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Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho všechny národy,

Žalm 117 (foto o. Pavel)

neboť mocně vládne nad námi jeho milosr-
denství a Hospodinova věrnost trvá navěky. 
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Milé sestry, milí bratři,

jak dobře víte, po odchodu otce arcibiskupa Jana 
Graubnera na svatovojtěšský stolec do Prahy jsem 
byl 4. 7. 2022 zvolen sborem poradců (konzultorů) 
administrátorem olomoucké arcidiecéze. Tuto roli 
jsem přijal s vědomím své lidské nedostatečnosti 
a také proto, že diecéze nemůže zůstat bez dočas-
ného správce.
Nyní před námi stojí společný úkol: modlitbou pro-
vázet proces jmenování nového olomouckého arci-
biskupa. Proto vás žádám, abyste v osobní modlitbě 
na tento úmysl pamatovali. Můžete použít modlit-
bu, jejíž text dostali k dispozici duchovní správci 
farností.

Těším se na společné prožívání liturgického roku 
a slavností, které poskytnou příležitost k osobnímu 
setkání.

Žehná 
† Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze
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Nový administrátor diecéze
je nám dobře známý biskup Josef Nuzík. Ve Valašském Mezi-
říčí před několika lety požehnal obnovený kříž na ulici Mostní 
a ve farnosti Lešná prožil s věřícími celé velikonoční triduum 
včetně neděle Vzkříšení. Tehdy byl ještě generálním vikářem. 
Krátce na to byl vysvěcen na biskupa. Otec Josef Nuzík pochází 
z početné rodiny. Má deset sourozenců. Proto je mu naše far-
nost se svými početnými rodinami blízká. Věřím, že mu bude-
me svými modlitbami pomáhat v jeho poslání administrátora 
diecéze. Zároveň prosím všechny farníky, aby se modlili modlit-
bu na straně 2 za výběr nového arcibiskupa pro naši arcidiecézi.

Prožil jsem hezké prázdniny, odpočinul jsem si, mám chuť 
do práce. Velkou radost mám z toho, jak mladí lidé v naší far-
nosti prožili čas prázdnin. Když spočítám, kolik mladých bylo 
na festivalu mládeže v Medžugorii, na Celostátním setkání mlá-
deže v Hradci Králové, na táboře Postcresima i na skautských tá-
borech sedmého oddílu, jsem Pánu Bohu i všem organizátorům 
a vedoucím velmi vděčný. Prosím opět o modlitbu za mládež. 
Ve Valašském Meziříčí bude biřmování 17. září. V Lešné budou 
rozdány přihlášky s nadějí, že by v tomto školním roce konečně 
začala další příprava na biřmování.

Díky za prázdniny

Nestýskejme si jeden na druhého
V evangeliu podle svatého Lukáše jsou dvě situace na první po-
hled velmi podobné. Za Ježíšem přichází člověk, který ho pro-
sí: „Domluv mému bratru, aby se se mnou rozdělil o dědictví.“ 
K našemu překvapení Ježíš se za tohoto bratra nepostavil. Na-
opak, domlouvá mu, aby nespoléhal na bohatství, které nám 
nedokáže zajistit a prodloužit náš život. Podobná situace nastá-
vá, když Ježíš přijde do domu sourozenců Marty, Marie a Laza-
ra. Marta má plno práce s obsluhou, Marie sedí u Ježíšových 
nohou a naslouchá jeho učení. Marta to nevydrží a stěžuje si 
na svou sestru: „Pane, nevidíš, že mě má sestra nechává obslu-
hovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Ježíš se opět 
nenechá vtáhnout do tohoto sporu jako soudce. Místo toho na-
pomíná Martu a chválí Marii, že si vybrala nejlepší úděl, který 
jí nikdo nevezme.
V obou případech těchto sourozeneckých dvojic nejde o to, že 
by Ježíš nebyl pro spravedlivé rozdělení dědictví nebo že by měl 
výhrady k pohostinnosti. Nechce však mezi nás vstupovat jako 
rozhodčí a soudce, ale chce být ten, který nás přišel sjednotit 
a smířit. Jedna věc je naprosto jistá: Bůh je vždycky na tvé stra-
ně. Má tě rád, rozumí ti a chce ti pomáhat. Nechce však připus-
tit, aby byl poštván proti někomu jinému. Musíš si totiž uvědo-
mit, že On je i na straně toho, kdo ti vadí. Má ho rád, rozumí mu 
a chce mu pomáhat. Ježíš přišel na tento svět, aby rozdělené 
Boží děti mezi sebou usmířil a vedl je k jednotě. On na svém 
kříži smířil obě strany (židy i pohany) a na svém těle učinil ko-
nec onomu nepřátelství. (Ef 2,16) Proto je zbytečná snaha získat 
Boha na svou stranu proti někomu.
Když jsem takto uvažoval o zmíněných dvou úryvcích z evange-
lia, uvědomil jsem si, jak je aktuální výzva apoštola Pavla: „Bra-
tři a sestry, nestýskejme si jeden na druhého.“ Osobně jsem byl 
velmi překvapen, jak často nejsem spokojený s tím, jak jednají 
někteří lidé. Je všeobecně známo, že se v dnešním světě hodně 
kritizuje, posuzuje a odsuzuje. V případě nás věřících to může 

být o to horší, že si na své blízké stěžujeme samotnému Bohu 
a možná bychom byli velmi rádi, kdyby našim blízkým domluvil, 
případně je jinak důrazně napomenul. Tímto bychom však dali 
najevo, že nechápeme Ježíšovo poslání, který přišel, aby vy-
koupil a zachránil všechny lidi, aby vzal na sebe všechny hříchy, 
křivdy a nespravedlnosti všech lidí. Proto se za nás přimlouval, 
a dokonce omlouval i ty, kteří ho přibili na kříž: „Otče, odpusť 
jim, neboť nevědí, co činí.“ Velmi by nám prospělo, kdybychom 
si často připomínali již zmíněná slova sv. Pavla a před Bohem 
se druhých zastávali a přimlouvali se za ně, podobně jako Abra-
hám se přimlouval za obyvatele Sodomy a Gomory.

„Pane, řekni mému bratrovi, domluv mojí sestře.“ Tato slova se 
věřícím mohou v modlitbách často opakovat. Už jsme si vysvět-
lili, že tudy cesta nevede. Hledal jsem tedy v Bibli alternativu 
a našel jsem: „Pane, řekni mé duši, já jsem tvá spása! (Ž 35,3). 
Jinými slovy: Pane, ať skrze tvé slovo zakusím v srdci tvoji blíz-
kost a lásku. Skrze tvé slovo může v mé duši působit Duch svatý. 
Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem, Duch svatý může být 
poutem lásky mezi námi. Opakujme často tuto prosbu, aby-
chom měli účast na poslání Ježíšovy církve, která je zárodkem 
budoucí jednoty celého lidstva a viditelným znamením Božího 
milosrdenství ke každému člověku.

