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občasník farnosti Loučka

SLOVO OTCE JANA
Milí farníci,
v tomto dušičkovém období bych se s Vámi rád podělil o některé dojmy,
očekávání a plány, které nás v nejbližším období čekají. Především to bude
Koncert pro kostel Dobrého Pastýře, který bude v našem farním kostele v sobotu
21. listopadu a výtěžek z tohoto koncertu bude věnován na opravu našich
varhan. Jsem moc rád, že poprvé záštitu nad tímto koncertem převzal otec
arcibiskup Jan Graubner. Už teď se můžete spolu se mnou těšit na zajímavé
hosty: vystoupí hudebník František Segrado, soubor Czech Ensemble Baroque,
Sbor sv. Huberta a naše Schola. Jaký by to byl koncert pro opravu varhan, kdyby
nezazněly i naše varhany. A ony opravdu zazní. Uslyšíte skladby v podání Jiřího
Foltýna z Branek, Petra Zavičáka z Val. Meziříčí a samozřejmě našeho varhaníka
pana Josefa Sehnala. Přijďte podpořit nejen náš kostel, ale i účinkující, kteří
budou hrát a zpívat ze srdce pro Vás.
S koncertem bude souviset i druhá naše záležitost a to je vydání knihy o
naší farnosti. Plánujeme ji uvést na světlo světa právě v den konání koncertu - na
výročí rozsáhlých oprav kostela, kdy si ji budete moci zakoupit a potěšit tím sebe i
své blízké. Pracovní verzi knihy jste mohli vidět v září. Cena knihy bude stabilní
(250 Kč) a jejím zakoupením také podpoříte náš kostel.
Věřím, že se připravované akce i s Vaší pomocí a modlitbami setkají
s úspěchem a požehnáním pro naši farnost. Těším se na Vás a žehnám Vám.
o. Jan
ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE OVEČEK
Milí čtenáři,
Vítáme vás u dalšího vydání Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře. V tomto čísle se
v prvé řadě dozvíte řadu aktuálních informací z naší farnosti – oprava varhan,
koncert pro náš kostel, informace k účtu.
Ohlédneme se o několik měsíců zpět k prázdninám a začátku září. Můžete si
přečíst o valašsko-meziříčském spolču mladých a jejich návštěvě v Kunovicích a o
pěší pouti do Štípy očima nováčka. Čeká Vás aktuální přehled pořádaných akcí a
mnoho dalšího. Možná Vás zaujme i článek věnující nedávno proběhlé synodě o
rodině.
Přejeme příjemné čtení!
Vaše redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře

INFORMACE O ÚČTU (A PODÚČTU)
Jak jistě víte, v průběhu rozsáhlých oprav našeho kostela jsme zřídili
podúčet určený právě na tento účel. Protože se tyto opravy již zdárně dokončily,
tento účet jsme zrušili a teď máme jenom účet hlavní. Kromě toho mě děkanátní
účetní informovala, že vedení podúčtu je teď úplně zbyte čné, protože se
v účetnictví zavedly takzvané fondy (fond na sbírky, fond na opravu varhan, fond
na režii farnosti…), a tak je všechno přehledně rozděleno. Každý fond má svůj
variabilní symbol, který specifikuje druh dané platby. Pro opravu varhan je určen
variabilní symbol 911 300, číslo účtu je 1763626399/0800. Proto kdo by chtěl
posílat finanční dary na opravu varhan, ať nezapomene připsat tento variabilní
symbol. Za pochopení děkuji. Pokud by měl kdokoliv zájem sepsat darovací
smlouvu, aby mohl poté uplatnit slevu na daních, může se na mne obrátit,
veškeré náležitosti pomůžu vyřídit.
o. Jan

OPRAVA VARHAN V NAŠEM KOSTELE DOBRÉHO PASTÝŘE V LOUČCE
V našem kostele již delší dobu zjišťujeme, že varhany pořízené v roce 1985, jsou
ve velmi žalostném stavu. Požádali jsme tedy hlavního organologa olomoucké
arcidiecéze pana Gottwalda o návštěvu a zhodnocení jejich stavu. Na základě
jeho zprávy a doporučení jsme oslovili pět varhanářů. Po zhodnocení všech
dodaných nabídek farní rada rozhodla, že naše varhany svěříme do opravy panu
Richardu Stehlíkovi z Rohatce. Toto rozhodnutí jsme učinili po velmi dobrých
referencích od otce Součka z Polešovic, kde pan Stehlík opravoval stejný typ
varhan jako u nás. Zde jsme si je byli poslechnout a podívat se jak fungují. Místní
varhaník pan Náplava nám vše ochotně ukázal, vysvětlil, zhodnotil opravu jako
velmi zdařilou a doporučil ho.
Předběžná cena opravy varhan je spočítána na 176 tisíc Kč a nový motor za asi 30
tisíc Kč. Na opravu je záruka 10 let. V letošním roce se nám podařilo získat dotaci
od arcibiskupství ve výši 50 tisíc Kč, takže letos jsme dohodli částečnou opravu
(rozpracování), kdy bude k opravě odvezena basová část, abychom stihli vyčerpat
zmíněnou dotaci a přitom byly varhany funkční na vánoční svátky. Po Třech
králích se rozebere i zbylá část a varhany budou celkově repasovány včetně
likvidace červotoče, který je velmi závažným problémem.
Věřím, že na naši pouť Dobrého Pastýře si budeme moci poslechnout nově
zrekonstruované varhany v plné kráse.
Josef Kundrát, technický administrátor děkanátu Valašské Meziříčí
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@ @ @ @ @ @ @ KLUBKO @ @ @ @ @ @ @
Ahoj!  Tak i v tomto školním roce se mohou kluci a holky (5 až 15 let) scházet
každý pátek na faře v Loučce. Čas setkávání je od 16h do 18h.
Co v Klubku děláme? Různé věci – společně se modlíme, povídáme si, smějeme
se, hrajeme hry a vytváříme scénky. Podnikáme společné výlety a každý první
pátek v měsíci chodíme na dětské mše svaté.
Klubko je neustále otevřené novým tvářím ;). Neváhejte a přijďte se k nám
podívat.
Na děcka se těší vedoucí Míša a Mája.
►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄
Dětské mše svaté
Každý první pátek v měsíci v 16h
Přede mší svatou bývá zpověď.
Kluci a holky, pokud máte chuť zapojit se do mše svaté – např. zpívat, číst
přímluvy/ první čtení, ministrantovat – sraz v 15:45 na faře.
Bude probíhat mini aktivitka – Pojďte ke mně všichni!
PS: Rodičové, babičky a dědečci, pojďte si s dětmi sednout do předních lavic.
►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄►☼♫◄
RŮŽENEC
V jednom deštivém odpoledni se mně dostal do rukou časopis NEDĚLE z roku
1936 a zaujalo mě básnické rozjímání o modlitbě Růžence. Podělím se o něho
s Vámi.
Růženec dává církev v ruce dětí svých
v měsíci rajských růží Matky Boží,
nebeská láska září v jeho tajemstvích,
naděje upevňuje, víru množí.

