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I nyní při své církvi stůj,
k pokání srdce vyburcuj,
abychom s nitrem kajícím
se vymanili z moci vin.

Spáchané hříchy, slabosti
kéž nám tvá láska odpustí
a před vinami příštími
nás ochrání a posilní.

lat. hymnus Jesu, quadragenariae, foto o. Pavel
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Nový kostel v Sazovicích
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Nový kostel v Sazovicích
Možná si pamatujete, že jsme i ve Valašském Meziříčí dělali 
na tento kostel sbírku. Sazovice jsou součástí farnosti Myslo-
čovice na Zlínsku. Působil tam dříve bývalý farář z Kelče a ny-
nější děkan na Vsetíně P. František Král. Ten se tenkrát za sbír-
ku u nás přimluvil. Určitě byli mnozí potěšeni, když v letošním 
prvním čísle Katolického týdeníku četli, že tento kostel byl 
zařazen mezi deset nejlepších světových novostaveb na světě 
na stránkách prestižního kanadského časopisu pro architekturu 
Azure. Architektem je Marek Jan Štěpán, který navrhoval i kos-
tely ve Starém Zubří, v Ostravě-Zábřehu a v Praze-Barandově. 
Na vedlejší stránce se můžete podívat na některé fotografie 
sazovického kostela sv. Václava, které nám byly poskytnuty 
z archivu architektonického studia Štěpán v Brně. V současné 
době se staví nový kostel podle návrhu téhož architekta i v Br-
ně-Lesné. I na ten jsme alespoň symbolicky přispěli, pokud jste 
si před rokem zakoupili v kostele týdenní kalendáře, ve kterých 
byly významné postavy pronásledované církve u nás. Je dobré 
i modlitbou doprovázet nejen Marka Štěpána, ale i další archi-
tekty, kteří pracují na nových návrzích anebo přestavbě kostelů 
starších.

o. Pavel

Skoro bych se vsadil, že tento nadpis může být pro někoho dost 
nesrozumitelný. Jednak málokdo umí římské číslice a také výraz 
léta Páně se už moc neužívá. Tu a tam se můžeme setkat s ně-
kým, kdo neví, odkdy se počítá náš letopočet. A tak nezbývá, 
než vytrvale opakovat, že je to již 2018 let od narození Ježíše 
Krista. Celý svět bez rozdílu vyznání, náboženství a přesvědče-
ní přijal za svůj křesťanský letopočet. Bylo pro mne dojemné 
sledovat, jak pompézní byly oslavy vstupu do třetího milénia 
například i v Číně. I tato země, ve které je jen malé procento 
křesťanů, přivítala rok 2000 obrovským ohňostrojem.
Skutečnost, že se na celém světě počítají léta od narození Ježí-
še Krista, nás však nesmí vést k triumfalismu. Naopak, jak řekl 
nedávno papežský kazatel Raniero Cantalamessa, je to spíš vý-
zva, abychom my křesťané zpytovali svědomí a ptali se, jestli 
je i v našem životě, podobně jako ve světových dějinách, něco 
před Kristem a po Kristu. Jestli je moje setkání s Kristem mez-
níkem mého života, podobně jako je mezníkem začátek našeho 
letopočtu.
Vůbec není špatné se zamyslet, jaké mezníky se nacházejí v ži-
votě každého z nás. Pro ty, kteří žijí v manželství, je to například 
sňatek. Život po svatbě je už úplně jiný: nová rodina, nová život-
ní cesta. Podobně může být pro kněze mezníkem kněžské svě-
cení. Život se úplně změní. Vraťme se ale ke Kristu. Jednodušší 
to mají například konvertité, to znamená ti, kteří uvěřili v Ježíše 
a byli pokřtěni jako dospělí. Jeden z nich kdysi prohlásil: Připa-
dá mi, že jsem před tím, než jsem uvěřil a byl pokřtěn, vůbec 
neexistoval. Tak veliká to byla pro něho změna. Ale co my, kteří 
jsme byli pokřtěni jako děti a svou víru  považujeme od malička 
za něco samozřejmého? I my můžeme prožít něco podobného. 
V Bibli čteme: Hle, všechno tvořím nové. I v životě věřícího člo-
věka se může uskutečnit setkání s Kristem, které úplně změní 
náš pohled na všechno, co prožíváme. Výše zmíněný Raniero 
Cantalamessa řekl ve svém adventním kázání, že se něco ta-
kového může přihodit i knězi, který studoval teologii a nesčet-
někrát kázal o Ježíši Kristu. A najednou se s ním setkává jako 

Léta Páně MMXVIII

s živou osobou a toto setkání je okamžikem, od kterého se bez 
přehánění může datovat náš život jako po Kristu.
Takový okamžik si nemůžeme naplánovat.  Je to dar Boží milosti. 
Důležité je, abychom po něm toužili a byli v očekávání. Dobré 
by bylo, kdybychom si prošli i to, co už v životě máme za sebou 
a pokud se považujeme za věřící, určitě bychom našli okamžiky 
a setkání, která změnila naši životní cestu. I takovéto vzpomíná-
ní může způsobit, že budeme pro Boží zásahy do našeho života 
daleko vnímavější a pozornější.

o. Pavel

Historie rorátů v naší farnosti
Nechci se vracet do daleké minulosti, ve které byly roráty cosi 
samozřejmého. Jde mi o poměrně nedávnou historii, kdy došlo 
k oživení této tradice. Nejdříve chci napsat, proč došlo k přeru-
šení zmíněné tradice. Celá staletí byla v našich kostelích pouze 
ranní mše svatá. Je to jakýsi paradox, když pomyslíme, že jde 
o večeři Páně. Zčásti to bylo způsobeno tím, že před svatým při-
jímáním existoval poměrně přísný eucharistický půst. Nesmělo 
se jíst od půlnoci až do svatého přijímání. Z tohoto pohledu je 
nepředstavitelné, aby někdo čekal s jídlem až do večerních ho-
din. Zvláštní výjimkou byla půlnoční mše svatá. Lidé se naveče-
řeli a šli na půlnoční, to znamená, že mohli jít hned ke svatému 
přijímání. To jsem ale odbočil. K obnovení večerních mší sva-
tých došlo až po Druhém vatikánském koncilu a dá se říct, že již 
krátce před ním. Už Pius XII. v padesátých letech obnovil liturgii 
velikonoční vigílie, která byla spojena se slavením eucharistie. 
Od toho byl už jen krůček k postupnému zavedení večerních 
bohoslužeb. Z velké části byla praxe vítána s nadšením. Lidé 
mohli i po práci jít do kostela a také ke svatému přijímání, pro-
tože eucharistický půst byl zmírněn na jednu hodinu. Na mnoha 
místech se zrušily tradiční ranní mše a až doposud jsou slouže-
ny mše večerní. Tím utrpěly i roráty. Velkou výhodou pro jejich 
obnovení ve Valašském Meziříčí bylo to, že v našem kostele se 
nikdy nepřestaly sloužit každodenní ranní mše svaté. Tolik k his-
torii.
A jak byly obnoveny roráty ve Valašském Meziříčí? Všechno 
začalo v roce 2000! Kaplanem byl u nás tehdy Pavel Vágner. 
Ten za mnou přišel a se zájmem mi vypravoval, že v některých 
farnostech probíhají tzv. roráty pro děti, a kdybych neměl nic 
proti, že by to zkusil i u nás. Alespoň jednou týdně. Přiznám se, 
že jsem byl tehdy nevěřícím Tomášem. Říkal jsem mu: „Dělej 
si, co chceš, já proti tomu nic nemám. Nepočítej ale s tím, že 
ti tady nějaké děti budou chodit na půl sedmou ráno.“ A ejhle, 
pár dětí přišlo. Na ty první roráty pro děti ve Valašském Me-
ziříčí chodilo tenkrát 20 až 30 dětí. Říkal jsem si: To je síla, to 
jsem tedy nečekal! Všechny roráty pro děti v tom prvním roce 
měl otec Pavel Vágner. Dětem četl na pokračování nějaký vá-
noční příběh. Za rok to proběhlo podobně s tím, že roráty byly 
již dvakrát týdně a s dětmi jsem byl jednou nebo dvakrát také 
já. Pavel Vágner z naší farnosti odešel a v dalším již třetím roce 
jsem do této praxe zasvěcoval nového kaplana. Překvapilo mě, 
že počet dětí i dospělých stále rostl. V roce 2007 jsem se po-
kusil o roráty pro děti i v Lešné a to jednou týdně. Do kostela 
přišlo ráno asi deset dětí a to byl na Lešnou veliký úspěch. Sní-
dali jsme ve farní kanceláři a první rok to docela stačilo. Jak to 
všechno pokračuje ve Valašském Meziříčí i v Lešné, dobře víte. 
Na fotografii z Valašského Meziříčí na poslední stránce je 179 
dětí. Na předposlední stránce je fotka z Lešné a na ní je 53 dětí.
Proč jsem to tady všechno psal? Vím, že se náš časopis dostává 
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Tříkrálová sbírka aneb
Nikdy neztrácejme naději

Kaple na Juřince

Vzdělávání ve víře

i do jiných farností. Jsem si vědom, že pohled na naše fotografie 
může v někom vyvolat smutek z toho, že v jiných farnostech 
to možné není. Tím, že jsem připomněl nedávnou historii, chci 
dodat odvahu i ostatním. Ani já jsem zpočátku nevěřil.  A přece!
Jsem si vědom, že něco takového se může podařit jen společný-
mi silami. A tak chci již tradičně poděkovat všem, kdo se na tom 
podílejí. Kostelníkům, varhaníkům (do Lešné k nám jezdí pan 
Zemánek až z Hustopeč), všem, kdo pomáhají s vařením a chys-
táním snídaně. Za Lešnou chci poděkovat základní škole, že nám 
letos umožnila snídani ve školní jídelně a panu Mockovi, že nám 
každoročně na poslední snídani uvaří párky. Děkuji sponzorům 
snídaně. Jejich loga jsem nechal vytisknout na poslední stránku. 
Děkuji paní katechetce Vránové, že organizuje rozdávání svíček 
v předsíni kostela. Poděkovat chci také rodičům, že jsou ochot-
ni vypravovat a často i dovážet své děti na roráty. Snad jsem 
na nikoho nezapomněl. Ať Pán Bůh žehná všem, kdo pomáhají 
s touto krásnou tradicí. Snad už nikdy nebude přerušena!

