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Modlitba
za jednotu křesťanů
K tobě ať se obrací má modlitba, blažená 
Panno, neboť tvůj sladký hlas nedoléhá ani 
tak k lidskému sluchu, jako spíše k srdci 
Miláčkovu. K tobě volám, mocná vládky-
ně světa, Matko Boží, požehnaná rodičko 
Života, prostřednice lidského pokolení, 
přímluvkyně hříšníků.
Pospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, 
ať nejsme zničeni, ať se nerozštěpíme. Po-
vstaň, buď k nám dobrotivá, povstaň, buď 
k nám milostivá, povstaň, my sami nemů-
žeme povstat pod tíhou svých hříchů, aby-
chom ukázali svou bídu.
Povstaň, přítelkyně, těšitelko ubohých a 
opuštěných a přítelkyně hříšníků, svazkem 
pokoje spoj znesvářené, vždyť v tobě se 
spojily v podivuhodnou jednotu tak rozdíl-
né přirozenosti tvého Syna. Spoj protiklady 
tak rozdílných chtění, záměrů, citů a názorů 
pevným poutem opravdové a dokonalé lás-
ky. Přijď nám na pomoc! My sami nechce-
me, ba ani nemůžeme přijít, protože nám 
brání ctižádost, lakota, marnivost a vášeň. 
Přijď tedy ty k nám!
Kéž tvé neporušené panenství vyrovná 
vinu naší porušenosti, a tvá pravá, Bohu 
milá pokora naši nadutou domýšlivost; kéž 
tvá všem široce rozevřená láska přikryje 
ubohost našeho sobectví a tvá neposkvr-
něná čistota kéž zahladí skvrnu našeho roz-
štěpení, které jsme způsobili všemi těmito 
proviněními. Co si sami nezasloužíme, ať 
nám dá Bůh na tvou slavnou přímluvu. 

Z traktátu roudnického převora
Petra KlarifikátoraRoudnická madona (viz. str. 6)
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Tříkrálová sbírka V kostele jsme děkovali všem, kdo se jakýmkoliv způsobem po-
díleli na přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky. Zde bych chtěl 
ale ještě jednou poděkovat dětem, že se nebály a vyrazily ko-
ledovat ve velmi nepříznivém počasí. Děti, byly jste statečné a 
odvážné. Aj eště malá rada: mějte pro každý případ na příští 
rok připravené barevné pláštenky. Pokud by pršelo docela se 
to hodí k oblečení tří králů a nezmokly byste tolik. Také se hodí 
košíček, jak to vidíte na obrázku, když lidé otevřou a uvidí v něm 
nějaké sladkosti, hned si vzpomenou, že by vám také něco moh-
li dát. Nám na to téměř nestačil kufr Octavie. 

o. Pavel

Schola
Naše schola má za sebou nejen vydařený podzimní koncert, vá-
noční pásmo, ale také velmi hezky zazpívala na ekumenické bo-
hoslužbě v našem farním kostele. Na obou koncertech bylo vy-
bráno asi 16 tisíc korun na nové ozvučení na kůru. Mám slíbený 
ještě jeden větší dar a věřím, že se najdou ještě další sponzoři.
Celé ozvučení totiž stojí asi 60 tisíc korun. K dispozici na faře je 
CD, na kterém je záznam podzimního koncertu. Písně jsou na-
hrány velmi kvalitně a díky zvukaři Jardovi Topinkovi je kvalita 
zvuku srovnatelná s tím, co můžeme běžně poslouchat třeba v 
rádiu. Pokud by měl někdo zájem o toto CD, ať se přihlásí u mě, 
i při této příležitosti je možné dobrovolným darem přispět na 
novou aparaturu. Děkuji také rodičům, kteří umožňují i menším 
dětem ze scholy absolvovat někdy velmi náročnou přípravu a 
nácvik.          o. Pavel
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Slovo života na únor 2013

zŠ salvátor

„My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme 
své bratry.“ (1 Jan 3,14)

Jan píše křesťanským obcím, které založil, v době, kdy se ocitly 
ve velkých těžkostech a kdy se ohledně víry a mravního života 
začaly šířit různé bludy a falešné nauky. To vše se odehrávalo v 
pohanském prostředí, v němž křesťané museli žít a které bylo 
vůči duchu evangelia tvrdé a nepřátelské.
Apoštol chtěl pomoci těm, kteří mu byli svěřeni, a proto jim při-
náší radikální lék: milovat bratry, žít přikázání lásky, přijaté už 
od počátku. V něm viděl souhrn všech přikázání.
Když ho budou uskutečňovat, poznají, co to je „život“. Budou 
stále více sjednocováni s Bohem a budou ho zakoušet jako 
Boha - Lásku. Když udělají tuto zkušenost, budou utvrzeni ve 
víře a budou schopni, zvláště v dobách krize, čelit všem útokům.