Marii čistou, jako ráje vonný dech,
pokornou, bez poskvrny všeho hříchu,
velikou v radosti i těžkých bolestech,
pozoruj v modlitbě své svatém tichu!

K Ježíši, Pánu svému, upni pohled svůj,
uvažuj jeho lásku, ponížení,
pokoru, tichost, trpělivost pozoruj,
oddanost Otci v těžkém utrpení.

Dětinná láska vznítí touhou duši tvou
v nebesích zříti pohled její sladký,
státi se hodným lásky svatých Srdcí dvou!
Dobrého Ježíše a Jeho Matky!

Rozjímej potom slávu Jeho vzkříšení,
provoď Ho k nebi s andělskými sbory,
poslyš, jak hymny jejich slavně k zemi
zní,k oslavě Pána zvouce všechny tvory.

Alena Hrušková
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POUŤ DO ŠTÍPY Z POHLEDU NOVÁČKA
O této pouti k Panně Marii Štípské jsem se poprvé dozvěděla, když naše
spolčo z Valašského Meziříčí navštívilo Zdeničku Černochovou. Její maminka nám
vyprávěla o historii pouti do Štípy u Zlína a Zdenička nás pozvala, abychom se
také přidali a šli na tuto prosebnou pouť. Pozvání mi uvízlo v hlavě a nedalo mi
spát. Vždy jsem chtěla poznat tradiční pouť, kterou chodívaly generace přede
mnou. Proto jsem neváhala a sobota 5. 9. 2015 byla zaškrtnuta v mém kalendáři.
Sobota ráno byla pro mě a Tondu, kamaráda ze spolča, malým úlekem a
překvapením. Neboť jsme přijeli na 7 hodin a u kostela Dobrého Pastýře v Loučce
nikdo nebyl. Mysleli jsme si, že nejspíš půjdeme sami. Ale zanedlouho jsme
dostali zprávu o srazu poutníků, který byl napsán na 8 hodin. Čekalo nás milé
přivítání a v tu chvíli jsem věděla, že vše dopadne dobře. První cíl byly
Rajnochovice, kde už nás očekávali další poutníci. Seznámili jsme se s mnoha
novými lidmi, ale také jsem potkala pár přátel. A nyní začala tradiční pouť –
modlitby růžence, Mariánské písně z dob prvních prosebných poutí, a také
nechyběla veselá atmosféra s usměvavými lidmi, kteří šíří Boží lásku.
Vystoupali jsme na Troják, tam se připojila skupinka poutníků, prošli jsme
přes různé vesničky a jako každoročně nás vyhlíželi lidé, kterým snad dáváme
naději v zachování této cenné a krásné pouti. Nemůžu opomenout na odpolední
přestávku v cukrárně v Kašavě, kde jsme si dopřávali sladkých dobrot. Poté nás
čekala závěrečná cesta. Zpívali jsme, modlili jsme se a nohy nás táhly jen
k jedinému místu - ke kostelu Narození Panny Marie ve Štípě. Závěrečné zpěvy
v kostele mě dokázaly přesunout do dob, kdy lidé opravdu děkovali za své životy
a byli vděční za vše, co jim Pán Bůh daroval.
Pouť mě povzbudila ve víře a naději ve společenství lidí a jsem ráda, že
jsem mohla jít a prožít ji s laskavými lidmi. Doufám, že příští rok půjdu zase a
děkuji všem, kteří tuto pouť organizují a snaží se o zachování tradice. A
v neposlední řadě musím poděkovat Zdeničce Černochové a její mamince za
pozvání.
Magdaléna Hruškovská
PĚŠÍ POUŤ DO ŠTÍPY 2015
Dne 5. 9. vyšli zdatní poutníci na tradiční pouť do Štípy. Od kostela v Loučce se na
pouť vydali tito lidé: Tonda Martinát (Val. Meziříčí), Magda Hruškovská (Lhotka
n.B.), Josef Kundrát ml., Marie Kundrátová (Loučka), Libor Kutálek (Kelč), Anna
Hrušková (Kunovice, č.p. 79), Josef Hruška s dcerou Májou, Anežka Doležalová
(Kunovice), Míš Klečková (Loučka). Tuto skupinku doprovodila na konec obce
Loučka Monika Kundrátová s dcerou Terezkou.
V Rajnochovicích u KD se připojila skupina poutníků putujících z Podolí: Oto
Kundrát s dětmi Vojtěchem, Alenkou a Jirkou, Irena Kundrátová se synem
Tomášem a Josefem, Jan a Klára Kundrátovi, Jan Kozák.

