
občasník 

pro farnosti 

Valašské Meziříčí a Lešná  

život
farnos t Í

z obsahu

Růženec mi zachránil život  4
Biřmování v naší farnosti  5-6
ZŠ Salvátor  8-9

Charita informuje  9-11
Valašskomeziříčtí včelaři  12
Bohoslužby o Velikonocích  13

     březen 2015 | číslo 3 |

1

nakreslila Terezie Pospíšilová, 4. třída

´´Ó blažení, kdo v tebe věří!
Teď, nedbaje už stěn a dveří,

budeš k nim vcházet, host a Pán,
a v rozžhavená srdce jejich

se vlévati ne po krůpějích,
ale jak déšť, jak oceán.

Mnozí ho spatří, mnozí tuší
a mnoho vyvolených duší
až hmatá světlo jeho stop.
A přátelé i nepřátelé
šeptají kradmo, rozechvělé:
On vstal! On vstal! Je prázdný hrob! 

(Václav Renč: Popelka nazaretská)
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Legenda o svaté Jenovéfě - Josef Führich

Jenovéfa Brabantská
na rozdíl od svaté Jenovéfy Pařížské (421 - 512) existovala snad 
jen v pohnutém příběhu a v lidové hře o pomluvené a neprá-
vem zavržené manželce, která žila se svým synkem v jeskyni 
uprostřed hlubokého a nehostinného lesa. Anděl přinesl Jeno-
véfě do jeskyně krucifix, aby se mohla modlit. Po letech strádá-
ní, kdy o výživu paní a dítěte se starala svým mlékem laň, našel 
Jenovéfu manžel a přijal ji zpátky na svůj hrad. Proradný správ-
ce, který Jenovéfu u pána očernil, byl roztrhán čtyřmi voly, a jak 
uvádí jarmareční píseň, za tu proradnost to byl ještě malý trest. 
Jenovéfa však na následky dlouhého strádání brzy zemřela. 

o. Pavel

„Svaté neboli náboženské umění je nejvyšší metou všech umění.“ Josef Führich, vlastní životopis, 1844
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Chci se chlubit
Chlubit se sice nemáme, Písmo svaté však dovoluje jednu vý-
jimku. Svatý Pavel píše: Nechci se chlubit ničím jiným než kří-
žem našeho Pána Ježíše Krista (Gal 6,14). A tak se přiznávám, že 
se rád dívám na naše nádherné oltářní plátno s Ukřižovaným, 
že při tom cítím v duši štěstí a že se každý rok vždycky těším 
na společné pobožnosti křížové cesty. Všechny dobré věci od 
Boha k nám totiž přicházejí skrze Kristův kříž. Z toho pohledu si 
můžete představit, jak mě potěšilo, když jsem objevil prototyp 
naší křížové cesty, která se mi velmi líbí. Bylo to v Praze. Pro-
cházel jsem se svým bratrem Hradčanským náměstím, v tom 
mě upoutal nádherný plakát, který zval na výstavu. Výstava 
probíhala v Salmovském paláci a jednalo se o dílo pro nás ne 
příliš známého Josefa Führicha. Tento malíř pocházel z Chrasta-
vy v severních Čechách, později působil v Praze a nakonec 
skončil ve Vídni. Zvlášť ceněná jsou jeho raná díla, ve kterých 
se dokázal podívat na tradiční náměty novým způsobem. Do 
konce života se ale věnoval výhradně malbám a kresbám pro 
náboženské účely. Mohu říct, že mi nebylo líto času, který jsem 
strávil před některými obrazy. Jako by přímo vtahovaly člověka 
do svého děje. Jsem rád, že jsem si mohl některé vyfotit a že 
dvě ukázky jsou i v tomto Životě farností. Ještě jedna věc mě 
však velice potěšila. V kresbách, které znázorňovaly křížovou 
cestu, jsem objevil jakýsi historický pravzor naší křížové cesty 
ve Valašském Meziříčí. Tato Führichova křížová cesta se stala 
natolik oblíbenou, že ji nesčetní malíři malovali na objednáv-
ku do dalších a dalších kostelů. Jak je krásné, že můžeme jít ke 
kořenům. Větší zážitek můžete prožít jen, když jdete uličkami 
křížové cesty v Jeruzalémě a přemýšlíte o tom, že právě tudy 
Ježíš nesl svůj kříž. Někdo řekne, nemám na to, abych jel do 
Jeruzaléma. Pak mám pro tebe ještě lepší možnost. Každá mše 
svatá je zpřítomnění oběti Ježíše Krista na Kalvárii. Když ji umíš 
prožívat, pak jsi přímo u toho. Jde o jakési cestování časem. Ne-
jsi v ničem pozadu za těmi, kteří tenkrát na vlastní oči viděli 
definitivní zjevení nekonečné Boží lásky. 

o. Pavel

Pozor, první sobota
Někteří farníci si dělají novénu devíti prvních sobot. Chci upo-
zornit, že první sobota v dubnu bude netypická. Jedná se o Bí-
lou sobotu. Ráno není mše svatá, ani se nebude v sobotu již 
zpovídat. Je třeba přijít ke zpovědi od pondělka do středy svaté-
ho týdne. Jediná příležitost, jak přijmout na Bílou sobotu svaté 
přijímání je v rámci Velikonoční vigilie, která začíná v 19 hodin. 
Pokud by někdo nestihl jít ke zpovědi do středy svatého týdne, 
ať se se mnou spojí telefonicky na čísle 731 621 221. Individuál-
ně si domluvíme termín zpovědi. Nemocné je možné navštívit 
se svatým přijímáním doma.

o. Pavel

Křížová cesta (v našem kostele)
Na stěnách kostela visí obrazy křížové cesty, jež byla pořízena za 
děkana Srbeckého r. 1885. Maloval ji podle originálu znamenité-
ho malíře českého Josefa Führicha Josef Mathauser.

citace z knihy Dějiny farnosti Valašské Meziříčí, 
František Šigut, 1940

Opři žebřík o nebe
Možná jste slyšeli o slovenském knězi Marianu Kuffovi. V Žákov-
cích na Slovensku založil komunitu pro ty, kteří jsou na okraji 
společnosti a chtějí začít nový život. Jsou to bezdomovci, lidé, 
kteří propadli alkoholu, drogám, bývalé prostitutky. Už toto na-
povídá, že život tohoto kněze je velkým dobrodružstvím. Není 
tedy divu, že je vyhledáván i sdělovacími prostředky. Z tohoto 
důvodu režisérka Jana Sevčíková natočila o Marošovi celove-
černí dokument, který se již promítá v našich kinech. Film se 
jmenuje Opři žebřík o nebe. Do Valašského Meziříčí tento film 
dorazí v sobotu 28. března a bude promítán v kině Svět v 16 
hodin. Po tomto filmu bude následovat asi hodinová diskuse 
s režisérkou. Pro náš kraj je to zajímavé i z toho důvodu, že v 
nedaleké Choryni má Institut Krista velekněze (tak se jmenuje 
výše zmíněná komunita) domov důchodců v bývalém klášteře. 

o. Pavel
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Růženec mi zachránil život,

Cože je to za kongres?

Chválím!

by si mohl říct určitě nejeden z nás. Já jistě. Tak se ale jmenuje 
knížka, která nedávno vyšla v nakladetelství Cesta. Napsala ji 
Immaculée Ilibagiza, žena, která pochází ze Rwandy. Zázrakem 
přežila genocidu v roce 1994. Napsala o tom již i jiné knihy. Prv-
ní kniha: Přežila jsem. Druhá kniha: Odpustila jsem. Pak kniha 
o Panně Marii Kibežské. Není bez zajímavosti, že Panna Maria 
několik let před genocidou skrze tři děti vybídla Rwandu k ob-
rácení a k modlitbě růžence. Pokud se tak nestane, přežene se 
Rwandou krvavá řeka. Ve třetí knize Růženec mi zachránil život 
popisuje znovu výše zmíněné události a zároveň připojuje svoji 
dlouholetou zkušenost s modlitbou růžence. Za sebe mohu říct, 
že na mě málokterá kniha tak zapůsobila. Jako by z ní přímo 
dýchal Duch svatý. Kniha je vhodná pro ty, kdo se růženec již 
nějaký ten rok modlí, i pro ty, kteří nevědí, jak začít. Moc dopo-
ručuji a připojuji malou ukázku:
Těžko někdy věřím tomu, že jsem uprostřed nejstrašnějších bojů, 
jaké svět viděl, byla schopna v modlitbě dosahovat bezmála 
šťastného stavu mysli. Ale právě to se mi skutečně dálo. Zatímco 
jsem prožívala nesnesitelné utrpení, byl mi darován nejkrásnější 
dar, jaký jsem kdy dostala: Naučila jsem se, jak se mám mod-
lit růženec, jak nalézat nejsvětější Matku a jak hovořit s Pánem. 
Objevila jsem hodnotu růžence a zjistila jsem, jak najít všechnu 
jeho krásu a moc, která se nabízí každému z nás.
Rozjímání o tajemstvích posvátného růžence prohloubilo mé 
chápání Boha a mého místa v Jeho království více než cokoli 
jiného, co jsem kdy viděla nebo dělala. To, co jsem se naučila 
díky rozjímání o těchto tajemstvích, mě vzdálilo od zla genocidy 
a ukázalo mi, jak se zbavit hněvu a nenávisti, které jsem cítila k 
těm, kdo vyvraždili mou rodinu. Naučit se růžencovým tajem-
stvím je dlouhý proces a já jsem v mnohém smyslu stále teprve 
na jeho začátku. Pokaždé, když si kleknu k modlitbě, odhaluji v 
nich nové významy a objevuji další jejich požehnání. Upřímně 
doufám, že na této cestě k samotnému srdci růžence – jeho ta-
jemstvím – půjdete se mnou.