Svatá Terezka a milosrdná Boží láska
Jak už jsem napsal 
v jednom z předcho-
zích čísel Života far-
ností, čekají nás v nej-
bližší době významná 
výročí v souvislosti 
s životem a posláním 
sv. Terezie z Lisieux, 
která znovu uvádím:
30. září tohoto 
roku uplyne 125 let 
od úmrtí sv. Terezie,
19. října to bude 25 let 
od chvíle, kdy byla 
Terezie prohlášena 
za učitelku církve,
2. ledna 2023 budeme 
slavit 160. výročí její-
ho narození,
29. dubna 2023 uplyne 100 let od blahořečení a 17. května roku 
2025 sto let od svatořečení.
Všechna tato výročí nám mohou pomoci znovu objevit Terezii-
no charisma. Tím spíš, že ji papež Pius XI. při svatořečení nazval 
největší světicí moderní doby.
Když jsem byl požádán na konci prázdnin o vytvoření duchovní-
ho rozměru pro tento školní rok na ZŠ Salvátor, napadlo mě, že 
bychom se mohli věnovat odkazu a příkladů světců, které papež 
František uvádí v apoštolské exhortaci určené především mlá-
deži Christus vivit (Kristus žije!) Mezi nimi má své místo také sv. 
Terezka. A tak mě napadlo, že po zasvěcení se naší školy Panně 
Marii a sv. Josefovi by bylo dobré prožít veliký objev sv. Terezky: 
zasvěcení se milosrdné Boží lásce. Na toto zasvěcení se budeme 
připravovat deset měsíců školního roku a provedeme ho na po-
čátku nového školního roku, kdy, jak věříme, bude naše škola 
přestěhována do nových prostor. Odtud byl už jen malý kousek 
k myšlence, že by tuto postupnou přípravu mohly prožít naše 
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V našem kostele to žije
Dokonce i červotoči ve dřevě bočních oltářů. Nedávno proběhl 
odborný průzkum. Částečně je zasažena kazatelna, boční oltáře 
Sv. Josefa a Sv. Jana Nepomuckého a spodní část oltáře v kapli 
Panny Marie Lurdské. Bohu díky, hlavní oltář je nezasažen, stej-
ně tak kůr a oratoř Žerotínů. Pokud se chceme zbavit tohoto 
nebezpečí, je třeba, aby v nejbližší době proběhlo chemické 
ošetření napadených částí. Odhadovaná cena je sto padesát ti-
síc korun. Smlouva musí být schválena olomouckým arcibiskup-
stvím. Předem děkuji všem, kdo na tento účel přispějí finančně. 
Práci provede Klára Bůzková z Kosové Hory. Paní Bůzkovou po-
prosíme, aby nám zkontrolovala dřevěné části také v kostele sv. 
Archanděla Michaela v Lešné. Včas uvedeme, v jakém stavu se 
tento kostel nachází.

o. Pavel

Prázdninové putování
Konečně Šumava
Přiznám se, že jsem se dlouho tomuto pohoří vyhýbal. Jednak je 
trochu od ruky, jednak jsem měl představu o tom, že co najdu 
v těchto horách, najdu i v našich Beskydech anebo v Jeseníkách, 
byť je Šumava vyšší a rozlehlejší. Navíc mi připadaly jiné hory 
daleko atraktivnější pro focení. Nakonec však i na Šumavu do-
šlo. Vzhledem k tomu, že v posledních letech střídám o prázd-
ninách severní a jižní Čechy, řekl jsem si, že bych mohl spojit 
v jednom pobytu Šumavu i okolí Českých Budějovic. A tak jsem 
prožil předposlední týden v červenci v hotelu Zadov v srdci Šu-
mavy. Opět jsem byl poučen, že není dobré mít předsudky. Už 
tím, jaký byl výhled z tohoto hotelu, jsem byl velmi příjemně 
překvapen. Ještě večer na střeše hotelu jsem se mohl kochat 

farnosti a co nejvíce farníků. V Životě farností budou v každém 
čísle zveřejňovány postupně další důležité aspekty poslání sv. 
Terezie. Připomeneme si důležité etapy jejího života i originali-
tu jejího teologického myšlení. 
Inspiraci k tomuto kroku jsem získal skrze knížku Třicet tři dnů 
s milosrdnou láskou od Michaela E. Gaitleyho MIC, kterou jsem 
si koupil na konci prázdnin v Krakově v poutním místě Božího 
milosrdenství. Krátce poté, kdy uplynulo 20 let od okamžiku, 
kdy papež sv. Jan Pavel II. zasvětil celý svět Božímu milosrden-
ství. Bylo to 17. srpna roku 2002, kdy při poslední papežské ná-
vštěvě v Polsku posvětil novou baziliku Božího milosrdenství. 
Děkuji všem, kdo se jakkoliv skrze modlitbu, duchovní četbu, 
zapojí do této iniciativy. Myslím si, že je pro současný svět i pro 
každého z nás tím nepotřebnějším. Sv. Jan Pavel II. řekl: „Svět 
nenajde pokoj a člověk štěstí, pokud se s důvěrou nenavrátí Bo-
žímu milosrdenství.
Osnova přípravy na zasvěcení se Boží lásce je uvedena na str.15.