Tamtéž se připojily dvě poutnice putující z Kunovic Milada Hermanová
(Kunovice), Anežka Juráňová (Kelč). Svou pouť zde začali tito: Zdenka a Mirek
Černochovi, Vladimír a Ivana Kuchaříkovi s dcerou Vladimírou (Kunovice) a Rudolf
Kundrát (Podhradní Lhota). Po příchodu na Troják v 11:00 se připojili další tři
poutníci: Zuzana Kundrátová (Podolí), Zdenka Černochová st. se synem
Stanislavem (Kunovice). Procesí vedl Josef Kundrát ml. z Loučky. Počasí: 14-17 °C,
nepršelo, bylo pod mrakem, ideální stav pro putování. Z Loučky do Velíkové
k lesu bylo naměřeno 24 km. Perlička: U zastavení „Zdrávasu“ pod Trojákem
vyrostly smrky na dva metry a vyšší.
zápis ze Štípského poutníčku
α α α α α RUBRIKA LITURGIKA Ω Ω Ω Ω Ω
Eucharistie
 Letošní rok je rokem eucharistie.
 Nejstarší biblický název je lámání chleba. Mše svatá je dnešní tradiční
název.
 Je v ní přijímán Kristus.
 Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Obsahuje
celé duchovní dobro církve, Krista samého a je díkuvzdáním Bohu.
Zároveň je to Nejsvětější oběť, protože zpřítomňuje jedinou oběť Krista a
zahrnuje také oběť církve. Je naplněním všech obětí Starého Zákona a
jejich překonáním.
 Účinky svatého přijímání: roste naše spojení s Bohem, zapaluje a udržuje
plamen lásky, chrání před těžkými hříchy, utváří církev, je poutem
jednoty a je zárukou budoucí slávy.
 Rozdávají ji kněží a nejníže akolyté, kteří mají zplnomocnění od biskupa.
Přistoupit lze 2x denně (platné od roku 1983) a to s hodinovým půstem
před přijetím. Nejméně však 1x ročně o velikonocích. Ale pravidelná
eucharistie zaručuje účinky uvedené výše. Poslední přijímaní = viaticum.
 Přijímat nemohou malé děti, které nemají rozdíl v jídle a hostii. Římští
katolíci mohou přijímat ještě u řeckokatolické církve. U nás je to
nekvašený chléb u východní církve kvašený. Mešní víno je čistě přírodní
(je jedno, jestli bílé nebo červené). Víno symbolizuje společenství a
radost. Přijímání pod obojí bylo dříve běžné. Záleží na knězi, jak se
rozhodne. Kde jsou k tomu podmínky, má se podávat pod obojí.
 Od roku 1998 (1. neděle postní) je od České biskupské konference
povoleno přijímání na ruku.
blíže viz Katechismus katolické církve z animátorských textů a přednášek
varhanického kurzu použila Zuzana Kundrátová
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EUCHARISTIE V LURDECH
Eucharistie v Lurdech - příběh s malým zázrakem, který prožili poutníci při
poutním zájezdu v Lurdech.
Byli jsme už několik dnů na cestě. Plni dojmů z Benátek, Turína
a La Salety jsme se upřímně těšili na několikadenní odpočinek v Lurdech. Vidinu
vysněného cíle od rána kalila zachmuřená obloha, přesto cesta poměrně dobře
utíkala. Za těch pár dnů se v autobuse vytvořilo pěkné společenství. Duchovní
program se střídal, pan farář si pochvaloval počty zpovědí i množství účastníků
přistupujících ke svatému přijímání.
„Na dnes mi už nezbyly hostie,“ prohodil, „ale máme na večer domluvenu
mši v kostele v poutním areálu, tak...“ Jeho další slova zanikla v prudkém
zabrzdění autobusu.
„Tak a kudy dál?“ Náš autobus stál před značkou zákaz vjezdu a
hromadou čerstvě navozené zeminy. V době, pro kterou byly mobilní telefony a
GPS neznámým pojmem, přišly na řadu papírové mapy a rychlá porada řidičů.
Jedno bylo jasné: je třeba se otočit a snažit se přijet do cíle jinou cestou. Tento
závěr se bohužel během podvečera ještě několikrát opakoval.
„Jen ať to stihneme na mši, vždyť je neděle,“ strachoval se co chvíli někdo
z účastníků.
„O půl desáté se areál zavírá,“ upozornil průvodce.
Řidiči dělali, co mohli. Do půl desáté zbývalo pár minut, když náš autobus
zastavil u Lurdského areálu. Skrz zamlžená okénka jsme zvědavě pozorovali
pořadatele, kteří vypouštěli z brány poslední poutníky.
„No nic, tak budeme mít mši na hotelu,“ pronesl odevzdaně kdosi
z posádky.
„Ale nemáme ani víno ani hostie,“ upozornil pan farář. „Víno by se snad
sehnalo, ale hostie?“ Jeho pohled tázavě sklouzl na průvodce. Jako jediný se
domluvil francouzsky.
„Tak já to zkusím,“ pronesl váhavě a vydal se k bráně.
„Já je přinesu,“ slyším sama sebe a bez rozmyšlení se hrnu za průvodcem.
Právě rozmlouvá se strážci pořádku a prosí, aby nás ještě na poslední chvíli pustili
dovnitř. Vrtí hlavou, ale pak přece jen svolují. „Dávají nám pět minut,“ šeptne mi.
Utíkám k chrámům. V Lurdech jsem již podruhé, tak se i potmě trochu
orientuji. Až teď mi dochází: vždyť neumím francouzsky! Těch pár slovíček, co mi
uvízly v hlavě ze školních let, mi asi moc nepomůže. Bezradně se otáčím po
průvodci, ale cesta za mnou je zcela prázdná a tichá. Musím si poradit sama a
hlavně rychle. Vbíhám k prvnímu z chrámů a odhodlaně se věším na těžkou kliku.
Nic. Dveře jsou zamčeny. Ke stejnému poznatku docházím i u dalších dveří. Areál
se už uložil k nočnímu spánku.
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Ale já musím donést hostii, zní mi v hlavě. O chviličku později dobíhám
k budovám vedoucím podél hlavní cesty poutního prostoru. Skoro bez dechu
chytám za kliku. Povoluje. Přede mnou je osvětlená dlouhá chodba. Co teď?
Odkudsi je slyšet tlumené rachocení zavíraného nábytku. Vydávám se po zvuku.
Muž, který schovává liturgické knihy do přihrádek, mě očividně nečekal.
S údivem na mě spouští plynulou francouzštinou. Musím donést hostii, slyším
opět uvnitř sebe.
„Hostii,“ opakuji nahlas a prosím rukama. „Prosím, potřebuji jednu
hostii.“
Muž na mě chvíli nechápavě hledí, pak otevře jinou přihrádku a vytahuje
žádané. „Cela?“
Nadšeně kývám hlavou a natahuji ruku po malé hostii. Muž ještě chvíli
váhá a pak mi vytoužené kolečko pokládá na nataženou ruku. „Děkuji, děkuji!“
jásám a vybíhám do tmy. V ruce nesu poklad. Ano, máme hostii, může být mše
svatá.
Pan průvodce přišel do autobusu později: „Všude už bylo zamčeno, nic
jsem nesehnal.“ Nevadí, jednu hostii přece máme, usmál se pan farář nad bílým
kapesníkem, který skrýval budoucí eucharistii.
Malý hotýlek uprostřed města byl v pozdní noční hodinu svědkem
unavené bohoslužby. Kromě všech účastníků poutě přišli i majitelé a jejich děti.
„To nemohla vzít těch hostií víc? Taky jsme chtěli jít k přijímání,“ ozvalo se za
mnou. Kdyby jen věděli…
Blížilo se přijímání. Kněz se sklonil a na malý talířek začal lámat hostii na
kousíčky. Všichni ho napjatě pozorovali. To nemůže vyjít! Kněz si vysypal obsah
talířku do ruky a pokynutím vyzval věřící k přistoupení. Tělo Kristovo, Tělo
Kristovo, Tělo Kristovo… Slova duchovního monotónně odpočítávají jednotlivé
účastníky pozdní bohoslužby.
„Ještě někdo? Byli jste tu opravdu všichni?“
S údivem hledím na kupičku úlomků hostie, která se vrší na dlani kněze.
Nejsem sama. Kolik z nás si uvědomuje, čeho je tu svědkem? Po krátkém
zaváhání si kněz sype zbylou eucharistii do úst. Kolik malých hostií v tu chvíli
přijímá? „A ještě sesbírali dvanáct košů,“ slyším vnitřní hlas.
Možná se v životě setkáváme se zázraky, aniž bychom je vnímali. Možná
je i vidíme, ale běžné starosti rychle stírají prožitky, které by stálo zato ukládat do
nitra srdce.