o. Pavel

No přece eucharistický. Pořád nerozumíte? Pro ty, kteří se v ně-
kterých církevních skutečnostech nevyznají, bych chtěl připojit 
jednoduchý slovník.
Eucharistie – řecké slovo, přesný překlad: děkování, dobrořeče-
ní. Tímto slovem se označuje mše svatá nebo také chléb promě-
něný v Tělo Kristovo neboli svaté přijímání.
Monstrance – je to předmět, ve kterém se viditelně vystavuje 
chléb proměněný v Tělo Kristovo, kterému se jinak může také 
říkat svatá Hostie nebo Nejsvětější svátost oltářní.
Národní eucharistický kongres – se bude konat na podzim 
v Brně. Už teď prožíváme přípravu. Součástí přípravy ve far-

Tři ministranti (10, 11 a 13 let) si dali předsevzetí, že v době 
postní nevynechají ani jednu mši svatou ve všední den. Oni 
sami mě o tom neinformovali, všiml jsem si toho sám. Nedělají 
to tedy ani kvůli odměnám, ani kvůli snídani na faře. Kéž by bylo 
více farníků, kteří tímto způsobem prožijí třeba jen závěr postní 
doby. Podobně některé děti ještě nevynechaly ani jednu křížo-
vou cestu. Pojďme v jejich stopách!

o. Pavel

nostech bude průvod Božího Těla o slavnosti Těla a Krve Páně. 
V naší farnosti to bude v neděli 7. června. 
Po předchozích vysvětlivkách možná lépe pochopíte následující 
tragickou událost (vtip): Ve farnosti probíhá slavnostní průvod 
Božího Těla. V zástupu jdou družičky, ministranti, hraje kapela, 
všichni směřují na náměstí. Kněz nese monstranci, nad kterou 
šest mužů nese nádherný baldachýn. Zdá se, že slavnostní at-
mosféře už nic nechybí. V tom někdo nenápadně přistoupí k 
panu faráři a šeptá mu do ucha: „Otče, zapomněl jste do mons-
trance vložit Nejsvětější svátost oltářní.“ 
Pokud jste pochopili, tak už víte, že ten malý kousek proměně-
ného chleba je nejen středem této slavnosti Božího Těla, ale i 
tajemným centrem celého vesmíru. A že se stal při této slav-
nosti největší možný průšvih. Ještě větší průšvih však může být, 
když je tvé srdce jako prázdná monstrance bez Ježíše.

o. Pavel
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Biřmování
V naší farnosti se momentálně víc než šedesát převážně mla-
dých lidí připravuje na přijetí svátosti křesťanské dospělosti. 
Slavnost biřmování proběhne v sobotu 26. září 2015 v 10 hodin. 
Je třeba, abychom biřmovancům pomohli především modlit-
bou. Svatý Pavel ve svých listech často píše o tom, že v modlit-
bách doslova zápasí o duše těch, kteří uvěřili a patřili do první 
křesťanské obce. Jsme pozváni k tomuto zápasu. V minulosti 
si farníci nejednou vylosovali nějakého biřmovance a za toho 
se pak až do konce přípravy modlili. Nedávno se mne zeptala 
jedna farnice: „Budeme to zase tak dělat? Já si na tu svoji stále 
pamatuji a ještě dnes jsem ráda, že jsem se mohla modlit právě 
za ni.“
Tato otázka byla pro mne signálem, abychom k tomu opět při-
stoupili. Na stolku u kancionálu se objeví krabice, ve které bu-
dou jména jednotlivých biřmovanců. Každý farník si může vy-
táhnout jedno jméno a za tohoto biřmovance se pak každý den 
pomodlí libovolně zvolenou modlitbu. Někdo desátek růžence, 
někdo korunku Božího milosrdenství, jiný třeba každý den jeden 
ze 150 žalmů. Tak se za 5 měsíců pomodlí celý žaltář. Vyjde to 
akorát do konce srpna. Je možné samozřejmě modlit se i jinak. 
Například pět či deset minut denně opakovat krátkou modlitbu: 
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou! Nebo: Ježí-
ši, Maria, miluji vás, zachraňte duše! Samozřejmě, že to může 
být i jinak. Někdo z praktických důvodu zvolí třeba i pravidel-
nou týdenní modlitbu. Myslím na ty, kteří se rozhodnou každý 
čtvrtek strávit určitý čas na hodinové večerní adoraci. Ještě jiný 
se rozhodne pro to, že spolu s biřmovanci absolvuje všechny 
hodinové adorace na první pátek v měsíci po večerní mši svaté. 
Vynalézavosti se meze nekladou. Asi je zbytečné připomínat, že 
v tomto případě má význam pravidelná modlitba v určitém in-
tervalu. Byl bych rád, kdybyste mi lísteček se svým jménem, se 
jménem biřmovance  a se závazkem modlitby vhodili do krabice, 
ze které si před tím jméno biřmovance vylosujete. Lístečky bu-
dou k dispozici u krabice. Spočítáme nakonec, kolik farníků se 
modlilo a jaké modlitby směřovaly Pánu. 

o. Pavel

Nedávno jsem se našich biřmovanců zeptal písemnou formou, 
jak prozatím prožívají přípravu. Něco z toho vám chci sdělit.
• Na narozeniny jsem dostala knížku Síla modlitby teenagera 
a jsem za to velmi ráda, protože to píše paní, která to ve svém 
mládí měla velmi těžké a povzbuzuje nás náctileté k modlitbě. 
Vždycky na konci kapitoly jsou odkazy z Bible, které si vždycky 
pilně přečtu. Velmi mi to pomáhá a hrozně moc děkuji za dopo-
ručení této knihy. 
• Zatím se mi nejvíce líbily adorace, na které jsem dříve vůbec 
nechodila. 
• Nikdy se mi nestalo, že bych na přípravu přišla a nic si z ní 
neodnesla. Změnilo se u mě například to, že si třeba přes den 
vzpomenu na Boha a více se modlím, což jsem dříve skoro ne-
dělala.
• Líbil se mi film Sex, AIDS a vztahy (přednáška Tomáše Řehá-
ka pro střední školy).
• Adorace jsou krásné, velkým zážitkem byla duchovní obno-
va v Přístavu v Rajnochovicích. I na Silvestra jsem pak byla na 
Arše – obrovský duchovní zážitek! 
• Líbilo se mi, když jsme rozebírali věci manželství, že zazněly 

