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SVĚT CELÝ V POHYB UVÁDÍŠ,
AČ V SOBĚ TRVÁŠ BEZE ZMĚN,

SÁM VODÍŠ SLUNCE OBLOHOU
A V RŮZNÉ DOBY DĚLÍŠ DEN.

ACH, ROZSVIŤ JASNÝ VEČER NÁM,
AŽ NAKLONÍ SE ŽITÍ BĚH,

A SVATOU SMRTÍ KE SLÁVĚ
NÁS DO VĚČNOSTI VKROČIT NECH!

Latinský hymnus Rerum, Deus, tenax vigor

foto: o. Pavel
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Biřmování v naší farnosti 26. září 2015

foto: Jan Peroutka
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Dojmy z biřmování

„POROD“
Jak víte, příprava na biřmování pro mne byla malinko náročněj-
ší kvůli rizikovému těhotenství. Trápilo mne, že jí nemohu dát 
100 %. I když jsem se velmi snažila, nevydržela jsem usedět ani 
ve třídě při pravidelných setkáních, ani v kostele při mši. Cítila 
jsem, že si nezasloužím být biřmována. Díky Bohu, vy jste, pane 
faráři, takový pocit neměl  a bylo mi dopřáno zúčastnit se 
slavnosti křesťanské dospělosti. 
Upřímně… Když jsem začala psát svých pár řádků na toto téma 
na nečisto, vůbec jsem nevěřila, že dovedu jakkoliv dostatečně 
popsat zážitek samotného udělení svátosti biřmování. Nevím, 
jestli mohu, ale přirovnala bych to ke zrození nového člověka, 
k porodu. Takové pocity jsem měla, když se mi narodilo dítě… 
taková husí kůže po celém těle, takhle se mi třásla kolena, tako-

Jsem rád, že už to mám za sebou. Celoroční přípravu i samot-
nou slavnost.  Pro faráře je to vždy adrenalinová záležitost. Jed-
nak je ve farnosti šéf (arcibiskup), za druhé jako farář musím 
mít biřmovance rád a mít s nimi velkou trpělivost. Zdá se, že 
to je rok od roku náročnější. Nevím, jestli tím, jak mi docházejí 
síly, když se blíží důchod, nebo je ta naše mládež čím dál tím... 
Teď nemohu najít ten správný výraz, no zkrátka není to s naši-
mi mladými vždycky snadné, navíc, když jsou v pubertě. Mohu 
však napsat, že samotná slavnost biřmování i závěr přípravy byl 
pro mne jakousi odměnou a třešničkou na dortu. Týden před 
biřmováním jsme vyrazili s některými biřmovanci do Krakova. 
Když mohu navštívit sv. Faustýnu a toto světové centrum Bo-
žího milosrdenství, jsem vždycky jako znovuzrozený. Ježíš mě 
osobně povzbudil: „Neboj se, důvěřuj mi, já si vím s každým 
biřmovancem rady.“ Při biřmování mě potěšil i otec arcibiskup, 
když se tak pochvalně vyjádřil o dopisech, které mu biřmovanci 
napsali. Několikrát za dopisy děkoval, přiznal, že mu při čtení 
některých dopisů i slzička ukápla. V zákristii mi pak řekl, že tyto 
naše dopisy byly o třídu výše než z ostatních farností. Trochu 
mi bylo líto, že jsem dopisy nečetl, protože jsem byl v obavách, 
co asi někteří „experti“ napsali. Otec arcibiskup však sám zmínil, 
že chce některé úryvky zveřejnit v chystané knížce. Moc se na 
ni těším.
Při biřmování mě potěšil nejenom nabitý kostel, ale i celková 
atmosféra. Velký podíl na tom měla naše schóla. Písně, které 
jsem vybral, zazpívali tito mladí úplně fantasticky. Pro mne jsou 
tyto chvíle opravdovým svátkem. Pokud si chcete poslechnout 
dvě z těchto písní v anglickém originále, tady jsou názvy, pod 
kterými je najdete na YOU TUBE:
You are My All in All
10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman

Obě tyto písně mají dohromady víc než 70 milionů zhlédnutí. 
Věřím, že se také vám budou líbit.

Děkuji také našemu varhaníkovi Bohumíru Kratochvílovi. Při 
skladbách Te Deum a Svatováclavském chorálu parádně roze-
zněl naše varhany. Poděkovat musím samozřejmě i těm, kteří 
připravili liturgii (kostelníkovi, ministrantům) a těm, kteří ukli-
dili a nazdobili kostel.

o. Pavel

Biřmování - moje dojmy vý jsem měla svíravý pocit v hrudníku a takhle silný pocit štěstí 
mě nakonec zaplavil. Nelze použít jen jedno jediné slovo, abych 
vyjádřila, jak jsem se cítila. Jen děkuji, že jsem to mohla zažít!

Michaela Šnajdrová (pokřtěná v roce 2014)

Vážený o. Pavle,
chtěl jste, aby vám někdo napsal svoje pocity a zážitky z biř-
mování a celé této přípravy. Já jsem se rozhodla vám napsat, 
protože jsem vám chtěla udělat radost, a také proto, že mě to 
hrozně naplnilo. Nejvíce se mi líbila adorace, ve které jsem se 
opravdu mohla soustředěně modlit. V hlavě mi zůstala slova, 
jak jste říkal, že je důležitá dobrá příprava, a proto jsem se sna-
žila co nejlépe připravit. Čtení Božího Slova se mi myslím dařilo 
a i v modlitbě jsem se zlepšila. Když mi byla udělena svátost 
křesťanské dospělosti, připadala jsem si hrozně dobře. Opravdu 
jsem cítila Boží přítomnost a doteď ji cítím. Potom jsem se, jak 
už jsem vám jednou řekla, dívala na velmi pěkný film (Nebe exis-
tuje) a ten mě tak dojmul, že jsem byla úplně rozzářená a hlavně 
i šťastná, protože mě to upevnilo v tom, že věřím v někoho, kdo 
opravdu existuje, a vzpomněla jsem si na nevěřící lidi, kteří se 
mi smáli, že věřím v Boha. Říkala jsem si, kdyby tak viděli tento 
film, třeba by uvěřili, ale to už zasahuji moc daleko od toho, co 
jsem chtěla říct. Chtěla jsem říct, že se doteď cítím hrozně dob-
ře a každý den mám chuť číst Boží Slovo. Opravdu cítím Boží 
přítomnost v mém životě jako nikdy. Jsem hrozně ráda, že jsem 
se mohla narodit do katolické rodiny a každý den děkuji Pánu za 
takovou milost, kterou mi dal. Jestli tento článek chcete někde 
sdílet, prosím chtěla bych, aby byl kdyžtak anonymní. Ne, že 
bych se za to styděla, ale mám tak lepší pocit. Na závěr bych 
vám chtěla poděkovat za pečlivou přípravu a podporu. Děkuji!

Svědectví maminky
Asi před 2 lety jsem koupila pro kluky u Zdeňka Adamce dvě 
knížky: YOUCAT - Katechismus katolické církve pro mladé a 
Modlitební knížku pro mladé. Když se začali připravovat na 
biřmování, přibyly u nás ještě další 2 knihy: PŘÍPRAVA NA BIŘ-
MOVÁNÍ a SVÁTOST SMÍŘENÍ. Také já jsem do nich nahlédla. V 
knížce je biřmování přirovnáváno k maratonskému běhu.  Je-
den ze synů začal trénovat vytrvalostní běh. Nejen že chodil na 
přípravy na biřmování, které byly povzbuzením a včera přijal 
tuto svátost i do svého života, ale jeho snem je tento maraton 
běžet. Jestli vytrvá a maratonu se zúčastní, to zatím nevím, ale 
všem mladým bych chtěla doporučit tyto čtyři knížky.