výhledy a nemusel jsem spěchat z nějaké rozhledny, abych při-
jel včas.
Krajina stvořená pro modlitbu
Největším zážitkem pro mne byly oblasti, ve kterých jsem ně-
kolik hodin nikoho nepotkal. V takovém prostředí se nejraději 
modlím růženec. Vím, odkud kam vede cesta, a mohu se klidně 
modlit jeden desátek za druhým beze strachu, že někde špatně 
odbočím nebo že každou chvíli potkám skupinku turistů s volně 
pobíhajícími psy.
Objev Prachatic
Ještě jeden zážitek byl pro mne velice silný. Kromě přírody se 
nejraději modlím ve starých gotických kostelích. V takovém 
prostředí mohu ve sluchátkách poslouchat gregoriánský chorál 
anebo si číst spisy sv. Bernarda či knížku Následování Krista. Při-
znám se, že pro mě město Prachatice bylo známo pouze jako ro-
diště našeho rodáka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, pozděj-
šího biskupa v americké Filadelfii. Jinak jsem nikdy na žádnou 
zajímavou zmínku o tomto městě nenarazil, přestože poměrně 
dobře znám okolí Českých Budějovic. Jaké bylo moje překvape-
ní, když jsem Prachatice navštívil. Krásně opravený pozdně go-
tický kostel sv. Jakuba, navíc každodenně otevřený. Úžasné re-
nesanční náměstí, obklopené dvojitým věncem starých domů. 
A přestože byla neděle, vyskytovalo se ve městě poměrně málo 
turistů. Proto jsem toto město navštívil hned dvakrát. Pokud 
někdy budete pobývat v jižních Čechách, určitě se vypravte 
do rodiště sv. Jana Nepomuka Neumanna. Je dobré, abychom 
byli stále připraveni na nejedno překvapení v našem životě. Tak 
často žijeme s tím, že už všemu rozumíme a všechno důležité 
známe. Bůh je náš otec a má radost z toho, že stále objevujeme 
nové skutečnosti, které pro nás připravil.
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České Budějovice
Jsem moc rád, že toto krajské město nějakým způsobem patří 
k naší farnosti. Tolik farníků z Valašského Meziříčí se tady v po-
sledních letech zastavilo. Je to samozřejmě díky diecéznímu 
misijnímu semináři Redemptoris Mater, jehož rektorem je nám 
dobře známý Zdeněk Gibiec. V semináři se připravuje na kněž-
ství Standa Matyska. A tak mnozí v minulosti navštívili České 
Budějovice nejen při příležitosti slavnostních bohoslužeb, ale 
také při nejrůznějších brigádách. Zní to neuvěřitelně, ale někdo 
jede z Valašského Meziříčí proto, aby například dva dny stavěl 
plot kolem zahrady anebo prováděl v budově semináře malíř-
ské a zednické práce. V tomto semináři jsem letos skoro celý 
týden byl úplně sám. Seminaristé pobývali ve svých domovech 
a o. Zdeněk Gibiec se vypravil s kněžími římské diecéze na dvou-
týdenní pobyt do Svaté země. Mohl jsem tedy prožívat chvíle 
ztišení ve svatyni Božího slova (Ješiva) nebo v kapli s pohledem 
na vzkříšeného Krista. Večer pak to byla modlitba na právě do-
končené zahradě, které dominuje krásná socha Panny Marie.

Kostel Obětování Panny Marie
Také v Českých Budějovicích do-
šlo na gotiku. Poměrně krátkou 
dobu je zpřístupněn gotický kos-
tel Obětování Panny Marie, který 
je součástí bývalého kláštera do-
minikánů. Je tady možné navští-
vit křížovou chodbu a rajský dvůr. 
Protože jsem se narodil v den, kdy 
si církev připomíná událost oběto-
vání neboli zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě, jsem rád, že jsem 
mohl v tomto kostele prožít vzác-
né chvíle modlitby a ztišení. Po-
kud je mi známo, žádný jiný kostel 
pojmenovaný podle této události 
z dětství Panny Marie u nás není. 
Pokud budete někdy v Českých 

Budějovicích, určitě si nenechte ujít tuto nejstarší a nejvýznam-
nější historickou památku.

o. Pavel
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Slovo života na září 2022
 „Jsem nezávislý na všech, a přece jsem 

udělal ze sebe služebníka všech, abych 
tak získal tím větší počet lidí.“ (1 Kor 
9,19)

Slovo života na tento měsíc je převzato 
z Pavlova prvního listu křesťanům v Ko-
rintu. Pavel je v Efezu a těmito slovy se 

snaží dát řadu odpovědí na problémy, které vznikly v řecké ko-
munitě v Korintu, kosmopolitním městě a velkém obchodním 
centru, proslulém Afroditiným chrámem, ale také pověstnou 
zkažeností. 
Adresáti listu se díky apoštolovu kázání před několika lety obrá-
tili od pohanství ke křesťanské víře. Jeden ze sporů, který roz-
děloval komunitu, se týkal toho, zda mohou jíst maso obětova-
né modlám při pohanských obřadech. 
Pavel zdůrazňuje svobodu, kterou máme v Kristu, a předkládá 
rozsáhlou analýzu toho, jak se chovat tváří v tvář určitým roz-
hodnutím, a zvláště se zastavuje u pojmu svoboda.

„Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služební-
ka všech, abych tak získal tím větší počet lidí.“

Protože křesťané vědí, že „modly ani bohové tohoto světa nic 
nejsou a že jest jen jeden Bůh“ (srov. 1 Kor 8,4), je nepodstatné, 
zda se jí maso obětované modlám či nikoli. Problém však nastá-
vá, když se křesťan ocitne v přítomnosti těch, kdo toto vědomí, 

toto poznání víry ještě nemají, a svým postojem tak může po-
horšovat slabé svědomí.
Když je v sázce poznání a láska, pro Pavla není pochyb – učedník 
si musí zvolit lásku i tím, že se zřekne vlastní svobody, stejně 
jako to udělal Kristus, který se z lásky svobodně stal služební-
kem.
Pozornost vůči slabým bratřím, vůči těm, kteří mají křehké svě-
domí a malé poznání, je zásadní. Cílem je „získat“ v tom smyslu, 
aby se dobrý a krásný život evangelia dostal k co největšímu 
počtu lidí.

„Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služební-
ka všech, abych tak získal tím větší počet lidí.“

Jak píše Chiara Lubichová: „Jsme-li začleněni do Krista, jsme-
-li Jím, pak být rozděleni, mít protichůdné myšlenky, znamená 
rozdělovat Krista. (…) V případě, že (…) mezi prvními křesťany 
hrozilo nebezpečí porušení svornosti, bylo jim doporučeno, aby 
se vzdali vlastních myšlenek, jen aby byla zachována láska. (…) 
Tak je tomu i dnes. I když jsme někdy přesvědčeni, že určitý způ-
sob myšlení je ten nejlepší, Pán nám v zájmu zachování lásky 
ke všem napovídá, že je někdy lepší ze svých představ ustoupit, 
že je lepší něco méně dokonalého ve shodě s druhými než do-
konalejšího v neshodě. 
A toto ‚spíše se ohnout, než něco zlomit‘ je jednou z vlastností, 
možná bolestných, ale také nejúčinnějších a požehnaných Bo-
hem, která udržuje jednotu podle ryzího Kristova učení. Proto 
umí člověk hodnotu jednoty ocenit.“1 
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1 Ch. Lubichová, L’arte di amare (Umění milovat), Città Nuova, Roma 2005, str. 
120-121.
2 F. X. Nguyen Van Thuan, Svědkové naděje, Paulínky 2003, str. 75-76. Narodil 
se v roce 1928 v katolické rodině, zemřel v Římě v roce 2002. 15. srpna 1975, 
krátce poté, co byl papežem Pavlem VI. jmenován arcibiskupem koadjukto-
rem (pomocným biskupem s právem nástupnictví) v Saigonu, byl zatčen viet-
namskými orgány. Začala tak jeho pohnutá cesta trvající třináct let mezi do-
mácím vězením a izolačními celami, vězeňskými tábory a týráním všeho druhu, 
přičemž mu neustále zářila neochvějná naděje.

„Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služební-
ka všech, abych tak získal tím větší počet lidí.“

Zkušenost vietnamského kardinála F. X. Nguyen Van Thua-
na, který strávil třináct let ve vězení, z toho devět v naprosté 
izolaci, svědčí o tom, že pokud je láska opravdová a nezištná, 
vyvolává lásku jako odpověď. Během věznění byl svěřen pěti 
strážcům, ale velitelé rozhodli, že budou každých čtrnáct dní 
vystřídáni jinou skupinou, protože bývali biskupem „nakaženi“. 
Nakonec se rozhodli nechat stále ty stejné, jinak by biskup „na-
kazil“ všechny policisty ve vězení. On sám vypráví: „Zpočátku se 
mnou strážci nemluvili, odpovídali pouze ano a ne. (…) Jednou 
v noci mne napadla myšlenka: ,Františku, jsi velmi bohatý, máš 
Kristovu lásku ve svém srdci, miluj tak, jako Ježíš miluje tebe.‘ 
Příštího dne jsem je začal ještě více mít rád, více milovat Ježíše 
v nich – úsměvem, tím, že jsem s nimi prohodil pár laskavých 
slov. (…) Krok za krokem jsme se stávali přáteli.“2 Ve vězení si 
za pomoci svých věznitelů vyrobil náprsní kříž, který nosil až 
do své smrti jako symbol přátelství, které se mezi nimi zrodilo: 
kousky dřeva a železný řetízek.

Letizia Magri

Děkujeme faráři Petrovi Dujkovi a farníkům farnosti Prostřední 
Bečva. U kostela svaté Zdislavy proběhla část programu kempu 
Postcresima. Jsme rádi, že můžeme kostel i areál včetně zázemí 
využít k akcím pro mládež.

o. Pavel

Kostel sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě (foto o.Pavel)

Již tradičně na začátku září v sobotu 10. 9. se na tréninkovém 
hřišti „Na Plančáku“ na Prostřední Bečvě pořádal Ministrantský 
fotbalový turnaj o pohár sv. Zdislavy. V názvu sice stojí mini-
strantský a to z počátku určitě byl, ale v posledních letech se 
rozrostl o všechny farníky nejen našeho děkanátu. Za mnohé 
zmíním pracovnice z Charity nebo rodinný Hurfa team. Nebo 
např. profesionály z Dolní Bečvy hrající za muže v krajské soutě-

Ministranský fotbalový turnaj

ži. Letos to byl už 14. ročník s rekordními 18 týmy a samozřejmě 
jako v minulých letech nesměl chybět tým z ValMezu. Dokonce 
ne jeden, ale hned dva týmy složené z nadšených a vysoce mo-
tivovaných kluků, pro které nebylo žádnou překážkou, že jsou 
na turnaji jednoznačně nejmladšími účastníky. Dík patří Joelovi 
Haikerovi, Markovi Chudému, Danovi a Matoušovi Juránkovi, 
Tadeášovi Lvovi a Dominikovi Peroutkovi z týmu A a Vaškovi Ba-
ričiákovi, Eliášovi Dřímalovi, Tobiáši Hovorkovi, Dominiku Lvovi, 
Matěji Marušákovi a Štěpánovi Petrovickému z týmu B.
Bojovali jako lvi a úplně každý si odvezl nějaký ten šrám, ale vše 
v přátelském duchu a s velkou podporou zázemí v podobě bo-
hatého občerstvení a mnoha všímavých žen ochotných pomoci 
s řešením každé bolístky. Dík patří v neposlední řadě také sv. 
Petrovi, který nám zařídil výborné počasí navzdory předpovědi 
celého dne v dešti. Pršelo nám pouze posledních 5 minut.
Díky, kluci, za vaši bojovnost a každý šťastný úsměv, který mi 
pomohl se oprostit od každodenních starostí a na ten den se 
vrátit do dětství.
Už teď se zase těším na příští ročník.

Pavel Juránek

Poděkování
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Vážení farníci, milé sestry a bratři.
Blíží se podzimní komunální volby a já si vás dovoluji, jako lídr 
KDU-ČSL, oslovit.
Jmenuji se Alena Carbolová, za svobodna Hromádková. Pochá-
zím z ekumenické rodiny, dědeček z tatínkovy strany byl evan-
gelický farář, naopak teta maminky byla řádová sestra sv. Kar-
la Boromejského. Maminku Marii, vynikající zubní laborantku 
a tatínka Pavla Hromádku, stavitele přehrad, středoškolského 
učitele i zástupce starosty za Ing. Linharta Coufala mnozí z vás 
pamatujete. Rodinná pouta byla u nás vždy silná, smísil se 
u mne výtvarný talent obou rodičů, technika i pedagogický um 
tatínka, v jehož šlépějích pokračuji i dnes, kdy jsem po odchodu 
paní místostarostky Zdislavy Odstrčilové přijala výzvu stát se 
jako nestraník lídrem kandidátky.

Velkou část života jsem neměla dost víry ve své znalosti a zku-
šenosti a nenechala se přesvědčit k práci pro společnost a měs-
to. Poté, co jsem byla před čtyřmi lety podpořena rodinou, byla 
jsem ve volbách zvolena a působím tak nejen jako středoškol-
ská učitelka na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, částečně 
také stále ve své projekční kanceláři (mou práci můžete vidět 
na www.archvrazelova.cz a před volbami i na některých voleb-
ních banerech), ale i na místě neuvolněné radní a pověřené za-
stupitelky pro územní plán.

Myslím, že se nám v posledních čtyřech letech podařilo zabránit 
nesystematickému zadávání zakázek. Jako příklad bych uvedla 
soutěž pod hlavičkou České komory architektů, která pomohla 
vyřešit velký městský brownfield – území Křižanovy pily, a my 

Pro město na 100% dnes víme, jak bude území v budoucnosti vypadat.
Podobným způsobem bych se ráda zasadila o to, aby další měst-
ské plochy byly řešeny systematicky, odpovědně a udržitelně.