Dotazník pro biřmovance

i skutečnosti, které jsem třeba nevěděla, nebo ve kterých jsem 
neměla jasno.
• Přípravy se mi strašně líbily. První film o vesmíru byl krásný. 
Duchovní obnova v Rajnochovicích byla úplně nádherná. Moc 
se mi tam líbilo, upevnila jsem si tam svoji víru v Boha. Proto 
jsem jela na Archu i na Silvestra. Díky přípravám na biřmování 
jsem taky začala chodit na adorace. Moje první adorace byla v 
září, od té doby chodím pravidelně a vždycky si jich moc užívám. 
Jsou nádherné. 
• Moc jsem byla nadšená z Přístavu. Sice se mi tam moc ne-
chtělo, ale pak jsem byla ráda, že jsem jela. 
• Adorace mě baví nejvíce. Opravdu jsou moc krásné a připo-
míná mi to Medjugorii, když jsem tam byla loni o prázdninách. 
Myšlenky, které tam zaznívají, mě povzbuzují do života, ještě 
ale čekám, toužím po nějakém hlubokém zásahu, který mě po-
vzbudí. 
• Před přípravou jsem nikdy na adoraci nebyl, během přípra-
vy jsem byl pouze dvakrát. Adorace se mi líbily, začnu chodit 
častěji. 
• Když jsem byl na prvních přípravách, skoro nikoho jsem 
z kolektivu neznal. Díky duchovní obnově v Rajnochovicích se 
to zlepšilo.
• Největší intenzitu jsem měl po Rajnochovicích a mám při 
adoracích. Při ostatních přípravách tato intenzita opadá. Ado-
race jsou fajné.
• Líbí se mi píseň, kterou se pomalu ale jistě učíme (Sto tisíc 
důvodů). Hodně jsem si odnesl z knihy YOUCAT, kterou jsem 
přes letní prázdniny přečetl. Ta mě naučila modlit se každé ráno 
a večer. Hodně jsem si taky odnesl z přípravy, kterou jsme měli 
se Slavem. Nic moc jsem nevěděl o knize, kterou nám četl (kni-
ha Tobiáš).
• Adorace je dotek Boží lásky.
• Mohlo by být více příprav se Slavem.
• Hodně si cením práce lidí, kteří se snaží dostat ostatní 
k Bohu. Je to nejcennější a nejdůležitější práce, je to smysl celé-
ho života (poznat Boha).
• V Bibli hledám každý den. Snažím se Jej hledat na všech 
svých cestách. Přemýšlím o Něm, když například cestuji do ško-
ly, v MHD, v myšlenkách před spaním. Děkuji Mu za každý den 
svého života a za vše, co v mém životě provádí. Pochopil jsem, 
že On je láska a člověk ji může najít v plnosti skrze Ježíše Krista. 
Je to mnohem intenzivnější láska než v jakémkoliv jiném part-
nerském vztahu tady ve světě. 
• Líbilo se mi to v Rajnochovicích, v tom Přístavu – tam to bylo 
supr.
• Písnička Sto tisíc důvodů se mi strašně líbí. Jsem ráda, že se 
ji učíme.
• Nejdříve jsem netušila, co od přípravy očekávat. Ze začátku 
kvůli mému úpadku ve víře to bylo trochu těžké. Moc mi to ale 
dává a můj křesťanský život se hodně zlepšil. Začala jsem chodit 
od začátku přípravy pravidelně do kostela a také číst Písmo sva-
té. Zároveň se snažím moji mamku, jejíž víra taky upadla, navést 
správným směrem. Byla poprvé v životě na adoraci a moc se jí 
to líbilo. Příště půjde zase. Také když se o tom bavím se svou 
starší sestrou, tak mi říkala, že když ze mě cítila tu radost, tak ji 
to také naplňovalo.
• Já jsem tedy opravdu spokojená. Něco nového jsem zjistila, 
něco mě překvapilo a spousta věcí mi dala nový pohled, dalo by 
se říci, že se mi otevřely oči. Na přípravy chodím ráda, adorace 
jsou strašně krásné a vždy je to pro mě zážitek. 
• Přístav Rajnochovice – zážitek na celý život.
• Přípravy se mi líbí a myslím, že jsou dostačující. Nechybí mi 
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skoro nic. Někdy by to chtělo živější přednes, ale to může být 
chyba i ve mně.
• Přestože jsem na adoraci po dobu přípravy mockrát nebyla, 
byl to pro mě vždy neuvěřitelný zážitek. Intenzivně prožité chví-
le s Bohem.
• Hodně mě oslovila přednáška o nemoci AIDS, kde se také 
mluvilo o sexu a sexuální čistotě před manželstvím. Mně osob-
ně to pomohlo hodně, protože to pro mě bylo aktuální téma. 
• Od září vnímám mše svaté úplně jinak než dříve. Snažím 
se více pochopit evangelium a hlavně být každý den aspoň v 
duchu s Pánem Ježíšem. Zvláštní je, že se od září na mše moc 
těším.
• Nejvíce se mi líbilo, jak jsme byli na Přístavu. Otec Jiří tam ří-
kal, že když svůj boj vzdáme už předem, tak je marné jít bojovat. 
Tahle věta mě úplně nabudila a od té doby se tak jednoduše 
nevzdávám.
• Moc se mi líbí adorace. Vždy, když přijdu, cítím se velmi sla-
bá, ale během ní mě Ježíš naplňuje Duchem Svatým - cítím se 
silnější. Je to krásné, ale zvláštní. 

Cesty víry
Každý z nás praktikuje víru ve větší či menší šíři. Máme mnoho 
příležitostí připojit se k různým aktivitám. Tu a tam nás vybur-
cuje třeba nějaká událost, kdy svoji aktivitu zvýšíme či zkusíme 
něco jiného. Jednou z příležitostí v životě křesťana je biřmování, 
kdy se křesťan stává dospělým. Součástí přípravy k přijetí této 
svátosti jsou i adorace. Svým synovcem jsem byl na takovou 
adoraci pozván a rád jsem přišel. Byl jsem na adoraci poprvé. 
Musím říci, že asi po 10 minutách jsem se sám sebe ptal, proč 
jsem nepřišel již dříve? Cítil jsem zvláštní pocit zklidnění se 
a možnost zamyšlení nad vírou a svými kroky zase trochu jinak. 
Cesty víry mohou být různé...
Dalším příjemným překvapením pro mne bylo, že tento syno-
vec pozval na adoraci i svého tatínka, který je nepravidelným 
návštěvníkem našeho kostela. Po adoraci a také v dalších dnech 
mi hovořil o tom, jak ho tato zkušenost nadchla. Slíbil, že přijde 
zase. Uvidíme. 
Myslím si, že je velmi dobré, že příprava na biřmování má růz-
norodý charakter a neabsolvují ji jen biřmovanci, ale měla by se 
zapojit širší rodina. 
Mnozí z nás tak mohou objevit víru v jiném světle, v širší míře. 
Cesty víry mohou být různé...

Ladislav Denk

Z farní kroniky o biřmování
Udělování svátosti biřmování bylo v dřívějších dobách událostí 
a svátkem nejen pro farnost, ale i pro celé město. Svědčí o tom 
zápisy ve farní kronice o udělování svátosti biřmování  v naší 
farnosti v roce 1868 a v roce 1903. Ve farní kronice jsou o tom 
tyto dva zápisy:
Udělování svátosti biřmování v roce 1868
20. září r. 1868 navštívila Jeho Knížecí Arcibiskupská Milost Bed-
řich Lantkrabě z Fürstenbergů zdejší farnost. Vzácný host přišel 
vykázanou hodinu pátou odpoledne právě v neděli ze Vsetína, 
kdežto jakož i v celém děkanství Velekněz visitaci odbýval. V ulici 
Vsetínské u Kříže při velkolepé bráně, k tomu cíli od obce Mezi-
říčské postavené, byl Velekněz očekáván a přivítán od zdejšího 
a děkanátního Kněžstva, od zástupce c.k. hejtmanství, od před-
stavenstva města Valašské Meziříčí a Městyse Krásna a odtud 

po malém zastavení ve slavném průvodu od velikého zástupu 
zdejších farníků byl doprovázen do farního chrámu. Harmonický 
zvuk kostelních zvonů, střelba z hmoždířů, spolek „Sokol“ s pra-
porem, spolek dítek Mariánskych zvelebily procesí. Po udělení 
sv. požehnání s Velebnou Svátostí kráčelo se opět v procesí do 
kaple zdejší trestnice, kde po sv. požehnání Nejd. P. Arcibiskup 
několika osobám sv. biřmování uděliti ráčil. Na to se opět nej-
mil. Arcipastýř pod baldachýnem přímo do zdejší fary odebral a 
zde také nocoval Na večer přednesl mu spolek „Sokol“ serenádu. 
Ráno o 8 hodinách biřmoval, pak sloužil mši sv., po mši sv. snídal 
a opět biřmoval Svátostí biřmování posluhováno 700 farníků a 
700 ze sousedních farností (Lešná, Chorýň, Braňky a Veselá). Po 
vykonaném dílu v chrámě ráčil vysoce ctěný do fary se odebrat 
a zde maje slitování s chatrným stavením tímto učinil návrh, aby 
se k vystavení nové a slušné fary sousední 2 stavení přikoupily a 
uvolil se, že přednostovi kostelního výboru 3000 zl. co zálohu na 
zakoupení těch 2 stavení vyplatí. O 2 hodinách se obědvalo a v 
5h ráčil se vydati na cestu do Rožnova vyjádřiv své uspokojení a 
zanechav faráři podporu pro chudé. 
Tolik zápis ve farní kronice. Farářem byl ve Valašském Meziříčí 
tehdy P. František Bumbala narozený r. 1824 ve Frenštátě. Me-
ziříčským farářem byl od r. 1866 do r. 1878. Odešel do farnosti 
Břest a tam r.1887 zemřel. 