„My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme 
své bratry.“

„My víme…“ Apoštol se odvolává na poznání, které vyplývá ze 
zkušenosti. Je to, jako by říkal: my jsme to na sobě zakusili, naše 
ruce se toho dotýkaly. Je to zkušenost, kterou křesťané, které 
přivedl k víře, udělali na počátku svého obrácení. Pokud totiž 
uskutečňujeme Boží přikázání, zvláště přikázání lásky k bratřím, 
vstupujeme přímo do Božího života.
Ale znají dnešní křesťané tuto zkušenost? Bezpochyby vědí, že 
přikázání Páně mají praktické vyústění. Ježíš neustále trvá na 
tom, že nestačí Boží slovo slyšet, ale je třeba je uskutečňovat 
(srov. Mt 5,19; 7,21; 7,26).
Pro většinu z nich však to, co je na křesťanství tak podivuhod-
né a co zde apoštol vyzdvihuje, není samozřejmostí. Buď o tom 
neslyšeli, nebo je jejich poznání čistě teoretické, bez zkušenosti. 
Jde totiž o to, že když žijeme přikázání lásky, Bůh se nás zmoc-
ňuje. Nezaměnitelným znamením toho je život, pokoj a radost, 
které nám dává zakoušet už na této zemi. Vše se prozáří a stává 
se harmonickým. Už není oddělena víra od života. Víra se stává 
silou, která proniká a spojuje všechny naše skutky.

„My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme 
své bratry.“

Toto Slovo života nám říká, že láska k bližnímu je královská cesta, 
která nás vede k Bohu. Vzhledem k tomu, že všichni jsme jeho 
děti, nic mu neleží tolik na srdci jako naše láska k bratřím. Ničím 
jiným mu nemůžeme udělat větší radost, než když milujeme 
své bratry.
A bratrská láska, protože nám přináší sjednocení s Bohem, je 
nevyčerpatelným zdrojem vnitřního světla, pramenem života, 
duchovní plodnosti, neustálé obnovy. Brání tomu, aby Boží lid 
byl postižen odumíráním, sklerózou nebo ztrátou životní dyna-
miky. Zkrátka bratrská láska působí, že „přecházíme ze smrti do 
života“. Když se však nedostává lásky, všechno chřadne a umírá. 
Tak lze pochopit i určité jevy, které jsou rozšířené ve světě, v 
němž žijeme, jako je nedostatek nadšení, ideálů, prostřednost, 
nuda, touha uniknout z reality, ztráta hodnot atd.

„My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme 
své bratry.“

Bratři, o nichž zde hovoří apoštol, jsou především členové spo-
lečenství, k nimž patříme. Je-li pravda, že máme milovat všech-
ny lidi, je stejně tak pravda, že tato naše láska musí začínat nej-
prve u těch, kteří žijí vedle nás, aby se pak mohla rozšířit na 
celé lidstvo. Musíme tedy myslet především na členy své rodiny, 
na kolegy v práci, na příslušníky naší farnosti nebo církevního 
společenství, k němuž patříme. Láska k bratřím by nebyla prav-
divá a spořádaná, kdyby nezačínala právě zde. Ať se ocitneme 
kdekoli, jsme povoláni budovat rodinu Božích dětí.

„My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme 
své bratry.“

Toto Slovo života před námi otevírá nedozírné obzory a žene 
nás do božského dobrodružství křesťanské lásky s nepředvída-
telným rozuzlením. Především nám ale připomíná, že je třeba 
našemu světu, v němž platí zákonitosti boje, zákon silnějšího, 
prohnanějšího a bezohlednějšího a kde se někdy zdá, že vše je 
ochromeno materialismem a egoismem, odpovědět láskou k 
bližnímu. To je lék, který ho může uzdravit. Když totiž žijeme 
přikázání lásky, nejen že to posiluje náš život, ale má to dopad i 
na naše okolí. Je to jako vlna božského žáru, který sálá a rychle 
se šíří, proniká do vztahů mezi lidmi, mezi skupinami a působí, 
že se společnost poznenáhlu mění.
Rozhodněme se tedy! Bratry, které můžeme milovat v Ježíšově 
jménu, máme každý stále kolem sebe. Buďme věrní této lásce! 
Pomáhejme k této věrnosti také mnoha dalším! Pak poznáme 
ve své duši, co to znamená spojení s Bohem. Víra se oživí, po-
chybnosti zmizí a nebudeme vědět, co to je nuda. Život bude 
plný, skutečně plný.