o. Pavel

Zázraky se dějí! Ještě týden před sbírkou bylo k dispozici ve far-
nosti Valašské Meziříčí 20 skupinek koledníků. A světe div se! 
Za týden už to bylo 100 skupinek, které vybraly do kasiček po-
prvé v historii víc než půl milionu korun. V celém děkanátě to 
bylo rekordních 2 294 031 Kč. Jsem hrdý na všechny koledníky 
malé i velké a na všechny štědré dárce.
K dobru bych chtěl dát následující zážitek z koledování. Už 
po několikáté jsem koledoval na stejném místě. Tentokrát jsem 
měl jiné děti než vloni. U jedněch dveří jsme zazvonili a když se 
dveře otevřely, začali jsme zpívat. Za dveřmi se ukázala starší 
paní, která dveře ihned zavřela. Děti se na mne smutně podíva-
ly. Já jsem však pokynul, aby zpívaly dál. Pak jsem jim vysvětlil, 
že to stejné jsme tady zažili i v minulých letech. A proto, že dve-
ře zůstaly zavřeny, sestupovali jsme o patro níž. Ještě než jsme 
zazvonili na další zvonky, slyšel jsem, jak se nad námi otevřely 
dveře. Vrátil jsem se o několik schodů a viděl jsem tu stejnou 
paní, jak v ruce drží různé sladkosti a nechápavě se dívá, proč 
už je chodba prázdná. Děti, pojďte zpět! Zavolal jsem: „Ta paní 
se ještě vrátila!“  Štědře nás obdarovala a do kasičky vhodila pe-
níze. Došlo mi, že se něco podobného mohlo stát i před rokem 
s tím rozdílem, že jsme už po zavření dveří nezpívali a pokračo-
vali dál. A tak jsme už pochopitelně neviděli, že se dveře opět 
otevřely. Z toho tedy pro nás pro všechny plyne poučení: I když 
ti někdo zavře dveře před nosem, neztrácej naději. Může se stát, 
že se jednou dveře opět otevřou!

o. Pavel

Jedna z otázek, kterou najdete ve zpovědním zrcadle svědomí, 
je tato: Vzdělával jsem se ve víře? Je jasné, že každý nemůže 
studovat teologii anebo opět zasednout do školních lavic a cho-
dit do náboženství. Existuje však i jednodušší možnost. V našich 
zemích už dlouhá desetiletí vychází Katolický týdeník. Zvláště 
v posledním čase je koncipován tak, aby splnil co nejširší účel. 
Najdete v něm zajímavosti ze života církve u nás i ve světě, pro-
mluvy na téma nedělních textů z Písma svatého, v Perspekti-

vách určité úhly pohledu na to, co se děje ve světě i v naší vlasti. 
Celá jedna stránka je věnována tomu, co prožívá a říká papež 
František. V příloze si pak můžete přečíst zpravodajství jednot-
livých diecézí. Opravdu si myslím, že by Katolický týdeník měl 
být v každé rodině. Pokud by si ho někdo jen zběžně prolistoval 
a něco přečetl, určitě by se vzdělával ve víře. Pokud můžete, 
udělejte pro to něco.
Někdo se může ptát, proč nepíšu o časopise Světlo. I na ten 
mohu samozřejmě upozornit. Je však dobré vědět, že tento ča-
sopis je spíše zaměřen na články o duchovním životě a na určitý 
okruh otázek týkající se života církve ve světě. 
Samozřejmě, že není špatné sledovat na internetu také českou 
sekci Vatikánského rozhlasu. Žijeme v dosti složité době, ve kte-
ré není snadné se orientovat. Pokud si nejsme jisti, je dobré 
se ptát, co na to papež František. Stále platí Ježíšova slova: „Ty 
jsi Petr, to je skála, na té skále postavím svou církev a brány 
pekelné ji nepřemohou.“ Kdybychom se nemohli spolehnout 
na tato slova, pak by se dalo říct, že Pán Ježíš na svou církev 
zapomněl. To se však nikdy nemůže stát. Máme tak jistotu, že 
právě tohoto papeže poslal Pán do situace, kterou svět a církev 
prožívá. Nedokáži si představit, že by mu k tomu nedal zvlášt-
ní pomoc a světlo. Modleme se za papeže Františka a buďme 
s ním v jednotě!

o. Pavel

V minulém čísle jste si mohli přečíst o důkladné opravě této 
kaple. Já bych chtěl ještě poděkovat všem, kteří se o to zaslou-
žili. V první řadě děkuji Janu Kulišťákovi, který byl duší celé 
akce. Za starost a péči o brigádníky bych chtěl poděkovat paní 
Pavlátové a Šubové, které obětavě chystaly a vařily. Poděkovat 
musím také hasičům, kteří věnovali svůj volný čas opravě této 
kaple. Děkuji také městu Valašské Meziříčí, které na opravu 
kapličky přispělo. Je třeba poděkovat také všem občanům této 
obce, kteří pomáhali finančně i na brigádách. Samozřejmě i fir-
mám, které nám při opravě vyšly s cenou vstříc. Pán Bůh zaplať 
a také požehnej všem!

o. Pavel

Obětní průvod
Jedna ze součástí mše svaté, která se při bohoslužbách objevila 
až po II. Vatikánském koncilu, je přinášení obětních darů k oltá-
ři. Jedná se o chléb, víno a vodu. 
V některých farnostech (u nás je to například v Lešné) se drží 
zvyk, že dary přinášejí ti, za které je sloužena mše svatá. A to jak 
v neděli, tak i ve všední dny.
Ve Valašském Meziříčí tomu tak není. Ve všední dny, kromě pá-
tečního večera, dary přinášejí na oltář ministranti z abaku (od-
kládací stolek u vchodu do zákristie). V neděli a v sobotu večer 
se dávají obětní dary do kostela. V Krásně je většinou přinášejí 
ti, kteří si dali zapsat mši svatou. Ve farním kostele však nastává 
zmatek. Rodina, za kterou je mše svatá sloužena, často neví, že 
by dary měla k oltáři přinést, anebo ani není v kostele (chápu, 
že to vždycky není možné). Při této příležitosti chci poděkovat 
všem těm, kteří sedí nebo stojí v blízkosti obětních darů a jsou 
vždycky ochotni chléb a víno sloužícímu knězi přinést. Chápu, že 
někdy čekají, jestli se náhodou neobjeví členové rodiny, za kte-
rou je mše svatá. Největší problémy nastávají při mši svaté pro 
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rodiny s dětmi v 9.30 hodin. Paní katechetka Štěpančíková seřa-
dí ochotné děti, které dary k oltáři přinášejí. Na poslední chvíli 
však přijdou ti, kteří si objednali mši svatou a pak dojde ke stře-
tu, který může být příčinou určitého nedorozumění a mrzutosti. 
Někdy to skončí tak, že příbuzní ponechají dary dětem, jindy 
se pokusí dary získat do svých rukou. Z určitého pohledu je to 
pochopitelné, na druhé straně je jasné, že to může být pro dítě, 
které se těšilo na tuto službu, zklamáním. Co k tomu dodat? 
Rád bych zde stanovil několik zásad.
1. Jsem pro, aby dary k oltáři nesla příslušná rodina. Pokud 
jsou na mši svaté, ať se postaví ke stolečku s dary ještě v době 
tzv. přímluv. Tím se dá najevo paní katechetce, že o dary je 
postaráno a ona už nebude dávat dohromady tým ochotných 
dětí. Pokud by rodina ke stolku s dary přišla pozdě, přimlou-
val bych se, aby tuto službu již přenechala dětem, zvláště ma-
jí-li už dary v rukou a těší se na to, až je předají knězi. Prosím, 
abyste tuto informaci sdělili všem, kterých se to může týkat. 
Je jasné, že všichni farníci nečtou Život farností. Samozřejmě, 
že toto oznámím i několikrát na mši svaté v 9.30.
2. Pokud by i v budoucnu došlo k nějakým zmatkům a nedo-
rozuměním, ať už na této mši svaté anebo na jiné, při které 
se nosí dary, jsem připraven obětní průvod při mších svatých 
ve farním kostele zrušit.
3. Prosím ty, kteří objednávají mši svatou za živé a zemřelé 
členy své rodiny, aby své příbuzné, případně rodinu výslov-
ně jmenovali. Výjimečně se stává, že se čas nebo místo mše 
svaté z nějakých mimořádných důvodů změní. Pak je třeba 
rodinu kontaktovat a upozornit na tuto změnu. V případě vše-
obecného úmyslu, např. za živou a zemřelou rodinu a za duše 
v očistci, by bylo dobré připsat do kalendáře na faře také tele-
fonní číslo nebo jiný kontakt. 
Děkuji za pochopení a prosím o spolupráci všechny farníky, 
aby mše svaté v našich kostelích byly co nejkrásnější.