 Zdraví maminka jednoho biřmovance

Nová rubrika Života farností
Od října by v každém čísle Života farností mohla být nová rubri-
ka, vlastně dvě. První by se mohla jmenovat: 
O MODLITBU PROSÍ
Mohly by v ní být KRÁTKÉ(!) informace a prosby, kterými se ob-
racejí čtenáři Života farností s prosbou na ostatní čtenáře. Dru-
há rubrika by se mohla jmenovat:
PODĚKOVÁNÍ ZA MODLITBY
V ní by mohly být postupně zveřejňovány odpovědi našeho 
Pána na tyto prosby. Jinými slovy svědectví pro povzbuzení čte-
nářů a poděkování  těm, kteří se na daný úmysl modlili.

o. Pavel
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Ohlášky v našem kostele
Dlouho by se na toto téma dalo diskutovat. Někdy je těch ozná-
mení až moc, někoho tyto zprávy téměř nezajímají, pro někoho 
je to nejsrozumitelnější součást bohoslužby. Mnozí jsou smut-
ní, že se jejich oznámení do ohlášek nevejde v plném rozsahu. 
Opravdu to není možné, tím spíš, že těch, kteří by své informace 
chtěli zveřejnit (Charita, ZŠ Salvátor...) bude asi přibývat. Dnes 
bych však chtěl všechny, kteří budou chtít jakoukoliv informa-
ci dát do ohlášek, aby tak učinili nejpozději do čtvrtku, kdy se 
ohlášky píší a také tisknou. Při zaslání informace v pátek, pří-
padně až v sobotu, nastávají s uveřejněním určité těžkosti. Ne 
vždycky pak ručím za to, že se to do ohlášek dostane. Nemusí 
to být záměr, pouze moje zapomnětlivost. Než něco do ohlášek 
pošlete, přemýšlejte, jakého počtů farníků se to týká a zda k 
jejich oslovení nebude stačit jiný jednodušší informační kanál. 
Děkuji za pochopení i jménem těch, kteří si myslí, že jsou ohláš-
ky zbytečně dlouhé. Těmto bych chtěl vyřídit, že jsou farnosti v 
našem okolí, které mají ohlášky ještě daleko, daleko delší a více 
komentované .

o. Pavel

Nechci rozpoutat bouřlivou diskusi, pouze věcně a bez emocí 
oznámit některé změny, které se týkají našeho kostela i fary. 
Na ulici Mostní byla vytvořena pěší zóna. Po této ulici tedy není 
možné dojet ke kostelu, ani k faře. Jedinou výjimkou jsou auta 
uvedená pod značkou pěší zóny a to je zásobování od 6 do 8 
hodin ráno. Jinak touto zónou nesmíme projíždět ani my, kteří 
bydlíme na faře. Jediný příjezd k faře je z náměstí uličkou Kříž-
kovského, tzn. vedle bývalé městské policie. Touto uličkou je 
třeba zase odjet zpět. Děkuji městu, že tuto uličku otevřela, ji-
nak bychom nemohli jezdit nikde .

o. Pavel

Dopravní situace v našem městě

Už je to 21 let od chvíle, co jsem přišel do Valašského Meziříčí.  
Asi po roce jsem povzbudil farníky Valašského Meziříčí i Lešné, 
abychom naše farnosti zasvětili Panně Marii. Lépe řečeno, aby-
chom se my, farníci, zasvětili Panně Marii. Bylo to 8. prosince 
roku 1995. Letos to tedy bude 20 let od tohoto zasvěcení. Byl 
bych moc rád, kdybychom toto zasvěcení obnovili a kdyby se 
k nám přidali i ti, kteří před dvaceti lety ještě nebyli na světě, 
případně ještě z toho neměli rozum a také ti, kteří do kostela 
nechodili, anebo tenkrát chyběli. V příštím čísle Života farností 
budou zveřejněny další informace na toto téma. Prozatím chci 
všechny povzbudit, aby se za naše farnosti k Panně Marii mod-
lili a tuto milost si skrze ni vyprosili. Ideální je pro tento účel 
modlitba růžence. Aspoň desátek denně.

o. Pavel

Zasvěcení Panně Marii

První svatí manželé!
Tedy mezi námi, věřím, že těch manželů je svatých daleko, dale-
ko více. Poprvé ale v dějinách novodobé církve dojde k svatoře-
čení manželského páru. Jedná se o manžele Ludvíka a Zélii Mar-
tinovy. Oba nejdříve toužili po řeholním životě a pak poznali, že 

Nejprodávanější kniha
Určitě víte, že v našem městě existuje knihkupectví Zdeňka 
Adamce, ve kterém můžete koupit mimo jiné i náboženskou 
literaturu. Sleduji, co si kdo koupí a zajímá mě pomyslný žebří-
ček prodejnosti. Z tohoto pohledu jsem rád, že se v tomto roce 
dostala na první místo knížka, o které jsem často mluvil a psal. 
Jedná se o příběh Imaculee Ilibagízy Růženec mi zachránil život. 
Tato žena přežila Rwandskou genocidu a napsala o tom již dří-
ve knihu „Odpustila jsem“ a teď již zmíněný Růženec. Když mi 
Zdeněk ohlásil, že kniha je na prvním místě prodejnosti, zajásal 
jsem, ale pak jsem se zeptal, kolik kusů prodal. Představte si, 
pouhých 80. Já jsem si už ale myslel, že to četl skoro každý v naší 
farnosti a že těch prodaných kusů jsou stovky. Zdeněk mě však 
ujistil, že je to na dnešní dobu mimořádné číslo a že tytam jsou 
časy, kdy se některých knih po pádu totality prodaly i stovky 
kusů (např. Dokonalá svoboda od Marie Calasanz Ziescheové). 
Protože ještě prožíváme růžencový měsíc říjen, doporučuji zno-
vu tuto knihu. 

o. Pavel

Dobrý den,
obrátila se na mne jedna věřící z podhůří Orlických hor, zdali 
bych se nechtěla připojit k modlitbě za uzdravení jedné mamin-
ky, která žije v pro nás nedalekém městě – v Holešově. One-
mocněla zákeřnou nemocí – akutní leukémií - a je hospitalizova-
ná v Kroměřížské nemocnici. V péči má malou holčičku a lékaři 
nejsou optimističtí. Neváhala jsem a modlím se za ni, každou 
neděli v 18.00 hodin Korunku Božího milosrdenství. Napadla 
mne myšlenka, zda by se k modlitbě za naši sestru nechtěli při-
pojit i věřící z naší farnosti. Ráda bych, kdyby výzva k modlitbě 
mohla být otištěna v Životě farnosti. Děkuji.

