-
ků je už pořádný náklad a co se nedá říct slovem, to fotografie 
vystihne daleko lépe.        (pokračování na straně 3)



2
kaple sv. Jana Nepomuckého v Přílukách Příluky - listina z roku 1799 (čti na následující straně)
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Slovo života na prosinec 2012

Z přerovské farnosti jsme dostali vzácnou památku, která se 
týká farnosti Lešná, přesněji řečeno obce Příluky. Jedná se o list 
papíru, na kterém je zápis z roku 1799. Sám bych ho nedokázal 
přečíst. Naštěstí paní Zdeňka Mollinová, která podle všeho po-
máhá na faře v Přerově, text přečetla a přeložila. Také vypátrala, 
o které Příluky se jedná. Tady je tedy text vzácného objevu:
My, rychtář, burmistr a všichni usedlíci obce Příluky, zavazujeme 
sebe, naše potomky (a dědice) a všechny nástupce tímto nejpev-
něji, že v naší obci letošního roku nově postavený kamenný kříž 
na trvalé a věčné časy, na vlastní náklady v dobrém stavu udr-
žovati budeme, což svými jmény podepsaní a přiložením pečeti 
obce potvrzujeme.
  Stalo se tak v obci Příluky 27. září 1799
  + Johann Podzemny, dědičný rychtář
  + Josepf Motzek, burmistr
  + Johann Hruschka
  + Frantz Podzemny
  + Georg Horak - přísežní
  (jménem celé obce)
(Křížem vlastnoručně potvrdili listinu, napsanou zřejmě včetně 
jmen obecním písařem.)
Tento dokument si můžete prohlédnout v původní podobě 
v tomto čísle Života farností. Kde tento kříž je, nedokážu říct. 
Ke cti střediskové obce Lešná můžeme konstatovat, že kaple 
sv. Jana Nepomuckého v Příluku je nádherně opravená a před 
ní doslova září zlatý kříž. Potíž spočívá v tom, že to není kříž, o 
kterém je zmínka ve starobylém dokumentu. Tento kříž před 
kaplí byl do obce Příluky přivezen a postaven v roce 1947 z po-
hraničí. Chtěl bych tedy pobídnout farníky z Příluk, aby nakolik 
mohou, zavzpomínali, případně se zeptali nejstarších pamětní-
ků, kde výše zmíněný kříž stával, případně proč už tam nestojí.
V souvislosti s touto skutečností mě napadla myšlenka, co 
všechno asi naši předkové i za nás Pánu Bohu naslibovali. Z 
toho vyplývá i další otázka: Nejsou tito předkové stále ještě v 
očistci, kde čekají až my, jejich dědicové a potomci, splníme, k 
čemu se oni tak samozřejmě zavázali? Tady se nám nabízí vzác-
ná příležitost, jak zemřelým z našich rodin můžeme účinně po-
máhat. Ve skutečnosti to však pomůže především nám, protože 
všechna Boží zaslíbení jsou určena našim otcům a jejich potom-
kům navěky. V takovémto slova smyslu můžeme použít i velmi 
diskutovaný termín „uzdravení rodových kořenů“. Jinými slovy: 
přemýšlejme, na čem generacím před námi záleželo, snažme se 
podle toho žít, pak Boží požehnání sestoupí na nás, na příbuzné 
duše v očistci, ale rovněž na budoucí generace. Amen (ať se tak 
stane).
Poznámka: Jak se dostala tato vzácná památka na faru do Pře-
rova? Pan Miroslav Kostiha, odborník na historické záležitos-

Senzační objev
„Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1,12)1

To je velká novina, kterou Ježíš zvěstoval a daroval lidstvu: Boží 
synovství, stát se díky Boží milosti Božími dětmi.
Ale komu a jakým způsobem je tato milost dána? „Všem, kdo ho 
přijali“ a kdo ho během věků přijmou. Ježíše je třeba přijmout s 
vírou a láskou a uvěřit, že je náš spasitel.
Pokusme se však hlouběji pochopit, co to znamená být Božími 
dětmi.
Stačí hledět na Ježíše, Božího syna, a na jeho vztah s Otcem. 
Ježíš se modlil ke svému Otci jako v modlitbě „Otče náš“. Pro něj 
byl Otec „Abba“, tatínek, na kterého se obracel slovy nesmírné 
důvěry a nekonečné lásky.
Jelikož ale přišel na zem kvůli nám, nespokojil se s tím, aby byl v 
tomto privilegovaném postavení sám. Tím, že za nás zemřel, že 
nás vykoupil, nás učinil Božími dětmi, svými sestrami a bratry. 
Prostřednictvím Ducha Svatého dal i nám možnost, abychom 
byli uvedeni do lůna Trojice. Takto i nám bylo umožněno po-
užívat jeho božské oslovení „Abba, Otče!“2, „tatínku můj“, náš, 
se vším, co toto oslovení obnáší - jistotu, že nás chrání, pocit 
bezpečí, odevzdanost jeho lásce, božskou útěchu, sílu a horli-
vost; horlivost, která se rodí v srdci toho, kdo má jistotu, že je 
milován.

„Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“
To, co nás činí jedno s Kristem a skrze něj syny a dcerami v Synu, 
je křest a život milosti, který při křtu dostáváme.
V tomto evangelijním úryvku je kromě jiného také jedno slo-
vo, vypovídající o hluboké dynamice tohoto „synovství“, které 
se má den co den naplňovat. Je opravdu třeba „stát se Božími 
dětmi“.
Těmi se stáváme a jako Boží děti rosteme, když odpovídáme 
na jeho dar a plníme jeho vůli, která je zcela shrnutá v přikázání 
lásky: lásky k Bohu a lásky k bližním.
Přijmout Ježíše znamená poznávat ho ve všech našich bližních. I 
oni budou moci poznat Ježíše a uvěřit v něj, pokud v naší lásce 
zahlédnou odlesk, jiskru bezmezné Otcovy lásky.

„Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“
Snažme se v tomto měsíci, v němž si zvlášť připomínáme Ježíšo-
vo zrození na této zemi, navzájem se přijímat, vidět v druhých 
samotného Krista a sloužit mu v nich.
A tak vzájemná láska a poznání podobné tomu, co spojuje Syna 
s Otcem v Duchu Svatém, bude vyrůstat i mezi námi a Otcem a 
pocítíme, jak vždy znovu vychází z našich rtů Ježíšovo oslovení: 

„Abba, Otče“.
Chiara Lubichová

1 Slovo života na prosinec 1998, otištěno v časopise Città Nuo-
va č. 22/1998, s. 37 a v časopise Nové město č. 2/1998, s. 11.
2 Mk 14,36; Řím 8,15.