o. Pavel

Jedna z otázek, kterou při zapisování pohřbu dávám pozůsta-
lým a která je součástí zápisu v pohřební matrice, je tato: „Byl 
zemřelý zaopatřen?“ Co to znamená? Aby to bylo srozumitel-
né, ptám se raději: „Byl u zemřelého v posledním čase nějaký 
kněz?“ Lidé často říkají, že smrt přišla náhle a že s tím ještě ni-
kdo nepočítal. Co se dá dělat? Proto je dobré, abychom, i když 
se smrtí moc nepočítáme, na ni byli připraveni.
Jiná velmi častá odpověď je však tato: „Náš zemřelý byl v ko-
matu, už byste se s ním nedomluvil.“ Co na to říci? K zaopat-
řování nepatří jen zpověď a svaté přijímání, pokud je nemocný 
nebo umírající při vědomí, ale také pomazání nemocných, které 
může přijmout i ten, kdo je například v umělém spánku, v ko-
matu nebo v bezvědomí. Jedinou výjimkou v tomto případě by 
byl člověk, který by si výslovně návštěvu kněze nepřál a dal to 
jasně příbuzným vědět, než do zmíněných stavů upadl. V ostat-
ních případech je možné udělit pomazání nemocných, které na-
hrazuje všechny ostatní svátosti.
Důležitá je také modlitba u umírajícího. Pokud by někdo byl 
v blízkosti takového člověka a kněze by nebylo možné zavolat 
nebo sehnat, ať se dotyčný pomodlí například Korunku Božího 
milosrdenství, se kterou jsou spojeny přísliby, zvláště pro umí-
rající.
Opět bych chtěl naše farníky poprosit, abychom v péči o ne-
mocné a umírající spolupracovali. Nejde jen o zavolání kněze, 

Péče o nemocné a umírající

ale o informace pro ty, kteří výše zmíněné zásady neznají. Po-
kud se někdo chystá do nemocnice, je lepší pozvat kněze domů, 
kde může být více soukromí pro případnou zpověď. Na nemoc-
ničních pokojích je to někdy dost složité. Jako kněz sice mohu 
požádat ošetřující personál, aby nemocného zavezl do nějaké 
místnosti, případně aby vyvezli postele s ostatními nemocnými 
z pokoje. To však není vždycky snadné a je lepší této práce se-
střičky ušetřit.

o. Pavel

Manželství, sanace a konvalidace

Co jsou to za podivná slova? V rámci vzdělávání vás zvu na ma-
lou lekci manželského církevního práva.
Pokřtěný katolík je povinen uzavřít manželství před Bohem 
a před církví. V minulosti se mohlo nejednou stát, že to z něja-
kých důvodů nebylo možné. Nikdy není pozdě! Pokud manželé 
uzavřeli alespoň civilní manželství, je možná náprava:
a) Konvalidace. Jedná se o manželský souhlas obou manželů 
vyjádřený před zástupcem církve (kněz, jáhen) a alespoň před 
dvěma svědky. To vše po určité přípravě, která v případě pře-
devším starších manželů nemusí být dlouhá a náročná. Může 
se to odehrát i bez účasti veřejnosti. Vyloučena však není i větší 
svatba. Jeden známý mi před lety řekl: „Já se nestydím před 
celou rodinou i po letech říct své manželce, že ji mám rád a že 
to stále myslím vážně.“ V té době nebyl ani katolíkem. Obrácení 
přišlo až později.
b)  Sanace. Latinsky sanatio in radice (čti sanacio) znamená 
uzdravení v kořenech. Může se stát, že manželé civilně sezda-
ní požádají po letech prostřednictvím svého faráře, diecéz-
ního biskupa, aby jejich civilní manželství prohlásil mocí klíčů 
od Boha za církevně platné a nerozlučitelné a jako takové, aby 
bylo zapsáno do matriky sezdaných. Ve výjimečném případě 
může být tento krok udělán i bez vědomí partnera, to znamená, 
že o to žádá pouze jeden z manželů. V každém případě musí 
jít o stabilní svazek. Obřad tedy není nutný, vše se odehrává 
administrativní cestou. Tento krok se dělá v případě, že pokřtě-
ný katolík touží v manželství, které bylo uzavřeno pouze civilně, 
přistupovat ke svátostem (sv. přijímání a sv. zpověď). 
Je škoda, že o této možnosti mnozí neví a že teprve po smrti 
manžela nebo manželky začnou přistupovat po letech ke svá-
tostem. Možná o někom takovém víte, neváhejte a pokuste se 
to dotyčným vysvětlit. V případě jakýchkoliv otázek či pochyb-
ností se raději obraťte na svého faráře.

o. Pavel

Člověku, který se připravuje na křest, se říká katechumen. Když 
je jako dospělý pokřtěn, mělo by začít období mystagogie, ne-
boli postupného uvedení do tajemství svátostí církve. Je prav-
da, že v našich podmínkách se klade důraz spíše na přípravu. Je 
nutné však doprovázet nově pokřtěné i po křtu. To se částečně 
děje během přípravy na biřmování. Co však dělat s pokřtěnými, 
kteří se ještě na biřmování nepřihlásili?
Za tímto účelem bych chtěl svolat na faru všechny dospělé, kte-
ří byli ve farnosti Valašské Meziříčí pokřtěni v uplynulých třech 
letech. Tady je jejich seznam:

Mystagogické setkání
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Slovo života na leden 2018

rok 2015: Jiří Hruboň a Štěpán Minařík
rok 2016: Petra Bičánková, Lucie Pupíková a Iva Indráková
rok 2017: Barbora Šebestová, Jaroslav Hošpes a Radek Štěpán

Setkání se uskuteční v pondělí 5. února v 19 hodin v učebně 
na faře. Také zvu ty, kteří se s katechumeny připravovali na prv-
ní svaté přijímání. Jejich seznam nemám. Prosím farníky, aby 
se pokusili všechny kontaktovat a o tomto setkání informovat. 
Věřím, že se sejdeme v plném počtu.

o. Pavel

Na titulní stránce vidíte krajinu nedaleko kláštera sv. Jiří v údolí, 
kterému se říká Wadi Qelt. Místo je nedaleko Jericha ve Svaté 
zemi. Pán Ježíš zde umístil podobenství o milosrdném Samari-
tánovi Lk 10,25-37. Fotografie i text nám připomínají, že se již 
blíží doba postní. Popeleční středa bude letos 14. února.
Na straně 16 vidíte fotky Pavla Langera, který fotil setkání ko-
ledníků v olomoucké katedrále. Splnilo se mi přání, aby vyfotil 
naši skupinku před katedrálou. Tyto a další fotky si můžete pro-
hlédnout na portále Člověk a Víra.
Na setkání koledníků v Olomouci jsem fotil také já (na straně 17-
18). S dětmi jsme prožili velice hezký program. Kromě mše svaté 
jsme navštívili historické sály Arcibiskupského paláce. V jednom 
z nich nás vidíte pohromadě. Jeden z našich králů do prostředí 
tohoto sálu velmi pěkně zapadl. Zajímavý je také záchod, který 
používal císařpán, když pobýval na olomouckém arcibiskupství. 
Také jsme navštívili Vlastivědné muzeum. Dětem se zvlášť líbila 
expozice o živé přírodě. Na fotce vidíte, že mohly doslova ležet 
na louce a nad sebou pozorovat kroužící dravé ptáky.
Dělat doprovod třem králům, sloužit mše svaté a ještě přitom 
fotit je dost náročné. Přesto se můžete na straně 15 podívat 
na několik fotografií, které se mi v rámci Tříkrálové sbírky po-
dařily.

o. Pavel

Komentář k fotografiím v tomto čísle

„Tvá  pravice,  Hospodine,  velkolepá 
v síle…“ (Ex 15,6)

Slovo života tohoto měsíce odkazuje 
na verš z Mojžíšova chvalozpěvu, na úry-
vek ze Starého zákona, kde Izrael opěvuje 

Boží zásah do svých dějin. Je to zpěv, který hovoří o rozhodném 
Božím jednání ve prospěch spásy lidu během dlouhého proce-
su osvobození z egyptského otroctví, završeného přechodem 
do zaslíbené země.
Toto putování se neobešlo bez obtíží a utrpení, ale uskutečnilo 
se pod jistým vedením Hospodina, a to i spoluprací některých 
lidí jako Mojžíše a Jozua, kteří se dali do služby Božímu plánu 
spásy.

„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“

Když myslíme na moc, snadno ji spojujeme se silou mocných, 
která často způsobuje nadvládu a spory mezi lidmi i národy. 
Boží slovo nám však ukazuje, že skutečnou mocí je láska, taková, 

která se projevila v Ježíšovi. Ježíš prošel veškerou lidskou zkuše-
ností, včetně smrti, aby nám otevřel cestu k osvobození a k se-
tkání s Otcem. Díky němu se ukázala mocná Boží láska k lidem.

„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“

Když se na sebe podíváme, musíme si upřímně přiznat svá ome-
zení. Lidská křehkost ve všech svých podobách – fyzické, morál-
ní, duševní, sociální – je nepopiratelnou skutečností. Právě zde 
však můžeme zakoušet Boží lásku. Bůh totiž chce, aby všichni 
lidé, jeho děti, byli šťastní, a proto je neustále k dispozici, aby 
nabízel svoji mocnou pomoc těm, kteří se s pokorou odevzdají 
do jeho rukou, aby budovali společné dobro, pokoj a bratrství.
Tato věta byla moudře zvolena jako téma Týdne modliteb 
za jednotu křesťanů, který slavíme v tomto měsíci. Kolik utrpe-
ní jsme si dokázali vzájemně způsobit během staletí, když jsme 
prohlubovali roztržky a podezření a když jsme rozdělovali ko-
munity i rodiny!

„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle...“

Potřebujeme v modlitbě prosit o milost jednoty jako o dar Boží. 
Zároveň se ale můžeme nabídnout, že budeme jeho nástrojem 
lásky a budeme stavět mosty. Na jedno setkání, pořádané Eku-
menickou radou církví v Ženevě v roce 2002, byla pozvána Chi-
ara Lubichová, aby nabídla své myšlenky a své zkušenosti s dia-
logem. Řekla: „Dialog probíhá tímto způsobem: především se 
postavíme na stejnou úroveň jako náš partner, ať je to kdokoli; 
poté mu nasloucháme a vytvoříme přitom v sobě dokonalou 
prázdnotu (…). Tímto způsobem přijímáme druhého do sebe 
a chápeme ho (…). A protože byl druhý vyslechnut s láskou, 
bude mít chuť vyslechnout si i naše slovo.“ 
Využijme v tomto měsíci našich každodenních kontaktů, aby-
chom navázali nebo upevnili vztahy plné úcty a přátelství s jed-
notlivci, s rodinami a s komunitami i z jiných než vlastních církví.
Proč nezaměřit naše modlitby a naše činy i na rozkoly uvnitř 
našeho vlastního církevního společenství, ale i uvnitř rodin, 
v politice a v občanské společnosti? I my budeme moci s radostí 
dosvědčit: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“1

Letizia Magri

1 Srov. Ch. Lubichová, L‘unità e Gesù crocifisso e abbandonato fondamento per 
una spiritualità di comunione (Jednota a Ježíš ukřižovaný a opuštěný, základ 
spirituality společenství), Ženeva, 28. října 2002.