Pavla Hošpes Bartíková

O modlitbu prosí

Lektoři Božího slova v Olomouci
Sobota 24. října 2015 bude patřit lektorům Božího slova, kteří 
se od 10.00 hodin již potřinácté setkají v Olomouci ve velkém 
sále kurie (Biskupské nám. 2). Zváni jsou všichni ti, kteří touží 
budovat ve svých farnostech společenství laiků, jejichž služba 
spočívá v četbě textů Písma v liturgii.
Setkávání započalo v červnu 2005 jako jeden z plodů právě 
ukončeného celodiecézního vzdělávacího kurzu, určeného 

si Bůh od nich přeje službu skrze manželský život. Měli 9 dětí, z 
nichž 4 brzy zemřely, a 5 dcer se stalo řeholnicemi. Nejmladší z 
nich byla dokonce nazvána největší světicí moderní doby a do-
stala titul Učitelka církve. Teď už víte, o koho jde. Jsou to rodiče 
svaté Terezie z Lisieux neboli Terezičky Ježíškovy. Jejich svato-
řečení proběhne v Římě v neděli 18. října. Většina čtenářů bude 
číst tento Život farností právě v den svatořečení. Jsem rád, že na 
této slavnosti bude také někdo z naší farnosti. Je to jáhen Milan 
Kološ z Lešné s manželkou Alenou a dvěma dcerami Štěpánkou 
a Terezkou. Těším se, že po návratu dají dohromady úchvatnou 
reportáž, kterou otiskneme v dalším čísle Života farností. 

o. Pavel
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Slovo života na říjen 2015

lektorům Božího slova. Program, vždy zakončený společným 
slavením mše svaté, má přinést všem účastníkům povzbuzení, 
posílení a inspiraci pro tuto zodpovědnou službu. Jeho náplň 
většinou spočívala v dopolední přednášce pozvaného hosta 
(mimo jiné např. Mons. Josef Hrdlička, Mons. Jiří Paďour, Mons. 
Josef Nuzík) a potom během společného občerstvení předává-
ní zkušeností a hovorů o praktickém vykonávání služby lektora. 
Od roku 2012 se účastníci setkání seznamují s významnými du-
chovními místy v Olomouci: katedrálou sv. Václava, kostelem 
sv. Mořice, Arcibiskupským palácem. Letošní program nabídne 
návštěvu kostela sv. Michala a kaple sv. Jana Sarkandra.
Zahájení programu bude v 10.00 hodin ve velkém sále kurie 
v Olomouci společnou modlitbou a úvodním slovem Martiny 
Pavlíkové, pastorační asistentky Arcibiskupství olomouckého. V 
10.20 hodin se účastníci přesunou na Žerotínovo nám. do koste-
la sv. Michala, kde se jim zhruba do 12.15 bude věnovat místní 
farář P. Antonín Basler, kancléř Arcibiskupství olomouckého. Od 
12.45 hodin pak bude nabídnuto občerstvení a možnost společ-
ného sdílení spolu s hovory o lektorské službě opět v sále kurie. 
Mše svatá na závěr 13. lektorského setkání v Olomouci se bude 
slavit v kapli Božího Milosrdenství na Křížkovského ulici.

Program
od 9.30: prezence a občerstvení v sále kurie, 2. patro (příspěvek 
k občerstvení na společný stůl bude vítán)
10.00: zahájení setkání a společná modlitba
10.20 – 12.20: návštěva kostela sv. Michala a kaple sv. Jana Sar-
kandera za doprovodu a výkladu místního faráře P. Antonína 
Baslera, kancléře Arcibiskupství olomouckého
12.30 – 13.45: občerstvení na kurii a rozhovory o lektorské služ-
bě v praxi
14.15: mše svatá v kapli Božího Milosrdenství, v objektu ACHO 
na Křížkovského ul.

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 
lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,35)

Toto je poznávací znamení, rozlišovací znak a typický rys křesťa-
nů. Nebo by alespoň měl být, protože takový má Ježíš záměr se 
svým společenstvím.
List Diognetovi, fascinující text z prvních staletí křesťanství, 
konstatuje, že „křesťané se neliší od ostatních lidí ani původem 
ani řečí ani způsobem života. Nemají vlastní města, nemluví 
zvláštní řečí, nežijí odlišným způsobem“ (kap. 5)1. Jsou to lidé 
jako všichni ostatní. Přesto mají tajemství, které jim umožňuje 
hluboce ovlivňovat společnost a stávat se jakoby její duší (srov. 
kap. 5-6).
Toto tajemství Ježíš předal svým učedníkům krátce před svou 
smrtí. Tak jako dávní izraelští učenci, jako otec ve vztahu k sy-
novi, i on, učitel moudrosti, zanechal jako dědictví umění žít, žít 
dobře. Převzal ho přímo od Otce: „vám jsem oznámil všechno, 
co jsem slyšel od svého Otce“ (Jan 15,15). Toto tajemství je plo-
dem Ježíšovy zkušenosti se vztahem k Otci. Spočívá v tom, že 
máme jeden druhého milovat. Toto je Ježíšova poslední vůle, 
jeho závěť, nebeský život, který přinesl na zem a který s námi 
sdílí, aby se stal i naším životem.
Ježíš chce, aby toto byla identita jeho učedníků, aby je bylo 
možné rozpoznat podle vzájemné lásky:

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 
lásku k sobě navzájem.“

Jsou Ježíšovi učedníci rozpoznatelní podle vzájemné lásky? 
„Dějiny církve jsou dějinami svatosti,“ napsal Jan Pavel II. Tyto 
dějiny nicméně „představují též mnohé události, které jsou v 
rozporu se správným svědectvím o křesťanství“ (Incarnationis 
Mysterium, 11). Po staletí křesťané v Ježíšově jménu proti sobě 
bojovali v nekonečných válkách a i dnes jsou mezi sebou roz-
děleni. Existují lidé, kteří i dnes křesťany spojují s křižáckými 
výpravami a s inkvizičními soudy, anebo je považují za zarputilé 
zastánce zastaralé morálky a za ty, kteří se stavějí proti vědec-
kému pokroku.
Tak tomu nebylo u prvních křesťanů v rodící se jeruzalémské 
komunitě. Lidé obdivovali společenství majetku, které se tam 
žilo, jednotu, která tam vládla, „radost a upřímnost srdce“, kte-
rou se vyznačovali (srov. Sk 2,46). „Lidé o nich mluvili s velkou 
úctou,“ čteme ve Skutcích apoštolů, a důsledkem bylo, že ka-
ždým dnem „stále rostl počet mužů i žen, kteří přijímali víru v 
Pána“ (Sk 5,13-14). Svědectví života tohoto společenství mělo 
silnou schopnost přitahovat. Proč dnes již nejsme známí jako 
ti, kteří se vyznačují láskou? Co jsme udělali z tohoto Ježíšova 
přikázání?

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 
lásku k sobě navzájem.“

V katolickém prostředí je říjen tradičně věnován „misiím“, za-
myšlení nad Ježíšovou výzvou jít do celého světa hlásat evange-
lium, podpoře těch, kteří jsou na misiích, a modlitbě za ně. Toto 
Slovo života nám všem může pomoci, abychom se zaměřili na 
základní dimenzi každého křesťanského hlásání. Tím není vnu-
cování víry, proselytismus, zištná pomoc chudým, aby se obrá-
tili. Primárně nejde ani o náročnou obranu morálních hodnot, 
ani o zaujímání pevných postojů vůči nespravedlnostem nebo 
válkám, jakkoli je toto všechno povinností, které se křesťan ne-
může vyhýbat.
Křesťanské hlásání je v první řadě svědectví života, které musí 
každý Ježíšův učedník nabízet osobně: „Dnešní člověk raději 
naslouchá svědkům (…) než učitelům“ (Evangelii nuntiandi, 41). 
I ten, kdo je vůči církvi nepřátelský, bývá často zasažen příkla-
dem těch, kteří věnují svůj život službě nemocným nebo chu-
dým a kteří jsou připraveni opustit vlast, aby šli do dalekých 
zemí, kde mohou pomáhat a být nablízku těm nejpotřebnějším.
Svědectví, které žádá Ježíš, je však především svědectví celého 
společenství, které ukazuje pravdu evangelia. Toto společen-
ství musí ukazovat, že život, který přinesl Ježíš, může skuteč-
ně vytvářet novou společnost, v níž se žijí vztahy opravdového 
bratrství, vzájemné pomoci a služby, společné pozornosti vůči 
těm nejzranitelnějším a nejpotřebnějším.
V životě církve se setkáváme s podobnými svědectvími – napří-
klad vesnice pro domorodce postavené františkány a jezuity v 
Jižní Americe, nebo kláštery s osadami, které kolem nich vznikly. 
I dnes církevní komunity a hnutí budují citadely, které vydávají 
svědectví a kde lze vidět znaky nové společnosti, která je plo-
dem evangelijního života a vzájemné lásky.