Chiara Lubichová

SALVÁTOR CUP 2012
Poslední předvánoční středu proběhl na SPŠ stavební ve Va-
lašském Meziříčí 1. ročník florbalového turnaje - Salvátor Cup 
2012. Čtyři týmy s výstižnými jmény Mikiho klubík, Florbalisté z 
Jámy, Outsideři a Valašský výběr předvedli obdivuhodné výko-
ny a plné nasazení. Vítězem se nakonec stal Mikiho klubík násle-
dován Florbalisty z Jámy, třetí skončil Valašský výběr a Outside-
ři si odnesli bramborovou medaili. Děkujeme všem účastníkům 
a věříme, že si letos před Vánoci přijde zahrát ještě více týmů a 
z turnaje se stane tradice naší školy.

UHERSKÝ BROD - KRAJSKÉ FINÁLE VE FLORBALU
O talentu našich florbalistů je zcela zbytečné se dlouze roze-
pisovat. Ve středu 9. ledna 2013 se naši borci z 5. - 7. ročníku 
zúčastnili Krajského kola ve florbalu až v Uherském Brodě. Je-
jich soupeři byly týmy ze sportovních škol, tzn. chlapci, kteří se 
sportu věnují v podstatě denně. Toho se naši kluci vůbec ne-
zalekli a přivezli si krásné 2. místo. Moc blahopřejeme, kluci, a 
jsme na vás hrdí.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SPÍCÍ SPRAVEDLNOST
Pondělí 21. ledna 2013 bylo pro naši školu stejně slavnostní, 
jako když jsme se dozvěděli o skvělém úspěchu našich florba-
listů v kraji. Žákyně 6. ročníku, Miriam Vančurová, se stala fi-
nalistkou celorepublikové literární soutěže s názvem Spící spra-
vedlnost.Slavnostní vyhodnocení proběhlo na Ústavním soudu 
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Charita informuje

v Brně za přítomnosti jeho předsedy JUDr. Pavla Rychetského, 
autora knihy Spící spravedlnost - Martina Vopěnky a ředitele 
nakladatelství Fragment, Ing. Pavla Nýče. Miriam před Vánoci 
poslala do této soutěže svou slohovou práci a ta se hodnotící 
komisi tak líbila, že byla pozvána, společně se svou učitelkou 
českého jazyka L. Adámkovou, na slavnostní vyhlášení soutěže. 
Ta byla rozdělena do 4 kategorií (5., 6., 7. a 8. ročníku). Očekával 
se příjezd 12 dětí (3 z každé kategorie), ale nakonec dorazilo 
pouze 9 za doprovodu svých učitelů i rodičů. Všichni pozvaní 
vítězové získali krásné diplomy, knihu s věnováním samotného 
autora a dárkové certifikáty na knihy dle vlastního výběru od 
nakladatelství Fragment. Finalisté měli možnost prohlédnout 
si budovu Ústavního soudu, a dokonce na chvíli zasednout na 
místa skutečných soudců. Díky Miriam získala navíc i naše škola 
dárkový certifikát v hodnotě 5000 Kč na volný výběr knih, které 
budou později dětem naší školy k dispozici v žákovské knihovně.
Miriam blahopřejeme a jsme velmi pyšní, že jsme úspěšní i v 
dalším oboru žákovské činnosti.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 22. ledna 2013 proběhl na naší škole Den otevřených 
dveří. Ty byly skutečně otevřeny pro všechny rodiče a přátele 
naší školy. Všichni měli možnost navštívit samotnou výuku, pro-
hlédnout si fotografie i filmové záběry z akcí naší školy. Odpo-
ledne bylo věnováno korálkování, kroužku šití i zimnímu aran-
žování s pí. Tománkovou. Celá akce proběhla za velkého zájmu 
veřejnosti a děkujeme všem, kteří se na ní aktivně podíleli.