Slovo života na leden „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá 
v síle…“ (Ex 15,6) je tématem Týdne modliteb za jednotu křes-
ťanů, který se v mnoha zemích severní polokoule, včetně České 
republiky, každoročně slaví od 18. do 25. ledna. Uvedený ko-
mentář nám může pomoci téma Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů prohloubit. 
U nás, tak jako v některých dalších místech, předchází Týdnu 
modliteb za jednotu křesťanů Alianční týden modliteb organi-
zovaný Evangelikální aliancí. Letos proběhne od 7. do 14. ledna.
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zŠ salvátor
Novoroční modlitba

Buď pochválen, Pane, za nový rok, jenž tiše vchází, 
za novou šanci stát se trochu lepším, 
i když vím, že zas a znovu zhřeším, 

chci, aby touha po lásce k mým bližním nestala se frází. 

Buď pochválen, Pane, za každou ra-
dost, která potěší mé srdce, 

za dary štěstí, lásky, naděje a zdraví, 
však díky i za bolest, úzkost, beznaděj a kříže,

Bože, ať v chvílích těžkých k modlitbě vždy sepnu ruce.

Buď pochválen, Pane, za každou chvilku lásky,
kterou mohu rozdat těm, kdo k životu se nutí, 

že mohu plakat s těmi, kteří trpí, 
radovat se s dětmi a nepočítat vrásky. 

Ať nový rok má v sobě více lásky, kte-
rou lidem kolem sebe dám, 

ať nežijem pro pýchu, bohatství a slávu, 
ale pro dětský úsměv, naší duše krásu

a naději, kterou v Tebe věčný Bože mám. 

Převzato z http://most.sweb.cz/2004/01/modlitba.htm

Ohlédnutí za aktivitami naší školy v předvánočním období

Vánoční skanzen
Žáci druhého ročníku se 15. prosince vypravili do Valašského 
muzea v přírodě, kde absolvovali krásný lektorský program 
s názvem Vánoce na dědině. Odehrával se v chalupách Valaš-
ské dědiny a jeho tvůrci dovolili dětem jedinečným způsobem 
zakusit něco z toho, jak naši předkové na Valašsku žili před více 
než sto lety. Během výuky přesahující dvě hodiny se dostalo 
na návštěvu u přadlenek, která byla zakončena pohádkou, žáci 
na vlastní oči spatřili, jak řezbář vyřezával dřevěné figurky; pe-
čení a zdobení voňavých perníčků na ně čekalo v jiné chalupě, 
také se učili ve starodávné škole, při svém putování potkali Mi-
kuláše s čertem, zastavili se u pana kováře a pozorovali jeho 
těžké řemeslo. Nechyběla ani ochutnávka vánočky a vánočních 
oplatků právě upečených, poučeni byli o starých vánočních zvy-
cích a stolování, stejně jako o výrobě svíček a obětinek ze vče-
lího vosku. Před vstupem do poslední dřevěničky již za oknem 
svítila svíce, což symbolizovalo, že rodina zasedla ke štědrove-
černí večeři. Zde žáci dostali výborný perník a čaj z devatera 
bylin, jež urostly na stráních skanzenu.

L. Černochová

Společně v kině
Využili jsme nabídku kina Svět ve V. M. a dětem jsme zpříjemnili 
předvánoční čas návštěvou filmového představení. Žáci si moh-
li vybrat, zda zhlédnou nový film Hurvínek (zvolil si 1. - 4. ročník) 
nebo dokument BBC Earth: Den na zázračné planetě (volba 5. – 
9. ročníku). Na vstupné děti dostaly příspěvek od školy a zbytek 
si doplatily z výtěžku předvánočního jarmarku.

M. Krupová

Ekocentrum – Vánoce
Dne 20. 12. jsme se třeťáky navštívili Ekocentrum ve Valašském 
Meziříčí s vánočním programem. Dověděli jsme se spoustu 
zajímavých a často neznámých obyčejů, které se od pradávna 
vážou k adventnímu času. Vytvořili jsme si svíčku z ořechové 
skořápky a pravého včelího vosku, pouštěli jsme lodičky s vy-
sloveným přáním, pobílila nás svatá Lucie, věštili jsme, co nás 
potká v příštím roce, a na závěr jsme vytvářeli odlitky vosku 
ve vodě a četli z různorodých tvarů, co nás čeká.

H. Havranová

Citadela
V předvánočním čase pamatovali žáci naší školy pod vedením 
pí. uč. Vránové a pí. uč. Hoferové na nemocné, kteří jsou hospi-
talizováni v Domově se zvláštním režimem a v Hospici Citadela. 
Připravili si pro ně pásmo adventních a vánočních písní, kterým 
je velmi potěšili. Někteří žáci doprovodili zpěv hrou na hudební 
nástroje nebo dramatizací. Na závěr si všichni zazpívali píseň 
Narodil se Kristus Pán.

L. Černochová

Salvátor CUP 2017
Ve středu 20. 12. odpoledne uspořádal pan učitel N. Škorňa tra-
diční turnaj ve florbalu „SALVÁTOR Cup“ v tělocvičně SPŠS ve V. 
M. Kromě žáků II. stupně se tradičně akce účastní i naši bývalí 
žáci nebo rodiče žáků. V letošním turnaji soutěžila čtyři druž-
stva. Všichni hráli s nadšením a s velkým nasazením. Pochvalu 
zaslouží zejména brankáři, kteří odvedli skvělé výkony (Maxim 
Bořuta a Radovan Lev). O 3. místo si to rozdala družstva žáků 
školy (Studenti a Měšťáci) a ve finále proti sobě nastoupili bý-
valí žáci (Legendy) proti družstvu dospělých (Ogaři). Skončilo to 
těsným rozdílem 6:5.

M. Krupová
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Besídky ve třídách
Ve čtvrtek 21. prosince prožily děti hezké předvánoční do-
poledne. Každá třída si s třídním učitelem či učitelkou zvolila 
svůj program, a tak se hrálo, zpívalo, povídalo, někde vyšel čas 
na hry, sport nebo pohádku či film. Došlo i na tradiční vánoční 
zvyky a samozřejmě nechyběly dárečky pod stromečkem, které 
si děti pro sebe navzájem připravily. Ve třídách vonělo cukroví 
a panovala příjemná atmosféra a pohoda…

M. Krupová

A v novém roce….

V. třída ve hvězdárně
Protože se v přírodopise letos učíme o vesmíru, využili jsme 
toho, že valašskomeziříčská hvězdárna pořádá kurzy pro školy, 
a zahájili jsme nový kalendářní rok přednáškou na téma „Slun-
ce, Země, Měsíc“. Dozvěděli jsme se, jak vypadá naše Galaxie, 
co všechno patří do sluneční soustavy, jak vznikají některé jevy, 
např. zatmění slunce nebo polární záře.
Z dalekohledu v kopuli hvězdárny jsme sice nemohli pozorovat 
Slunce, protože bylo zataženo, ale viděli jsme aspoň krajinu 
poblíž Jarcovské kuly, kterou jsme shodou okolností navštívili 
v červnu.

V. Masopustová

Družina v kině
V pátek 5. ledna se dětem ze školního klubu a školní družiny lí-
bilo filmové představení v kině Svět. Děti měly slíbený film Tajný 
život mazlíčků, ale ten z technických důvodů nešel spustit. Na-
konec měly štěstí - viděly novou českou pohádku „Čertoviny“.

M. Krupová

O Poklad strýca Juráša 2017
„Já jsem tvůj člověk – vztah člověka a zvířete“
S potěšením jsme přijali oznámení Městské knihovny ve Valaš-
ském Meziříčí o výsledcích literární a výtvarné soutěže O po-
klad strýca Juráša. Sedm našich žáků z těch, kteří se do sou-
těže zapojili, se totiž umístilo na předních místech v celkovém 
hodnocení! Ve čtvrtek 11. ledna proběhlo v knihovně za účasti 
rodičů, učitelů a oceněných žáků předání cen. 
Děkuji všem zapojeným žákům, a velká gratulace patří těm 
na pomyslných stupních vítězů.
(Všechny vítězné práce vyšly písemně v Almanachu dětských 
prací roku 2017.)

Kategorie próza 4. – 5. ročník
2. místo Tobiáš Zgabaj, IV. třída
3. místo Prokop Koryčanský, IV. třída

Kategorie próza 6. a 7. ročník
1. místo Anežka Hellerová, VII. třída
3. místo Tereza Pospíšilová, VII. třída

Kategorie komiks 1. – 3. ročník
1. místo Mikuláš Tománek, II. tř.
2. místo Kristina Matysková, I. tř.
3. místo Barbora Hlavicová, II. tř.

M. Krupová

Sedmáci v dílnách
Ve středu 17. ledna navštívili žáci VII. ročníku dílny SPŠS na ulici 
Vrbenská, aby se opět zdokonalovali v pracovních dovednos-
tech. Chlapci i děvčata si pod vedením mistra odborného výcvi-
ku vyrobili vařečky.