7

VALAŠSKOMEZIŘÍČSKÉ SPOLČO V KUNOVICÍCH
Ve Valašském Meziříčí vznikla zhruba před rokem a půl skupinka
nadšených mladých lidí, kteří se schází pravidelně, každý pátek, a prožívají
„spolčo“. Společně SDÍLÍ své aktuální myšlenky, pocity, radosti či možná i starosti
nad modlitbou, Biblí, při společných hrách, ale někdy i na víkendových akcích.
Upečou si buchty, uvaří si čaj a sejdou se. Mottem jejich spolča je SDÍLEJ. O tomto
spolču mi řekla má velmi dobrá, dlouholetá kamarádka Lenka, která pochází
z Valašského Meziříčí, a pokud rovnou není mimo domov, tak spolčo navštěvuje.
Velmi mě nadchlo její vyprávění. Při jedné z debat mě napadlo, že bych tuto
skupinku nadšených mladých lidí mohla pozvat k nám do Kunovic. Lenča tuto
myšlenku vřele přivítala, pověděla o tom vedoucímu Tondovi a snad o tom
nemuseli ani dlouze přemýšlet. Přijali nabídku a přijeli.
Krásného a hlavně parného, i když předbouřkového, srpnového dne
čekáme s Vlaďkou před 15 hodinou na vlakovém nádraží Kunovice-Loučka na vlak
od Meziříčí. Před příjezdem vlaku k nám nesměle přišla mladá holčina a ptá se:
„Ty jsi Zdenička Černochová?“. Odpovídám: „Jo, jasně, jsem!“. A dál už to
pokračovalo… jmenuji se Jája a jdu s vámi dnes na rozhlednu a opékačku. To byl
plán tohoto pátečního srpnového odpoledne. Zdolat Kunovickou rozhlednu a
poté se posilnit (nejen) špekáčky u nás . Jája přijela z Kelče a řekl jí o naší akci
již zmiňovaný Tonda. Po prohození páru slov s Jájou jsme se dočkaly vlaku,
kterým měli přijet mladí z Valmezu. S nápisem „VÍTÁME VALAŠSKOMEZIŘÍČSKÉ
SPOLČO U NÁS V KUNOVICÍCH“ jsme čekali velkou skupinu. Naše překvapení bylo
o to větší, když z vlaku vystoupili 3 kluci. Super, početná to skupinka. Nuž, ale co, i
v Bibli je přece psáno: „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich.“ Navzájem jsme se přivítali, představili a vydali se po naučné
stezce prof. Haši směrem na rozhlednu. Kolem rybníků, které na nás dýchly svou
svlažující atmosférou, lesem, který dodával stín. Šli jsme pomalu, nikam jsme
nespěchali, povídali jsme si, mnoho se nasmáli a bylo nám hezky. Rozhledna nás
přivítala ve své parádě, i když výhled z rozhledny už není takový, jako když byla
nově postavená. Stromy ji svou výškou dohánějí. Avšak nikomu to nevadilo. Kluci
byli nadšení a libovali si, že ji musí znovu navštívit na svých bicyklech, protože prý
velmi rádi jezdí na vyjížďky právě na kolech. Zpáteční cesta nám utíkala
podstatně rychleji a líp. Z kopce jsme šli svižně. U rybníku na nás čekala další
skupinka mladých ze spolča. Najednou se náš počet zvýšil na 14 a hned bylo ještě
veseleji. Vyfotili jsme se a svižně šli směrem na Drahá, kde jsme rozdělali oheň,
seděli u táboráku, zazpívali písničky, pomodlili se, prohodili mnoho slov, sdíleli
jsme jedni druhé navzájem a v neposlední řadě opékali špekáčky. Nakonec nás
bylo ještě víc, k samotnému táboráku se nás sešlo 19, což už je krásné
společenství. Bylo nám hezky. Věřím, že si Valašskomeziříčské spolčo od nás
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odneslo mnoho vzpomínek, nové poznání, kamarády a každý našel třeba jen
střípek toho, co aktuálně potřeboval sdílet. A to se mi velmi líbí. Chtěla bych Vás
poprosit, milí čtenáři, vzpomeňte si v modlitbě nejen na tuto skupinku mladých,
ale i na všechny ostatní mladé, kteří třeba cestu k nějakému dobrému a
správnému spolču hledají. Je důležité mít pevné základy, na kterých se může
stavět a budovat, ale bez Boha by i pevné pilíře spadly. Fandím
Valašskomeziříčskému spolču, ať vytrvají!
Zdenka Černochová ml.
RADIO PROGLAS
Nechce se to ani věřit, ale skutečnost je pravdou. Radio Proglas bude v prosinci
letošního roku slavit již 20 let trvání křesťanského vysílání. Je to velký dar slyšet
Boží slovo po rozhlasových vlnách. První vysílání začalo z vysílače na Svatém
Hostýně oficiálně 8. prosince v roce 1995. Následující řádky jsou oficiálně
převzaty z podzimního Zpravodaje Radia Proglas. Kdo má zájem o podzimní
Zpravodaj, může si ho vyzvednout na klekátku u bočního vchodu kostela. Jsou
tam velmi pěkné a zajímavé články ze života rádia. Děkuji upřímně všem, kdo jste
členy Klubu radia Proglas i všem ostatním, kdo vysílání podporujete a sdílíte jeho
vysílání.
Zdenka Černochová
Aktuality z Radia Proglas:
26. 11. v 18h – přenos děkovné mše sv. od sv Augustina v Brně za 20 let vysílání
8. 12. – den, kdy si připomínáme zahájení vysílání v roce 1995, v 18h vysíláme mši
svatou z brněnského studia
20. výročí zahájení vysílání Radia Proglas
V úterý 8. prosince 2015 o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního
hříchu budeme na její přímluvu a svatých patronů sdělovacích prostředků prosit
o zdar díla Radia Proglas. V tento den vstoupí Proglas do 21. roku vysílání. Při
bohoslužbě v 18.00 poděkujeme společně s posluchači za uplynulé roky vysílání a
vyprosíme si požehnání do dalších let.
Za vaše modlitby a dvacetiletou podporu vysílání DĚKUJEME! Helena Horáková
Prvním členem Klubu se stal teprve sedmnáctiletý Josef z blanenského okresu.
Od onoho květnového dne 1996 přišlo do Proglasu 27 202 přihlášek, celkový
počet členů včetně rodinných příslušníků je 67 983 (k 31. červenci 2015). 5 460
proglasových příznivců si k sobě Hospodin již povolal. Často přemýšlím, jaké asi je
slavení v nebi. Jaké bude slavení 20. výročí vysílání Proglasu v kostele svatého
Augustina, můžete zažít ve čtvrtek 26. listopadu v 18.00 hodin v kostele nebo
u přijímačů při společné děkovné bohoslužbě.
Těšíme se na nové členy Klubu přátel Radia Proglas v dalších letech!
Slávka Habáňová
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ZE ZÁVĚRŮ BISKUPSKÉ SYNODY O RODINĚ
V sobotu 24. října schválilo 270 biskupů závěrečný dokument uplynulé synody o
rodině. Všech 94 odstavců bylo přijato dvoutřetinovou většinou. Přinášíme výběr
toho důležitého.
Vatikán: "Přejeme si, aby ovoce této práce, nyní odevzdané do rukou Nástupce sv.
Petra, přineslo naději a radost všem rodinám na světě, nabídlo orientaci pastýřům
a pastoračním pracovníkům a dalo impuls dílu evangelizace. V závěru této zprávy