Udělování svátosti biřmování v roce 1903
V neděli 19. Července r.1903 měla naše farnost velikou rodin-
nou slavnost. Zavítal mezi svoje věřící Nejd. Pan Arcibiskup Dr. 
Th. Kohn, aby udílel svátost biřmování. Čekalo se s napětím, jak 
zachová se město k uvítání jeho Milosti, neboť celý veřejný život 
v diecési byl jako otráven, zvláště co se týče poměru věřících 
k Arcipastýři. Farář oznámil městskému zastupitelstvu příchod 
jeho Arcibiskupské milosti. Když pak v zasedání dal starosta Dr. 
Al. Mikyška oznámení číst, aby výbor učinil svoje rozhodnutí, ne-
vyčkali někteří ani, až se oznámení přečte, nýbrž vstavše zvola-
li: “My se nezúčastníme“ a opustili zasedací síň, takže výbor byl 
neschopným se usnášet. Za to slavné uvítání chystáno v Krásně. 
U kostela v Krásně postavena slavobrána. Četné bandérium ven-
kovských jezdců na koních vyjelo Nejd. Panu arci pastýři naproti 
až ku drážnímu mlýnu-přijel totiž Apoštolský Kníže povozem ze 
Skaličky. Slavné uvítání bylo pak u Krásenského kostelíčka. Sešlo 
se na tisíce lidu a průvodem šlo se do farního kostela průvod sám 
byl imposantním triumfem myšlenky křesťanské, pevně zakotve-
né v srdcích lidu. Nepřátelé naši zvaní pokrokáři, zuřili, posmíva-
li se, ničeho však na věci nezměnili. Zajímavo bylo, že starosta 
města Dr. Al. Mikyška vítal nejdůstojnějšího pana Arcibiskupa 
jménem obce, ačkoliv výbor žádného usnesení neučinil. Někteří 
radní stáli za vraty pivovaru a nakukovali dírkou ve vratech na 
nás. Byla to jistě pro město veliká ostuda, nastrojená Mikyškou-

-chtěl udělat ostatní odiozními a směšnými, sám však ve vší pa-
rádě šel vítat, aby byl pěkným v očích zástupů. Svátost biřmová-
ní udělena 4000 a sice z farnosti Val. Meziříčské, Branecké, Cho-
rýnské, Lešenské. Z těchto farností přišli biřmovanci k nám večer 
a týž den uspořádali spolky Jeho Arcibiskupské Milosti brilantní 
pochodňový průvod s hudebním zastaveníčkem. Zmínky zaslu-
huje chování továrníka Reicha jenž ač žid, přece svým hutským 
spolkům nařídil-i hudbě-všech slavností se zúčastnit. V pondělí 
dne 20.července ráno o 7 hod. odejel Nejd. Pan Arcibiskup Dr. Th. 
Kohn na generální vizitaci a sv. biřmováním do Zašové. 
Tolik zápis ve farní kronice. Meziříčským farářem byl v té době P. 
František Gillig a to od r. 1898 do r. 1915.

Z farní kroniky zpracoval Josef Krupička
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Slovo života na březen 2015
„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a 
následuje mě!“ (Mk 8,34)

Během své cesty na sever Galileje, ve vesnicích u města Césa-
rea Filipova, se Ježíš ptá svých učedníků, co si o něm myslí. Petr 
jménem všech vyznává, že Ježíš je Kristus, Mesiáš očekávaný po 
staletí. Aby předešel nedorozumění, Ježíš jasně vysvětluje, jak 
hodlá uskutečnit své poslání. Ano, osvobodí svůj lid, ale neče-
kaným způsobem, tak, že za něj sám osobně zaplatí. Bude mu-
set hodně trpět, bude odsouzen, bude zabit a po třech dnech 
vstane z mrtvých. Petr takovou představu o Mesiáši nepřijímá. 
Představoval si ho, stejně jako mnozí jeho současníci, jako oso-
bu jednající s mocí a silou, která porazí Římany a vrátí izraelské-
mu národu jeho správné místo ve světě. Petr to Ježíšovi vytý-
ká, ale ten ho pokárá: „Nemáš na mysli věci božské, ale lidské“ 
(srov. 8,31-33).
Ježíš se opět vydává na cestu, tentokrát směrem k Jeruzalému, 
kde se završí jeho osud, kde zemře a vstane z mrtvých. Nyní, 
když jeho učedníci vědí, že půjde na smrt, budou ho ještě chtít 
následovat? Podmínky, které Ježíš klade, jsou jasné a náročné. 
Svolává zástup a své učedníky k sobě a říká jim:

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a 
následuje mě!“

Byli jím, Mistrem, uchváceni, když kráčel po břehu jezera, za-
tímco vrhali sítě, aby nalovili ryby, nebo když prošel okolo celni-
ce. Bez váhání opustili loďky, sítě, celnici, otce, domov i rodinu, 
aby šli za ním. Viděli ho činit zázraky a slyšeli ho pronášet slova 
plná moudrosti. Až do té chvíle ho následovali s radostí a nad-
šením.
Následovat Ježíše však bylo cosi náročnějšího. Nyní se jasně 
ukázalo, že to znamená plně sdílet Ježíšův život a jeho osud – 
neúspěch a nepřátelství, dokonce smrt, a jakou smrt! Tu nej-
bolestivější, nejpotupnější, smrt vyhrazenou vrahům a těm nej-
horším zločincům. Smrt, kterou Písmo označuje jako „zlořeče-
nou“ (srov. Dt 21,23). Samo slovo „kříž“ vyvolávalo hrůzu, bylo 
takřka nevyslovitelné. Na tomto místě se v evangeliu objevuje 
poprvé. Kdoví, jaký dojem zanechalo v těch, kteří ho slyšeli.
Nyní, když Ježíš jasně ukázal svou identitu, může stejně tak jas-
ně ukázat i identitu svých učedníků. Jestliže Mistr miluje svůj lid 
tak, že za něj umírá, bere na sebe kříž, i učedník – aby byl učed-
níkem – musí odložit svůj způsob myšlení, aby sdílel ve všem 
cestu Mistra, počínaje křížem:

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a 
následuje mě!“

Být křesťanem znamená být druhým Kristem – mít „v sobě to 
smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš,“ který se „ponížil a byl poslušný 
až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,5.8); znamená to být ukři-
žován s Kristem, takže můžeme říci spolu se sv. Pavlem: „Už ne-
žiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2, 20); neznat „nic jiného než 
Ježíše Krista, a to ukřižovaného“ (1 Kor 2,2). Je to Ježíš, který 
nadále žije, umírá a vstává z mrtvých v nás. To je největší touha 
a ambice křesťana, díky níž povstali největší světci: být jako Mi-
str. Jak ale máme Ježíše následovat, abychom byli takoví?
Prvním krokem je „zapřít sám sebe“, odstoupit od vlastního 
způsobu myšlení. Tento krok žádal Ježíš po Petrovi, když mu vy-
týkal, že nemá na mysli věci božské, ale lidské. I my, stejně jako 

Petr, občas chceme prosadit sami sebe, ať už egoisticky nebo 
alespoň podle svých kriterií. Hledáme snadný a bezprostřední 
úspěch, oproštěný ode všech těžkostí a závistivě pohlížíme na 
lidi s dobrou kariérou. Sníme o tom, že budeme mít harmonic-
kou rodinu, že okolo sebe vybudujeme bratrskou společnost a 
křesťanskou komunitu, aniž bychom za to museli zaplatit vyso-
kou cenu.
Zapřít sám sebe znamená vstoupit do mentality Boha tak, jak 
nám to ukázal Ježíš svým způsobem jednání. Je to logika pšenič-
ného zrna, které musí zemřít, aby přineslo užitek, logika toho, 
kdo s větší radostí dává, než přijímá, logika toho, kdo z lásky 
obětuje svůj život, jedním slovem, logika toho, kdo na sebe 
bere svůj kříž.

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a 
následuje mě!“

„Každodenní“ kříž – jak říká evangelium podle Lukáše (srov. 
9,23) – může mít mnoho tváří: nemoc, ztrátu zaměstnání, ne-
schopnost řešit rodinné nebo profesní problémy, pocit ztros-
kotání, když se nám nedaří budovat autentické vztahy, pocit 
bezmoci tváří v tvář velkým světovým konfliktům, rozhořčení 
kvůli neustálým skandálům v naší společnosti… Není třeba kříž 
hledat, sám k nám přichází, snad právě tehdy, kdy ho nejméně 
čekáme, a způsobem, který bychom si nikdy nepředstavovali.
Ježíš nás vyzývá, abychom na sebe kříž „vzali“ – nemáme ho 
rezignovaně trpět jako nevyhnutelné zlo, nemáme dopustit, 
aby na nás padl a srazil nás, nemáme ho ani snášet s odstupem 
a stoickým klidem. Máme ho přijímat jako účast na jeho kříži, 
jako možnost být i v naší situaci jeho učedníky. A žít ve spole-
čenství s ním i v naší bolesti, protože on s námi sdílel náš kříž 
jako první. Když totiž na sebe Ježíš vzal svůj kříž, spolu s ním na 
sebe vzal i všechny naše kříže. V každé bolesti, ať má jakoukoli 
podobu, můžeme tedy nalézt Ježíše, který tuto bolest již vzal 
na sebe.
Igino Giordani v tom vidí obrácení role Šimona Kyrénského, kte-
rý nesl Ježíšův kříž. Náš kříž „váží míň, když k nám Ježíš přistoupí 
jako Šimon Kyrénský“. A váží ještě míň – pokračuje – pokud ho 
neseme společně: „Kříž, když ho nese jeden člověk, nakonec 
ubíjí. Jestliže ho nese společně víc lidí, kteří mezi sebou mají 
Ježíše, tedy když je pro ně Ježíš jako Šimon Kyrénský, stává se 
kříž lehkým, je jhem, které netíží. Stoupáme-li tak, že jsme na 
sebe mnozí navázáni a jsme svorní, je pro nás výstup radostí a 
dostaneme se vzhůru.“  
Brát tedy na sebe kříž, abychom ho nesli s Ježíšem a uvědomo-
vat si, že ho neneseme sami, protože on ho nese s námi. Toto je 
vztah s Ježíšem, příslušnost k Ježíšovi, která vede až k plnému 
společenství s ním, až k tomu, že se stáváme druhým Kristem. 
To je způsob jak následovat Ježíše, tak se stáváme jeho oprav-
dovými učedníky. Kříž pro nás tedy bude, stejně jako pro Krista, 
opravdu „Boží mocí“ (srov. 1 Kor 1,18), cestou ke vzkříšení. V 
každé slabosti nalezneme sílu, v každé temnotě světlo, v každé 
smrti život, protože nalezneme Ježíše.