Je třeba přiznat, že se nepodařilo to, s čím jsem do politiky 
vstupovala – a to výstavba bytů. Před čtyřmi lety slibované 
dokončení rekonstrukce koupaliště je hotovo, ale nestojí ani 
jeden nový bytový dům. V současné koalici se pro tento záměr 
nenašla shoda a KDU-ČSL neměla takovou pozici, aby výstavbu 
sama prosadila.
Pokud budou kandidáti KDU-ČSL ve volbách zvoleni, mohu slí-
bit, že se budeme snažit především o podporu bytové politiky. 
Byty, byty, byty - formou družstevního, startovacího či dalšího 
a zároveň tak potřebného seniorského bydlení.

Chceme nadále podporovat sport, ukončit nesmyslně nastave-
ný projekt sportovní haly a obnovit jednání o nové, soběstačné 
hale v areálu Kasáren – blízko městských sportovišť. Chceme 
podporovat kulturu, ale zároveň se v této nelehké době zamě-
řit na energetiku města, jeho finance, dopravu, zeleň a životní 
prostředí a nezapomínat na místní části!

Na kandidátce máme 25 osobností, jak straníků, tak těch bez 
politické příslušnosti, převážně křesťanů, ale i nevěřících s mo-
rálním kreditem! Jsou zde zastoupeni živnostníci, učitelé, jedna-
telé významných společností, pracovníci v sociálních službách 
i zdravotnictví, ženy na mateřské dovolené i důchodci.
Pokud vám kandidátní listina KDU-ČSL bude sympatická, nejlé-
pe ji podpoříte svým hlasem celé straně.
Děkujeme.

Alena Carbolová
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V tomto stanu bydleli osvícení skauti 
neboli roveři.

Chlapecký skautský tábor 2022 – Horná Súča (foto o. Pavel)
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Dívčí skautský tábor 2022 – Selec (foto o. Pavel)
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zŠ salvátor
ZŠ Salvátor na začátku nového školního roku 2022/2023
Před námi je nový školní rok!
Holá a zoraná pole, na stromech dozrávající ovoce, ranní mlhy 
a chlad dávají jasný signál, že léto končí a doba prázdnin a do-
volených, na které se všichni během roku těšíme, je nenávratně 
pryč. První týden nás zprvu trochu překvapil svou rozpolceností, 
protože jeho první půlka byla ještě prázdninová, zatímco druhá 
už školní. A tak jsme až ve čtvrtek 1. září zahájili letošní školní 
rok slavnostní mší svatou ve farním kostele, při níž jsme společ-
ně s otcem Pavlem vše, co nás v něm čeká, vložili do milosrd-
ných Božích rukou. 
Co nás tedy v novém školním roce čeká? Základní kostru jeho 
průběhu celkem známe, protože během prázdnin sestavujeme 
roční plán na další školní rok. Nicméně nikdo z nás nevidí do bu-
doucnosti, takže co nás přesně čeká a co budeme prožívat, ne-
víme, to je v Božích rukou, na něž spoléháme. Záleží ale na tom, 
s jakým cílem nebo předsevzetím do něj vstoupíme a co by nás 
motivovalo k lepšímu výkonu!
Napadlo mě, že bychom si v tomto školním roce mohli vzít pří-
klad ze včel. I když se na první pohled může zdát, že včely se 
školou nemají nic společného, opak může být pravdou:
1. „Je pilný jako včelka“ – říkají lidé o pracovitém člověku. To je 
tedy výzva! Kdo někdy sledoval včely, jak neúnavně létají z kvě-
tu na květ a nosí do úlu pyl a nektar, rychle pochopí toto rčení. 
Pro nás to znamená, že se v tomto školním roce můžeme více 
snažit pilně a neúnavně plnit své školní povinnosti.
2. Činnost včel je překvapivě podobná s výukou! Každý den to-
tiž včelky vylétají z úlu a podnikají „dobrodružnou“ výpravu, při 
které hledají ten správný květ, který je plný sladkého nektaru. 
Ten sbírají a nosí ho do úlu, kde jej nejprve zpracují a přetvoří 

v med, který ukládají do buněk v plástu. Vytvářejí si tak zásoby, 
které jim pomáhají přežít zimu, pro ně těžké období. Když se 
ve škole učíme, také můžeme říci, že při tom podnikáme dob-
rodružnou výpravu. Vyhledáváme ty správné informace, které 
pak svými smysly nabíráme a „odnášíme“ si je. Takto přinesené 
informace musíme nejprve zpracovat tak, abychom je pocho-
pili a aby byly zapamatovatelné. No a pak je teprve můžeme 
uložit do buněk v paměti. Tím si vytváříme „zásoby“, které nám 
pomáhají v době, kdy přijdou nějaké zkoušky, kdy přijde těžké 
období.
3. Možná si mnozí myslíte, že včelka ihned po vylíhnutí vyletí 
z úlu a začne nosit nektar. Ale není tomu tak. Nově vylíhnutá 
včelka je nejprve nějakou dobu jen v úlu a tam pomáhá ostat-
ním včelám. Až je trochu starší, pak teprve vyletí z úlu a létá 
z květu na květ. Podobně to máme i my, lidé. Když se dítě na-
rodí, je také nejprve jen doma v rodině. A když je trochu starší 
a má šest let, pak teprve začne chodit do školy, kde společně 
s ostatními dětmi podniká dobrodružné výpravy a hledá ty 
správné informace.
Na konci první společné (školní) mše svaté jsme tak mohli slav-
nostně přivítat naše nejmenší, naše prvňáčky, se kterými bude-
me poprvé podnikat dobrodružné výpravy za poznáním. Velkou 
pomocí a oporou jim určitě budou jejich patroni – šesťáci, kteří 
je také v kostele přivítali, předali jim drobné dárky a po mši je 
doprovodili do školy. 
Všem žákům i učitelům přeji co nejvíce úspěšných výprav za po-
znáním, paměťové buňky plné správných, potřebných a využi-
telných informací. Našim nejmenším dobré a obětavé kamarády 
a ať se jim ve škole líbí, deváťákům správný výběr střední školy 
a úspěšné přijímačky. Ať nás během školního roku naplňují dary 
Ducha svatého a provází Boží požehnání.