pokorně žádáme Svatého otce, aby zvážil vhodnost předložení dokumentu o
rodině, aby tak v ní, domácí církvi, stále více zářil Kristus, světlo světa." Těmito
slovy a modlitbou k Svaté rodině končí závěrečná zpráva biskupské synody. Text,
který je předložen papeži jako poradní hlas, shrnuje v 94 bodech výsledky
synodní práce týkající se např. chudoby v rodině, stáří, formace citového života,
Božího plánu s rodinou, obtížných rodinných situací, vztahu církve a rodiny nebo
rodinné spirituality.
Jak uvedl vatikánský tiskový mluvčí Federico Lombardi, text je "mimořádně
bohatý a hutný a také dobře vyvážený a organizovaný". Podle papeže Františka
nedává vyčerpávající odpovědi na veškeré situace, avšak staví rodinu i s jejími
obtížemi do světla evangelia. Dokument kopíruje tři sekce tzv. přípravného textu
k synodě - tedy naslouchání současné situaci rodin, pohled na Boží plán s rodinou
a hledání odpovědi na aktuální výzvy - avšak oproti původnímu Instrumentu
laboris doznal výrazných změn.
Rodina a pastorační doprovázení
Text plně potvrzuje církevní učení o nerozlučitelnosti manželství. V Kristu se však
spojuje pravda s milosrdenstvím. Odtud výzva přijímat všechny, kdo jsou
zranění.
Součástí dokumentu je proto tzv. "umění doprovázet". Církev cítí jako naléhavou
potřebu pomoci pokřtěným objevit Boží milost, která působí v jejich životech - a
to i v obtížných situacích - aby je přivedla k plnosti svátosti manželství. "Synoda
oceňuje a povzbuzuje rodiny, které ctí krásu křesťanského manželství. Současně
chce podporovat pastorační rozlišování situací, v nichž přijetí tohoto daru je jen
stěží doceněné nebo je různými způsoby poškozené. Je velkou zodpovědností
udržet s těmito lidmi pastorační dialog, aby se jim umožnilo zrání k opravdové
otevřenosti evangeliu manželství a rodiny ve své plnosti," píší synodní otcové.
Podle dokumentu je vhodné jasně předkládat poselství evangelia a současně
zachytit pozitivní prvky v těch situacích, jež tomu ještě plně neodpovídají. To se
týká například přístupu k lidem, kteří spolu žijí bez sňatku. Konstruktivní přístup
může tyto situace proměnit na cestu obrácení k plnosti manželství.
Doprovázení je potřebné také u lidí, jejich manželství se rozpadlo, nebo kde
manželé prochází krizí.
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Situace lidí rozvedených, kteří žijí v novém sňatku
Rozvedení lidé, kteří uzavřeli nový civilní sňatek, mají být více integrováni do
křesťanských společenství, aby "nejen věděli, že patří do Kristova těla, jimž je
církev, ale měli s tím také radostnou a plodnou zkušenost". "Nejen se nesmí cítit
jako exkomunikovaní, avšak musí jim být umožněno žít a zrát jako živé údy církve,
kterou vnímají jako matku, jež je vždy přijímá, s láskou se jich ujímá a povzbuzuje
je na cestě evangelia".
Ačkoliv závěrečný text biskupské synody výslovně nehovoří o možnosti svatého
přijímání u rozvedených a znovu sezdaných lidí, jeho klíčovým pojmem v přístupu
k lidem v obtížných situacích je "rozlišování". Prohlubují se přitom slova sv. Jana
Pavla II., podle kterého je například rozdíl mezi tím, kdo se všemi silami snažili
manželství zachránit, a těmi, kdo je vědomě zničili. Dokument proto nabízí
některá kritéria rozlišování.
I když zůstávají objektivní principy stále platné, subjektivně je také někdy
zodpovědnost člověka za vzniklou situaci umenšená nebo dokonce žádná. Úlohou
kněží je proto doprovázet ty, kdo mají zájem o rozlišování, podle učení církve a
pokynů biskupa.
Cílem tohoto doprovázení je pomoci všem věřícím, aby si uvědomili svou situaci
před Bohem a nalezli cestu "k plnější účasti na životě církve". "Rozhovor s
knězem, ve vnitřním fóru (tj. vnitřní oblast svědomí - pozn. red.), pomáhá v
utvoření správného úsudku o tom, co brání možnosti plnější účasti na životě církve
a o krocích, které tomu mohou napomoci," píší synodní otcové.
Právě odstavec o rozlišování (č. 85) prošel dvoutřetinovou většinou jen těsně 178 hlasy, přičemž potřebných bylo minimálně 177.
Osoby s homosexuální orientací
Tématu homosexuality se závěrečný dokument věnuje především z optiky rodin,
uvnitř kterých žije člověk s homosexuální orientací. Postojem církve vůči těmto
lidem musí být postoj Krista, který se v lásce daroval za každého bez výjimky.
Synodní otcové uvádí, že každý člověk, nezávisle na své orientaci, má být
respektován ve své důstojnosti a přijat s úctou a péčí, jež "se vyhne jakékoliv
známce nespravedlivé diskriminace". Rodinám, v nichž žijí lidé s homosexuální
orientací, má být věnována zvláštní pastorační péče.
Současně text opakuje, že "neexistuje žádný základ pro připodobňování nebo
vytváření analogií, ani vzdálených, mezi homosexuálními svazky a Božím plánem s
manželstvím a rodinou". Pro synodu je nepřípustné, aby místní církve čelily v této
oblasti nějakému nátlaku, stejně jako je nepřijatelné, aby mezinárodní organizace
podmiňovaly pomoc chudým zemím přijetím těchto zákonů.
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Jak uvedl kardinál Christoph Schönborn, fakt, že se závěrečný dokument
nevěnuje tomuto tématu obsáhleji, odráží různou citlivost, kterou vůči tématu
mají biskupové z různých kultur.
Další témata
Biskupové se však nevěnovali jen zmíněným tématům. V dokumentu je možné
nalézt také analýzu současné společnosti ve vztahu k rodinám, otázku chudoby
nebo vliv práce na rodinný život. Text se věnuje také smíšeným manželstvím.
Podle synodních otců je nutné posílit přípravu na manželství, především pro
mladé, kteří ztrácí odvahu. Účastníci setkání píší také o vztahu rodiny a
zasvěceného života nebo o výchově v oblasti sexuality a tělesnosti.
Synoda dále podtrhuje posvátnost lidského života od početí až do přirozené smrti
a varuje před nebezpečím, které ohrožují rodinu, jakými jsou potrat a eutanázie.
Podstatná část dokumentu je věnovaná potřebě změny jazyka církve, aby při
svém hlásání evangelia skutečně odpovídala na hluboké lidské potřeby.
Tiskové středisko ČBK, Autor: Ondřej Mléčka