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 
lásku k sobě navzájem.“

Pokud žijeme mezi sebou jednotu, za kterou Ježíš položil život, 
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S Markem Ebenem...
Tentokrát ne „Na plovárně“, ale v našem kostele ve Valašském 
Meziříčí a v restauraci U Zvonu. Moc rád se podělím o několik 
dojmů z výjimečného koncertu a z nezapomenutelného setká-
ní. V úterý 29. září bylo v našem kostele provedeno varhanní 
dílo hudebního skladatele Petra Ebena. Na varhany hrál Tomáš 
Thon. Nepřednášel nikdo jiný než syn slavného otce, herec, mo-
derátor a hudebník Marek Eben, který četl ze skvostu duchovní 
a české literatury Labyrint světa a ráj srdce od Jana Ámose Ko-
menského.
Nejdříve pár slov z úvodu před koncertem: Asi před rokem jsem 
se zúčastnil vynikající přednášky přední odbornice na pedago-
giku a psychologii. Svěřila se nám se svým zážitkem. V Praze 
měla školení asi pro sto učitelů. Tématem byla motivace žáků a 
studentů a důležitost kladných vzorů. Zeptala se učitelů: Koho 
byste navrhli jako kladný vzor pro mladé lidi tak, aby jim impo-
noval a zároveň jim svým životem ukazoval správný směr. Chvíli 
bylo ticho, pak někdo zvedl ruku a navrhl Marka Ebena. Druhý 
den měla stejnou přednášku pro učitele v Plzni. Opět položila 
tutéž otázku. Po chvíli ticha se opět ozval jeden účastník: Marka 
Ebena. Dále už na nikoho nepřišli a ona dodala: „Ještě, že máme 
Marka Ebena.“
Jsem rád, že máme Marka Ebena právě dnes v našem kostele, 

a také, že náš národ má tak vynikajícího hudebního skladatele, 
jakým byl Petr Eben. Mimochodem je v zahraničí nejhranějším 
českým hudebním skladatelem hned po Antonínu Dvořákovi. 
Také jsem rád, že je dnes mezi námi Tomáš Thon, vynikající var-
haník z Opavy, který nám nejen zahraje na varhany, ale také 
vychovává další generaci mladých varhaníků. Někteří jsou do-
konce z naší farnosti. Jsem rád, že jste tady také vy, posluchači 
a diváci a přeji vám nejenom kulturní, ale i duchovní zážitek. 
Dnešní dílo, ať už hudbou nebo obsahem totiž míří do nejhlub-
ších hlubin našeho srdce. Věřím, že každý z nás odejdeme z to-
hoto koncertu trochu jiný.
Tolik můj úvod ke koncertu, teď ještě několik dojmů:
V zákristii se dívám na text, ze kterého Marek Eben četl. To 
snad není pravda! Vždyť je to jako cyklostyl psaný na klasickém 
psacím stroji. Marek se usmál a říká: „To je text, který opisoval 
ještě můj táta. Papír je už zažloutlý a mám s tím při čtení určité 
těžkosti. Je to ale pro mě natolik důležitá památka, že nemohu 
použít jinak psaného a tištěného textu.“ Na stránce barevných 
fotografií je malá ukázka – pasáž o manželství .
Po koncertu jsem mohl povečeřet s Markem Ebenem i Tomá-
šem Thonem v restauraci U Zvonu. (Přítomní byli také Bohumír 
Kratochvíl, náš varhaník, Pepík Kratochvíl - vycházející varha-
nická hvězda, Lenka Šoborová, ředitelka ZUŠ, a Kristýna Žleb-
ková, PR managerka ZUŠ.) Pokusím se napsat některé dojmy z 
tohoto rozhovoru. Marek Eben, aniž bych položil otázky typu: 
Jak často chodí do kostela a co jeho manželství, sám začal hovo-
řit na toto téma. Nejdříve vzpomněl faráře své farnosti, docela 
známého kněze P. Josefa Mixu (farnost Stanovice u Karlových 
Varů). S jakým nadšením o něm mluvil! Už má 90 let a ještě 
spravuje pět farností, které objíždí svým autem. Cítil jsem se 
zahanben, vždyť v poslední době tak často myslím na blížící se 
důchod. Navíc popsal nadšení tohoto kněze pro Boží věci. Říkal: 

„Kdyby si P. Mixa zapomněl o velikonoční vigilii velikonoční svíci 
– paškál, mohli bychom si svoje svíce zapálit od něho. Tak „hoří“, 
tak je „zapálený“! (Zajímavý rozhovor s tímto knězem najdete 
na iDNES.cz: Nejdéle sloužící farář v Česku.) 
Pak Marek vzpomněl i svoji manželku Markétu. Pro mě to byly 
nové informace. Když spolu začali chodit, nebyla ani věřící, ani 
pokřtěná. Pro Markovy rodiče to byla pohroma, se kterou se 
nedokázali smířit. Marek si však byl vědom toho, že budoucí 
manželku nemůže do ničeho nutit. Jediné, co jí mohl oznámit: 

„Chodím a budu chodit každou neděli do kostela“. Jak byl pře-
kvapen, když mu po vojně Markéta řekla, že už je pokřtěná a že 
se na křest, aniž to on věděl, celý rok připravovala. Tato skuteč-
nost společné víry jim velmi pomohla v době manželčiny nemo-
ci. Marek prohodil: „Jak by to dopadlo, kdybychom vše neviděli 
a neprožívali pohledem víry?“
Když jsme se začali bavit o pořadu „Na plovárně“, vzpomněl 
Marek Eben k mému velkému překvapení i Dr. Antonína Huvara, 
kněze, který strávil deset let v komunistických věznicích a který 
mi byl velkou oporou v době studentských let na gymnáziu, kdy 
dozrávalo moje povolání ke kněžství. Mnozí z vás si ho pama-
tujete, když kázal při 60. výročí kněžského svěcení o. Jaroslava 
Kašpara. Pro mne bylo nepochopitelné, jak si tento pořad nato-
čený před několika lety, stále pamatuje.
Pak ještě přišla řeč na hudbu, rockovou i vážnou a další zajíma-
vé zkušenosti a zážitky. Kdybych měl popsat jednou větou svůj 
dojem z tohoto setkání a rozhovoru, vypadalo by to asi takhle:  

„Není nic jednoduššího a přirozenějšího než si jen tak povyklá-
dat s Markem Ebenem. Můžete mluvit, o čem chcete, máte při 
tom pocit, jako byste se znali nevím jak dlouho.

o. Pavel

budeme moci vytvářet jiný životní styl a zasévat okolo sebe se-
mínka naděje a nového života, aniž bychom se odcizovali pro-
středí, kde žijeme, a lidem, s nimiž se setkáváme. Rodina, která 
každý den obnovuje snahu žít v konkrétní vzájemné lásce, se 
může stát paprskem světla uprostřed vzájemné lhostejnosti lidí 
žijících ve společném domě nebo v sousedství. „Buňka v pro-
středí“, tedy dva nebo více lidí, kteří se dohodnou, že budou 
radikálně žít požadavky evangelia ve svém pracovním prostředí, 
ve škole, v odborech, v kanceláři či ve vězení, bude moci prolo-
mit logiku boje o moc a vytvořit atmosféru spolupráce, podpo-
řit zrod bratrských vztahů, které se zdály být nemyslitelné.
Nedělali snad právě toto první křesťané žijící v Římské říši? Ne-
rozšířili právě tímto způsobem proměňující novost křesťanství? 
Dnes jsme my „prvními křesťany“ a jsme jako oni povoláni k 
tomu, abychom si odpouštěli, abychom se viděli pokaždé nový-
ma očima, abychom si pomáhali – jedním slovem, abychom se 
milovali s intenzitou, s jakou nás miloval Ježíš, v jistotě, že jeho 
plná přítomnost uprostřed nás má sílu vtáhnout i ostatní do 
božské logiky lásky.