Fabio Ciardi
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zŠ salvátor

Okrskové kolo v recitaci - KZ Valašské Meziříčí
Recitační soutěž, kterou ve čtvrtek 5. 3. uspořádal DDM - Do-
meček Valašské Meziříčí, neproběhla jako obvykle v jejich půso-
bišti, ale byla přesunuta do KZ ve Valašském Meziříčí. Naši školu 
reprezentovalo celkem 7 žáků, kteří byli učiteli vybráni podle 
výsledků ve školním kole. I přes velkou snahu všech jsme letos 
získali pouze čestné uznání zásluhou Jakuba Vrány z 6. ročníku. 
Děkujeme všem za snahu a chuť recitovat. Rodičům velký dík, 
že v dětech tuto lásku k rodnému jazyku podporují.

Lenka Adámková
Dravci
V tělocvičně na Vyhlídce se uskutečnilo představení s názvem 
Dravci. Do Valašského Meziříčí přijel sokolník z Jindřichova 

Čtení ve školce
Je potěšitelné, že na naší škole děti velice rády čtou. Přesvědčili 
jsme se o tom nedávno, když paní učitelky Krupová (ze ZŠ Salvá-
tor) a Matysková (z MŠ Kraiczova) domluvily, že by školáci mohli 
předčítat ve školce dětem před spaním. Zájem našich žáků byl 
velký. První skupina sedmi čtenářů z 3. a 4. ročníku se vypravila 
do školky v lednu a druhá skupinka šesti páťáků v únoru. Pro 
školáky to byl nejen velký zážitek, ale hlavně dobrý pocit z toho, 
že čtení, ke kterému je ve škole vedeme, může někomu udělat 
radost. V této spolupráci bychom rádi pokračovali.

Z pohádky do pohádky
Se čtením nepřímo souvisí také naše další akce, kterou jsme ve 
škole uspořádali. Byl to Den literárních hrdinů aneb Z pohádky 
do pohádky. Každý žák jak z I., tak z II. stupně měl možnost přijít 
do školy v přestrojení za oblíbeného hrdinu z knihy, kterou pře-
četl. Před začátkem vyučování jsme se shromáždili na chodbě a 
žáci 5. ročníku měli připravený referát o knize Klapzubova jede-
náctka, za kterou se chlapci i s panem učitelem třídním převlék-
li. Vyučování probíhalo v maskách a každý žák, který během ce-
lého dopoledne dokázal krátce představit knihu a autora, jehož 
hrdinu představuje, byl odměněn. 

Poznávací zájezd do Osvětimi
V rámci výuky dějepisu jsme se v pátek 27. 2. vydali do Polska 
na prohlídku jednoho z největších a nejhrůznějších koncentrač-
ních táborů. Tohoto zájezdu se zúčastnili žáci 9. ročníku za do-
provodu p. uč. Jiřího Krupy a Františka Maliňáka.

Po dvouhodinové cestě autobusem jsme vystoupili v Osvětimi 
a zatažená obloha ještě umocňovala pochmurnost celého mís-
ta. Celým areálem nás provázela místní průvodkyně. Jako první 
nás čekala prohlídka koncentračního tábora Osvětim, německy 
Auschwitz. Zde jsme mohli vidět mnoho krutostí páchaných na 
nevinných lidech. Nešlo ani uvěřit, co dokázal člověk udělat člo-
věku. Celý tábor byl oplocen elektrickými dráty. Viděli jsme fot-
ky mrtvých, zeď smrti, kde bylo zastřeleno mnoho lidí, nejdelší 
šibenici vytvořenou z kolejnic, celu, kde umřel Maxmilián Kolbe, 
plynovou komoru a pak také pece, kde byla těla zavražděných 
spalována, aby se nikdo nedozvěděl, že existovali. Hluboce 
na nás taky zapůsobily věci, které se po lidech poslaných do 
Osvětimi dochovaly. Byly to např. jejich kufry s adresami, tisíce 
bot, kartáče, oblečení, brýle a další věci, dokonce i jejich vlasy.  
Potom jsme se přemístili do koncentračního tábora Osvětim II. 

– Březinka - Birkenau, kde bylo mnoho budov těsně před kon-
cem války nacisty spáleno. Dříve tam bylo asi 300 budov. Viděli 
jsme koleje, které vedly do středu tábora a kterými se nikdy 
nedalo vrátit domů. Na rampě u kolejí byla ihned po příjezdu 
transportu prováděna tzv. selekce – rozdělení lidí na ty, kdo šli 
na okamžitou smrt, a na ty, kdo byli vybráni na práci. Prohlédli  
jsme si děsivé životní podmínky, ve kterých „vězni“ museli pře-
žívat. Prohlídka obou táborů i s přesuny trvala asi 4 hodiny. Pak 
jsme vyrazili do historického města Krakov. Tam jsme si prošli 
hrad Wawel s výkladem pana Kočího. Pod hradem teče široká 
řeka Visla. Došli jsme na Hlavní náměstí – Rynek Glowny, kde se 
nachází historická tržnice – Sukiennice, Radniční věž, kostel sv. 
Vojtěcha, Mariánský chrám a mnoho dalších významných pa-
mátek. Z nádherně osvíceného náměstí už za tmy jsme se vrátili 
k autobusu a vyrazili na zpáteční cestu. Z tohoto zájezdu jsme 
načerpali mnoho informací a zážitků.

Eliška Skýpalová - 9. ročník
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Charita informuje

Hradce. Vyprávěl své příhody i o tom, jak se dravci chovají v 
přírodě i v zajetí. Donesl nám ukázat 10 dravců - (např. sokola 
stěhovavavého, káně Harrisovo, sokola loveckého, výra velké-
ho, puštíka obecného a bělohlavého aj.) Nejvíce se nám však lí-
bili výreček malý, orel bělohlavý a sova pálená. Jako bonus nám 
předvedl tchoře - fretku. Bylo to velmi neobvyklé představení, 
které zaujalo nás i učitele.

A. Trusinová, V. Knapková - 7. třída

Rodilý mluvčí z Ghany přiblížil svou kulturu 
lidem s duševním onemocněním 
Dne 9. 3. 2015 uspořádalo Centrum Amika – 
sociální rehabilitace pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním, které je jednou ze 
služeb Charity Valašské Meziříčí, besedu o 
Ghaně, státu západní Afriky. Přednášejícím 
byl Michael Kwarteng, který pochází z Ghany, 
z královské rodiny.

Klienti Centra Amika tak měli možnost se dovědět spoustu za-
jímavých informací o Ghaně a její kultuře, národních zvycích, 
tradicích a životním stylu. Především pak měli možnost nácviku 
komunikace ve skupině, zvyšování svých sociálních dovedností. 
Ti, kteří zvládají alespoň základy anglického jazyka, si tak měli 
možnost své znalosti procvičit v komunikaci s rodilým mluvčím. 
Pro ostatní byl zajištěn překlad. Klienti odcházeli plní dojmů 
z kontaktu s člověkem z opačné strany světa.

Foto: klient Centra Amika s přednášejícím

Nízkoprah Zastávka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Zastávka, která je 
jednou z mnoha sociálních služeb, jež provozuje Charita Val. 
Meziříčí, se v letošním roce opět přestěhovala. Vypadá to jako 
pravidlo, že se téměř vždy po dvou letech stěhujeme. Někteří 
si nás tak mohou ještě pamatovat z dob, kdy jsme sídlili v býva-
lých prostorách diskotéky Malty, nebo v objektu patřící Diakonii 
VM. Věříme ale, že rčení „do třetice všeho dobrého“ se v našem 
případě vyplní a na stávajícím místě budeme naši službu provo-
zovat dlouhodobě. Kde tedy sídlíme? Adresa klubu je: Na Potůč-
kách 872, Valašské Meziříčí. Jedná se o malý žlutý dům, který 
najdete u hlavní cesty směrem na Rožnov. 
I když se Zastávka, jež je určena pro děti a mládež od 11 do 
21 let, přestěhovala, její poslání zůstává stejné. Mladí lidé se 

u nás mohou zastavit, využít nabízené volnočasové aktivity 
(stolní fotbálek, ping-pong, stolní hry), vzdělávací aktivity (do-
učování, pomoc při vypracování referátů a seminárních prací), 
ale také popřemýšlet o životě a svěřit se pracovníkům se svými 
problémy, které mohou vznikat ve škole, v rodině, mezi kama-
rády apod. Nabízíme také pomoc s jednáním na úřadech nebo 
zprostředkování kontaktu s odborníkem. To vše poskytujeme 
zdarma. Zastávka rovněž všem svým klientům zaručuje respekt, 
důvěru a anonymitu. 
Naše zařízení také spolupracujeme se všemi místními základní-
mi školami. Díky jejich ochotě tak na každé z těchto škol visí ná-
stěnka našeho klubu, kde žáci najdou důležité informace o nás, 
včetně měsíčního programu, který se aktuálně obměňuje. 
Během celého roku se tak v klubu koná vždy nepřeberné množ-
ství různých akcí. Jedná se například o besedy a přednášky, vý-
lety, nocovky, výtvarné a hudební dílny, filmové kluby, sportov-
ní aktivity, a další. Na programu a samotných akcích se svými 
nápady a náměty podílejí sami uživatelé tohoto zařízení.