První pomoc
Na základě projektu Záchranné služby Zlínského kraje probíhají 
ve školách preventivní akce pro I. třídy. Také u nás ve škole jsme 
prostřednictvím paní instruktorky seznámili děti z I. třídy se zá-
klady první pomoci. Děti si mohly hravou a nenásilnou formou 
vyzkoušet např. poskytování pomoci při zástavě dechu, krváce-
ní, správný postup při telefonickém volání záchranky, říkaly si 
a vyzkoušely si, jak se postarat o zraněného. Celým povídáním 
děti provázel medvídek Eda.
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TURISTIKA – Noční túra
Mimořádně ve středu se 17. ledna uskutečnila další vycházka 
turistického kroužku. Kdo se nebojí zimy, sněhu, větru, náledí 
a tmy, ten se s kamarády vypravil na noční procházku okolím 
Valašského Meziříčí. Bylo to napínavé a chvílemi strašidelné, to 
když cestou začal pan učitel vyprávět historky, které se „zaru-
čeně staly“. Prošli jsme se po cyklostezce přes Hrachovec a Kr-
hovou zpátky do Valašského Meziříčí. Děti si na cestu svítily 
baterkami nebo čelovkami, ale čerstvý sníh dělal sám o sobě 
světla dost. (Na fotografii vidíte „svítit“ i bezpečnostní nášivky 
na oblečení dětí.)

Co chystáme?
Uzavírají se známky a čeká nás pololetní vysvědčení, proběhne 
školní kolo v recitační soutěži, bude-li dost sněhu, uskuteční se 
lyžařské kurzy II. i I. stupně a 1. února pořádáme karneval, na 
který vaše děti i vás srdečně zveme (viz plakátek). V týdnu od 
19. února budou jarní prázdniny.

M. Krupová
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Ježíškova vnoučata nadělovala v CITADELE
Adventní období bylo v CITADELE vyplněno řadou aktivit urče-
ných našim klientům. Velká část z nich se konala v rámci celo-
republikového projektu Ježíškova vnoučata, do kterého se naše 
organizace, Diakonie ČCE – hospici CITADELA, zapojila již podru-
hé v řadě. Cílem celého projektu bylo plnit přání seniorům.
Již na Mikuláše předávala mikulášská družina složená ze studen-
tů zdravotnické školy z Masarykova gymnázia, Střední zdravot-

nické školy a VOŠ zdravotnické 
Vsetín našim klientům v hospi-
ci CITADELA balíčky s pleťovou 
kosmetikou, které darovaly Je-
žíškova vnoučata. 
Přání všech 42 klientů našeho 
domova se zvláštním režimem 
byla vyvěšena na stránkách 
www.jeziskovavnoucata.cz 
Tam si mohli dárci, resp. Je-
žíškova vnoučata, vybrat ze se-
znamu podle domova ve svém 
okolí či podle ceny dárku a ná-
sledně rezervovat přání, které 
danému seniorovi splní. 

Živý betlém pro klienty CITADELY 
Ve čtvrtek 19. prosince 2017 hostila zahrada CITADELY ŽIVÝ 
BETLÉM. S oslíkem, ovečkami a dalšími zvířátky k nám zavítali 
členové a dobrovolníci z Venkovské školy Bludička. Umožnili 
tak našim klientů nahlédnout do betlémské stáje a dokreslit 
výjev příběhu o narození Jezulátka ztvárněním jednotlivých bi-
blických postav. 

„Cílem bylo přinést do tohoto místo skrze naši přítomnost ra-
dost,“ těšila se Dagmar Žitníková z Bludičky. Klienti vyjeli na za-
hradu v průvodu, potěšili se pohledem na zvířata, zazpívali si 
koledy a občerstvili se šálkem teplého čaje a napečených bu-
chet.
Venkovská škola Bludička byla v CITADELE v roce 2017 již podru-
hé. Na podzim to bylo s projektem mobilní salaše, která přijíždí 
za těmi, kteří již nemohou sami za zvířátky dojet přímo na far-
mu. Součástí salaše s živými ovečkami a představením předmě-
tů spojenými s péčí o ně byla také rukodělná dílna na zpraco-
vání vlny. 

Díky štědrým dárcům se splnění svých přání dočkali všichni 
klienti našeho domova se zvláštním režimem. Naši senioři byli 
dle svých osobních přání obdarováni například becherovkou, 
květinami, čokoládami, parfémem či cigaretami, kancelářskými 
potřebami, nálepkami na stěnu či soškami svatých. Mezi dárky 
nechyběly ale také např. inhalační přístroje, polohovací pomůc-
ky, zvlhčovače ovzduší a chodítko. 
Některé z dárků předávaly Ježíškova vnoučata při osobních 
návštěvách. Za klienty tak například přijela Ježíškova vnoučata 
předat dárky až z Pardubic nebo Uherského Hradiště: „Myslela 
jsem si, že budu po předání dárků odjíždět smutná, ale je tomu 
právě naopak,“ loučila se paní Lesová. Dárky, které poslaly Je-
žíškova vnoučata poštou, jeden z nich dorazil dokonce z Ma-
ďarska, byly našim klientům předány 23. prosince, kdy se konal 
společný „Štědrý den“ klientů a zaměstnanců domova. Osobní 
návštěvy a splněná přání potěšily všechny naše klienty.
Dárek ve formě zážitku, který si v rámci tohoto projektu naši kli-
enti přáli, proběhl 21. prosince. Chtěli zavzpomínat na časy, kdy 
si pochutnávali na pravých zabijačkových specialitách a schá-
zeli se u jednoho stolu. Toto jejich přání jim splnilo Ježíškovo 
vnouče MP Krásno, za přítomnosti majitele pana Karla Pilčíka. 
Pěvecký sbor ZŠ Šafaříkova zajistil kulturní program a klien-
tům byl promítnut film o historii a současnosti masné výroby. 
Poté došlo k vytouženému posezení u jednoho stolu spojeného 
s ochutnávkou zabíjačkových specialit z produkce MP Krásno, 
u kterého nechyběla ani harmonika. Tu zajistil pan Josef Šrá-
mek, který přichází těšit naše klienty pravidelně během celého 
roku. Všichni klienti domova získali od MP Krásno také balíčky 
s upomínkovými předměty.
Projekt Ježíškových vnoučat převálcoval veškerá negativní hod-
nocení dnešní společnosti. Ukazuje se, že i neznámí lidé umí 
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myslet na druhé a chtějí dělat radost. Všem Ježíškovým vnou-
čatům za to patří velký dík od všech našich klientů a od celé 
Diakonie ČCE - hospic CITADELA. 

Za Diakonii ČCE – hospic CITADELA
Mgr. Zuzana Venturová, fundraiser a referent PR

venturova@citadela.cz, 739 244 810

Charita Valašské Meziříčí
Aki přinesla koledu
Naše Charita se spolkem Arnicanis zpestřili 
seniorům Vánoce netradiční canisterapií. Kra-
bičky s cukrovím jim Aki přinesla do  Charitní-
ho domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici.
Do domovů pro seniory jezdí Blanka Hašová 
s fenkou Arnikou, které říká Aki nebo také 
Anička, už několik let. „U seniorů a nemoc-
ných je důležité, aby měli dobrou náladu. A tu 

jim tenhle chlupáč udělá,“ vysvětlila smysl canisterapie Blanka 
Hašová. 
Letos se s kolegyní Janou Racovou rozhodly, že udělají senio-
rům netradiční předvánoční terapii. „Napekly jsme cukroví. Ty 
druhy, které všichni znají, jako vanilkové rohlíčky, Masarykovo 
cukroví, linecké, dali jsme ho do krabiček a s Aničkou je rozdá-
váme v domovech,“ řekla Blanka Hašová.

Darovat byť drobnost, jako je krabička cukroví, úsměv a pocit 
radosti je podle ní u potřebných a opuštěných lidí to nejcenněj-

ší. „Jsme rádi, že jsme ten předvánoční čas mohli obyvatelům 
našeho domova takto zpestřit,“ dodal ředitel Charity Valašské 
Meziříčí Jiří Gavenda.
Ohlas je podle ní veliký i u seniorů, proto chce z akce „Aki nese 
koledu“ udělat tradici.
Aki je hovawart, což je plemeno vyšlechtěné ze selských psů 
z německých horských oblastí. Hovawarti mají vyrovnanou po-
vahu, jsou veselí, trpěliví a bezkonfliktní.

Tříkrálová sbírka v roce 2018 ve Valašském Meziříčí
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 18. ročník tradič-
ní Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykole-
dovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli 
v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodně-
ným občanům. 
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledo-
vání zapojilo celkem 354 skupinek koledníků, což znamená, že 
do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 416 osob. 
Ve Valašském Meziříčí a jeho místních částech, ve kterých se 
sbírka uskutečnila v sobotu 7. ledna 2018, koledovalo 83 skupi-
nek koledníků.
Letos se potřetí podařilo na celém území působnosti Charity 
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 milionů korun. Celkem se 
od dárců vykoledovalo 2 294 031 Kč (tj. o 225 195 Kč více než 
loni). Z toho ve Valašském Meziříčí 512 040 Kč. Část těchto pe-
něz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity 
Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky, které budou po-
užity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v ne-
čekané tíživé situaci. Dále na finanční spoluúčast na plánované  
rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, 
ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Den-
ní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. 
Plánována je výměna elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce 
podlah včetně položení nových podlahových krytin, vytvoření 
důstojného zázemí pro zaměstnance služeb (WC a sprcha) a za-
teplení celého objektu. Část výtěžku bude použita na pokrytí 
provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož 
úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky,  
materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech 
i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Po-
sledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové 
sbírky, je oprava druhé části komunikačního systému sestra – 
pacient v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, 
čímž se zvýší pocit bezpečí obyvatel domova.

pokračování na straně 14
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pokračování ze strany 11

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, 
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, 
městům, farnostem za vstřícnost, ochotu a Gymnáziu Františ-
ka Palackého ve Valašské Meziříčí za propůjčení prostor pro 
zázemí pro Tříkrálové koledníčky. Všem za pomoc při orga-
nizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Již vloni jsem dětem slibovala, že taky jednou budeme chodit 
jako tři králové. Mám tři děti, tak to vychází akorát :) Čekali 
jsme, než doroste ta nejmladší. A to se stalo právě letos.
V mé rodné vsi jsme byli vděční za každého koledníka a vždy 
podle počtu přihlášených vedoucích a skupinek jsme rozdělili 
obec. Takže každý rok jinak. A přesně tady jsem narazila. Ne-
počítala jsem s tím, že když se hlavy tříkrálovky v naší obci (asi 
600 obyvatel, 200 domů) zeptám, jestli bych taky mohla s dět-
mi chodit, že mi řekne a to krapet pobouřeně, že to takhle ale 
přece nejde! Že tady jsou odjakživa 4 skupinky, rozdělená obec 
a přednost mají děti z místní školy.
Zalapala jsem po dechu. Co na to říct? Neochotou rozdělit obec 
na pět dílů jsem byla negativně zaskočena, ovšem předností pro 
místní školáky pozitivně. Ano, protože jsou to děti spíš nevěřící, 
tak se mi líbí, že se takto mají možnost potkat s Pánem. Ale stej-
ně, na první pohled jsem si o tom nemyslela nic pěkného. A o té 
paní. Uf. Ale protože často Pána prosím, aby mi lidi ukázal tak, 
jak je vidí On sám, aby mi do srdce dával stejnou láskou, jakou 
i on je miluje, tak jsem nad tím později trochu přemýšlela. Navíc 
ta paní dodala - se zeptej ve Valmezu, tam vždycky mají nouzi 
o koledníky.