Hynek Mikušek, ředitel školy
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Patronát
Pokud patronát hezky funguje, může mezi mladšími a staršími 
spolužáky vzniknout trvalé kamarádství. A o to se ve škole sna-
žíme. Starší žáci se zpočátku starají o mladší, postupně, jak malí 
vyzrávají, více spolupracují. Tak každá třída je začleněna ve vzá-
jemných aktivitách: prvňáčci jsou se šesťáky, sedmáci mají dru-
háčky, osmáci patří k třeťákům, deváťáci ke čtvrťákům. Řeknete 
si, že páťáci nikoho nemají? Mají! Již v průběhu školního roku 
začínají spolupracovat s dětmi v Rybičkách, které k nám na jaře 
přijdou k zápisu, a to se z páťáků stanou oficiální patroni. Sa-

První dny prvňáčků
Po slavnostním zahájení školního roku bývá ve škole minimálně 
jeden všední den na práce ve třídách, kdy děti přivítají případné 
nové spolužáky, seznamují se s pravidly stanovenými Školním 
řádem a sestavují pravidla třídy. Prvňáčci to mají nejtěžší: navíc 
se seznamují se všemi ostatními žáky školy a se všemi důležitý-
mi místnostmi, poznají, kde najdou pana ředitele, vědí, kde mají 
šatnu, jak se dostanou do jídelny... První dny pro ně bývají dlou-
hé, a tak vždy po 3. vyučovací hodině odcházejí do družiny, kde 
ještě se svou třídní paní učitelkou volí relaxační aktivity a hry, 
než pak jdou společně se šesťáky na oběd.

Magda Krupová

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ, O KTERÝCH JSME BYLI INFORMOVÁNI 
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

„Osobnost – člověk, na kterého rád/ráda vzpomínám“ – 
pořádala Matice svatohostýnská

První školní den 
Den, který se každoročně zapisuje do naší paměti. Je to nový 
začátek a další krok ve vzdělávání. Jsme vděčni Pánu, že jsme 
se po prázdninách mohli společně ve zdraví sejít. Plní zážitků 
a dojmů z prázdninových setkání se schází žáci se svými třídní-
mi učiteli a se spolužáky, aby nejen pokračovali v navázaných 
kamarádstvích, ale třeba vytvářeli nová a společně postupova-
li školním rokem za poznáním. Tradičně zahajujeme školní rok 
mší svatou, v jejím závěru pak pan ředitel vítá a představuje 
nové prvňáčky a jejich patrony z VI. třídy. Letos nastupuje 24 
prvňáčků a o ty se bude starat 26 šesťáků. (Do VI. třídy přibylo 
rovnou pět nových žáků! A VI. třída se tak stala nejpočetnější 
třídou na škole a bude se vyučovat v dolní třídě, kde po sed-
mi letech střídá současné osmáky.) Kromě nich nastoupili ještě 
po jednom žáci do II., III. a V. třídy.) V kázání o. Pavel připo-
mněl, abychom se ničeho NEBÁLI, protože ve všem – v dobrém 
i v tom méně radostném – bude Pán Ježíš vždy s námi. Pan ředi-
tel ve svém slovu přirovnal naše školní snažení k práci v úlu, a to 
nejen proto, že žákům se někdy říká – jste pilní jako včeličky… 
Po mši svaté jsme se všichni přesunuli nakrátko do školy. A další 
dny se uvidíme znovu a pak zase každý všední den…

mozřejmostí je příprava dárků (na konci V. třídy) pro budoucí 
prvňáčky. Mezi nejčastější společné školní aktivity v rámci pa-
tronátu patří: stolování (v prvních dnech školního roku) – viz 
foto, pouštění draků, vycházky do přírody, výroba adventních 
věnců, akce na Den dětí a další aktivity, jak se třídní učitelé do-
mluví. Lze ale i pozvat kamaráda na návštěvu domů, na rodinný 
výlet, na přespání apod. Podle možností.
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Mezinárodní výtvarná soutěž – „Nacházet nové přátele“
Sozialwerk der Ackermann Gemeinde pořádala pro žáky V. – VII. 
tříd církevních škol v Čechách a na Slovensku výtvarnou soutěž 
na téma: „Nacházet nové přátele“. Třídy, ze kterých jsou první 
tři výherci, obdrží finanční odměnu pro svou třídu v Eurech: 1. 
místo 500, 2. místo 300, třetí místo 200. Jaká je šance takovou 
výhru získat? Určitě je to těžké, konkurence je jistě velká. O to 
více se radujeme z úspěchu Radima Pospíšila, který se umístil 
na 2. místě a pro svou třídu získal zmíněných 300 Euro! Radimo-
vi gratulujeme a vážíme si takového ocenění!

Léčivé byliny
Také věříte v sílu léčivých rostlin? Je to pár let, co jsme ve škole 
začali organizovat sběr léčivek, který koordinuje paní učitelka 
Černochová ve spolupráci s firmou Rosa canina (Růže šípková). 
Naši žáci se do sběru léčivek zapojují, přestože je to náročná 
práce, při které se nedá vyvážit čas sběru s množstvím suše-
ných bylin. Pro všechny žáky, kteří se zapojili, připravila paní 
učitelka diplom a od společnosti Rosa canina jsme obdrželi lé-
čivé čaje podle toho, jak se komu při sběru dařilo. Společně se 
dětem podařilo „nasbírat“ částku 638 Kč, kterou přidáme k pe-
nězům na Adopci na dálku. Děkuji tímto moc všem sběračům! 
Jsou to šikulky!

Testování tělesné zdatnosti žáků III. třídy
Citace z médií: „Získat informace o tělesné zdatnosti žáků a po-
skytnout školám zpětnou vazbu i doporučení k pohybovým ak-
tivitám bude mít za cíl testování, které pro nadcházející školní 
rok připravila Česká školní inspekce. Podle ní jsou pohybové 
dovednosti dětí dlouhodobě špatné a ještě je zhoršila omeze-
ní při epidemii covidu-19 a distanční výuce. Poskytne srovnání 
s daty před 30 lety i s mezinárodními výzkumy. Výsledky plá-
nuje inspekce zveřejnit na začátku příštího roku. Testování se 
bude týkat asi 250 tisíc žáků, a to v třetích a sedmých ročnících 
základních škol, odpovídajících ročnících víceletých gymnázií 
a v druhých ročnících středních škol. Na základní škole se jedná 
o čtyři motorické testy: skok z místa, vytrvalostní člunkový běh, 
běh čtyřikrát deset metrů a sedy-lehy.“ Protože naši třeťáci za-
čínají letos plaveckým výcvikem, který potrvá až do konce lis-
topadu, nestihli by celé testování až po skončení výcviku. Proto 
testování zahájili již v první hodině TV. Jednu disciplínu, vytrva-
lostní člunkový běh, ještě budou absolvovat později. Uvidíme, 
v jaké jsou třeťáci kondici.