Aktuálně žije celý náš klub blížícím se fotbalovým turnajem níz-
koprahových zařízení pro děti a mládež, který každoročně po-
řádá Salesiánský klub mládeže. Turnaj se uskuteční 18. dubna 
ve Zlíně. Již několik měsíců tak trénujeme a na turnaj se řádně 
připravujeme. Proto bych už nyní chtěla poděkovat ZŠ Masa-
rykova za poskytnutí prostor jejich tělocvičny a několika stu-
dentům místního gymnázia, kteří se jako dobrovolníci zapojují 
do trénování našeho týmu. Jak vše dopadne, se určitě dozvíte. 
Držte nám proto palce  

Pavla Číhalová
Vedoucí NZDM Zastávka

Více informací můžete nalézt na http://nz-zastavka.wz.cz/. 
Otvíračka Zastávky: Po, Út, St - 14:00-18:00; Čt, Pá - 13:00-17:00.
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„DOBROČINNÝ OBCHOD“ SLAVÍME PRVNÍ VÝROČÍ
Březen – první jarní měsíc, období, kdy se po zimě probouzí do 
života příroda a začíná něco nového, je i pro Charitu Valašské 
Meziříčí začátkem vzniku něčeho nového a netradičního. Při-
bližně před rokem dostal v naší charitě nápad založit Dobro-
činný obchod "zelenou". A právě 20. března tomu bude rok, co 
toto dílo, které bylo započato, funguje, má smysl a plní svůj účel. 
Proč to vlastně děláme a proč „Dobročinný obchod?“
Těch důvodů je hned několik. Jsou uváděny na letáčcích Dob-
ročinného obchodu, ale pro upřesnění je v tomto článku uvedu 
znovu.
Chceme dát nepotřebným a použitým věcem nový smysl. Proč 
by měly věci, které doma nepotřebujete, končit na půdách bez 
povšimnutí? Mohou přece udělat spoustu radosti jiným lidem.
Chceme podpořit sociální služby Charity Valašské Meziříčí vý-
těžkem z prodeje. Ne všechny sociální služby jsou dobře finan-
cované, proto můžeme část zisku z Dobročinného obchodu vě-
novat na jejich  podporu. 
Chceme zaměstnávat sociálně znevýhodněné lidi v regionu.  
Jsou mezi námi lidé, kteří pro své zdravotní znevýhodnění jen 
velmi obtížně hledají práci. A právě pro ně je v našem obchodě 
místo. 
Chceme nabídnout cenově dostupné zboží široké veřejnosti.  
Určitě si řeknete, že bazarů a sekáčů je ve městě jako máku. 
To je sice pravda, ale ne všude mají dětské oblečení za 5-10 Kč. 
Nemá smysl rozvádět ceny sekáčů, bazarů a našeho Dobročin-
ného obchodu. Tento obchod není primárně založen na zisku. 
Jeho rozměr má zcela jiný charakter. Nabízíme věci darované, 
věci, které nám „Vy“ nosíte s důvěrou, že s nimi naložíme podle 
našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Můžeme tedy říci, že náš 
Dobročinný obchod funguje takto: „Jeden daruje, druhý naku-
puje, každý pomáhá.“
Budete-li mít chvilku čas, zastavte se na chvíli u nás, třeba tu 
i na Vás čeká něco zajímavého, co v jiném obchodě nenajdete. 
A pro milovníky knížek se nabízí v antikvariátu velké množství 
zajímavostí a pokladů. 
Na závěr svého článku bych chtěla přidat velké poděkování 
všem těm, kteří nám věci darují, všem těm, kteří náš Dobročin-
ný obchod navštěvují a zakoupením čehokoliv přispívají k cho-
du tohoto společného Charitního díla. Děkuji také všem, kteří 
nám svou  kritikou a připomínkami pomáhají  posouvat náš ob-
chod dopředu.

Za kolektiv „Dobročinného obchodu“ Bc. Hana Sulovská

O sbírce pro Šimonka
Od 1. 9. 2014 probíhá ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí 
sbírka plastových víček od PET lahví, jejíž výtěžek bude věno-
ván Šimonku Vaškovi. Pro připomenutí – Šimonek se narodil 
v září 2007 jako zdravé dítě a jeho dětství probíhalo radostně 
v rodině s rodiči a dvěma bratry. Od 1. 9. 2014 měl nastoupit do 
1. ročníku na naši školu ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí. Bohužel 
jeho život změnilo pár minut letos o Velikonocích. Nešťastná 
událost způsobila množství zdravotních problémů, výsledkem 
jsou komplikovaná postižení jeho mozku a celkového tělesného 
vývoje. O Šimonka se příkladně starají jeho rodiče a tato péče 
je časově i finančně velmi náročná, mezi používané léčebné 
metody patří rehabilitace, bazální stimulace, masáže, speciál-
ní léky apod. Pro zdárný průběh léčby potřebuje Šimonek řadu 
pomůcek, jako je třeba autosedačka, vozík, speciální postel, 
polohovací zařízení či lehátko do vany, přičemž úhrada těchto 
potřebných zařízení od zdravotní pojišťovny je pouze částečná 
či nulová.
Rodiče Šimonka přijali výzvu ZŠ Vyhlídka, která se rozhodla vy-
hlásit tuto sbírku. Výkup víček bude provádět specializovaná 
firma EKO trade plus s.r.o. Český Těšín za předem dohodnutých 
podmínek a získané finanční prostředky budou cíleně použi-
ty na nákup výše zmíněných pomůcek. Ke spolupráci při této 
sbírce proto oslovujeme širokou veřejnost. Hlavním sběrným 
místem je Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres 
Vsetín, příspěvková organizace, Králova 380, 75701 Valašské 
Meziříčí.
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Do této sbírky jsme se zapojili i my, pracovníci Charity Valašské 
Meziříčí. V našich prostorách máme zřízeno několik sběrných 
míst.
Po dohodě s o. Pavlem Stefanem jsme se rozhodli zřídit další 
sběrné místo, a to u zadního vstupu do našeho kostela (krabi-
ce na sběr víček bude umístěna před mřížemi). Víčka můžete 
do krabice vhazovat po dobu otevření zadního vchodu kostela. 
Naši zaměstnanci budou pravidelně víčka vybírat a odevzdávat 
je do ZŠ Vyhlídka.

Kontaktní osobou za Charitu Valašské Meziříčí je:
Martina Došková, telefon: 731 340 299
email: martina.doskova@valmez.charita.cz

Děkuji všem, kteří chtějí touto sbírkou Šimonkovi a jeho rodi-
čům pomoci. Jsem přesvědčená, že dnešní svět plný konzum-
ního požitkářství a materiálních výdobytků naštěstí nezasáhl 
všechny z nás – naopak, řada lidí sleduje dění kolem sebe a v 
případě potřeby se nezdráhá jakýmkoliv způsobem pomoci po-
třebným!!!
Rady a odkazy pro správný sběr víček: www.petvicka.cz

Ve středu 18. února 2015 pro-
běhla v rámci rekonstrukce 
kostela svatého Jakuba v Krás-
ně demontáž dřevěné věžičky 
kostela. Bylo by asi škoda ne-
chat tuto akci bez povšimnutí.
Dva zvony, které ve věžič-
ce byly (bohužel nefunkční), 
budou ve zvonařské dílně 
v Brodku u Přerova opraveny 
a do opravené (nové) věžičky 
opět umístěny. Pro zajímavost 
mohu uvést, že menší zvon 
je historický - pochází z roku 
1797 a je zasvěcen Panně Marii. 