Fabio Ciardi
______

1 List Diognetovi in Třetí patristická čítanka (Teol. studie), ed. 
Novák, J., Praha: Česká katolická charita, 1985 (str. 27-36).

V pořadí druhý festivalový koncert se uskuteční v úterý 20. říj-
na 2015 v 18.00 hodin ve farním kostele a uslyšíme na něm 
polského umělce Kryštofa Lukase. Patří k nejlepším současným 
mladým varhaníkům.Kryzstof Lukas započal svá studia v rod-
ném Polsku na hudební univerzitě v Katowicích. Poté se pře-
stěhoval do německého Stuttgartu, kde ve studiu pokračoval. 
Je žákem prof. Gembalského, který u nás rovněž vystupoval na 
jednom z předchozích festivalu. Koncerrtoval po celé Evropě a 
Asii.

Podzimní varhany 2015
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Labyrint světa a ráj srdce v podání Marka Ebena a Tomáše Thona

„Vítej, vítej, můj milý synu a bratře!“ To když řekl, přívětivě mě 
objal a políbil. Byl jsem naplněn nevýslovnou radostí, až mi z očí 
tekly slzy. „Kde jsi byl? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? 
Co jsi ve světě hledal? Potěšení? Kde jinde jsi ho měl hledat než 
v Bohu? A kde hledat Boha než v jeho chrámě? A který chrám 
Boha živého než chrám živý, který on sám pro sebe připravil, 
a to ve tvém vlastním srdci? Díval jsem se, můj synu, když jsi 
bloudil. Déle jsem se již ale nechtěl dívat. Přivedl jsem tě k sobě 
a tebe jsem uvedl do sebe sama.

Závěrečný rozhovor poutníka s Ježíšem,
pokus o překlad do současné češtiny o. Pavel

Originál cyklostylu Petra Ebena

foto: Jan Peroutka

foto: Vlastislav Bolcekfoto: o. Pavel
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Pravoslavný chrám svaté Maří Magdaleny (detail z fota níže)

Víte jak se jmenuje tento pták? Já ne. Pomozte!
Za Skalní dómem, který stojí na místě původního Šalamounova 
chrámu vidíte Olivovou horu. Úkol: Najdi kapličku ve tvaru slzy, 
která se jmenuje Dominus flevit (Pán zaplakal). Ježíš zde řekl: 

„Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako kvoč-
na kuřátka a nechtěli jste!“       o. Pavel
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Svatby odjinud

29. srpna měl svatbu náš dlouholetý ministrant, akolyta, lektor 
Ríša Šimčík. Vzal si za manželku Annu Špalkovou, která momen-
tálně pracuje jako technický administrátor Vsetínského děkaná-
tu. Měl jsem tu čest kázat na jejich svatbě ve Velkých Karlovi-
cích. Kázání si můžete přečíst v tomto čísle Života farností. 

Janě roz. Durďákové jsem nedávno velmi úspěšně  požehnal 
kadeřnictví u kostela. Jana se už vdala a za manžela si vzala To-
máše Kočíba z Vidče. Svatbu měli 13. června v Zašové. 

Farníci z Lešné dobře znají Stanislava Mana ml., který nám příle-
žitostně jako elektrikář zařizuje a opravuje různé věci v kostele. 
Standa si našel dcerku z Lidečka – Marcelu roz. Rýzovou. Svatba 
byla 19. září v kostele sv. Kateřiny v Lidečku.

o. Pavel

Richard a Anna Šimčíkovi

Tomáš a Jana Kočíbovi Stanislav a Marcela Manovi
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Kázání na Ríšově svatbě
Milá Aničko, milý Ríšo, bratři a sestry, přátelé,
když dovolíte, začnu mluvit trochu o sobě. Jsem rád, že jsem 
knězem. Většinu prací, které jako kněz dělám, dělám rád. Kdy-
bych si ale mohl vybrat a jednu z věcí, které kněz dělá, bych 
dělat nemusel, bylo by to kázání na svatbách ! A teď si před-
stavte, je nás tady 8 kněží a padlo to zrovna na mne. Dnes ale 
mohu říct, že jsem rád, že jsem tady a že vám něco mohu říct. 
Nejdříve si představuji ten veliký zástup, kterým vám po sňat-
ku bude přát. Jsem přesvědčen, že by vám ještě před vašimi 
příbuznými a přáteli chtěl popřát někdo jiný a že to bude také 
celý zástup.
Jako první by přáli vaši andělé strážní. Pozor ale!, nepřáli by vám, 
ale přáli by sobě navzájem. Ríšův anděl by přál andělu strážné-
mu od Aničky: „Blahopřeji ti! Teď si Anička našla opravdového 
anděla. Ríša ji povede a bude o všem rozhodovat. Ty už vlastně 
budeš mít úplný veget.“ Stejně by přál i Aniččin anděl Ríšovu 
andělu: „Teď bude mít Ríša skutečného anděla: Anička bude na 
všechno pamatovat, všechno bude organizovat. Ty už můžeš 
klidně jet na dovolenou.“
Pak by vám určitě přál dnešní světec svatý Jan Křtitel. Jednak na 
Slavnost narození sv. Jana Křtitele před 34 lety začaly všechny 
ty velké události v Medjugorje. Jsem přesvědčen, že mezi tyto 
velké události patří i to, že jste se na tomto poutním místě kdysi 
dávno potkali a že jste se tam potkali znovu před dvěma lety.  
Od té doby bylo jasné, že vás čeká, co vás dnes neminulo. To, co 
na narození sv. Jana Křtitele v Medjugorje v roce 1981 začalo, to 
se dnes v den památky Umučení Jana Křtitele dovršuje.
Svatý Jan Křtitel vám chce dnešním svátkem také říct jednu dů-
ležitou skutečnost. Byl sťat, přišel o hlavu. Jako by nám říkal: 

„Já už „svoji hlavu“ nepotřebuji. Mou jedinou hlavou je Ježíš 
Kristus. Církev je přece Kristovým tělem a On je hlavou“. Víte, 
co znamená, když se o někom říká, že má svoji hlavu? Nevím, 
kolik je takových mezi námi, o kterých se to dá říct. Jan Křtitel 
by chtěl určitě Aničce přát, aby si mohla říct: „Já už svoji hlavu 
nepotřebuji, mou hlavou je od této chvíle Ríša.“ A Ríša si může 
říct něco podobného: „Já už svoji hlavu nepotřebuji, mou hla-
vou teď bude Kristus.“ Říkal to přece v dnešním čtení sv. Pavel: 
Muž je hlavou ženy, podobně jako Kristus je hlavou svého těla, 
kterým je církev.
Jako další by přispěchal se svým přáním svatý Josef. Ríša by 
vám mohl říct, jak se dlouho modlil za to, aby našel nevěstu, 
a také by mohl říct, že se ledy pohnuly, až když vše svěřil svaté-
mu Josefovi. Chtěl bych využít této příležitosti a říct vám, co se 
zdálo jednomu farníkovi z Valašského Meziříčí. Podle mě je to 
naprosto věrohodný člověk. Jednou ve snu viděl Pannu Marii 
s Ježíškem. Bylo mu přitom velmi krásně. Panna Maria se ho 
ptala: „Chceš, aby ti jednou bylo stále tak krásně? Modli se ka-
ždý den modlitbu z kancionálu na straně 16. A řekni to všem 
svým příbuzným a přátelům.“ Ráno nemohl dospat a s velkou 
zvědavostí otevřel kancionál na straně 16. Vůbec nevěděl, že 
jsou v kancionálu nějaké modlitby. Myslel si, že je to jen zpěvník 
s kostelními písněmi. Na straně 16 pak našel modlitbu: K TOBĚ 
SVATÝ JOSEFE, PŘICHÁZÍME VE SVÉ TÍSNI. Vidíte, bratři a sest-
ry, jak je důležité svěřovat své starosti svatému Josefovi. Když 
budu mluvit za sebe, pomáhá mi především při opravách našich 
kostelů a při řešení ekonomických záležitostí.
Hned po svatém Josefovi by vám přála určitě Panna Maria. A 
víte, co by vám řekla? Je tak snadné si to domyslet: „MODLETE 
SE, MODLETE SE, MODLETE SE! Činím vaše štěstí závislým na 
vašich modlitbách!“ Jednou se dovíme, jak skutečně za vším, co 