Tříkrálové koledování

A po pár hodinách mě to napadlo - a co když Pán chce, abych 
chodila ve Valmezu? No, bude to město, bude to jiné. Nezná-
me tam lidi... hmm. Ale ano, Pane, mám pocit, že ty mě v tom 
Valmezu chceš. Tak jsem zvedla telefon, zavolala tamní koordi-
nátorce (které moc děkuji za skvělou organizaci a komunikaci), 
domluvily jsme se. Když se vyptala na věk dětí, dala nám mini 
úsek. Mají město rozděleno na 100 úseků. Dostali jsme čty-
ři sedmipatrové paneláčky, které stojí hned vedle sebe, navíc 
blízko kostela, ze kterého jsme po mši odcházeli koledovat, taky 
blízko gymplu, kam jsme odevzdávali pokladničky a občerstvili 
se. 
Mše byla krásná! Pan farář říká - Víte, máme 100 úseků a ješ-
tě před týdnem jsme měli jenom 40 skupin. A za tento jediný 
týden se všechno naplnilo! Zde v kostele je právě přítomných 
400 koledníků! Krásně jsme prožili mši svatou, byli vysláni s po-
žehnáním do domácností. Klárku jsem měla v šátku, má 2 roky 
a kousek, došli jsme k prvnímu paneláku, zrovna vcházela jedna 
paní, tak jsme nemuseli zvonit, vyjeli jsme výtahem až nahoru, 
zazvonili na všech pět zvonečků, při prvním otevření začali zpí-
vat. Pak jsem sešli o patro níž atd. atd. Už v prvním paneláku 
jsme měli narvanou tašku sladkostí pro děti. To jsem nečekala. 
Všichni měli obrovskou radost, koledníčci se jim moc líbili. Děti 
byly roztomilé, navíc jak jsou úplně malé, dělá to svoje. Hanič-
ka byla velmi společenská a ukecaná, bez zábran se s každým 
bavila. Vítek to vydržel až do konce! A Klárka se nechala nosit 
v šátku jen v prvním paneláku, ostatní tři už chtěla po svých, 
po vzoru svých sourozenců. Když jsem vyšli z posledního pa-
neláku, sedli si na lavičku před ním, že se občerstvíme, zrovna 
kostelní zvony hlásily poledne. A to jsem si už celý ten poslední 
panelák říkala – kolik tak asi může být hodin? A vždy jsem se 
zapomněla zeptat, když nám někdo otevřel. No, Pán odpovídá 
i na nevyřčené otázky ;) Pomodlili jsme se tedy hned na místě 
Anděl Páně. Udělali fotku pod tuším borovicí a vydali se ke gym-
plu. Klárka po svých! Překvapila ;) šátek jsem měla stále naváza-
ný a nakonec téměř nevyužila :)
A když jsme došli do gymplu, odevzdali pokladničku a chystali 
se zasednout k nádhernému občerstvení, najednou ke mně při-
stoupí jedna moje známá a prosí mě, jestli jsem tu autem, jest-
li bych ji nezavezla domů. Bydlí ve Valmezu, ale vcelku daleko 
od centra. No jasně! Co to je zavést někoho domů, nic. A vždy ří-
kám - auto mám k tomu, aby sloužilo! Nemám zábrany ho klidně 
i půjčit... A cestou se rozpovídala. Víš, mám tak náročnou práci. 
Padám na hubu. Nechtěla jsem na tříkrálovku jít, protože jsem 
odepsaná. Ale když otec říkal, že je stále málo skupinek, tak 
jsem se hecla a šla. Promiň, že se s vámi ani nebavím, ale jsem 
vyčerpaná. Dlouhodobě. Jsem ve věku, kdy bych za minulého 
režimu už byla v důchodu a moje tělo to fakt nezvládá. Když 
jsem se vrátila z koledování, seděla jsem u toho občerstevní 
a celou dobu přemýšlela, jak se dostanu domů.
Tak jsem jí popsala, jakým způsobem jsem se dostala na tříkrá-
lovku do Valmezu a společně jsme Pánu poděkovaly. Ona jen 
vydechla - tak to kvůli mně jsi vlastně tady. 
Díky Bohu. Za druhé pohledy na věc, na lidi, za Jeho ochotu dát 
nám svoje oči, srdce... A taky můžete vzpomenout v modlitbě 
na všechny skutečně vyčerpané a přece tak obětavé!

Pavlína Marie Hlavicová

Opět po roce jsme s koledníky vyrazili na Tříkrálovou sbírku. 
Náš usek v okolí bydliště jsme zvládli rychle, a poté jsme byli po-
žádáni o výpomoc v Poličné. Souhlasili jsme a vyrazili na koledu. 
Pro nás byl úsek neznámý, první obavy, jak nás lidé přijmou se 
rychle rozplynuly se zpěvem u domu.
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Lidé byli velmi milí, štědří nejen do kasiček, jiní si s námi no-
tovali koledu. Babičkám ukáply slzičky radosti a vykouzlili jsme 
i usměv ve tváři. Na dveře i do srdcí jsme psali zprávu o Bohu, 
abychom s ním započali nový rok 2018. At Pán odmění Vaši 
štědrost a lásku a naplní Vaše srdce radostí :).

Jménem koledniků
Sona Březovjáková

Tříkrálová sbírka objektivem o. Pavla
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Požehnání tříkrálových koledníků
v Olomouci

fotografie z portálu Člověk a víra
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V arcibiskupském paláci a ve vlastivědném muzeu
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DIECÉZNĚ-MISIJNÍ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
REDEMPTORIS MATER

ČESKÉ BUDĚJOVICE

(zleva Stanisław Smykowski z Polska, Giovanni Giuliani z Itálie, Viktor Jaković z Chorvatska,
P. Zdeněk Gibiec, rektor semináře, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický,
Dawid Danilewicz z Polska, Mariano Zanolli z Itálie, Daniel Galindo ze Španělska)
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Drazí bratři a sestry!

V těchto dnech se chrámy rozzářily světlem narozeného Ježíše 
Krista, který přišel proto, aby každý člověk mohl v sobě nosit 
Boží lásku. Ježíšovým narozením bylo světu ohlášeno, že se na-
rodil Někdo, kdo bude schopen vzít hříchy lidí na sebe a otevře 
jim možnost kráčet životem v přítomnosti Boha. Tato přítom-
nost je však konkrétní a prochází i přes službu kněží, kteří den 
co den slouží mši svatou, ve které se zpřítomňuje přechod Ježí-
še Krista ze smrti do života. Ježíš se narodil proto, aby vykořenil 
zlo ze sdrce člověka a převedl člověka z temnoty hříchu do svět-
la života v radosti a lásce. 
Tato nádherná vánoční zvěst se pro nás znásobila jednou dů-
ležitou událostí: 26. listopadu 2017 byl v Českých Budějovicích 
založen mezinárodní kněžský seminář pro přípravu mladých 
mužů ke kněžství, se zaměřením na novou evangelizaci. Papež 
František v „Poselství  pro  Světový  den misií  2017“ celé círk-
vi opětovně připomněl naléhavost nové evangelizace: „Církev 
je ze své přirozenosti misijní; kdyby tomu tak nebylo, nebyla by 
už církví Kristovou... Skrze poslání církve Ježíš Kristus i nadále 
evangelizuje a působí, a proto její mise představuje »kairos«, 
čas příhodný v dějinách spásy. Skrze hlásání evangelia se Ježíš 
stále znovu stává naším současníkem, a tak ten, kdo ho s vírou 
a láskou přijímá, může zakoušet proměňující sílu Ducha, Krista 
Zmrtvýchvstalého... Jeho vzkříšení není událostí patřící minulos-
ti; obsahuje životní sílu, která pronikla svět. Tam, kde se zdá, že 
vše je mrtvé, znovu se objevují zárodky vzkříšení.“ („Evangelii 
Gaudium“, čl. 276). Tento proces se ovšem nemůže uskutečňo-
vat bez kněží, kteří mají formaci zvlášť zaměřenou misijně, jak 
již k tomu vyzýval Koncil v dokumentu „Presbyterorum Ordi-
nis“, čl. 10.
Dlouholetou touhou pana biskupa Vlastimila Kročila bylo pomo-
ci vážné situaci nedostatku kněží v jeho diecézi. Proto se rozho-
dl požádat katechisty zodpovědné za Neokatechumenátní ces-
tu v České republice, Wolfganga, Beti a O. Janeze, aby požádali 
iniciátora Neokatechumenátní cesty Kika Argüella o otevření 
Diecezně-misijního mezinárodního semináře Redemptoris Ma-
ter v Českých Budějovicích. Dnes je těchto seminářů ve světě 
více než 120, a nacházejí se na všech pěti kontinentech. V září 
tohoto roku na konvivenci v Porto San Giorgio Kiko souhlasil 
s otevřením 9 seminářů na různých místech světa, a jedním také 
v Českých Budějovicích. Během října a listopadu byl připraven 
ustanovující Dekret, Stanovy a Řád života semináře, které pan 
biskup Kročil podepsal o Slavnosti Ježíše Krista Krále. Na svátek 
svatého Mikuláše (tento světec je patronem českobudějovické 
diecéze) byl při slavnostní mši svaté v katedrále veřejně přečten 
dekret o jeho zřízení. 
Prvními bohoslovci je šest mladých mužů ze zahraničí (viz foto), 
ve věku od 19 do 25 let. Každý rok by pak seminář měl dostat 
další 2-3 kandidáty ze zahraničí či z Česka, pokud se však u nás 
najdou povolání, protože do tohoto typu semináře mohou 
vstoupit pouze ti, kteří mají zkušenost Neokatechumenátní 
Cesty. Kandidáti se budou připravovat na kněžství po dobu asi 9 
let. Tato doba bude pro ně časem rozlišování toho, jestli je Bůh 
volá ke kněžství. Pokud dojdou až nakonec formace a budou 
vysvěceni na kněze, budou působit v českobudějovické diecézi, 
a po určitém čase, jestliže o to požádají, někde ve světě na mi-
siích.