PŘÍBĚH O MALIČKOSTI...
Tento příběh ukazuje, co schází dnešní společnosti. Úcta k bližnímu, láska k
člověku, sebeobětování, vzájemná sebeúcta a mnoho dalších vlastností pro
vzájemné spolužití...Prožil - jej a vypráví řidič taxíku z nejmenovaného města.
Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil. Po několika mi nutách čekání jsem
zatroubil znovu. Měla to být moje poslední jízda toho dne a tak jsem si říkal, že
bych mohl odjet, ale místo toho jsem auto zaparkoval, šel ke dveřím a zaklepal.
"Chviličku", ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak tam něco
táhne po zemi. Po dlouhém čekání, dveře se otevřely. Stála přede mnou malá,
přibližně devadesátiletá žena. Byla oblečená v hedvábných šatech s kloboučkem
se síťkou, jako v nějakém filmu ze čtyřicátých let. Vedle ní stál na zemi malý
kufřík. Byt vypadal, jako by v něm nikdo po mnoho let nebydlel. Všechen nábytek
byl zakrytý prostěradly. Na stěnách nebyly hodiny, na poličkách hrnečky ani
žádné ozdůbky. V rohu stála kartónová krabice, plná fotografií a skleněného
nádobí.
"Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?" požádala, mě. Odnesl jsem
zavazadlo a vrátil jsem se, abych pomohl sympatické starší ženě. Chytla se mě za
ruku a pomalu jsme šli k vozu. Neustále mi děkovala za laskavost. "To přece nic
není", řekl jsem jí," snažím se jen chovat ke svým pasažérům tak, jak bych chtěl,
aby se lidé chovali k mé matce". "To jsi opravdu hodný chlapec", řekla mi. Když
jsme se usadili do auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se, zda bychom mohli jet
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přes centrum. "To ale není nejkratší cesta", upozornil jsem ji. "Ach ano, já vím",
řekla." Já nespěchám, jsem na cestě do hospice".
Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly. "Už nemám žádnou
rodinu", pokračovala tichým hlasem. "Lékař říká, že mi nezůstává moc času".
Pomalu jsem natáhl ruku a vypnul taxametr.
"Jakou cestou byste chtěla jet?", zeptal jsem se. Následující dvě hodiny jsme
jezdili po městě. Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno pracovala, jako obsluha
výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde s mužem žili, jako novomanželé. Přivedla mě ke
skladu nábytku, v něm byl kdysi taneční sál, kam chodila ještě jako malá holčička.
Občas mě požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou nebo uličkou. Seděla
schoulená v koutku, beze slova. Najednou řekla: "Jsem již unavená, asi
pojedeme". Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova,
něco, jako maličké sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí. Jakmile jsem
zastavil, přišli k autu dva ošetřovatelé. Opatrně pomohli ženě vystoupit. Museli jí
čekat. Otevřel jsem kufr a zanesl její malé zavazadlo do dveří. Žena, už seděla na
kolečkovém křesle. "Kolik vám dlužím?", ptala se a vytáhla kabelku. "Nic", řekl
jsem.
"Vždyť si musíte vydělávat na živobytí", namítla. "Mám i jiné pasažéry",
odpověděl jsem. Téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. Ona mě také
pevně objala. "Daroval jsi staré ženě trochu štěstí", řekla." Děkuji ti". Stiskl jsem jí
ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely, byl to zvuk uzavírající další knihu
života.
Na zpáteční cestě jsem už nebral žádné pasažéry. Jel jsem, kam mě vedly oči,
ponořený do myšlenek. Nemohl jsem ten den ani s nikým mluvit. Co kdyby ta
paní natrefila na nějakého naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by nechtěl,
tak dlouho čekat? Co kdybych jí odmítl splnit její prosbu, nebo co kdybych byl jen
párkrát zatroubil a prostě odjel?
Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem ještě v životě neudělal. Jsme
zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale ty
veliké okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené
tím, co někteří mohou považovat za maličkost.
Věřím, že se vám tento kratičký Příběh o maličkosti líbil. Děkuji všem, kteří se
chtějí podělit o své zážitky, či příběhy. Je to určité svědectví, v tomto
uspěchaném čase. Mnohé vedou k zamyšlení a můžeme z nich čerpat poučení,
sílu a třeba odhodlání pro někoho něco podobného udělat.
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HOSPIC
Milí farnici,
v níže uvedeném článku se Vám představí domácí hospic. Mnozí z praxe znáte
Hospic ,,Citadelu“ ve Val. Meziříčí. Patří pod Diakonii Val. Meziříčí. Domácí
mobilní hospic působí také v Rožnově p.R. Zde jsem se s těmito pracovníky
domácího hospice setkala. Jejich práce je obdivuhodná a náročná. Pokud by
někdo tuto službu potřeboval, jsou zde uvedeny kontakty na odpovědné osoby.
Tato služba není jen pro staré lidi, jak mnozí mají představu, ale pro všechny,
kteří se ocitnou v tíživé situaci. V dnešní době na nemocné a staré umírající lidi
nemá nikdo čas, proto také vznikají takováto různá zařízení.
Ivana Skýpalová
Hospic pomáhá pacientům a jejich rodinám
Strom života je domácí hospic, který poskytuje služby v Moravskoslezském a
Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných
nemocí.
„Naše maminka měla ke konci života velké bolesti. Nevěděli jsme jak je tlumit.
Přes její protesty jsme ji proto nechali převézt do nemocnice, kde zemřela.
Bohužel v době, kdy jsme u ní nebyli,“ vylíčila zakladatelka mobilního hospice
Marie Ryšková s tím, že posláním mobilního hospice je umožnit těžce nemocným
pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji
důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpořit
jejich blízké v každodenní péči.
Můžete nás podpořit - číslo účtu: 3925391369/0800
Péče spočívá v tlumení fyzické i psychické bolesti a dalších příznaků nemoci.
Zajišťuje ji tým lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, sociálních pracovníků,
případě i duchovního, kteří jsou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně.
„V rámci služeb poskytuje Strom života domácí hospicovou péči, poradnu pro
pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek,
terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a kurzy pro pečující,“ přiblížila Marie
Ryšková.
Strom života je nestátní zdravotnické zařízení, které nemá smlouvu se
zdravotními pojišťovnami, neboť domácí specializovaná paliativní péče zatím není
v České republice hrazena z veřejného zdravotního pojištění. „Platby a provoz
hospice hradíme výhradně z grantů a darů,“ doplnila Marie Ryšková.
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Adresa: Máchova 619/30, Nový Jičín / Msgr. Šrámka 1186/16, N. J.
Telefon: +420 553 038 016, www.zivotastrom.cz
Co hospic nabízí:
- Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci
života.
- Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24
hodin denně.
- Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na
tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho
blízkých.
- Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.
Tento příspěvek pro Vás připravily M. Ryšková a M. Blinková – pracovnice
domácího hospice.