Jaký byl uplynulý rok?       (pokračování ze strany 1)
A nakonec ještě poděkování: Žádné číslo by nevyšlo bez práce a 
času Evžena Hlavicy. Jsem rád, že jsme našli způsob, jak dát spo-
lečně obsah časopisu dohromady. Děkuji také „rychlopísařkám“, 
kterým mohu články diktovat. Za všechny chci jmenovat Radku 
Čaputovou z Vysoké. Děkuji také Alžbětě Dřímalové za jazykové 
a stylystické korektury.
A nakonec ještě otázka: Jaký bude nový rok? Nemusí být jen 
barevný. Vždyť i černobílá fotografie má své kouzlo a moc by 
se mi líbilo, kdybychom si na stránkách Života farností častěji 
připomínali slovem i obrazem historii našich farností. Těším se 
na vaše barevné, černobílé i písemné vzpomínky.      o. Pavel

ti, mi prozradil, že dříve obce Lešná i Příluky patřily do okresu 
Přerov, tudíž i pod přerovské děkanství. Listinu našli farníci z 
Přerova při prohledávání kdejakého papíru kvůli „majetkovému 
vyrovnávání.“ Ještě jednou děkujeme paní Zdeňce Mollinové a 
posíláme jí jako dárek toto číslo Života farností.
V knihkupectví Zdeňka Adamce si můžete zakoupit dvě velmi 
zajímavé knížky. Autorem obou je Jiří Smrčka. První mapuje a 
popisuje všechny kříže ve Valašském Meziříčí a nejbližším okolí, 
druhá všechny sochy.        o. Pavel
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Charita informuje
Jaké klientky vlastně využívají služby azylové-
ho domu pro matky s dětmi?
V jednom z minulých čísel Života farností jsem 
se malinko dotkla cílové skupiny klientek Azy-
lového domu pro matky s dětmi. Pevně dou-
fám, že po deseti letech jeho fungování v na-
šem městě už všichni víme, že se jedná o ma-
minky, případně babičky či pěstounky s dětmi 

ve své péči nebo těhotné ženy. Jejich společným problémem je 
absence bydlení. Bohužel není zdaleka jediný.
Tak jako nemocnici využívají lidé se zdravotními problémy, niko-
liv zdraví, tak i každou sociální službu využívají lidé s problémy 
sociálními. V současné době existují dva typy poskytovaných 
služeb, zařízení sociální prevence a sociální péče. Azylový dům 
patří do prvně zmíněné kategorie. Znamená to, že smyslem služ-
by není poskytnout klientkám AD maximum péče, ale podpořit 
jejich schopnost postupně samostatně zvládat nároky běžného 
života. Vypadá to snadně, že? Ale i tady se dá použít příměř s 
nemocnicí. Ne všechny zdravotní problémy se dají lehce vyléčit. 
Dlouhodobé, včas nezjištěné nebo zanedbané problémy někdy 
nevyléčí ani nejlepší odborník, a pak je potřeba stav alespoň 
stabilizovat a udržovat co nejdéle v míře snesitelné pro pacienta 
i jeho blízké. Podobně je tomu i u nás.
Každá z našich klientek má spolu se svými dětmi svůj vlastní 
životní příběh, který bývá většinou těžký a složitý. Se znalostí 
historie těchto příběhů lze snáze pochopit, proč se každá z nich 
chová tak, jak se chová.
Veřejnost často bláhově očekává radikální změnu ve fungování 
rodiny během relativně krátké doby, po kterou službu rodina 
využívá (zpravidla 14 měsíců). Zvenku je snadné hodnotit míru 
zavinění či aktivity ženy při řešení vlastních problémů, ale mohu 
říci z vlastní dlouholeté zkušenosti, že většinou naši klienti „dě-
lají, co mohou“. Všichni ze svého života známe i fakt, že obvykle 
není snadné napravit v krátké době to, co se „kazí“ dlouho. Na-
víc osobnostní změna v dospělosti je těžká a pro výchovu dětí 
je komplikací i to, že „co sám v dětství nedostaneš, neumíš dát 
dál“.
Jaké jsou tedy nejčastější otázky, které sobě nebo nám pracov-
níkům běžný občan klade, když slyší „ azylový dům“?
Co vlastně v azylovém domě ty matky s dětmi dělají? Vy jim tam 
i vaříte a uklízíte? Platí si vůbec samy za bydlení? Kdo se u vás 
stará o jejich děti ? Jak to, že klientky plno věcí nezvládají i bě-
hem pobytu v AD?
To jsou jedny z nejčastějších otázek, se kterými se průběžně se-
tkáváme z řad veřejnosti.
Jsme si vědomi, že využívání této služby představuje v očích 

„normálně žijícího člověka“ jisté stigma a že ve společnosti stále 
přetrvává spousta mýtů o fungování a smyslu AD. Řada z nás má 
ten pocit, že jemu se to nemůže nikdy stát. Chtěla bych tedy tím-
to způsobem některé mýty alespoň částečně vysvětlit a věřím, 
že se tak podaří vyvrátit alespoň některé z nich.
1. Azylový dům pro matky s dětmi je zařízení Charity Valašské 
Meziříčí. Jedná se o sociální službu, která musí už ze zákona o 
sociálních službách splňovat určité náležitosti. Mimo jiné i to, že 
se s každou klientkou pracuje individuálně na zlepšení její so-
ciální situace. Klientky si službu platí, samy si vaří, uklízejí své 
bytové jednotky a jsou také zodpovědné za své děti. Základní 
podmínkou je dostatečná péče o děti. Pokud má klientka v ně-
které z těchto oblastí problémy, pracovníci s ní pracují na posu-
nu. Nelze ale vždy očekávat, že se klientky budou chovat podle 
našich představ, zároveň je jejich povinností dodržovat pravidla 