Magda Krupová

Knihovnická lekce pro žáky VI. třídy – Detektivka a horor 
v knihovně
Tentokrát si nešli žáci 6. ročníku do městské knihovny číst, ale šli 
se tam bát… Alespoň takto jim paní knihovnice uvedla další se-
tkání v knihovně. Stručně je seznámila se světoznámými autory 
detektivek, ale především jim ukázala, že existuje mnoho knih 
pro děti a mládež, které jsou napínavé, strašidelné, až dokonce 
hororové. Jednu detektivní záhadu dostali žáci za úkol rozluštit, 
což se jim zdařilo. Také si zkusili zahrát na spisovatele a jeden 
hororový příběh se snažili dokončit. A některá dokončení byla 
nakonec strašidelnější, než jak je vymyslel samotný autor.

Anežka Zgabajová

Pokud jste byli během léta na Svatém Hostýně, možná jste si 
všimli výstavky v bazilice. Jedná se o texty doprovázené obráz-
ky na téma „Osobnost – člověk, na kterého rád/ráda vzpomí-
nám“ – soutěže, kterou Matice vyhlásila. Naši žáci se tradičně 
zapojují, takže mezi vystavenými zcela jistě najdete práce na-
šich žáků, jak jsem je tam objevila já. Hned druhý školní den pak 
všichni, kteří se do soutěže zapojili, obdrželi krásné ceny, které 
nám do školy o prázdninách poslala paní PhDr. Zdeňka Jančí-
ková. Dětem jsme je předali a při té příležitosti vyfotografova-
li. Děkuji všem, kteří se zapojili, a také Matici svatohostýnské 
za pěkné ceny.
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Nová kolegyně v učitelském sboru
1. září nastoupila ve funkci asistentky pedagoga na naši školu 
paní Zuzana Coufalíková, která se několika slovy představí také 
vám, čtenářům Života farností: „Žiju v rodinném domku v malé 
vesnici společně s partnerem a našimi dvěma dětmi. Většinu 
volného času trávím s rodinou a sdílením našich společných zá-
jmů – příroda, cestování… V posledních letech se nejen profes-
ně zabývám pomocí a péčí o děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami i jakýmkoli jiným znevýhodněním.“ Přeji paní asis-
tentce za všechny kolegy, ať se s námi ve škole dobře cítí.

Zahájení plaveckého výcviku
V přípravném týdnu nás asi nejvíce zaskočila zpráva, že plavec-
ký výcvik pro III. a IV. třídu začne v tomto školním roce již 8. září! 
Naštěstí stačila jen mírná úprava v nově vytvořeném rozvrhu 
hodin a rychlá příprava všech náležitostí, což jsou především 
informace pro rodiče. Ohledně dopravy jsme byli nejprve nad-
šení, že využijeme MHD, které je v našem městě zdarma, na-
konec se ukázalo, že od 1. 9. pojede daná linka č. 10 opačným 
směrem a nové časy odjezdů neumožňují včasný nástup na vý-
cvik. Proto děti ráno budou chodit pěšky. Věřme, že v tomto 
období (do konce listopadu) nebude mnoho plískanic a lijáků… 
Ohledně rozvrhu – protože doba plavání zabírá dopolední výu-
ku, nebude po dobu 10 týdnů (plaveckých lekcí) běžná tělesná 
výchova. V době její výuky budou mít žáci ty předměty, o které 
přicházejí kvůli plavání.

Příprava na zasvěcení se milosrdné Boží lásce
(Duchovní rozměr pro školní rok 2022–23)
Září – seznámení s životem 
sv. Terezie z Lisieux
Říjen – Co je to důvěra (Adam 
a Eva, Abrahám)
Listopad – Cesta víry Panny 
Marie
Prosinec – Malá cesta (Milo-
srdenství Boží)
Leden – Malá cesta (Pozvání 
ke svatosti)
Únor – Obětování se milo-
srdné lásce Boží (Objev, teo-
logický základ)
Březen - Obětování se milo-
srdné lásce Boží (Úkon, mod-
litba sv. Terezie)
Duben – Zkušenost temnoty (Hřích, duchovní slepota, pokuše-
ní)
Květen – Zkušenost temnoty v životě sv. Terezie
Červen – Syntéza, zopakování, úkol na prázdniny

o. Pavel

Kéž nám Pán žehná v tomto školním roce, ať zažíváme hezké 
chvíle, a těžkosti ať s Jeho pomocí rychle překonáváme.

Magda Krupová

Soustředění sboru Cantio
Osmnáct členů pěveckého sboru pod taktovkou Petra Zavičáka 
strávilo druhý zářijový víkend v malém penzionu na Tesáku, kde 
jsme se věnovali nácviku nových skladeb, dobrému jídlu a utu-
žování kolektivu. Protože přes slibovaný déšť vůbec nepršelo, 
stihli jsme v krátkých pauzách hlasového klidu najít dokonce 
i pár hříbků, i když někteří našli „houby“. Plody naší intenziv-
ní (hudební) práce si můžete poslechnout např. při mši svaté 
za Charitu 25. 9. v 9.30 nebo v adventu.

Alžběta Dřímalová
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Zprávy z farní kavárny
Po prázdninové odmlce se opět od září začneme pravidelně se-
tkávat každých 14 dnů ve farní kavárně. První poprázdninová 
kavárna se uskuteční 18. 9. 2022, jak jste zvyklí po mši v 8.00 
a 9.30. Přijměte tímto pozvání našich „kavárníků“ na výbornou 
voňavou kávu a vynikající domácí zákusky. Během prázdnin 
jsme měli čas trochu popřemýšlet, čím by se naše-vaše kavárna 
dala ještě vylepšit. A nápad přišel. Kavárna slouží hlavně jako 
místo, kde se můžete po mši sdílet a diskutovat s vašimi přáte-
li, může to být místo k navazování nových kontaktů, začlenění 
do společenství pro nově příchozí do farnosti. Ale v nadcházejí-
cím školním roce bychom kavárnu chtěli pojmout i trochu edu-
kačně. Proto se vám postupně pokusíme představit nejrůzněj-
ší možné druhy přípravy kávy. Během roku také uskutečníme 
v průběhu kavárny přednášku o kávě, kde se dozvíte různé zají-
mavosti z kávového světa. Již na první kavárně 18. 9. se můžete 

těšit kromě naší standardní nabídky na první alternativní kávu 
– mokka konvička. 
A nakonec něco málo ze světa čísel. Díky vašim příspěvkům 
jsme už na konto Mary’s Meals odeslali téměř 55 000 Kč, při-
čemž 459 Kč pomůže nasytit jedno dítě po celý školní rok. To 
znamená, že už jsme tak pomohli téměř 119 dětem. Také jsme 
poslali 3 200 Kč na konto spolku Šance pro naše děti. 
Chtěli bychom Vás také povzbudit k pomoci v naší farní ka-
várně. Velmi si ceníme jakékoliv pomoci. Spousta z vás nám 
v neděli ráno nosí sladké buchty, koláčky, dezerty, a za to vám 
od srdce děkujeme. Kdybyste se chtěli zapojit také do chodu 
kavárny jako obsluha, případně příprava kávy, jste taktéž vítáni. 
Na stránkách farnosti naleznete formulář k zapisování ke služ-
bám, formuláře budou také k dispozici ve vytištěné formě pří-
mo v kavárně. A můžete také oslovit personál v kavárně. 
Těšíme se na setkání s Vámi u dalšího šálku kávy.