Byl ušetřen od konfiskací v obou světových válkách a je druhým 
nejstarším zvonem ve městě. Druhý, větší zvon, byl pořízen v 
roce 1946 a podle nápisu jej věnovali farníci z Krásna nad Beč-
vou. Nahradil tak zvon odebraný v dubnu roku 1942 pro váleč-
né účely.
Schrána, která byly nalezena v makovici na vrcholu věže pochá-
zí z počátku 70. let minulého století a bude otevřena v nejbliž-
ších dnech.

text a fotografie Jiří Smrčka

Jak se sundávala věž z kostela
sv. Jakuba v Krásně

Modlitby za nejmenší
Modlitby za nejmenší (www.modlitbyzanejmensi.cz)
(za ochranu lidského života, za nenarozené děti) jsou aktivitou 
Hnutí pro život.
Účastníci Modlitby za život se po dobu jednoho roku každý den 
modlí na úmysl obnovení kultury života. Jako modlitba se do-
poručuje například desátek růžence spojený s měsíčním úmys-
lem pro dané období. Katolíci se jednou za měsíc ve všední den 
účastní mše svaté s přijetím eucharistie a osobním úmyslem za 
obnovení kultury života. Nemocní, kteří se nemohou mše svaté 
zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení. Toto mod-
litební úsilí má své duchovní vedení, je jím P. Mgr. MUDr. Jiří 
Korda. 

Od tohoto roku se připojujeme k modlitbám za nejmenší také 
v našem kostele při sloužení mše svaté pro malé děti.

Hnutí Pro život ČR (www.hnutiprozivot.cz) - je registrovaným 
spolkem, který má za cíl obnovit vědomí neměnné důstojnosti 
a nedotknutelnosti života každého člověka od jeho početí do 
přirozené smrti a uznání jeho plné právní ochrany. Konkrétně 
se jedná o: 

- zákaz zabíjení dětí před narozením (umělých potratů, abortivní 
antikoncepce, zabíjení lidských embryí při IVF) 

- obnovení vědomí důstojnosti všech lidí, i nemocných a tělesně 
postižených (zákaz prenatální eugeniky, eutanazie) 

- obnovení smyslu pro důstojnost lidské sexuality 
- podpora přirozené rodiny založené na nerozlučitelném man-
želství muže a ženy 
Aktivity Hnutí Pro život ČR:

- poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související informa-
ce, pořádá přednášky a informační kampaně, podporuje syste-
matické modlitební úsilí (modlitby za nejmenší, duchovní adop-
ce nenarozeného dítěte, modlitby zdravotníků) a spolupracuje 
na legislativních změnách. 

- organizuje Národní pochod pro život, letos již XV. ročník - 
21. března 2015 od 14.15 na pražském Mariánském náměstí 
(www.pochodprozivot.cz)

- podporuje linku pomoci s názvem Poradna Aqua vitae.
Tato poradna nabízí bezplatné poradenství všem ženám bez 
rozdílu věku, stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíži-
vé životní situaci spojené  zejména s těhotenstvím, porodem a 
péčí o právě narozené dítě. Zajišťuje také bezplatné  psycholo-
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Jakmile se v prosincovém čísle „Života farností“ objevil článek o 
pátečním spolču, rozhodla jsem se, že také napíšu něco o svých 
dojmech z tohoto společenství. Přemýšlím, jak nejlépe vyjádřit 
to, co mi pořád připadá jako zázrak.
Když spolčo před časem vzniklo, napadlo mě, že by to bylo ide-
ální prostředí pro mého nejstaršího syna, který se málo stýkal s 
mladými svého věku a evidentně cítil velkou nejistotu i v otáz-
kách víry. V páteční skupince měl své kamarády a bývalé spo-
lužáky, ale přesto se stále ostýchal mezi ně přijít. Snažila jsem 
se ho k tomu pobídnout, ale zdálo se, že marně. Nakonec jsem 
přestala naléhat. 
Uběhlo pár měsíců. Když mladší syn odjížděl do Medžugorje, 
kladla jsem mu na srdce, ať se za bráchu modlí. Modlitba teen-
agera má fakt sílu, protože sotva jeden syn odjel do Medžugorje, 
druhý náhle dorazil do spolča. Prý "aby si měl s kým zazpívat". 
Zpočátku jsem "ani nedutala", jak křehké mi to všechno připa-
dalo. Ale když se kluk vracel z každého spolča šťastný a spoko-
jený, pomalu jsem začínala věřit, že je to pravda. Útržkovitě při-
cházely první informace, "slovíčko na týden", pečení buchet a 
nakonec: "Mami, berou mě, jako bych už mezi ně patřil..." Když 
se kluk vrátil z víkendu v Přístavu, měla jsem pocit, že tak šťast-
ný výraz neměl snad nikdy v životě. Pochopila jsem, že Pán se 
stará. 
Chtěla bych touto cestou poprosit čtenáře „Života farností“, 
aby se společně s námi pomodlili ještě za dalšího syna, který se 
víře zcela vzdálil.

Ivana Kvitová

gické poradenství pro ženy trpící postabortivním syndromem. 
Poskytuje konzultace při dlouhodobé neplodnosti a v případě 
zvažování náhradní rodinné péče.

Kontakty:
-telefonická poradna - prostřednictvím linky 800 108 000 
-poradna na internetu na adrese www.linkapomoci.cz

Naše rodina je zapojena do Modliteb za nejmenší (dříve Kru-
ciáta),  proto bych  závěrem chtěla poděkovat otci Pavlovi a  
rodičům, kteří připravují mše sv. pro malé děti, že s návrhem, 
připojit se k těmto modlitbám také v našem kostele, souhlasili. 
Díky. 

Veronika Lvová

Pátky pro mladé

Žehnání včelařského praporu
Loňskou zimu se v 
našem spolku va-
lašskomeziříčských 
včelařů zrodila myš-
lenka pořídit si slav-
nostní prapor. Cesta 
od myšlenky k reali-
tě nebyla vůbec jed-
noduchá. Uspořáda-
li jsme sbírku mezi 
členy spolku, oslovili 
sponzory, nechali 
vypracovat návrh, 
vybrali zhotovitele 

- zní to až neuvěřitel-
ně jednoduše. Sešel 
se rok s rokem a pra-
por skutečně máme! 
Ještě mu však něco 
chybí. 
V neděli 26. dubna 
tohoto roku při mši 
svaté v 8 hodin, kte-
rá bude sloužena za 
všechny živé i ze-
snulé včelaře, bude 
tento prapor po-
žehnán. Kdo bude 
mít zájem, může po 
mši svaté v učebně 
na faře vyšlechnout 
přednášku MUDr. 
Jany Hajdůškové - 
včelařky a praktické 
lékařky v jedné oso-
bě, na téma Apitera-
pie - včelí produkty 
očima lékaře. Rádi 
bychom vás také 
upozornili na probí-
hající výstavu Spole-

čenský život hmyzu - včely, kterou až do konce května můžete 
navštívit v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. 

Včelaři Valašskomeziříčska

Podivuhodným způsobem někdy Pán pozve k naplnění toho, 
co On chce.
Stalo se mi, že jsem během dne nakupoval jisté drobnosti v Kau-
flandu a platil jsem rovných 100,- Kč. A protože jsem neměl tuto 
bankovku, platil jsem jednou z dvousetkorun, z které mi byla 
vrácena polovina. Zmiňuji to proto, že právě tato okolnost mi 
připomněla, že mám v peněžence rovných 300,- Kč. Nakoupené 
věci jsem uložil do batohu a opustil nákupní objekt. Až večer, 
kdy jsem měl ještě v plánu vyřídit nějaké pohledávky v Lidlu, 
jsem zjistil, že mi chybí má nevlastní sestra, peněženka. A tak 
jsem pátral v paměti a rozpomenul se, že naposled jsem s ní 
byl ve vztahu při placení nákupu v Kauflandu. A protože nerad 
někomu tuto nevlastní sestru půjčuji do rukou, mé jediné pode-
zření bylo, že mi musela vypadnout, při mé roztržitosti, z kapsy 
při jízdě na kole nebo při pohybu na faře. Proto jsem také po-
prosil, kdyby ji někdo na faře nebo v její blízkosti našel, že má 
konkrétního majitele.
Ještě ten den mi Boží prozřetelnost dopřála další pohlazení a to, 
že jsem objevil ve schránce dopis se složenkou na dar pro ne-
vidomé - organizace Lumen Christi. První moje reakce byla: "To 
tak, dnes už mám zaplaceno". Ale na druhý den při ranním se-
tkání s Pánem jsem na věc pohlédl jeho pohledem a řekl: "Dob-
ře, pokud bych se s peněženkou ještě setkal, její obnos pošlu na 
nevidomé". Ale v toto setkání jsem vůbec nevěřil, protože tam 
nebyl žádný odkaz ani žádný kontakt na mě.
Stalo se, že jsem v poledne měl znovu nějaké nakupování v 
Kauflandu. Vyřídil jsem vše potřebné a ještě při placení jsem 
absolutně netušil, k čemu budu vyzván v dalších vteřinách. Při 
ukládání nákupu náhle přišlo vnuknutí - "Zeptej se v Informa-
cích". Ale vzápětí přišlo kontra -

Postní almužna
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„To se chceš ztrapňovat. Vždyť ani nevíš, kde jsi peněženku ztra-
til, budeš akorát pro smích.“ Ale první hlas měl silnější argu-
mentaci - „Nemáš co ztratit.“ A tak jsem příslušnou pracovnici 
oslovil pokorně: „Prosím Vás, včera jsem někde ztratil černou 
peněženku, byly v ní tři stovky a naposled jsem ji měl v ruce 
zde u Vás.“ Ona jen sáhla po klíči, otevřela box, prohlédla, sáhla 
a vytáhla mou nevlastní sestru. A já říkám: „No to je ona.“ Ote-
vřela ji a říká: „Máte pravdu, jsou tu akorát tři stovky."
A tak jsme znovu utužili sourozenecké vztahy se sestrou s tím, 
že vědom si ranního slibu, obsah mi už nepatří. S vděčností 
jsem se modlil za dobrou duši, která peněženku na informace 
odevzdala, aby zakusila hodně dobra od toho, který jediný je 
Dobrý a který odplatí i tu nejnepatrnější věc. A peníze, které 
jsem při ranní modlitbě odevzdal, snad budou užitečné pro 
dobro nevidomým. Takže i roztržitosti si Pán použil, aby mohl 
realizovat dobro tzv. „na druhou.“ Tož podivuhodnými cestami 
můžeme plnit pozvání k postní almužně.