našeho zařízení. Pokud se tomu tak neděje, pracujeme s nimi 
na nápravě, v případě opakovaném nedodržování mohou být 
sankcionovány. Pokud pravidla porušují soustavně, většinou to 
pro ně znamená ukončení pobytu.
2. Jak už bylo zmíněno výše, s klientkami se intenzivně indivi-
duálně pracuje. Všeobecně ale platí, že učení se novým věcem 
v dospělosti bývá obtížnější a trvá déle, než je tomu v dětství. Z 
toho plyne, že i klientky AD mnohdy dělají menší pokroky, než 
by veřejnost, a to nejen laická, někdy i odborná, očekávala. Oče-
kávání bývá někdy nastaveno až do té míry, že by se přece samo-
zřejmě měly v průběhu pobytu v AD vyřešit všechny problémy, 
které se dotyčné klientce či její rodině nastřádaly během celého 
jejího života. Je potřeba opakovaně zdůrazňovat, že se naše kli-
entky ve většině případů snaží s námi spolupracovat a řešit svou 
situaci podle svých možností a schopností. Mnohdy je ovšem 
šíře jejich problémů tak rozsáhlá, že je nutné se nejprve zaměřit 
na nejakutnější z nich.
Naše sociální služba slouží k tomu, aby se klientka s dětmi posta-
vila co nejdříve „na vlastní nohy“. Snažíme se tedy nedělat věci 
za klientky, spíše je podporovat v tom, aby toho byly schopny 
do budoucna co nejvíce zvládat samy, příp. s pomocí běžně do-
stupných zdrojů.
3. Za poskytování služby si klientky platí. Pokud v této oblasti 
vznikají potíže, je jim nabízena podpora při hospodaření, která 
může mít různé formy. V případě opakovaného neplacení, příp. 
nedodržení splátkového kalendáře, může být klientce také vy-
povězena smlouva o poskytování služby, což pro ni znamená od-
chod z AD. Klientky jsou také vedeny k řešení svých případných 
dluhů.
4. O děti se starají samy jejich matky, příp. během dne i za po-
moci otce dětí, pokud tedy dotyční v rodině fungují a roli otce 
plní. Jen pro informaci, otcové mají na AD vymíněny podle situ-
ace v rodině a svého vztahu k dětem různé výjimky ke vstupu 
na AD. Vždy přitom důkladně zvažujeme mimo jiné jejich přínos 
rodině.
Z výše uvedeného je snad zřejmé, že azylový dům nepředstavu-
je běžnou formu bydlení. Není to byt ani ubytovna, neustále se 
snažíme vyvažovat míru poskytované podpory a zároveň kont-
roly.
Nezbytným předpokladem úspěšnosti služby je ale i potřeba vy-
tvářet pro klientky s dětmi prostředí běžnému způsobu života 
co nejpodobnější. Mimo povinností a nutnosti dodržovat pra-
vidla mají klientky stejná práva jako každý běžný občan. Nelze 
očekávat, že „azylák“ klientky „převychová“, spíše je vede k ře-
šení prostřednictvím získání náhledu na jejich situaci, plánovaní 
kroků nutných k žádoucí změně, dodržování pravidel, včetně 
sankcí za porušení.

Milí přátelé,
když jste nás kontaktovali, uvedli jste, že jste ochotni se modlit 
za ochranu lidského života a za zastavení potratů. Nyní aktuálně 
v naší zemi hrozí zavedení potratové tablety RU-486 zabíjející 
dítě do cca 8. týdne těhotenství. Naléhavě vás prosíme o mod-
litby za zastavení tohoto zla, neboť další zabíjení nevinných dětí 
přinese naší zemi jen větší prokletí.
Moc prosíme o modlitební novény, adorace, zapojení se 
do modliteb za nejmenší, o prosbu o mše svaté, o informování 
vašich přátel ve farnostech, společenstvích a v komunitách.

Děkujeme
Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR, http://prolife.cz

Smrtící pilulka RU-486
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Určitě to znáte i vy. Probudíte se uprostřed noci a ne a ne 
usnout. Člověk by chtěl, ale tělo nechce. Nekonečné převalo-
vání z boku na bok oživí snad jen daleké psí zaštěkání anebo 
projíždějící kamion. A ráno je ještě daleko. Měl bych tady jeden 
recept na danou diagnózu. Používám ji od doby, kdy P. Prokop 
Siostrzonek vyprávěl, že náš život je podobný mlýnským kame-
nům. Když se nasype hned na začátku dobrá pšenice, celý den 
se pak mele dobrá mouka. A když jako první nasypete špatné 
zrní, tak mouka celý den stojí za starou bačkoru. Je nasnadě, co 
znamená dobré a špatné obilí. Návod je celkem jednoduchý – 
posuďte to sami.
Zavřete pomalu oči. Zapněte všechny reflektory a učiňte z tem-
né ložnice prozářenou místnost. Proměňte váš pokoj v místo 
vaší svatosti. Rozbalte co nejdelší koberec - až tam kam dohléd-
nete. Probuďte rukou spící anděly, zatrubte na polnici nebo 
vuvuzelu, vyburcujte cherubíny a serafy, ať přivítají Krále Slávy. 
Zaangažujte i druhou polovinu církve – již tu oslavenou, ať chválí 
s vámi Boha. Minulost nezměníme a budoucnost jistou nemáme, 
ale tato přítomná chvíle je jenom jedna. Ať patří jenom Jemu.
A když ON přijde, všechno mu to řekněte. Moje zkušenost je, že 
je dobré začít vděčností a díkuvzdáním. Pěkně položku po po-
ložce – za manželku, děti (a pěkně je vyjmenovat). Za rodiče a 
lidi, kterým vděčíte za dar VÍRY. Je tolik věcí, co funguje „samo“, 
ale bez kterých by náš život byl podstatně chudší. Za naši far-
nost a naše město. Za manžele, kterým už to tak neklape jako 
dříve. Postupně vkládejte lidi, kterým jste slíbili svoji modlitbu. 
Za křesťany, kteří pro svou víru v Krista trpí. Rozprostřete před 
ním vaše obavy z toho, co bude. Konzultujte s ním vaše plány a 
ptejte se, co ON na to. Žádejte o porci radosti, zdravého rozu-
mu a otevřeného srdce do následujícího dne. Zeptejte se pana 
faráře, za co ještě se můžete modlit. Určitě vás neodmítne. A ga-
rantuju vám, že dvě hodiny profrčí dříve, než se nadějete. Dost 
možná se vám podaří zabrat. 
PS: Nemějte strach o světla a reflektory – jsou ekologické a zhas-
nou samy. Koberec pak už smotá služba.

Michal Perutka

Jeden podzimní půlnoční blog

Vyjádření arcibiskupa olomouckého k šíření takzvaného Velké-
ho varování Ježíše Krista a různým poselstvím o konci světa.
Na různé dotazy laiků i kněží na takzvané Velké varování Ježíše 
Krista, které se šíří po internetu a někde také rozdává v koste-
lích ve formě brožurky, sděluji:
Tato poselství o Velkém Božím varování pocházejí z údajných 
soukromých zjevení nejmenované irské vizionářky. Nemají 
schválení žádné církevní autority. Přesto, že obsahují modlitby 
k Božímu milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení „pečetí“ 
knězem, obsahují řadu bludů a nejsou v souladu s naukou kato-
lické církve. Biblické úryvky jsou vykládány svévolně a v rozporu 
s církevní naukou. Sama Bible při tom říká: „Buďte si vědomi 
toho, že žádný výrok Písma není ponechán ničímu soukromému 
výkladu“ (2 Petr 1,20).
Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi 
pořídili „pečeť živého Boha“ tím, že si ji stáhnou s internetu a 
najdou kněze, který jim ji posvětí. Upozorňuji kněze, že na ta-
kové věci nesmějí spolupracovat, že by šlo o hřích zpronevěry 
svému kněžskému poslání a podporu vznikající sekty. Věřící vy-

Různá poselství o konci světa
- vyjádření otce arcibiskupa -

zývám, aby se nepodíleli na šíření těchto bludařských poselství. 
Na ty, kdo by po tomto upozornění dále spolupracovali na jeho 
šíření, se vztahují slova sv. Pavla: 

„Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, 
tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není 
nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by pře-
kroutili evangelium Kristovo. Ale i kdybychom my sami nebo an-
děl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme 
vám hlásali, buď proklet!... Snažím se teď, abych si získal přízeň 
u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u 
lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův 
služebník“ (Gal 1,6-8.10).
Podobně se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připo-
mínám Ježíšovo slovo: „O tom dni a té hodině neví nikdo, ani 
nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, pro-
tože nevíte, který den Pán přijde“ (Mt 24,36.42). Pro nás není 
důležité, jestli se setkáme s Bohem při konci světa, či ve chvíli 
smrti, která může přijít kdykoliv. Důležité je, abychom byli při-
praveni na Boží soud, na setkání s Pravdou. Jediná správná re-
akce na všechna poselství tohoto druhu je pokání podle výzvy 
Jana Křtitele: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte 
pokání a věřte evangeliu“ (Mk 1,15).
Protože: „Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k 
životu“ (1Kor 15,22), je třeba budovat pevné a důvěrné přátel-
ství s Kristem.
Protože Ježíš říká: „Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě po-
slal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale už přešel ze smrti 
do života“ (Jan 5,24), a jinde: „Žádný, kdo žije a věří ve mne, ne-
umře na věky“ (Jan 11,26) je třeba přijímat Boží slovo s oprav-
dovou vírou a žít podle něho.
Protože Ježíš říká: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný 
a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54), je třeba přistupovat 
ke svatému přijímání Krista v eucharistii, ale být k tomu i náleži-
tě připraven, protože: „Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně 
nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně“ (1Kor 11,27).
S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny vě-
řící na tato nebezpečí a zároveň je prosím, aby věrní evangeliu 
usilovali o svatý život ve společenství církve. Ty, kteří snad z 
nevědomosti uvěřili bludným naukám, prosím, aby se pokor-
ně vrátili k nauce evangelia a katolické církve. Všechny zahrnuji 
do svých modliteb a provázím svým požehnáním.

+Jan Graubner
Olomouc, 23. listopadu 2012

zŠ salvátor
Soutěž Bible a my
V měsíci říjnu na naší škole proběhlo školní kolo soutěže Bible a 
my. Ze tří kategorií postoupili do okresního kola 3 žáci s nejvyš-
ším počtem bodů. Za I. kategorii to byli Petr Žilinský, Jakub Mi-
kula a Anna Ševčíková, všichni z 5. ročníku. Ve druhé kategorii 
soutěžili sedmáci Daniel Savko, Kateřina Žilinská a Petr Baričiak. 
Za 8. a 9. ročník soutěžili Ondřej Kindl, Anna Hutyrová a Marie 
Hrabovská. Otázky byly pro všechny kategorie velmi náročné, 
ale naši žáci opět nezklamali. Do ústředního kola, které se usku-
teční 6. února 2013 ve Stojanově gymnáziu na Velehradě u Uher-
ského Hradiště, postupují - z I. kategorie Petr Žilinský (2. místo 
v okresním kole), ze II. kategorie Daniel Savko (1. místo v okres-
ním kole) a Kateřina Žilinská (3. místo v okresním kole), ze III. ka-
tegorie Anna Hutyrová (2. místo v okresním kole) a Ondřej Kindl 
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Nedávno jsem se zúčastnil konference o mládeži, kterou kaž-
doročně v Praze pořádá sekce pro mládež při České biskupské 
konferenci (ČBK). Této konference se účastní zástupci všech 
diecézních center mládeže a církevních hnutí či řeholí a řádů, 
které pracují s mládeží. Zastupoval jsem podruhé nejen naši 
farnost a církevní školu, ale i Neokatechumenát v České repub-
lice. Možná by tam mohl být i někdo jiný než já. Přiznám se ale, 
že do Prahy jezdím velice rád. Tentokrát jsem si uvědomil, jak je 
potřebné, abychom na naše hlavní město pamatovali ve svých 
modlitbách. Důvodů je několik:
1. Většina světové populace žije ve velkoměstech. Takové je 
u nás jen jedno jediné a to je Praha. („jediné město v ČR“).
2. Praha je skutečně jakýmsi srdcem Evropy. Všechny negativní 
i pozitivní věci pak mohou mít vliv na celou Evropu a svět tím 
spíš, že Praha patří mezi nejkrásnější města na světě a navště-
vuje ji velký počet turistů.
3. Díky Pražskému Jezulátku je Praha i jakýmsi středem světa. Ne-
máme totiž ponětí, co pro některé křesťany, zvláště v Jižní Ame-
rice, Asii (Filipíny, Indie) a v Africe kult Pražského Jezulátka zna-
mená. (Na Filipínách je dokonce katedrála Pražského Jezulátka). 
4. Mnoho dalších skutečností nás spojuje s hlavním městem. 
Například kámen z Radhoště je základním kamenem Národní-
ho divadla, náš premiér a čestný politik Petr Nečas z Rožnova je 
praktikujícím katolíkem (díky naší vládě za statečný postoj při 
hlasování o statutu Palestiny v OSN, díky za podporu pro Izrael). 
Manželé Kulišťákovi pocházející z „pod Juřinky“ jsou hlavními 
zodpovědnými jediného malého a mezinárodního společenství 
Neokatechumenátu v Praze. Mnoho našich farníků tu a tam 
kratší či delší dobu pobývá v hlavním městě.
5. Blíží se také velmi důležitá událost, která může mít víc než 
symbolický význam pro celou naši vlast, a to obnova strženého 
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
A proto modlete se, modlete se, modlete se za Prahu! A svěřuj-
me ji především Pražskému Jezulátku. Ono samo řeklo: „Čím víc 
mě budou uctívat, tím více jim budu žehnat.“

o. Pavel

(3. místo v okresním kole). Všem žákům děkujeme za reprezen-
taci a věříme, že se jim takhle skvěle povede i na Velehradě.
Dějepisná olympiáda
V listopadu na škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády 
na téma „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím.“ Zú-
častnilo se jí 7 žáků z 9. ročníku a nejlépe se dařilo Magdaléně 
Hruškovské, která postupuje do okresního kola, jež proběhne 
30. ledna 2013 ve Vsetíně. Tak hodně úspěchů!
Halová kopaná v Zašové
Ve středu 14. listopadu proběhlo v Zašové okresní kolo v halové 
kopané pro žáky 6. - 7. tříd. Jako vítězové okrskového kola se 
naši borci s chutí pustili do zápasů a díky velkému nasazení opět 
zvítězili. Stali se tedy nejlepším týmem v celém okresu. Škoda 
jen, že se v této kategorii nepostupuje do krajského kola. Kluci, 
děkujeme za skvělý výkon a reprezentaci školy.
Florbal na „Šafářce“
Jen o den později ukázali své sportovní nadání kluci z 1. stupně. 
Na ZŠ Šafaříkova proběhl Pohár ČFbU ve florbalu. Z pěti týmů si 
naši kluci odnesli krásné 2. místo. Blahopřejeme.
Orion florbal cup - Vsetín
V úterý 20. listopadu naši vítězové okrskového kola 6. - 7. roč-
níků ve florbalu dokázali všem, že jsou nejlepší nejen ve fotbalu, 
ale i ve florbalu a s přehledem turnaj vyhráli. Celkově soutěžilo 
osm týmů. Ve finále deklasovali ZŠ Vsetín Ohrada 4:0. Tento-
krát jim vítězství přineslo postup do krajského kola, které se 
uskuteční 9. ledna v Uherském Brodě. Jen tak dál, kluci, ať si 
vaši soupeři pamatují jméno naší školy co nejdéle.
Drápačka
Tak tímto názvem byla označena soutěž v lezení na umělé stěně, 
která proběhla v úterý 27. listopadu na ZŠ Šafaříkova. Tento-
krát uspěli žáci 1. stupně. V kategorii chlapců 1. - 3. tříd získal 
2. místo Jindřich Vrána z 2. ročníku. V kategorii dívek 4. - 6. tříd 
obsadila Kamila Hrabovská z 5. ročníku 1. místo a Petra Miku-
lová ze 4. ročníku 2. místo. Prostě „šikulky“ máme úplně všude. 
Blahopřejeme.
Afrika
Ve čtvrtek 29. listopadu se celý II. stupeň před 10. hodinou ode-
bral do místního kina a zúčastnil se přednášky Afrika - jiný svět. 
Promítání krásných snímků doplněných hudbou a komentářem 
samotného autora zaujalo určitě všechny. Jen délka přednášky 
byla zbytečně přehnaná, ale zcela určitě přínosná.
Mikulášská laťka na „Žerotínce“
Že naši žáci ovládají opravdu rozmanité sportovní disciplíny, do-
kázal Martin Štefka ze 4. ročníku. Na již tradiční akci si „vyská-
kal“ krásné 2. místo. Blahopřejeme, Martine.