Petr Opletal

Jsem rád, že se mohu alespoň krátce podělit o dojmy ze skon-
čeného III. ročníku kempu Postcresima. Tento čas je završením 
celoroční práce s mladými, kdy se každý pátek můžou mladí po-
tkávat v rodinách kmotrů a společně se zamýšlet nad různými 
tématy např. desatero, kardinální ctnosti, sedm smrtelných hří-
chů apod. Letos jsme takto měli 10 skupinek, kde se v průměru 
scházelo 7 mladých, což je cca 70 mladých, kteří mají možnost se 
jednak připravovat na přijetí svátosti biřmování, ale mohou pak 
i nadále pokračovat ve svých skupinkách a většina, která začne 
takto přípravu na biřmování, pak pokračuje dále, což nás jako 
kmotry velice těší. Na závěr každého ročníku pak pořádáme již 
zmíněný kemp. Letos bylo páteční scházení ještě poznamenáno 
coronavirem, ale prázdniny už vyšly skvěle. První den jsme zaha-
jovali na Prostřední Bečvě u kostela sv. Zdislavy, kde jsme všichni 
měli možnost zakusit odpuštění ve svátosti smíření, která probí-
hala na louce vedle kostela. Nebylo to pro všechny určitě lehké 
a ne všichni toho využili, alespoň ne tento den. Bylo pak krás-

né vidět, když během dalších tří dnů, které probíhaly již na nám 
známém místě v Malenovicích, se mnohým podařilo tento boj 
vybojovat a vyhrát. Program každého dne je složen z modlitby 
ranních chval, v rámci kterých mohou mladí poslouchat svědec-
tví ze života kmotrů, kněží nebo případných hostů. Pak následuje 
čas her. Pokud je příznivé počasí, tak dva dny strávíme v přírodě, 
včetně obědu. Večeři pak máme již na hotelu. Součástí programu 
je také skrutace písma, což jinak znamená nejen číst bibli, ale spí-
še poslouchat, co Bůh skrze dané slovo chce člověku říci. Večer 
pak probíhají přednášky a katecheze a letos jsme zařadili i životo-
pis mladého svatého Carla Acutise. Podle odezvy mladých, byly 
přednášky a katecheze velmi silné. Oproti loňsku nám vyšel ranní 
výstup za vycházejícím sluncem na Ondřejník, kde jsme také sla-
vili Eucharistii. Ke konci kempu také patří velká hra s odhalením 
pokladu, který jak doufáme, si mladí nedají ukrást. Závěrečný 
den patřil slavení Eucharistie s biskupem Antonínem Baslerem 
a vyhodnocením her. Díky všem, kteří kemp připravovali, i těm, 
kteří se ho možná po určitých bojích zúčastnili, a těšíme se již 
na další ročník s vámi.

Hynek Vančura

III. Kemp Postcresima



17



18

Finančí příspěvky do nedělních sbírek je možné také zaslat 
na účet farnosti 1763697349/0800.

Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Daniela Čunková *24. 2. 1938 †29. 6. 2022, J. K. Tyla 418
Antonín Šedý *13. 3. 1935 †1. 7. 2022, Poličná 363
Jan Kamlar *5. 8. 1946 †11. 7. 2022, Podlesí 171
František Pobořil *13. 11. 1939 †19. 7. 2022, Krhová, Kulíšek 281
Jaroslava Pištěcká *3. 4. 1937 †15. 7. 2022, Masarykova 712
Josef Kozák *23. 7. 1953 †23. 7. 2022, Podlesí 426
Božena Denková *1. 1. 1945 †20. 7. 2022, Svěrákova 527
Ján Šándor *16. 4. 1980 †23. 7. 2022, Veřovice 117
Jarmila Vránová *6. 1. 1943 †9. 8. 2022, Poličná 421
Marie Matelová * 29. 1. 1943 †9. 8. 2022, Bynina 104

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Jakob Matyas Koňařík
Adéla Skalková
Klára Václavíková
David Škorňa
Jolana Marie Zvonková
Filip Polanský
Marie Martina Dančáková

Barbora Vančurová
Benjamin Tovaryš
Nina Marie Daňová
Tomáš Daňo
Dominik Tadeáš Dřímal
Sofie Václavíková

Lešná

Miroslav David
Kryštof Jan Martinát

Jiří Ondřej Buček

Lešná

Milada Hegarová †15. 6. 2022

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Tomáš Martinek  Eliška Žilinská
 Martin Žilinský  Karolína Tovaryšová
 Jan Kulíšek  Markéta Fojtíková
 Jiří Malušek  Radka Bosáková
 Petr Pištělka  Petra Lukášová
 Kristián Bogoľ  Jana Melichaříková
 Radek Capil  Klára Wrzecká
 Jakub Kylar  Marie Štefková
 Michal Malík  Veronika Luňáčková
 Josef Mužík  Anna Bučová
 Jakub Karas  Štěpánka Kořístková

Lešná

 Radomír Bayer  Pavlína Maňáková
 Matouš Trusina  Adéla Zetková
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První svaté přijímání v Lešné 26. června 2022 (foto Josef Knápek)

Poutní mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Hrachovci 15. srpna 2022 (foto Evžen Hlavica)



Ž i vo t  f ar n o s t í  č í s l o  7,  r o č n í k  X XIX
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, Tisk: Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí.

redakce: Mgr. P. Pavel Stefan, Evžen Hlavica, grafická úprava a realizace: Evžen Hlavica, Radek Zavičák, jazyková korektura: Mgr. Alžběta Dřímalová.
Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf@farnost-valmez.cz anebo osobně odevzdejte na faře.

Toto číslo vychází o 25. neděli v mezidobí, 18. září 2022. Uzávěrka příštího čísla je 13. října 2022.
http://farnost-valmez.cz/