Lenka Adámková

Schola Gregoriana Pragensis
zazpívala ve Valašském Meziříčí
V neděli 6. 1. 2013 na svátek Tří králů se v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském 
Meziříčí uskutečnil benefiční koncert známé-
ho pěveckého souboru Schola Gregoriana 
Pragensis.
Program s názvem Nativitas Domini nám 

všem přiblížil vánoční čas za doby Karla IV. Na dvě stovky ná-
vštěvníků usedlo do lavic kostela a zaposlouchalo se do žalmů a 
vánočních písní v podání členů souboru, kteří při svých vystou-
peních používají jediný „hudební nástroj“ a tím je jejich hlas.
Výtěžek koncertu, který činí 44 600 Kč, bude díky Nadaci Divo-

ké husy zdvojnásoben a celková 
částka bude použita na výměnu 
linolea a renovaci bytových jed-
notek Azylového domu, ve kte-
rých maminky, které se ocitly v 

nepříznivé životní situaci, se svými dětmi bydlí.
Poděkování patří o. Pavlu Stefanovi za možnost uskutečnění 
koncertu v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie a za po-
skytnutí zázemí pro členy souboru Schola Gregoriana Pragensis.
Díky patří také Vám všem, kteří jste nemysleli jen na sebe, ale 
také na ty, kteří potřebují pomoc a podporu a přišli jste oboha-
tit nejen sebe, ale i je.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková
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Tříkrálová sbírka 2013
Milí čtenáři Života farností, dovolte, abychom Vás tímto infor-
movali o výsledku tradiční Tříkrálové sbírky pro podporu těch 
nejpotřebnějších a ve prospěch humanitárních účelů, jejíž roč-
ník byl letos v pořadí třináctý. Na území celého děkanátu Valaš-
ské Meziříčí se podařilo vybrat 1 688 517 Kč, což je o 27 828 Kč 
méně oproti loňské sbírce. Ve Valašském Meziříčí a jeho míst-
ních částech se vykoledovalo 409 340 Kč, což je o 28 032 Kč 
méně než v loni. Výtěžek sbírky se podle jejích pravidel zčásti 
vrací zpět pro potřeby Charity Valašské Meziříčí. Finanční pro-
středky chceme částečně použít na další splátku budovy ČD ve 
Valašském Meziříčí, dovybavení Centra služeb v Rožnově a za-
jištění kompenzačních pomůcek pro pečovatelské služby, které 
poskytujeme. Zbytek výtěžku použije Arcidiecézní charita pro 
humanitární pomoc do zahraničí. Chtěli bychom tímto vřele 
poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na letošní Tříkrálové 
sbírce – jednotlivým dárcům, lidem, kteří byli ochotni přispět 
do pokladniček, dále jednotlivým vedoucím skupinek a také je-
jich dětem. Dále zaslouží dík o. Pavel Stefan, koordinátorka sbír-
ky Pavla Palátová, paní matrikářka Městského úřadu Valašské 
Meziříčí Marie Haluzová. Děkujeme rovněž Městu Valašské Me-
ziříčí za zapůjčení prostor obřadní síně na náměstí pro příchozí 
koledníčky. Tato významná a organizačně velmi náročná akce 
by se rovněž neobešla bez významné pomoci sponzorů – firma 
Váhala, firma Lešňanka, MP Krásno a pan Vladimír Vaigl. Všichni 
byli velmi vstřícní, čehož si velmi ceníme a děkujeme.
Bohužel letošní sbírka má i jednu neblahou událost. Ze strany 
koledníků došlo k neoprávněnému otevření dvou pokladni-
ček. Celá věc se nakonec vyšetřila a děti peníze vrátily. Tento 
incident nás však do budoucna vede k pečlivějšímu výběru 
dětských koledníků a detailnějšímu upřesnění informací pro 
vedoucí skupinek, podstatných pro úspěšné zvládnutí průběhu 
celé sbírky.

Mgr. Petr Liška
zástupce ředitele Charity Valašské Meziříčí

Dovolte mně, abych vám tímto poděkoval za spolupráci a ocho-
tu při letošním třináctém ročníku tradiční Tříkrálové sbírky. 
Velmi si vážím vaší náklonnosti a podpory. Děkuji tímto rovněž 
všem koledníkům i vedoucím skupinek za trpělivost a nasazení 
ve prospěch dobré věci.