Požehnané Vánoce, hodně zdraví, rodinné pohody, radosti z dětí 
a co nejlepší nový rok 2013 všem čtenářům ŽF a přátelům naší 
školy přeje za všechny své kolegy

Lenka Adámková

Modlitba za Prahu

Festival Podzimní varhany
Proběhly tři velmi úspěšné varhanní koncerty, ve kterých se 
představili přední interpreti varhanní tvorby v České republi-
ce. Návštěvnost byla velká, úroveň vysoká, všichni odcházeli 
spokojeni. Ještě jednou díky všem, kteří v minulosti přispívali 
na varhany, máme skutečně jedinečný hudební nástroj. Celkem 
se v rámci dobrovolného vstupného během těchto koncertů 
vybralo jedenáct tisíc korun na opravy našeho kostela. Dá-li 
Bůh, v příštím roce by se mohl uskutečnit festival Podzimní var-
hany jako mezinárodní.

Vánoční pásmo scholy
Na nedávném koncertu scholy kostel praskal ve švech a naše 
mládež a děti ukázali, že opravdu umí. Mohli jsme slyšet sou-
časné světové chvalozpěvy z žánru Praise and Worship (chvála 
a uctívání). Tyto písně se obracejí téměř výhradně k Bohu a jsou 
to vlastně modlitby vyjádřené moderní hudbou, která se líbí 
nejenom mladým. Na tomto koncertu přispěli posluchači část-
kou devět tisíc korun. Peníze budou sloužit k zakoupení nového 
ozvučení pro naši scholu. Na tento účel bude sloužit i dobro-
volný příspěvek na tradičním Vánočním pásmu. To se uskuteční 

Díky za dar hudby

Radostné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2013 hodně zdraví, 

štěstí a Božího požehnání přejí 
zaměstnanci Charity Valašské Meziříčí.

Poděkování za koberec
Za všechny malé i velké „zmrzlíky“ děkujeme za zvýšení kom-
fortu v kapli Panny Marie. Díky, pane faráři, i všichni, kdo jste 
nějak přispěli...     Alžběta Dřímalová
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Kněží našeho děkanátu
Ve středu 20. listopadu proběhla ve farnosti Valašské Meziříčí 
děkanská konference. Jedná se o pravidelné měsíční setkání 
všech kněží našeho děkanátu. Na tomto setkání se seznamuje-
me s pokyny, nařízeními a instrukcemi otce arcibiskupa, které 
přiváží ze schůze děkanů v Olomouci náš děkan Karel Janečka. 
Konference jsou pokaždé v jiné farnosti, a tak kněží a s nimi i 
někteří farníci putují po celý rok z místa na místo. Po mši svaté v 
našem farním kostele ve Valašském Meziříčí jsem dostal dobrý 
nápad. Zavolal jsem našemu dvornímu fotografu Janu Peroutko-
vi a on se ochotně během deseti minut dostavil a toto naše kněž-
ské shromáždění zvěčnil na fotografii, která je na straně 12 ŽF.
V první řadě zleva jsou: jáhen František Kubenka, žijící ve Valaš-
ském Meziříčí, léta však pomáhal ve farnosti Rožnov. Vedle něho 
stojí služebně nejmladší jáhen našeho děkanátu Miroslav Frňka, 
žije a působí ve farnosti Rožnov. Josef Strbák je farářem na Hu-
tisku a do nedávna spravoval za něho nově postavený kostel sv. 
Zdislavy na Prostřední Bečvě. Ladislav Šimek je nejdéle sloužícím 
knězem v našem děkanátu, a protože je zde dokonce déle než já, 
ani nevím, od kterého roku. Je farářem na Horní Bečvě, tam se 
scházíme vždy v lednu, protože jedině v kostele sv. Jana a Pavla 
zůstává vánoční výzdoba až do Hromnic. Takto si vždy prodlouží-
me Vánoce. Poslední stavební úspěch otce Ladislava je nově po-
stavená fara na Horní Bečvě. V té staré se ještě topilo v kamnech, 
takže už to nebude, co to bývalo. V samém středu fotografie vidí-
te usmívajícího se děkana děkanátu Valašské Meziříčí a faráře v 
Zubří Karla Janečku. Ten dojíždí i jako administrátor i do farnosti 
Vidče. Jiří Polášek je momentálně duchovním správcem farností 
Zašová a Veselá. Dříve byl farářem v Rožnově a do Zašové do-
jížděl. V naší diecézi je zodpovědný za Mariánské kněžské hnutí. 
Jacek Bronczyk (čti Broňčik) je kaplanem v Rožnově a pochází z 
Polska. Vedle něho stojí doslova obr - farář v Rožnově - Kamil Obr, 
dobře známý mladým, kteří jezdili do Arcidiecézního střediska 
života mládeže v Rajnochovích. Vzadu zprava stojí Milan Kološ, 
jáhen žijící v Lešné a působící i ve Valašském Meziříčí. Pak ná-
sleduje i moje maličkost, jmenuji se Pavel Stefan a jsem farářem 
ve Valašském Meziříčí a administrátorem exkurendo v Lešné (do-
slova přeloženo administrátor vybíhající do Lešné). Pavel Jombík 
je farářem v Choryni a spravuje rovněž Loučku a Branky. Kromě 
toho je představeným domu Panny Marie Královny, který je v 
bývalém klášteře v Choryni a je součástí Institutu Ježíše Krista 
Velekněze, jehož představeným je charizmatický slovenský kněz 
Maroš Kufa (dům v Žákovcích). Petr Dujka je farářem na Dolní 
Bečvě a asi dva roky personálně spravuje kostel sv. Zdislavy 

jako vždy na Hod Boží vánoční v úterý 25. prosince v 15 hodin 
ve farním kostele ve Valašském Meziříčí. Určitě přijďte, uslyšíte 
nejen staré vánoční „pecky“, ale i některé „hity“ z posledního 
koncertu.