se děje na nebi i na zemi, je a nebo není modlitba.
Nakonec by vám určitě přál i náš Pán Ježíš Kristus. Co by vám 
řekl jako první? Od včerejšího dne, aniž bych znal evangelium, 
které jste si vybrali, mě znovu a znovu napadala tato slova: „NE 
VY JSTE SI VYVOLILI MĚ, ALE JÁ JSEM SI VYVOLIL VÁS!  Vyvolil 
jsem si vás, abyste žili na této zemi. Vyvolil jsem si vás do své 
církve. Ale také jsem si vyvolil jednoho pro druhého. Aničku pro 
Ríšu, Ríšu pro Aničku.“ A tak ve všech krizích a se všemi problé-
my, které mohou v manželství nastat, hledejte řešení nejprve 
u Ježíše. ON JE VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT! ON JE PÁN A KRÁL CELÉ-
HO VESMÍRU! JE MU DÁNA VEŠKERÁ MOC NA NEBI A NA ZEMI! 
VŠE, CO DOPOUŠTÍ VE VAŠEM ŽIVOTĚ, JE PRO VAŠE DOBRO A 
TOTO VŠECHNO VÁS MŮŽE A MÁ PŘIVÉST PŘEDEVŠÍM K JEŽÍŠI. 
DŮVĚŘUJTE MU! OPŘETE SE O NĚHO! SPOLÉHEJTE NA NĚHO! 
NEBOJTE SE, ON, JEŽÍŠ, BUDE VŽDYCKY S VÁMI!

o. Pavel

Nový zástupce pro mládež děkanátu
Novým zástupcem pro mládež za děkanát se od 6. září 2015 stal 
Jan Grygařík z Choryně. Jenda, jak mu všichni říkají, nahradil He-
lenu Ondřejovou ze Zubří, která tuto pozici zastávala dva roky. S 
Jendou jsem se sešel a požádal ho o krátký rozhovor.

Jendo, prosím, představ se nám...
No… jsem student fakulty Strojního Inženýrství na VUT v Brně 
a když zrovna nestuduju, nebo nejsem v práci, tak se věnuju 
třeba skautingu, folkloru, motorkaření, nebo rád trávím čas se 
skvělými lidmi, na které mám veliké štěstí a mám jich ve svém 
okolí celou řadu. Kromě toho samozřejmě svůj čas věnuji mlá-
dežnickému dění v našem děkanátu. Mám rád kafe a zvířátka 
po jakékoli formě tepelné úpravy.

Jak dlouho už jsi členem mládežnické děkanátní rady?
Nějaký ten pátek už to bude. Členem rady jsem se stal ještě pod 
velením Robina Fiuráška, takže to mohlo být někdy v roce 2009.

Pracuješ rád s mládeží a pro mládež? Kde jsi sbíral zkušenosti? 
S mládeží samozřejmě pracuji rád, jinak bych asi nemohl dělat 
to, co dělám. Nejvíce zkušeností mi určitě dal skaut. Ať už jako 
malému špuntovi, nebo později jako vedoucímu. Kromě skvě-
lých zážitků to je hromada zkušeností, ze kterých se dá čerpat 
celý život. Hodně mi taky dal kurz Animátor, který bych bez po-
chyby každému doporučil.

Jaké změny plánuješ a co nového nás v děkanátu čeká? 
S první novinkou letošního roku jsme se už mohli setkat. Je to 
kalendář všech akcí na celý příští rok. Další novinkou bude košt 
vína, který je plánovaný na duben a rádi bychom letos spustili 
svozovou databázi, kde by řidiči jedoucí na akci mohli nabídnou 
volná místa v autě a přibrat tak po cestě ostatní, kteří se třeba 
nemají jak dopravit.

Na jaké akce se můžeme v nejbližší době těšit?
Hned z kraje příštího měsíce nás čeká Kavárna, na které nám 
přislíbil účast otec Jindřich Poláček, pak to bude worksheep a v 
listopadu třeba drakiáda nebo církevní silvestr.

Co bys vzkázal mladým v našem děkanátu? 
Všechny bych určitě rád pozval na chystané akce, protože jsou 
to oni, pro koho je organizujeme a na koho se těšíme. Taky bych 
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zŠ salvátor
Recitační soutěž Svatováclavská réva

Letošní ročník recitační soutěže Svatováclavká réva byl již 24. 
Ani v celkovém počtu 35 účastníků jsme se neztratili. V 1. kate-
gorii do 9 let obsadila Vendula Janíková ze 3. ročníku vynikající 
1. místo s veselou básničkou Popelka. Ve 2. kategorii 10 - 13 let 
získala 1. místo Anežka Hellerová z 5. ročníku s prózou Luisa a 
Lotka a Marie Olejníková ze 7. ročníku obsadila 3. místo s básní 
Když se čerti žení. Vendulka Janíková ještě získala titul Absolut-
ní vítěz celé soutěže a putovní pohár. Jsem na všechna děvčata 
moc pyšná a doufám, že se jim bude dařit i v dalších recitačních 
soutěžích.

Lenka Adámková

Republikové finále OVOV – Praha – 11. – 12. 9. 2015
Na začátku školního roku čekalo naše žáky republikové finále 
OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů). Letos se nám 
podařilo postoupit v soutěži družstev a cílem bylo především 
nasbírat cenné zkušenosti a skončit do 15. místa. Opět se sou-
těžilo v deseti disciplínách (např. kliky, hod míčkem, švihadlo, 
běh 1000 m, atd.) a před zraky bývalých olympijských legend 
(např. Robert Změlík, Roman Šebrle, Věra Čáslavská) se naplno 
rozhořel boj o medaile.
Naše družstvo se nakonec umístilo na skvělém 11. místě ze 40 
zúčastněných týmů. V kategorii jednotlivců to konečně cinklo a 
dva naši sportovci získali medaile. 
Veronika Štefková obsadila 3. místo a Jindřich Vrána se do-
konce stal ve své kategorii mistrem republiky!
Dalšími členy týmu byli Jonáš Vrána, Martin Štefka, Honza Ko-
řístka, Petra Mikulová, Bětka Vránová a Ester Vančurová.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za skvělou reprezentaci 
školy. Za to, jak si všichni fandili, když se dařilo, i za to, jak se 
vzájemně dokázali podpořit, když se naopak nedařilo. Působili 
jsme jako opravdový tým a to nás může těšit ještě více než do-
sažený výsledek.

Přespolní běh – okresní a krajské kolo
Na přelomu září a října jsme se letos poprvé zúčastnili závodu 
v přespolním běhu. Okresní kolo se konalo v parku zámku Kin-
ských a naše družstvo starších žáků se vypořádalo s tratí dlou-
hou 3 km velmi dobře. Nakonec z toho bylo výborné 2. místo a 
tím pádem postup do kola krajského. 
To se konalo v Bystřici pod Hostýnem v areálu biatlonového zá-
vodiště a naši chlapci se tentokrát museli vypořádat s velmi ná-
ročnou tratí plnou krátkých a strmých kopečků a taktéž s velkou 
konkurencí v podobě účasti většiny sportovních škol.
Nakonec jsme se umístili na solidním 6. místě, což je vzhledem 
k první účasti v této sportovní disciplíně velmi slušné umístění.
Členy družstva byli a pochvalu zaslouží Samuel Bořuta, Micha-
el Beránek, Ondřej Pospíšil, Jonáš Vrána, Honza Kořístka a Petr 
Žilinský.