Ing. Jiří Gavenda
ředitel Charity Valašské Meziříčí
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Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Ema Marie Rajnochová Kristýna Kundrátková

Lešná
Johana Petra Horáková
Amálie Lucie Horáková

Michael Horák 

Valašské Meziříčí

 Zbyněk Gehringer  Renata Suchá
 Žerotínova 212  Ve svahu I 500

Svátost manželství přijali

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Oldřich Měchura *28. 6. 1938 †5. 12. 2012, Luční 1135
Anna Hrňová *8. 5. 1945 †8. 12. 2012, Vsetínská 1008
Antonín Kubičný *12. 5. 1935 †6. 12. 2012, Křižná 673
Josef Tomek *18. 1. 1934 †5. 12. 2012, Šafaříkova 159
Miroslav Hýbl *24. 7. 1946 †13. 12. 2012, Zašovská 730
Štefan Bendžala *9. 4. 1934 †19. 12. 2012, Hranická 281
Agnesa Zátopková *22. 12. 1931 †26. 12. 2012, Podlesí 359
Ludmila Blažková *12. 8. 1938 †26. 12. 2012, Podlesí 427
Marie Korabečná *26. 10. 1923 †28. 12. 2012, Bynina 132
Zdeněk Pomkla *14. 10. 1951 †29. 12. 2012, Luční 1154
Bohumil Burda *7. 11. 1972 †1. 1. 2013, Juřinka 117
Karel Vala *18. 9. 1949 †8. 1. 2013, Juřinka 128
Božena Běličková *22. 8. 1926 †15. 1. 2013, J. K. Tyla 418
Marie Schmiedhammerová *28. 9. 1925 †15. 1. 2013, Hrachovec 80

Valašské Meziříčí

Stanislav Knapek *17. 2. 1953 †12. 12. 2012, Vysoká 11

Lešná

1. Miloš Doležal - Jako bychom dnes zemřít měli
Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře 
P. Josefa Toufara
2. Tomáš Halík - Chci, abys byl
Po autorových knihách o víře a naději je hlavním tématem této 
knížky láska. Jaký význam mohou mít známé biblické výroky o 
lásce i pro lidi, které samo slovo Bůh spíš uvádí do rozpaků? Autor 
tvrdí, že teprve v hloubce lidské zkušenosti lásky se může znovu 
ukázat smysl slova Bůh. (V příštím čísle vyjde zamyšlení nad kni-
hou od p. Jaromíra Mikuška.)
3. Marek Orko Vácha - Loď
Zkouším z paluby zamávat či poslat znamení, že zde jsem. Volám 
ze svého plavidla po někom, kdo by rozuměl
4. Bruno Ferrero - Ptačí zpěv pro duši
Laskavé příběhy a podobenství známého italského sběratele 
moudrostí nás znovu uvádějí do světa nenadálých setkání, pře-
kvapivých životních situací a každodenních zázraků, které mohou 
být pro vnímavého člověka směrovkami na cestě víry a naděje.
5. Jan Paulas - Hospoda
Ze vzpomínek hospodského a hospodáře Františka Douchy
6. Guy Gilbert - Ať se ti život povede!
Autor v krátkých kapitolách nabízí opěrné body všem, kdo chtějí 
dát smysl své existenci, ať jsou jakéhokoli věku, v jakékoli rodinné 
situaci nebo kterékoli profese.
Guy Gilbert je známý francouzský kněz a vychovatel delikventní 
mládeže.
7. Oldřich Selucký - Strážce ohně
Dobrodružný příběh z doby Konstantina a Metoděje
8. André Daigneault - Krize jako šance
Psychologové někdy říkají, že krize středního věku je jako druhé 
dospívání. Člověk má pocit, že náhle hrozně zestárl a právě v tuto 
chvíli je třeba Boha prosit o oproštěnost. O tu oproštěnost, která 
člověku dovolí přijmout pozvolna přicházející stáří.
9. Leoluca Pasqua - Podvod magie
Poslední dobou jsme svědky mimořádné přitažlivosti magie pro 
naše současníky, křesťany mnohdy nevyjímaje, zvláště když se 
magické teorie i praktiky zahalí do hávu spirituality, psychologie 
nebo alternativní medicíny. Studie italského autora je pozoruhod-
ná svou střízlivostí, ale i jasností rozlišování, které vychází nejen z 
praxe exorcisty, ale ze solidní znalosti filosofického pozadí magie.
Leoluca Pasqua je knězem, několik let byl pověřen úřadem exor-
cisty. Léta se věnuje i formaci kněží v této oblasti a přednáší na 
témata magie, spiritismu a okultismu.
10. Antonín Krasucki, Zdeňka Krejčová - Šikulčin misálek
Autoři připravili malým dětem obrázkové čtení do kostela. Tex-
ty jsou napsány odpovídajícím jazykem a používají srozumitelná 
přirovnání. Některá slova v textu jsou nahrazena malými obrázky, 
takže se do četby mohou aktivně zapojit i nejmenší čtenáři.