OBOROH Šel přes potok Cedron k hoře
Tak se jmenuje nové album skupiny Oboroh, jehož frontmanem 
je nám dobře známý Slávek Klecandr. Na albu jsou kromě no-
vých písní pašijové písně ze starých českých kancionálů ve vel-
mi zajímavém a citlivém provedení této kapely. Poslouchání 
alba se tak stává velice působivou rozjímavou modlitbou. CD je 
k dostání u Zdeňka Adamce.
Poznámka: Před časem jsem prosil Slávka Klecandra o pracovní 
nahrávku pašijových písní z jeho koncertu, abych si ji mohl pou-
štět například v autě jako součást modlitby. Netušil jsem, že z 
tohoto impulsu vznikne toto nádherné album. Bohu díky.

o. Pavel

na Prostřední Bečvě, který patří do farnosti Hutisko. Dále urči-
tě dobře poznáváte našeho kaplana Bohumíla Svítoka. Jan Vláčil 
je farářem ve Valašské Bystřici. Jan Bleša farářem v Kelči a také 
kaplanem zodpovědným za mládež našeho děkanátu. Na foto-
grafii chybí Jan Rimbala, kaplan ve farnostech Choryně, Loučka 
a Branky, pochází z východního Slovenska. Rovněž chybí dvojice 
jáhnů otec a syn Dřímalovi (Ludvík a Jiří).
Fotografii, která je na poslední straně ŽF, si můžete zakoupit v 
jakékoliv velikosti ve vynikající kvalitě ve Fotografii Peroutka 
na náměstí ve Valašském Meziřičí. (má stejný vchod jako prodej-
na T-mobile).

o. Pavel

Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky.
Bylo slyšet, jak si mezi sebou šeptají.
První svíčka vzdychla a řekla:

„Jmenuji se POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim 
na mně nezáleží. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedo-
držují!“ Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo…
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla:

„Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni 
mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce 
o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila!“ Průvan zavál 
místností a druhá svíčka zhasla…
Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka:

„Jmenuji se LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě 
nevšímají, nechtějí mě. Vidí jenom sami sebe. Říkají, že volné 
vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych dál 
hořela.“ Plamen svíčky se zachvěl a zhasl…
Vtom vešlo do místnosti dítě. Uvidělo svíčky a řeklo:

„Proč nesvítíte, kdo vás zhasl?“ A rozplakalo se…
V té chvíli zašeptala čtvrtá svíčka:

„Neboj se! Mé jméno je NADĚJE! Dokud já svítím, není nic ztra-
ceno! S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“
Od čtvrté svíčky pak dítě zapálilo všechny ostatní.
Plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout.
Každý z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE 
stále udržovat.

adventní příběh zahráli žáci ZŠ Salvátor (viz foto na str. 12)

Čtyři svíčky

In natali Domini gaudent omnes angeli
Vánoční koncert

30. prosince v 15.30 hodin se uskuteční ve farním kostele vá-
noční koncert chrámového sboru, komorního orchestru při 
ZUŠ a sólistů. V podání sboru zazní vánoční skladby a capella a 
skladby s doprovodem orchestru. Jako sólisté se představí dva 
trumpetisté, kteří za doprovodu orchestru zahrají na trubku pi-
colo Sonatu vespertinu od P. J. Vejvanovského, barokního skla-
datele. Jeden z nich - Aleš Kučera vystoupil již na loňském vá-
nočním koncertě. Sopranistka Klára Václavíková zazpívá známé 
pastorely J. J. Ryby a další koledy za doprovodu orchestru. Měli 
jsme rovněž možnost slyšet ji na minulém vánočním koncertě, 
jedná se o nadanou zpěvačku. Rozezní se také královský nástroj 
a to pod prsty Vojtěcha Trusiny a Marka Mikuška ze třídy B. Kra-
tochvíla, dále Vojtěcha Trubače a Josefa Kratochvíla, studentů 
hudebního gymnázia v Ostravě, bývalých žáků B. Kratochvíla.
Jménem všech účinkujících srdečně zve

Bohumír Kratochvíl
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Mariánské informace
První oblastní setkání Světového apoštolátu Fatimy v roce 2013 
je plánováno na 7. února 2013, tentokrát ve čtvrtek. Měl by 
opět po roce mezi nás přijet P. Marinko Šakota z Medžugorje. 
Ovšem jeho účast je nyní ohrožena, jelikož 8. listopadu 2012 ze-
mřel dosavadní pan farář Medžugorje, P. Petar Vlašič a P. Marin-
ko je zatím pověřen farářskými povinnostmi. Možná se podaří 
v případě komplikací dojednat náhradu za něj. Ale zatím je to 
ve fázi modliteb, ke kterým zvu.
V sobotu masopustního víkendu 9. února 2013 se uskuteční 
v Nitře na Slovensku Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky 
všech národů (zjevení Panny Marie v Amsterdamu). Po zkuše-
nostech, které jsme zakusili dvakrát na Modlitebním dnu v Ko-
líně nad Rýnem, bych chtěl pozvat všechny, kteří chtějí pro-
žít den s Pannou Marií a jejími dětmi se skvělým programem, 
tvořícím přednášky, svědectví, společné modlitby provázené 
zpěvy sester Rodiny Panny Marie s vrcholem slavení liturgie a 
zasvěcením Panně Marii. To vše ve sportovní hale v Nitře pod 
záštitou nitranského biskupa Mons. Viliama Judáka a s vedením 
představeného Rodiny Panny Marie, P. Paula Siegla. Kdo chce 
prožít něco nádherného v předvečer postní doby, ať s účastí ne-
váhá. Přijímám přihlášky na společnou cestu autobusem.
Čtenářům i redakci ŽF přeji a skrze Pannu Marii vyprošuji požeh-
nané svátky vánoční a celý rok 2013.