Požehnané vánoční svátky
a nový rok 2018!

Společně se seminaristy bydlíme prozatímně v bývalé farní bu-
dově farnosti Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to do té doby, 
než se připraví objekt semináře, který vyhradil pan biskup jakož-
to oficiální budovu semináře. Tato budova se nachází na okraji 

Českých Budějovic. Jedná se o třípatrový dům, kde do dubna 
tohoto roku žili kněží na důchodě, ale vzhledem k tomu, že se 
jejich počet stále zmenšoval, učinil pan biskup rozhodnutí pře-
sunout je jinam, a tuto budovu určil pro nový seminář. Do této 
struktury se seminář přestěhuje asi až v březnu příštího roku, 
poté, co budou provedeny vniřní úpravy několika sálů, díky kte-
rým se tak připraví prostory pro řádné fungování života seminá-
ře. Co se týče ekonomického zajištění, seminář bude žít z malé 
části z finanční pomoci biskupství českobudějovické diecéze, 
a z velké části z prozřetelnosti Boží. Jsem přesvědčen o tom, že 
se dobrý Bůh postará o vše potřebné.
Dovoluji si vás požádat, bratři a sestry, o modlitbu za tyto mla-
dé muže, o dar rozlišování na jejich cestě ke kněžství, ale rovněž 
i o to, abychom jim dokázali vytvořit takové prostředí, aby se 
v naší zemi mohli cítit být přijati a milováni.
Svěřujeme celé toto dílo do rukou Božích a do přímluvy Panny 
Marie, svatého Mikuláše a všech našich přímluvců a patronů. 
Kéž je tímto dílem velebeno Boží jméno!
Na závěr chci popřát vám všem milostiplné prožití vánočních 
svátků, plných radosti z toho, že se Bůh chtěl stát člověkem, aby 
se člověk mohl stát Božím synem, a také z toho, že koná dál 
svoje dějiny lásky zcela konkrétním způsobem, jehož důkazem 
je i vznik tohoto kněžského semináře v České republice. 
 

R. D. ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec, rektor semináře

JAK NÁM FINANČNĚ POMOCI

Účet: 282379337/0300 CZK
Název účtu: REDEMPTORIS MATER
IBAN: CZ47 0300 0000 0002 8237 9337
Pro převod z bankovního účtu ze zahraničí
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
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Z farní kroniky
Před 50 lety v roce 1968 je ve farní kronice zapsáno:
Začátkem ledna klesla teplota až na mínus 22°C. Pak však na-
stává oteplení – nejen v přírodě, ale i v politickém životě. Mizí 
prezident Antonín Novotný. Žezla se ujímají Alexandr Dubček, 
Josef Smrkovský a Ludvík Svoboda. Razí cestu socialismu s lid-
skou tváří, což je téměř vším lidem nadšeně přijímáno. Lidé si 
oddechli. Jsou přijímány přihlášky na Katolické noviny. Rozbíhají 
se spolky – je obnoven Skaut-Junák, Orel i Sokol. Povoleny jsou 
další časopisy. Student a Reportér kritizují dřívější poměry, lidé 
se vrací z vězení. Ve všech novinách jsou reportáže z doby de-
formace. Otevřely se hranice – lidé jezdí ven, sem hodně cizinců.  
Do pozadí je zatlačována krimipolicie a Lidové milice. Otevřeny 
jsou semináře a doplňují se uprázdněné stolce biskupské.
15. dubna nastupuje nový kaplan P. Václav Pitrun, rodák z Kelče, 
dosud dělník v Tesle Valašské Meziříčí.
5. května je provedeno příborskými zpěváky Mozartovo Rekvi-
em za účasti členů Národního divadla p. Hlavsy a Průši. Koncert-
ně velký úspěch u posluchačů, kteří provedením a technickým 
zvládnutím byli nadšeni k slzám.
V květnu provádí nátěry věže, rýn, opravu hodin a výměnu 
báně dva mladí zaměstnanci Zbrojovky Vsetín - p. Pakl a Hurtík 

– brigádnicky, bez lešení na provazech, protože oba jsou členy 
horolezeckého oddílu. Oba tito odvážní hoši se stali středem 
obdivování lidí z blízkého náměstí.
16. června je Boží Tělo opět na náměstí. SNB uzavírá cestu pro 
auta, účast veliká.
21. srpna – konec socialismu s lidskou tváří. Přicházejí armády 
spojeneckých vojsk, obsazují město. Je to smutné ráno. Na ná-
městí všichni proti nim. Přijely tanky. Velitel šel přes náměstí 
na MNV za ohlušujícího křiku a pískotu přítomných občanů celý 
bledý. Vojsko obsazuje poštu, spořitelnu, nádraží a Urxovy zá-
vody. Žezlo přejímá soudruh Gustav Husák. Mizí Dubček a spo-
lečníci. Černík a Svoboda zůstávají. Na protest v 9 hodin zazněly 
zvony a sirény.
Farní úřad přijímá přihlášky do náboženství. Počet dětí vzrostl 
na 960.
28. října oslavujeme 50 let ČSR. Zvony, Te Deum a hymny.
V říjnu rozvazuje pracovní poměr pan Šimíček. Stal se vedoucí 
osobností politické změny. Je členem…, píše do novin, pracuje 
v rozhlase a organizuje rezoluce. Mizí v Brně a 1. prosince se 
vrací opět do zaměstnání.
3. prosince umírá P. Alois Rygal, bývalý farář.

Z kroniky vybral J. Krupička

Na stále opakované útoky a pomluvy ze strany Byzantského 
katolického patriarchátu už dlouho neodpovídáme, protože 
počítáme s tím, že rozumní čtenáři snadno odhalí jejich zma-
tenost. V tyto dny však dostáváme dotazy na veřejné dopisy 
této skupiny, které jsou šířeny dokonce i elektronickou poštou 
z obecních úřadů. Proto považujeme za nutné podat informaci 
o této skupině, kterou založil bývalý kněz naší arcidiecéze.  
ThDr. Antonín Dohnal přijal řeholní jméno Eliáš, prohlásil se 
za biskupa a skupinou, kterou založil, se nechal svévolně pro-
hlásit za patriarchu, čímž se dostal do církevních trestů. Sám 
pak vyhlásil exkomunikaci na papeže Jana Pavla II. a později 
i na papeže Benedikta XVI. a papeže Františka a také na vět-

Prohlášení Arcibiskupství olomouckého

šinu katolických biskupů světa. Část tohoto společenství žije 
na Ukrajině a část v Česku, protože někteří byli z Ukrajiny vy-
povězeni pro podporování proruských separatistů. Ve svých 
prohlášeních odvážně hájí některé významné lidské i evangelní 
hodnoty důležité jak pro církev, tak pro lidstvo. Zároveň je spo-
jují se svými zvláštními pohledy a nestydí se používat nedolo-
žená tvrzení, dohady a pomluvy. Tak se snaží i nyní zasáhnout 
do předvolebního boje u nás pomlouváním prezidentského 
kandidáta prof. Drahoše.
V Česku nejsou registrovanou náboženskou společností, i když 
se o to opakovaně snažili. V poslední době sami sebe označu-
jí za sektáře. Jejich mnohé postoje nelze považovat za shodné 
s katolickou církví, ani za lidsky vyzrálé a rozumné. Katolická 
církev se od jejich aktivit distancuje.

+Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Olomouc, 19. 1. 2018

Benedikce břevnovského arciopata
61. opat (2. arciopat) břevnovské-
ho kláštera Petr Prokop Siostrzo-
nek
Narodil se 9. srpna 1957 v Českém 
Těšíně, tam také chodil na základní 
školu a absolvoval gymnázium.
Neodmyslitelnou součástí těchto 
let bylo pravidelné ministrování 
v kostele Božského Srdce Páně; pro 
směřování Petra Siostrzonka k du-
chovnímu povolání zde bylo důle-
žité působení kněží Evžena Kalische 
a Josefa Kurowského.
V letech 1976–1983 Petr Siostrzo-

nek studoval teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakul-
tě v Litoměřicích. Během studií začala jeho cesta k benedik-
tinskému mnišství, samozřejmě tajně, neboť řeholní život byl 
v tehdejší ČSSR nelegální.
Pro toto rozhodnutí bylo důležitým impulzem setkání s P. Ale-
šem Gwuzdem (bývalým převorem na Břevnově). Petr Siostrzo-
nek se s A. Gwuzdem poprvé setkal o prázdninách po 1. ročníku 
fakulty r. 1977, v Domaslavicích, kde tehdy A. Gwuzd spravo-
val tamní farnost. Pod jeho vedením zahájil Petr Siostrzonek 
tajný novicát – duchovní formaci mnicha. V letech 1979–1981 
P. Siostrzonek absolvoval základní vojenskou službu u raketo-
metného oddílu v Plzni na Slovanech jako „miřič raketometu“.
Po skončení ZVS pokračoval jak ve studiu, tak i v „benediktin-
ské přípravce“ u P. Aleše, jejíž úvodní fázi zakončil 11. července 
1982 složením prvních („časných“) mnišských slibů. Roku 1983 
ukončil Petr Prokop Siostrzonek teologická studia. Na kněze byl 
vysvěcen v Olomouci 25. června téhož roku administrátorem 
olomoucké arcidiecéze biskupem Josefem Vranou.
3. července sloužil nyní již „pater Prokop“ primiční mši svatou 
v Českém Těšíně, v kostele Božského Srdce Páně.
Poté působil (přičiněním církevních tajemníků v rychlém sledu) 
jako kněz ve farnostech olomouckého arcibiskupství: Ostravě-

-Porubě, v Třinci a Valašském Meziříčí, poté byl přeložen do Olo-
mouce, ke Svatému Mořici. Po odmítnutí nabídky na spolupráci 
s StB ztratil P. Prokop státní souhlas s vykonáváním kněžské 
služby. Poté pracoval jako dělník v Tesle v Rožnově pod Radhoš-
těm (1987–1988). 26. července 1987 složil Petr Prokop Siostrzo-
nek před tynieckým opatem Augustynem věčné mnišské sliby 
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vázané na břevnovský klášter – jak už tomu bylo v noviciátu 
a při slibech časných, doba vyžadovala neobvyklá řešení.
V té době jsme s ním byli v Polsku i já a současný provinciál do-
minikánů P. Benedikt (Tomáš) Mohelník OP, ale netušili jsme to 
a nemohli jsme tedy být fyzicky přítomni při těchto slibech, mně 
to P. Prokop sdělil až později. V říjnu 1988 P. Prokop znovu získal 
státní souhlas a byl umístěn jako kaplan do Strážnice, ale už 
v létě 1989 se znovu stěhoval – tentokrát do Ratají u Kroměříže. 
Tam také P. Prokop, nyní už mnich se slavnými sliby, zahájil (rov-
něž tajný) noviciát dalšího kandidáta benediktinského života 
v ČSSR (viz podpis na konci článku ). To už se však blížil 17. lis-
topad a s ním i zásadní změny. Na konci prosince 1989 
jmenoval opat Anastáz Opasek, ještě stále z exilu, Prokopa 
Siostrzonka břevnovským převorem. U toho jsem osobně byl 
a bylo to také poprvé, co jsme na vlastní oči viděli otce opata 

Anastáze a mluvili s ním. Opat Anastáz byl tehdy hospitalizován 
ve Vídni, kde jsme ho navštívili a kromě mě a P. Prokopa tam byl 
zrovna na návštěvě také pan hrabě Richard Belcredi (*1926 
†2015) a o. opat jen tak v pyžamu na posteli, zcela neformálně, 
sdělil P. Prokopovi: „A ty budeš převorem!“ P. Prokop byl trochu 
zaskočen, ale o. opat mu řekl: „Kdo jiný? Znáš situaci v naší vlas-
ti nejlépe!“ A bylo to. P. Prokop coby nový břevnovský převor 
nemohl vést obnovu kláštera při dojíždění z Moravy; požádal 
proto představené olomoucké a pražské diecéze o přeložení 
do Prahy. Nejprve převzal faru ve Stodůlkách (od března 1990, 
kde už kromě mě a P. Prokopa byl s námi i Martin Brousil - t. č.  
administrátor v Roudnici nad Labem), pak už následovalo stěho-
vání do kláštera... Pokud chcete znát další informace, vidět 
spoustu fotek nejen z benedikce, která mu byla udělena z rukou 
kardinála Dominka Duky, arcibiskupa pražského 14. 1. 2018, po-

dívejte se na www.brevnov.cz, 
kde je také záznam z TV Noe. 
Jsem vděčný za všechno, co jsem 
s P. Prokopem mohl prožít (a vy-
dalo by to od roku 1985, co se 
známe ,na celou knihu), že mě na-
učil hledat Boha v každodenním 
životě, a že mi vždy byl přítelem 
a starším bratrem. Kéž mu Bůh 
žehná v jeho nelehké službě a kéž 
vždy v jeho životě platí heslo, kte-
ré má na opatském erbu: Více po-

máhat než vládnout, což je heslo, kterým bych se chtěl celý ži-
vot řídit i já.

Evžen Hlavica
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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. 

INFORMACE Mariánské informace

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Vladimír Grygařík *26. 7. 1963 †8. 12. 2017, Soudní 1221
Ludmila Svobodová *29. 8. 1921 †9. 12. 2017, Křižná 617
Antonín Halamíček *12. 6. 1945 †10. 12. 2017, Krhová, 
Hrádky 450
Zdeněk Vinklárek *4. 7. 1936 †16. 12. 2017, Poličná 216
Pavel Kubeša *27. 8. 1971 †26. 12. 2017, Na Potůčkách 221/9
Antonín Mertens *13. 4. 1932 †25. 12. 2017, Dvořákova 2
Josef Buš *30. 11. 1938 †2. 1. 2018, Křižná 656
Jarmila Vašíčková *15. 2. 1930 †3. 1. 2018, Švabinského 661
Marta Halaštová *6. 7. 1941 †7. 1. 2018, Lhota u Choryně 47
Jaroslav Bechný *4. 1. 1953 †10. 1. 2018, Hrachovec 94 

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Miloslav Michael Pišťáček
Stella Marie Vašíčková

David Štěpán Juřena
Malvína Danko

• Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů je 
letos plánován na sobotu 12. května 2018 opět v Nitře na Slo-
vensku. Na společnou cestu autobusem přijímám přihlášky.
• Pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku je plánována na so-
botu 9. 6. 2018 a do Medžugorje ve dnech 16. 9. - 22. 9. 2018.
• Slogan na postjubilejní rok Fatimy: „Přestaň si stěžovat a začni 
Bohu děkovat.“

Václav Chládek

Aktuální informace naleznete také na farních 
webových stránkách: farnost-valmez.cz

ZÁPIS MŠÍ NA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN bude ve středu 31. led-
na po ranní mši svaté.
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE) - pátek 
2. února. Mše svaté ve farním kostele ve Valašském Meziříčí 
budou v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin, v Lešné v 16.00 hodin. 
Na počátku každé mše svaté proběhne žehnání svící neboli 
hromniček.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 2. února. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 3. února. Ve farním kostele ve Va-
lašském Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin a od 7.15 
do 8.00 hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krás-
ně. V Lešné bude růžencová pobožnost v 8.00 hodin. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO -  pátek 9. února v 17.30 
hodin. 
POPELEČNÍ STŘEDA – 14. února. Mše svaté s udílením popel-
ce budou ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin., 
v Lešné v 16.00 hodin.
KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době – ve Valašském Meziříčí - pátek a  
neděle v 16.45 hodin před večerní mší svatou, v Lešné v pátek 
v 16.00 hodin.  
MŠE SVATÁ ZA ZŠ SALVÁTOR – pátek 16. února v 17.30 hodin.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE -  pondělí 5. a 19. února 
po večerní mši svaté.
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY – úterý 30. ledna v 17.30 hodin 
v modlitebně Apoštolské církve, úterý 6. února v 17.30 hodin 
v modlitebně Adventistů.

Popeleční středa – 14. února
Slavnost sv. Josefa – pondělí 19. března
Děkanátní setkání mladých – sobota 24. března (před Květnou 
nedělí)
Květná neděle – 25. března
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 1. dubna
Slavnost Zvěstování Páně se překládá až na pondělí 9. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 10. května
Slavnost Seslání Ducha svatého – neděle 20. května
Noc kostelů – pátek 25. května 
Slavnost Nejsvětější Trojice – 1. sv. přijímání ve Valašském Me-
ziříčí - neděle 27. května (příprava začne ve čtvrtek 8. března)
Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – s eucharistickým proce-
sím na náměstí – neděle 3. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek 8. června
Slavnost 1. sv. přijímání v Lešné – neděle 10. června (příprava 
začne v úterý 20. března)
Pouť děkanátu Val. Meziříčí za obnovu rodin a duchovní povo-
lání - Olomouc – sobota 15. září
Biřmování v Lešné – sobota 22. září

Seznam pohyblivých svátků
a důležitých událostí v roce 2018

ve farnosti Valašské Meziříčí a Lešná

Lešná
Přemysl Holáň
Gabriela Kateřina Pavlíková

Victor Lukáš Vrána
Vincent David Vrána

Lešná
Josef Knápek *19. 12. 1946 †23. 12. 2017, Vysoká 51
Marie Macháčková *11. 4. 1936 †30. 12. 2017, Šafaříkova 181

Poděkování o. Pavlovi
prosila bych zveřejnit do Života farností poděkování Otci Pavlovi 
za kalendář:
Otče Pavle, celý loňský rok mě provázely vaše fotografie z ka-
lendáře. Překrásné. Tak jsem se velmi těšila na kalendář pro 
letošní rok. Nezklamal. Opět mne budou měsíc co měsíc pro-
vázet fotografie, doplněné popiskami a průvodním slovem, vel-
mi působivé. Obdarovala jsem i své příbuzné, také se líbí. Moc 
Vám děkuji a přeji hodně krásných příležitostí k fotografování, 
abychom se zase mohli těšit na nový kalendář.

Myra Vlčková
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Lešná - kostel svatého Michaela - poslední Roráty pro děti 19. prosince 2017

Děkujeme paní Foltýnové za to, že nám už tolikrát pro farní kostel ve Valašském Meziříčí věno-
vala krásné vánoční hvězdy!
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