Norbert Škorňa

Páťáci u policie

Čtvrtek 8. října se stal „velkým“ dnem pro některé naše páťáky, 
stali se totiž dopravními policisty v našem městě. Společně s 
příslušníky Policie ČR a Městské policie zastavovali řidiče a kon-
trolovali řidičské průkazy a doklady, technický stav vozidel, po-
vinné vybavení, ale také, zda řidiči neřídí pod vlivem alkoholu.
Děti měly pro každého řidiče připravené vlastnoručně vyrobe-
né smajlíky. Pro vzorné řidiče usměvané, pro neukázněné za-
mračené. Věřím, že si dojmy z této akce odnesou nejen děti, ale 
především řidiči, které zastavovali.

Kateřina Janýšková

všechny vyzval, aby se neváhali v létě vydat do nedalekého Kra-
kova, kde proběhnou světové dny mládeže. (Ohledně organi-
zace odjezdu a ubytování budeme všechny ještě dostatečně 
dopředu informovat). Nakonec bych rád poděkoval všem, kteří 
celý rok pomáhají s organizací a chodem mládežnických akcí, 
protože bez nich by nic z toho nešlo.

Děkuji za rozhovor. Přeji Ti, ať Ti Pán pomáhá v tvojí nové funkci 
zástupce za děkanát a práce s mládeží ať Tě baví a naplňuje.

Pavel Kutálek
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Charita Valašské Meziříčí

Turistický kroužek na naší škole

V tomto školním roce se na ZŠ Salvátor přihlásilo 34 dětí 
do turistického kroužku. Turisté podnikají jednou za měsíc, 
vždy v sobotu, výpravu do okolí. Zlepšují si tak nejen kon-
dici, ale poznávají pěkná a zajímavá místa našeho regionu.                                                                                                                                     
V září jsme si vyšlápli na Velký Javorník z Veřovic. Vydali jsme se 
z vlakového nádraží nejprve po žluté a potom po modré značce. 
Všichni jsme výšlap zvládli nečekaně rychle. Počasí bylo krásné, 
a tak jsme „za odměnu“ měli z rozhledny na Javorníku úchvatné 
výhledy do krajiny. V sobotu 3. října jsme podnikli další výpravu, 
tentokrát do Rožnova pod Radhoštěm. Vlakem jsme jeli do Zub-
ří a pak už „po svých“ putovali přes Háje na Hradisko, první cíl 
naší cesty. Z Rožnovského hradu už toho k vidění moc nezbylo, 
tak jsme si tu jen zahráli a posvačili. Potom jsme pokračova-
li podél řeky Bečvy a dál parkem až k Jurkovičově rozhledně, 
která je od roku 2012 vyhledávaným cílem turistů i dalších ná-
vštěvníků města. Oba výlety se nám, i díky příznivému počasí, 
vydařily. Pokud bude v listopadu ještě trochu hezky, rádi by-
chom uskutečnili túru na Kelčský Javorník.

Magda Krupová

Charita Valašské Meziříčí má opět pracovní-
ka roku v sociálních službách

Pro rok 2015 se jím stala pracovnice Azylové-
ho domu pro matky s dětmi Charity Valašské 
Meziříčí paní Ludmila Plevová. 

Většinu svého profesního života pracovala v 
profesích souvisejících se zemědělstvím. V 

roce 2002 odešla do předčasného důchodu. To je čas, kdy si 
mnozí lidé řeknou, že už se napracovali dost a že teď je čas od-
počívat. To však pro paní Plevovou neplatilo. Ta chtěla svůj vol-
ný čas a životní zkušenosti nabídnout lidem, kteří to potřebují. 
Šťastná náhoda tomu chtěla, že v té době vedení Charity hleda-
lo pro Azylový dům  pracovníka na výpomoc na zástupy za do-
volené a nemocenské a tak zkusili oslovit paní Plevovou. Líbil se 
jim její vztah k lidem, bezprostřednost, upřímnost a schopnost 
empatie i nastavování hranic, nezměrná míra energie a radosti 
ze života. Z původní brigády se posléze vyklubal pracovní po-
měr, který trvá dodnes.
Paní Plevová je nepostradatelnou součástí našeho týmu, vždy 
s dobrou náladou, nepřeberným množstvím energie a ochoty 
dělat věci daleko nad rámec pracovních povinností. Svými ži-
votními zkušenostmi a nezměrným optimismem je posilou pro 
své spolupracovníky.
Jménem celé Charity Valašské Meziříčí  bychom chtěli Lidce Ple-
vové poděkovat za tu spoustu práce, kterou vykonala a stále 
koná nejen pro Azylový dům, ale i pro celou organizaci. Je pro 
nás velkým vzorem, jak lze s půvabem, grácií, láskou a dobrou 
náladou stárnout. Moc si jí za to vážíme a k ocenění blahopře-
jeme.

Kolektiv pracovníků Charity Valašské Meziříčí
Denní centrum
V zářijovém čísle Života farností jsme vám představili Terénní 
službu Domino, která vyhledává lidi v nouzi přímo v terénu a 
snaží se je motivovat k řešení jejich sociální situace prostřed-
nictvím nabídky návazných služeb – nejčastěji Denního centra 
(DC). DC je další ze sedmnácti sociálních služeb poskytovaných 
Charitou Valašské Meziříčí (CHVM). Jedná se o službu sociální 
prevence. Ty jsou určeny lidem, kteří se nachází v takové dlou-
hodobé nebo okamžité životní situaci, že potřebují odbornou 
podporu při jejím řešení. Jedná se o případy jako například ztrá-
ta domova, závislost na návykové látce, rozpad rodiny, hrozba 
násilím, dlouhodobá nezaměstnanost a mnoho dalších závaž-
ných událostí, které oslabují člověka v prosazování jeho práv 
a zájmů a současně jej mohou vylučovat z běžného života spo-
lečnosti. 
Posláním služby je poskytnout našim uživatelům podporu a 
zázemí při zajištění základních lidských potřeb v přijatelných 
podmínkách. DC je určeno osobám bez domova a nabízí pomoc 
se zajištěním osobní hygieny, zajištěním stravy a vyřízením ne-
zbytných osobních záležitostí. Kdo jsou ale naši uživatelé? Jsou 
to dospělí lidé ve věku od osmnácti let bez přístřeší. Tyto lidi 
bychom měli vnímat ve spojitosti s jejich životním příběhem, 
kde minulost ovlivňuje přítomnost i budoucnost. Je to často za-
čarovaný kruh, z něhož je těžké vyskočit a začít žít jinak – jako 

„my ostatní“. Je potřeba si uvědomit, že mezi „my“ a „oni“ není 
tak velký rozdíl. Není těžké se dostat na dno – přijít o domov, 
souhra náhod, smůla, chybějící rodinné zázemí, ale přiznejme 
si – i vlastní zavinění, nedbalost, alkohol, dluhy. V DC mohou 

Farář se ptá dětí v náboženství: „Kdo chce jít, děti, do nebe?“ 
Všechny děti zvednou ruku až na Pepíčka. „A ty, Pepíčku, oprav-
du nechceš jít do nebe?“„"Ale chci! Jenže maminka mi řekla, že 
jestli nepůjdu hned z náboženství domů, tak to schytám!“