Václav Chládek

Svatý otec Pio
Svatý Pio z Pietrelciny známý i málo známý. Chceme pozvat 
všechny, kteří chtějí prohloubit svou žitou víru, a to v duchu 
spirituality Padre Pia, do modlitební skupinky otce Pia.
Scházeli bychom se ve čtvrtek po večerní hodinové adoraci v 
kostele, tj. asi v 19 hodin.
Něco z historie modlitebních skupin P. Pia: Když po 2. světové 
válce nastaly v Itálii těžké časy, jak v oblasti sociální, tak i poli-
tické, vybízel otec Pio své duchovní syny a dcery, aby uposlechli 
výzvy Svatého otce Pia XII. a modlili se za vlast. Po celé Itálii 
se vytvářely modlitební skupiny, ve větších městech jich bylo i 
několik. Modlitby byly vyslyšeny a ve volbách v roce 1947 ko-
munisté v Itálii nezvítězili, jak to předtím hrozilo. Také ostatní 
těžkosti se dařilo překonávat.
Vzniklé modlitební skupinky Padre Pia jsou doposud činné a to 
nejen v Itálii. V naší zemi je modlitební skupinka otce Pia v Brně.
Padre Pio celým svým bytím se snažil plnit vůli Boží a svým sou-
časníkům pomáhal pochopit, že… Tajemství vykoupení spočívá 
v tomto: proměnit kříž a s ním každé lidské utrpení ze smutku 
v radost, z potupy v chloubu, ze smrti v život, z odsouzení v od-
puštění… a to stejně platí pro nás a naše současníky.

Libuše Furmánková

Kostel otevřen po celý den
V sychravém podzimním počasí se vracíme ve vzpomínkách 
do letních dnů, kdy nás palčivé sluneční paprsky v hodinách 
po poledni zaháněly do stínu. Letošní léto bylo možné najít 
od června do září o sobotách a nedělích přívětivý stín i v našem 
farním kostele. Prvotní impuls tomu dal pan farář, když na jaře 
projevil přání, zda by nemohl být kostel přístupný i během dne. 
Napadlo mě, že bych mohla některé dny strávit před svatostán-
kem. Přidaly se další dvě, paní Anna Datlová a paní Ludmila Ba-
ruchová a podařilo se vykrýt téměř všechny soboty a neděle 
odpoledne v době mezi 13. a 16. hodinou. Paní Marie Masaří-
ková byla naše koordinátorka a vše se podařilo s pomocí Boží, 
věříme, k větší cti a slávě Boží.
Ti, co přicházeli do kostela, byli převážně náhodní „hosté“, kte-
ří uviděli otevřený kostel... a tak ze zvědavosti nahlédli dovnitř. 
Někteří usilovně fotili, jiní si na chvilku odpočinuli, anebo si s 
velkým zájmem poslechli varhanní hudbu, když naši varhaníci 
hráli.
Příští léto, dá-li Bůh, bychom mohli tuto letošní zkušenost zo-
pakovat, zvlášť když přibudou další zájemci o pomoc hlídání 
v chrámu.

Libuše Furmánková

Posledními majiteli parku a zámku v Lešné byla hraběcí rodina 
Kinských, která měla celkem 6 dětí. Tři děvčata a tři chlapce. 
Jedno děvčátko brzy zemřelo a je pochováno v Lešné. Větší po-
zornost hrabě Kinský věnoval chlapcům. Když se narodili, ne-
chal zasadit stříbrný, pichlavý smrk. Nejstarší syn Bedřich musel 
za II. světové války na vojnu. Na italské frontě byl těžce raněn 
do hlavy. I když byl dlouho léčen, přišel o jedno oko. Po válce 
se vrátil do Rakouska, kde nakonec pracoval v diplomatických 
službách, i na území ČSR. Pokud z vyprávění vím, tak Lešnou a 
Pernou navštívil počátkem šedesátých let celkem třikrát. Dru-
hý syn Petr zahynul na východní frontě. Zpráva však přišla až 
po delší době. V tom období byla v Lešné velká vichřice a jeho 

strom byl zlomen, proto ho otec nechal skácet. Zůstaly pouze 
dva smrky. Bedřichův smrk, který lešenští občané nazývali Bo-
biš, začal postupně usychat až po jeho smrti.
Nejmladší syn Christian Kinský odmítl jít na vojnu, za což byl 
potrestán tak, že se s ním zacházelo jako s otrokem, jak to uvedl 
sám při jedné návštěvě našich občanů v jeho sídle. Jednoduše 
byl na jednom trhu prodán. Byl koupen majitelem Trenčanské-
ho hradu Pánfim, který vlastnil i jeden hrad v Rakousku ve měs-
tě Heidenreichsateinu, kde pracoval jako dělník. Rodina na uve-
deném hradě byla bezdětná, proto si vzali jedno děvče jako 
schovanku. Pán hradu svého dělníka upozornil, že kdyby jí nějak 
ublížil, tak ho zastřelí. Po určité době se však mladí lidé začali 
navzájem sobě líbit, až se nakonec vzali jako manželé. Majetek 
byl pak předán schovance-manželce Christiana. Po listopadu 
1989 mladá rodina navštívila několikrát Lešnou. Při poslední 
návštěvě jako by tušil, že ubývá sil, proto se s Lešnou rozloučil a 
při této příležitosti také zasadil stříbrný smrček, snad pro svého 
vnoučka. Bedlivě sledoval, jak probíhají opravy zámku. To bylo 
v létě 2011. Otevření zámku se však nedočkal, neboť krátce 
před tím zemřel. Od té doby začal postupně usychat i jeho smrk 
a v roce 2012 je již zcela suchý. Zde se nám nabízí otázka. Jak je 
to možné, že s koncem života člověka odchází i strom. Kdo to 
řídí? Sama příroda nebo je to řízeno Boží vůlí? Člověče, hledej 
příčinu!

Dřívější dobu podle výkladu pana Josefa Smolky z Lešné 
a pana Vrbíka ze Zlína zapsal Miroslav Kostiha

Zajímavosti z parku a zámku v Lešné

Poděkování
V minulém čísle Života farností (11/2012) jsme si mohli oživit 
vzpomínky na nádherně strávený týden ve Svaté zemi. Všichni, 
kteří jsme se zúčastnili tohoto putování po stopách Ježíšova ži-
vota, bychom chtěli moc poděkovat za vzorný doprovod vedou-
cím zájezdu o. Pavlu Stefanovi a Jinřichu Miklasovi.

Vřelé díky! Poutníci
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BOHOSLUŽBY A KONCERTY
O VÁNOCÍCH 2012

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

4. neděle adventní 23. 12. 6.30 hod
 8.00 hod
 9.30 hod
 17.30 hod

Štědrý den – pondělí 24. 12.
poslední adventní mše svatá 6.30 hod

Vánoční mše svatá pro děti
(s doprovodem cimbálovky) 16.00 hod
Půlnoční  22.00 hod
Půlnoční  24.00 hod

Slavnost Narození Páně – úterý 25. 12.  6.30 hod
 8.00 hod
 9.30 hod
  17.30 hod

Vánoční písně a koledy (schola mládeže)
úterý 25. 12. 15.00 hod

Svátek svatého Štěpána
středa 26. 12. 6.30 hod
 8.00 hod
 9.30 hod
 v kapli v Hrachovci 10.00 hod
  (večerní mše svatá nebude)
 
Vánoční koncert Chrámového sboru
a Komorního orchestru ZUŠ
neděle 30. 12. 15.30 hod

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2012
pondělí 31. 12. 15.30 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok úterý 1. 1. 2013 6.30 hod
 8.00 hod
 9.30 hod
  17.30 hod