Zděnek Adamec

Nejprodávanější knihy roku 2012

Je jedno kouzelné místo v Čechách. Pod horou Říp, ve městě 
Roudnice nad Labem, je starý gotický, původně augustiniánský 
klášter. V přilehlém kostele jsou nádherné gotické obrazy ze ži-
vota Pána Ježíše Krista a nad oltářem obraz Roudnické Madony. 
Originál je v Národní galerii v klášteře sv. Anežky České v Praze. 
V Roudnickém klášteře vznikal hudební materiál, ze kterého 
nám tak krásně zpívala Schola Gregoriana Pragensis. Když se za-

•  V úterý 5. února 2013 se uskuteční 37. oblastní setkání Fatim-
ského apoštolátu a mariánských ctitelů, bohužel bez plánované 
účasti o. Marinka Šakoty, kterému farářské povinnosti nedovo-
lují nyní opustit Medžugorje. Začátek tradičně v 15.00 hodin. 
Mše svatá v 18.00 hodin. Všichni jsou zváni.
•  V sobotu 9. února 2013 pojede autobus na Modlitební den 
ke cti Panny Marie, Matky všech národů v Nitře na Slovensku. 
Odjezd ve 4.15 hodin z autobusového nádraží ČSAD. Jsou ještě 
volná místa. Je nutné se přihlásit.

Václav Chládek 

Roudnická madona

posloucháte do CD In Pragensis Ecclesia (vánoční hudba z doby 
Karla IV.) nebo do oceněného CD Rosa mystica a zahledíte se na 
obraz Roudnické Madony (titulní fotka tohoto ŽF), budete mít 
pocit, že nebe je na dosah.

o. Pavel

Mariánské informace
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Příprava na Vánoce

Děkuji všem, především mladým, kteří vyzdobili kostel na Vánoce, panu Fojtíkovi a Vaškovi Chládkovi za postavení stromečků,
Terezce Mužíkové a Ivě Maluškové za květinovou výzdobu. Poděkování patří také panu kostelníkovi a v neposlední řadě chrámové-
mu sboru, panu varhaníkovi a schole pod vedením Petra Zavičáka za vánoční hudbu v kostele.                 o. Pavel

Dětský pěvecký sbor Broučci při základní škole Salvátor o Vánocích uspořádal dva koncerty, a to v kostele ve Starém Jičíně a v Lešné. 
Kostel v Lešné málem nestačil na veliký nával posluchačů. S Broučky hrála také Polajka a zpívali rodiče některých broučků.
Broučci, jen tak dále.

Koncerty Broučků
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roráty pro děti - středa 19. prosince 2012

Děkujeme všem sponzorům snídaně na faře (firma Vahala a pekárna Anežka Palačov), Aničce Pospíšilové a všem ženám, které 
pomáhaly chystat snídani, paní katechetce, panu varhaníkovi za hru ve stížených podmínkách, všem, kdo uklízeli po rorátech faru 
a všem, kdo finančně na snídani a odměny pro děti přispěli. Totéž poděkování patří těm, kdo pomáhali při rorátech v Lešné: kostel-
níkům, Lydii Poláčkové (varhany), paní Marii Zavadilové za přípravu snídaně a restauraci pana Mocka za přípravu poslední snídaně 

- párky 20. prosince 2012. Za pohotovou fotografi děkujeme Honzovi Peroutkovi, našemu fotografovi.                o. Pavel

schola Gregoriana Pragensis - neděle 6. ledna 2013

Přiznám se, že jsem si v jednom okamžiku říkal, že je té hudby na mě o Vánocích v našem kostele trochu moc. Když jsem však se 
zatajeným dechem poslouchal vánoční hudbu z pražské katedrály z doby Karla IV., byl jsem velmi vděčný. Děkuji Bohu, naší charitě 
i Schole Gregorianě Pragensis pod vedením Davida Ebena za jeden z nejhlubších duchovně hudebních zážitků v životě.           o.Pavel