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

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí, Lešná

 Miroslav Janovský  Lenka Janovská (Lopaurová)
 Jarcová 150  Jarcová 150

 Jiří Klofáč  Věra Čáňová
 Napajedla – Komárov 128  Krhová – Paseky 498

 Rudolf Vaigl  Natálie Špalková
 Hrachovec 177  Hrachovec 284

 Vojtěch Fabík  Alena Majkusová
 Ženklava 23  Starý Jičín 54

Valašské Meziříčí, Lešná

Křest přijali*

Jan Zavičák
Petr Zuzaňák
Jakub Kurka
Sofie Bártková

Šárka Eva Tománková
Jakub Trefil

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná
Dušan Červienka *20. 11. 1945 †28. 8. 2015, Křižná 589
Božena Kroutilová *7. 7. 1938 †8. 9. 2015, Sokolská 1087
Jiřina Jančálková *13. 7. 1927 †11. 9. 2015, Krhová 186
Josef Milota *17. 3. 1926 †13. 9. 2015, Poličná 36
Václav Vlček *26. 7. 1939 †18. 9. 2015, Krátká 709
Hedvika Kubáňová *11. 6. 1936 †20. 9. 2015, Nerudova 655

Josefa Slavíková *28. 4. 1928 †30. 9. 2015, Perná 10

najít bezpečné prostředí bez nálepkování. Naši pracovníci jsou 
jim k dispozici od pondělí do čtvrtku mezi 8. a 15. hodinou, v 
pátek pak od 8 do 12 hodin. Ve Valašském Meziříčí DC v pod-
statě supluje Azylový dům, protože zde tato služba úplně schází 
(Nejbližší Azylový dům je ve Vsetíně). 
Jak vypadá den na DC? Každý je jiný, stejně jako jsou jiné aktuál-
ní životní situace našich uživatelů. Poskytujeme podmínky pro 
zajištění stravy nebo pomoc s její přípravou. Klientům je k dis-
pozici  čaj nebo voda se šťávou. Mají možnost se vysprchovat. V 
DC si mohou také za poplatek vyprat oblečení. 
Na DC je také sociální pracovnice, která jedná s novými zájemci 
o naši službu, uzavírá ústní smlouvu, plánuje s klienty. Uživa-
telům nabízí podporu, aby mohli a byli postupně schopni svou 
obtížnou situaci řešit. Sociální pracovnice klienty motivuje, po-
máhá s vyřizováním osobních záležitostí, psaním dopisů na úřa-
dy, vyplňováním formulářů pro Úřad práce nebo sociální odbor, 
vyřizováním osobních dokladů, poskytuje informace týkající se 
vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, hledá-
ní zaměstnání, hledání bydlení, v případě potřeby zprostředku-
je kontakty na další úřady, instituce, odbornou lékařskou po-
moc, můžeme pomoci při prvním kroku při navázání kontaktů s 
rodinou, k dispozici je internet a telefon. 
Činností, které poskytujeme, je mnoho. Jde nám o individuální 
přístup ke každému uživateli. Snažíme se společně s ním najít 
to nejlepší řešení pro jeho život. Máme přitom na paměti cíl 
naší služby, kterým je dosáhnout toho, aby se uživatel posu-
nul do jiné návazné služby či samostatného bydlení a stal se 
tak samostatným a nezávislým na službě DC. Spolupracujeme 
s dalšími službami, jako jsou Sociální odbory MěÚ, Úřad prá-
ce, Probační a mediační služba, Azylový dům Elim, další sociální 
služby CHVM aj.
Závěrem několik údajů: v letošním roce jsme do konce září uza-
vřeli smlouvu se 102 uživateli – nejvíce jich pochází z Valašské-
ho Meziříčí, ale také z Rožnova pod Radhoštěm, kde podobný 
typ služby schází. Na DC proběhlo 4 079 kontaktů s uživateli; 
894 intervencí, které směřovaly ke zlepšení nepříznivé životní 
situace uživatelů DC;  2 640 využití stravy; 111 využití sprchy a 
105 praní oděvů.
Podrobnější informace o Denním centru naleznete také na 
stránkách CHVM: www.valmez.charita.cz nebo vám je poskyt-
ne vedoucí služby:
Ing. Hana Krůpová, DiS. osobně, telefonicky na čísle 739 706 
634 nebo e-mailem hana.krupova@valmez.charita.cz

čtvrtek 12. 11. 2015 - Benefiční akce k 15. výročí založení Azy-
lového domu pro matky s dětmi (v M-klubu) - divadelní před-
stavení
sobota 21. 11. 2015 - Tvořivá dílna - výroba adventních věnců 
a drobných dárkových předmětů určených k prodeji. Kdo má 
zájem, může přijít pomoci s výrobou adventních věnců a drob-
ných výrobků, které se pak budou prodávat, a výtěžek z prode-
je bude věnován na podporu služeb Charity Valašské Meziříčí. 
(prostory Charity Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valaš-
ské Meziříčí, od 8:00 hodin).
neděle 29. 11. 2015 - Adventní jarmark - prodej adventních 
věnců, drobných dárkových předmětů, výrobků klientů a za-
městnanců Charity VM a výrobků studentů a pedagogů Gymná-
zia FP ve VM (prostranství u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
ve Valašském Meziříčí).

Plán akcí Charity do konce roku

pátek 4. 12. 2015 Mikulášský jarmark na náměstí ve VM - pro-
dej adventních věnců, drobných dárkových předmětů, výrobků 
klientů a zaměstnanců Charity VM a výrobků studentů a peda-
gogů Gymnázia FP ve VM
středa 16. 12. 2015 - Přátelské posezení ve Schlattauerově ka-
várně (včetně kulturního programu a prodeje drobných dárko-
vých předmětů) - uřčeno přátelům a příznivcům CHVM a Gym-
názia FP ve VM (takže široké veřejnosti .)

Namaluj mi beránka
   Přijměte pozvání na výsta-

vu ve dnech 3. - 27. listo-
padu 2015, jejíž výtěžek 
je určen na 2. etapu re-

konstrukce budovy Diakonie ČCE na Vrbenské ulici, která slouží 
dospělým lidem s hendikepy. Podrobné informace o výstavě 
naleznete na plakátku u vchodu do kostela a také na webu far-
nosti. 
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Obnovené zvony kostela sv. Jakuba v Krásně nad Bečvou

Na této fotografii vidíte rodinu Janovskou z Jarcové. Mám ra-
dost, že zde mohu zveřejnit tuto fotografii a přidat malou statis-
tiku. V tomto roce byly z této rodiny pokřtěny 4 děti. Tyto 4 děti 
a jejich rodiče a starší bratr byli u prvního svatého přijímání. 
Maminka a nejstarší syn byli nejdříve přijati do katolické círk-
ve, coby pokřtění evangelíci a později také biřmováni. Manželé 
Janovští si při této příležitosti církevně zplatnili civilní sňatek. 

Velký podíl na této „rodinné“ konverzi má paní katechetka Ma-
rie Tydlačková, která učí náboženství ve škole v Jarcové.  Prosím 
čtenáře o modlitbu za tuto rodinu a také za další rodiny, aby 
měly odvahu k podobným krokům. 
Dvě poznámky: Tři nejmladší děti jsou v této rodině v pěstoun-
ské péči. Na fotce vlevo je také rodina Stromšíková – kmotři

o. Pavel

Menší zvon zasvěcený Panně Marii ulil v Olomouci v roce 1797 
Wolfgang Straub. Hmotnost zvonu je 40 kg,

Větší bronzový výtvarně řešený zvon ulil po druhé světové válce 
v roce 1946 R. Manoušek a spol. v Brně. Hmotnost je 42 kg.

Já a moje rodina budeme sloužit Hospodinu (Joz 24,15)
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