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Metoděj Šustek
Hana Marie Malá
Kateřina Marie Šínová
Eliška Helena Šnajdrová

Markéta Krumpholzová
Zuzana Krumpholzová
Luděk Kopřiva
Marek Josef Žniva

Lešná
Miroslava Konvičková

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Josef Stolař *30. 6. 1937 †6. 11. 2012, Mštěnovice 37
P. Jaroslav Kašpar *28. 5. 1918 †8. 11. 2012, Jičínská 718
Anna Skýpalová *2. 11. 1931 †19. 11. 2012, Poličná 60
Libuše Adamcová *9. 8. 1934 †19. 11. 2012, Výletní 316
Anděla Semradová *29. 5. 1916 †1. 12. 2012, Jarcová 133

Valašské Meziříčí

LEŠNÁ
4. neděle adventní – 23. 12. 8.30 hod

Štědrý den – pondělí 24. 12. 21.00 hod

Slavnost Narození Páně – úterý 25. 12. 8.30 hod

Svátek svatého Štěpána – středa 26. 12. 8.30 hod

Neděle 30. 12. (Svátek Svaté Rodiny) 8.30 hod

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok
pondělí 31. 12. 16.00 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – úterý 1. 1. 2013 8.30 hod

Koncert Broučci, Polajka
Farní kostel Lešná – sobota 29. 12. 17.00 hod

KAPLE JASENICE
4. neděle adventní – 23. 12. 10.00 hod
Slavnost Narození Páně – úterý 25. 12. 10.00 hod
Neděle 30. 12. (Svátek Svaté Rodiny) 10.00 hod
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – úterý 1. 1. 2013 10.00 hod
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O. Jaroslav Kašpar se narodil 28. května 1918 v Ústí u Vsetína. 
Vystudoval gymnázium ve Vsetíně a v roce 1938 maturoval. 
Kněžské svěcení přijal 4. 7. 1943 v Olomouci. Po svěcení byl 
kaplanem ve Vlachovicích, v letech 1945 - 1948 v Opavě–Kate-
řinkách a v letech 1948 - 1951 v Opavě u Panny Marie.
16. 10. 1951 byl odsouzen na 12 let za „velezradu“. Hlavním dů-
vodem bylo přečtení „nežádoucích“ pastýřských listů (list kardi-
nála Berana z r. 1948 a list českých a slovenských biskupů s ná-
zvem „V hodině velké zkoušky“ z r. 1949) a za práci v Nové pra-
cující mládeži. Jednalo se o katolické hnutí pocházející z Francie, 

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí uspořádalo letos na pod-
zim Kurz efektivního rodičovství pro rodiče z našeho děkanátu. 
Kurz vedla zkušená lektorka z hranického Centra pro rodinu 
Mgr. Marie Kaňovská. Dvanáct rodičů se scházelo pravidelně 
od října do prosince tohoto roku v prostorách fary ve Valaš-
ském Meziříčí. Nabízený program pomáhá rodičům: např. lépe 
rozumět svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samo-
statnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je nebo 
řešit konflikty a předcházet špatnému chování. I když kurz v 
těchto dnech končí, účastníci mají možnost se dále scházet v 
rodičovské skupině, povzbuzovat se navzájem a vyměňovat si 
zkušenosti s výchovou dětí. Pro případné další zájemce plánuje-
me kurz v příštím roce zopakovat.

Ing. Iva Hrubá, CPR Valašské Meziříčí o. s.

Kurz efektivního rodičovství

Rozjímání
Odcházím do neznáma ode všech mých věcí,

odcházím za hukotu spousty vod a dnů,
odcházím v určeném čase a úplně beze všeho

v tomto bytí a ve stavu jedné existence, která končí,
pouze ty, Pane, pouze ty, Pane,

který chceš moje dobro,
který mne miluješ,

který mne nesoudíš,
který mne zachráníš,

odcházím do neznáma ode všech mých věcí.
Amen.

Kiko Argüello

Odešel O. Jaroslav Kašpar

které se zaměřovalo na práci mezi studenty, mladými země-
dělci a dělníky. Pobýval ve věznicích Pankrác, Kartouzy, Valdi-
ce, Opava, Ostrava. Od roku 1953 do roku 1960 byl ve vězněn 
spolu s 200 kněžími a čtyřmi biskupy (Otčenášek, Hopko, Zela, 
Hlad) na Mírově. Po devíti letech byl propuštěn. Pracoval jako 
dělník na stavbě Tesly ve Valašském Meziříčí. Lékaři mu práci 
na stavbě zakázali. Pracoval pak v Komunálních službách, jako 
účetní pro autoopravnu a také jako administrativní síla v ka-
menosochařství. Zdravotní problémy se zvětšují a po infarktu  
odchází do invalidního důchodu. Roku 1969 se pokusil o reha-
bilitaci, avšak neúspěšně. Státní souhlas k duchovní službě do-
stal teprve v r. 1974, kdy může oficiálně vypomáhat v duchovní 
správě ve farnosti VM i okolí. Jezdil například do Zašové, kde 
zastupoval nemocného faráře Karafiáta. V letech 1984 - 1989 
je opět bez státního souhlasu. V roce 1990 je rehabilitován. 
Od roku 1990 pomáhal v pastoraci ve farnosti Valašské Meziří-
čí a okolí. Od roku 1994 vede společenství Neokatechumenátu, 
ve kterém vidí budoucnost církve a farnosti. Od 9. června 2010 
pobýval v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, kde 
8. listopadu 2012 umírá.

maminka o. Jaroslava o. Jaroslav jako chlapec

bohoslovec v roce 1942maturant v roce 1938
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O. Jaroslav Kašpar 
*28. 5. 1918 †8.11.2012

oslava 90. narozenin a 65 let kněžství v roce 2008

v hospici Citadela v roce 2008

první den u Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži 
 v červenci roku 2009

jedna z posledních fotografií
ukládání do kněžského hrobu: o. Jaroslav Polách, 

o. Pavel Stefan, o. Václav Fojtík, o. Marian Masařík

primice v roce 1943 a po 65 letech v r. 2008
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http://zivotfarnosti.hyperlink.cz

Kněží a jáhni našeho děkanátu

adventní svíce

Při ranní modlitbě v pondělí 3. prosince 2012 na ZŠ Salvátor předvedly děti scénku „Adventní svíce“, která je na straně 7 ŽF.
Na snímku vidíte jednotlivé svíce: zleva Ester Vančurová, Barbora Koryčanská, Petr Hlavica a Anežka Petrovická. Za nimi jsou jejich 
plamínky: zleva Radek Marušák, Pavel Chudý, Jan Suchý a Lukáš Křenek.

Vpředu zleva: František Kubenka, Miroslav Frňka, Josef Strbák, Ladislav Šimek, Karel Janečka, Jiří Polášek, Jacek Bronczyk, Kamil Obr
Vzadu zleva: Jan Bleša, Jan Vláčil, Bohumíl Svítok, Petr Dujka, Pavel Jombík, Pavel Stefan, Milan Kološ (viz článek na straně 7)