VĚŘÍM, ŽE ŽIVOT S BOHEM JE PŘEDEVŠÍM JISKŘIVÁ RADOST
Věřím pevně, že život s Bohem je jako koupě jízdenky kolem světa, jak sjezd
hodně vysokých vodopádů. Zažil jsem to mrazení či lehkou závrať nad slavnými
vodopády Iguazú na pomezí Argentiny a Brazílie a přemýšlel nad tím, o čem
v podobné situaci vždy přemýšlejí všichni vodáci na světě. No. Je to hodně
vysoko. A hodně to teče. Ale jet se to v principu dá. Není to úplně zadarmo, ale
dá.
Oba jsme tvůrci – Bůh i já
Věřím, že život s Bohem je především jiskřivá radost. Je to můj život, život, který
mám jako možnost, kterou jsem dostal. Čas, který mám do smrti, je svěřený
majetek, možnost. Sám jsem sochařem svého života, věřím, že dostanu
požehnání do všeho, co budu dělat, a přiznávám, že nevěřím moc na žádnou
speciální Boží vůli na každý den, že Bůh není ten přísný otec, který by mi takzvaně
pro mé dobro nařizoval každý krok.
Věřím v Boha a věřím, že Bůh věří ve mně. Věřím, že určité dobré projekty, které
když neuděláme my, nebudou udělány vůbec. Věřím, že mě Bůh nestvořil jako
automat, který se má pořád ptát, nýbrž že máme spolu, já a Bůh, budovat svět, že
stvořitelskou jiskru přenesl Bůh i na mě, že oba jsme Tvůrci, že já i Bůh musíme
napnout síly, aby byl svět zbudován.
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Nebát se chyby
Ne Bůh, to já jsem odpovědný za každou vteřinu svého života a až jednou budu
umírat, ponesu odpovědnost za život jako takový a za všechna svoje rozhodnutí.
Ne všechna rozhodnutí, která udělám, budou dobrá, protože jsou moje.
Rozhodnutí budou často špatná a riskuji, že po čase poznám, že škola ani
partnerka nejsou, jaké jsem chtěl, a že jsou, jaké jsem nechtěl. Neznamená to, že
životem projdu rovnoměrně a přímočaře, že nezhavaruji a nebudu litovat. Ovšem
znamená to, že svými rozhodnutími vyrostu, že ona budou modelovat moji tvář.
Já sám budu stát před Bohem a řeknu, tak takový byl můj život. Ať byl jakýkoli,
byl můj. Možná jsem, Bože, nebyl vždycky tvým jasným obrazem a mnohé by šlo
udělat lépe. Ale bojoval jsem a aspoň jsem se pokusil. Nebál jsem se rizika chyby
a přijímám odpovědnost za vše, co jsem udělal.
Jediný strach, který můžu mít
Jediný opravdový strach, co smím mít, je ten, že nedostojím svému lidství, úkolu
a velikosti, ke které jsme pozváni bez výjimky všichni. Že se nechám ďáblem
přesvědčit o své malosti a o tom, že pozvání být svatým je jen pro některé,
významné omilostněné duše, ale ne pro mě, a taky že cesta je tak závratně strmá,
že je třeba zvážit své síly a nepouštět se do předem ztracených bitev, a že bych
byl pro smích a stejně neuspěl. A že by to bylo hodně nepohodlné.
Boží je naopak to, že žádná bitva není předem ztracená, žádné peřeje nejsou
nesjízdné, žádná skála není nevylezitelná a že jsme pozváni k tomu, abychom to
dokázali.
Převzato z knihy: Marek Vácha, Neumělcům života (nakladatelství Cesta)
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DOBRÝ SKUTEK PRO NEMOCNÉ
Letos již pošesté se chystáme do nemocnice ve Val. Meziříčí, kde budeme
pacientům na různých odděleních zpívat koledy a rozdávat malé dárečky, které
vyrobí dobrovolníci. Je to dobrý skutek, který není běžný. Pacienti reagují na náš
příchod překvapeně, s úsměvem i dojetím. Vysvětlujeme jim, že nejsme škola ani
charita, ale jen farníci z farnosti Loučka. O to je jejich překvapení větší. Letos opět
výrobu dárečků zaplatíme z peněz, které dáváte do kasičky Oveček. Předem Vám
děkujeme za tyto příspěvky!
Dobrý skutek pro nemocné uskutečníme v pondělí 21. 12. v odpoledních
hodinách. Pokud se i vy letos chcete zapojit, přihlaste se nám! Budeme velmi
rády za každého účastníka!!
Vlaďka Kuchaříková & Zdenča Černochová
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AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI SLAVÍ 15 LET
Vážení přátelé,
vzhledem k tomu, že Azylový dům pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí je tu
s námi a slaví letos v listopadu už 15 let, dovoluji si vás pozvat na benefiční
improvizační představení Milostný trojúhelník s trojicí výrazných hereckých
osobností Pavlem Liškou, Marcelem Zbrožkem a Josefem Poláškem.
Ať už jste příznivci našeho azylového domu či "pouze" kvalitního kulturního vyžití
jste zváni 12. 11. 2015 na 18 hod. do M- klubu ve Valašském Meziříčí. Zde se
benefice odehraje spolu s výstavou nejlepších vyhodnocených výtvarných prací
žáků meziříčských ZŠ na téma "Jsme tu s vámi". Doporučuji včas zajistit vstupenky
(od 20. 10. buď v Informačním centru ve VM nebo na Charitě VM, Kpt. Zavadila
1345 u pana Petra Lišky, tel. 777 672 903); Cena vstupenek 200,- v předprodeji a
220,- na místě.
Zdraví vás a těší se na hojnou účast Markéta Krhutová

Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům
Charita Valašské Meziříčí (ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc)
vyhlašuje materiální sbírku pro uprchlíky. Zřízena jsou tři sběrná místa Valašská Bystřice, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí.
Za Vaši pomoc děkujeme.
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Vážení a milí přátelé,
přijměte pozvání Diakonie Vsetín na jedinečný charitativní koncert,
který proběhne ve středu 11. LISTOPADU 2015 V 18 HODIN VE VELKÉM
SÁLE
DOMU KULTURY VE VSETÍNĚ.
ČEŠTÍ FILHARMONICI SE NA NĚM PŘEDSTAVÍ SPOLU S DĚTSKÝM
ROMSKÝM PĚVECKÝM
SOUBOREM ČHAVORENGE POD VEDENÍM IDY KELAROVÉ.
Dvouhodinový komponovaný program nabídne tradiční i novodobou romskou
hudbu a ukázky z tvorby Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse.
Benefiční vstupné činí 100 korun, vstupenky budou v předprodeji v kině
Vatra od 26. října 2015.
Výtěžek benefičního koncertu bude rozdělen mezi pořádající Diakonii Vsetín a M iret, z.s. Vsetínská
Diakonie využije finanční prostředky na sociální práci s rodinami a dětmi, které žijí dlouhodobě
v nepříznivé životní situaci. Záštitu nad akcí převzali M gr. Taťána Valentová Nersesjan, radní
Zlínského kraje, a Jiří Čunek, senátor a starosta města Vsetín. Koncert se koná za finanční podpory
Zlínského kraje, města Vsetín a Domu kultury Vsetín.

Základní škola Salvátor Vás zve na
POSEZENÍ U CIMBÁLU
v pátek 20. listopadu od 20.00 hodin v Kulturním domě v Hrachovci.
Předprodej místenek bude od pondělí 2. listopadu v kanceláři školy od 7.00
do 14.30 hodin.
Česká křesťanská akademie, místní skupina Valašské Meziříčí
srdečně zve na přednášku
Prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc.,
(filozof, VŠ pedagog a publicista)
na téma: Uprchlíci a Evropa
pátek 4. 12. 2015 v 16.30
Místo konání bude upřesněno

KZ Valašské Meziříčí zve na
VÁNOČNÍ KONCERT 2015 Orchestru Václava Hybše a jeho hostů
Středa 2. 12. 19:00 - Sál Kulturního zařízení Valašské Meziříčí
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