Václav Chládek.

Adorace v Hrachovci
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, a já Vás občerstvím.
Před nedávným časem jsme seznámili čtenáře Života farností 
s děním v kapli v Hrachovci a zároveň pozvali farníky k nám do 
Hrachovce. Od té doby uplynulo několik měsíců a díky Bohu 
máme zde nové pozvání. Od měsíce října 2014 totiž v kapli díky 
naším jáhnům probíhá vždy každý 2. pátek v měsíci od 17.00 – 
18.00 hod. (v letním čase od 18.00 – 19.00 hod.) adorace před 
vystavenou Nejsvětější svátostí. Pokud chcete prožít chvíle v 
tichu s naším Pánem, zvláště v tomto roce Eucharistie, a třeba 
nemáte možnost za Ním přijít do farního kostela ve V. M., vyu-
žijte této nabídky a přijďte k nám do kapličky Mu svěřit své sta-
rosti, nemoci, bolesti, také radosti, zkrátka svůj život.         M. K.

Probuďte víru pokřtěných nekřesťanů
Papež František se v pátek 6. března 2015 setkal ve zcela za-
plněné aule Pavla VI. se členy katolického hnutí Neokatechu-
menátní cesta. Konkrétně s 220 rodinami a jejich celkem 600 
dětmi, které v nejbližších dnech odejdou na misie do osmi zemí 
světa (Papua Nová Guinea, Čína, Vietnam, Kosovo, Ukrajina, 
Německo a Francie). Audience byla jako obvykle provázena 
dobrou náladou a charakteristickými zpěvy tohoto hnutí. Pet-
rův nástupce hned v úvodu své promluvy zmínil, že „posláním 
papeže je utvrzovat bratry ve víře. Dnes – řekl - vás utvrzuji ve 
vašem poslání, podporuji vaše poslání a žehnám vašemu cha-
rismatu“. Potom papež ukázal na Kika Arguella, vůdčí postavu 
tohoto hnutí, který stál vedle něho, a s úsměvem dodal:

„Činím tak ne proto, že mi on zaplatil! (smích, potlesk) Činím tak 
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Mariánské informace

Modlitba otce Pia

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí

Jindřiška Bártecká, *3. 1. 1931 †20. 2. 2015, Bynina 108
Věra Mizerová *10. 7. 1930 †21. 2. 2015, Křižná 640
František Bek *25. 12. 1943 †1. 3. 2015, Poličná 281
Josef Vlček *18. 10. 1942 †28. 2. 2015, Potůčky 223/23

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Vít Gajdoš
Viktorie Nováková
Stella Johanka Haikerová

Lucie Górna
Anna Górna
Štěpán Pobořil

Josef Novák *28. 2. 1933 †28. 2. 2015, Perná 44

Lešná

Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života 
farností naleznete na www.farnost-valmez.cz v sekci Aktuálně.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou 
přítomnost, abych na Tebe nezapomněl.

Ty dobře víš, jak snadno Tě opouštím.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý

a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak často. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život

a bez Tebe mi chybí horlivost.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi mé světlo

a bez Tebe se topím v temnotách.
Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli.

Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas
a následoval Tě.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi toužím milovat
Tě a být ve Tvé společnosti.

Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych Ti byl věrný.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá,
touží být pro tebe místem útěchy a hnízdem lásky.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den
se nachýlil – můj život plyne a blíží se smrt, soud 
a věčnost. Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal

stát na cestě.
K tomu potřebuji Tebe.

Amen.

• Seminář a exercicie vedené P. Eliasem Vellou budou v Koclí-
řově od 8. do 14. 5. 2015. Seminář 8. - 10. 5. 2015. Exercicie 
11. - 14 .5. 2015.
• Pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku je plánována v sobo-
tu 27. 6. 2015.
• Pouť do Medžugorje je plánována na dny 23. - 29. 8. 2015. 
Přijímám přihlášky.

Václav Chládek

proto, že chci. Jděte tedy v Kristově jménu do celého světa a nes-
te Jeho evangelium. Kristus vás předchází a doprovází a Kristus 
dokončí spásu, jejíž nositeli jste!“
Papež dále zmínil, že misie, na které se vydávají celé rodiny i s 
dětmi, někdy již dospělými, se uskutečňují na pozvání tamějších 
biskupů. Misijní skupinu tvoří vždy čtyři nebo pět rodin a kněz. 
Jsou to misie ad gentes. Mají tedy poslání evangelizovat ty, kteří 
nejsou křesťany, řekl papež a upřesnil:

„Nekřesťany, kteří nikdy neslyšeli mluvit o Ježíši Kristu, a mnohé 
nekřesťany, kteří zapomněli, kdo Ježíš Kristus byl a kým je, po-
křtěné nekřesťany, které však sekularizace, zesvětštění a mnoho 
dalších věcí přivedlo k zapomnění víry. Probuďte onu víru!“
Dříve než slovy – pokračoval papež – odhalujete svědectvím 
svého života jádro Kristova zjevení, že totiž Bůh miluje člověka 
natolik, že se pro něho vydal na smrt a byl vzkříšen, aby nám dal 
milost dávat svůj život druhým.

„Toto velké poselství dnešní svět extrémně potřebuje. Kolik sa-
moty, kolik utrpení, jaké vzdálení se Bohu je na četných periferi-
ích Evropy a Ameriky a v mnoha městech Asie! Člověk dneška v 
každé zeměpisné šířce dnes velice potřebuje cítit, že jej Bůh má 
rád a že láska je možná! Křesťanské komunity mají díky vám mi-
sionářským rodinám zásadní úkol, totiž zviditelnit toto poselství. 
Jaké poselství? Kristus vstal z mrtvých, Kristus žije! Kristus žije 
mezi námi!“
Kromě povzbuzení konkrétních rodin, odcházejících na misie, 
věnoval papež pozornost zmíněnému katolickému hnutí jako 
takovému:

„Neokatechumenátní cesta stojí na třech dimenzích církve, jimiž 
jsou Slovo, liturgie a společenství. Poslušné a stále naslouchání 
Božímu Slovu; slavení eucharistie v malých komunitách po prv-
ních nedělních nešporách, slavení nedělních chval v rodině spolu 
s dětmi a sdílení víry s ostatními bratry jsou tedy u pramene 
mnoha darů, kterými vás Pán obdařil (potlesk), jakož i četných 
povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Vidět toto všechno 
je útěšné, protože je to potvrzením toho, že Boží Duch je ve své 
církvi živý a činný také dnes a že odpovídá na potřeby moderní-
ho člověka.“
Papež František v závěru zdůraznil, že je nutné, aby církev pře-
šla od pouze konzervační pastorace k pastoraci rezolutně mi-
sionářské. „Často máme Ježíše uvnitř v církvi, ale nenecháme 
jej vyjít ven. To je to nejdůležitější, co je třeba učinit, pokud 
nechceme, aby vody v církvi byly stojaté,“ řekl mimo jiné Petrův 
nástupce na dnešním setkání s misionářskými rodinami z kato-
lického hnutí Neokatechumenátní cesty.
V různých zemí světa pěti kontinentů žije na 1100 těchto rodin, 
které mají 4 600 dětí. 

www.radiovaticana.cz
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Monstrance

Tyto monstrance až na poslední jsem vyfotil v muzeu pražské 
Lorety. Jsou nádherné, vzácné, ale prázdné. Poslední monstran-
ce je ve svatostánku v Jasenici. Je malá, nenápadná, ale je v ní 
proměnený chléb, který je znamením reálné, skutečné přítom-
nosti Ježíše Krista.        o. Pavel
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z velikonoční galerie o. Pavla

Malá pastýřko, hlídej dobře Ježíšovy ovečky!

Všem čtenářům Života farností,
malým i velkým

blízkým i vzdáleným,
pravidelným i náhodným,

věřícím i nevěřícím,
pokřtěným i nepokřtěným,

přeje požehnané
a milostiplné velikonoční svátky

o. Pavel


