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Bratr Benoit - David Dřevojánek píše ...

odjZdíme do Louldes na exercicie. Je to milost a já chválím našeho dobrého Prána' Není
možné netlpět, dokud nás tíží clny' ale je možné sebrat tuhle zbraň světa a zlého do vlastních .ukou a

ukrj.t ji v nášem táboře' Bůh je s námi a my tak v bezpečí- on je nám štítem. Je to na prvni pohled

sice ,jen" ,Jichý Beránek, ale nry vírorr rozlišujeme v něm ,,vítězného Lvď'. velikonoce, naše taky,

přijdoujistě!
Chci poděkovat za vaše morllitby' A já předkládám všechny Panně ]r{arii a sv. Bernadettě.

TěŠínr se, dá-li Pán, na brzkou shledaDou.
Měl bych mít v létě prrmí sli\. Prosil jsem moc o věmost a pokorné dětství Boží' Pán n1ě

bezesporu pozorně rede a já nru dťlvěřuji' Po\ede nrne v Duchtt svatém (tak to chci) i nadále. Jsem

mu nekonečně vděčný za poznáni, které nri dal. Jsem na cestě VELKEHo DoBRoDRUZSTVI.
Buď mu clrvála! vněm vás všeclrny z nreziiičské famosti objímám. KéŽ se všichni stále otvírají
pra'r'énlu žir'otu s našim Bohenr, JeŽíšen Křistem'

Posí]ám s\'é srdečné pozdraveni a nrodlitbll v náručí Neposkvrněné' Svěřuji lás Matce BoŽí a

sc s1'. Bernadettou se modlim o přilnutí \'šech farníkťr k nebj! Exercicie máme o evange]iu sv. Jana,

tedy o Boží lásce' co chtít víc?
tr'óš bťIh' l, ,I! K, ír Benoít/Benedíkt

Daýíd Dře|'ojLinek

šesté l zÍvěrečné pokračování o pobožnosti pěti prvnich sobot z knihy Vilhelma
Hiinermánna - IlovoRrN{E s MATKOU

6.) Pět prvnich sobot v měsici ZAVER

PoboŽnost pěti prvnich sobol je obdobná V:!!i_9':]:^:^11Tl'Yarje Všem těm' kteří si

s oobc]žnost dev;ti ofunich oettu' ororJl??rar: Vykonaji p-oooŽnost pěti prvnich sobot V měsícije

;#;ň';;;' š;;;;;;;' íJ_*il'J lř"'.'" l":'TT::".11 _ž: 'se^Vyplatí 
přlnest i něiako'J

znamelÉ' Že jde o pět po sooe nasieorl1iJcň "!1] Ťl'.|:rn "ll]l]oruli' 
Je možné' že naše

orvních sobot mésícé tedv bez ořeruŠen" ' Vlozene chyby i sá'n zý duch se budou Llsi'ovat

ž;;;;* !' ;;b' ;;pio:i"iv íjt" p"u"z"*t' r" |'|':''t "'l.1: :-'l y:ne piekáŽky' ien abychoŤ si

třeba splnit V první so'botu 
'á"i"". 

j" 
'i"1'",'lá ':j:.ťb::T:l."":konali 

A|é není třeba se

tato podmínkaje pro mnone vermitezxa, ňá tJmli :"Ť_']_ ?:l::']!" 1Ť_".. 
znechutit' Před naší

nesplnitelná' o takor^;ch pripaoecn sesiá lucie '::!:ť::::["':|":rčit si 
pro hodinu našísmrti

slyšela Vnitřní h'as Pána JeŽíŠe: ,,Ia b i;;";;;;"t 'y:?:|:! |9!!,!!? !'t:?stipro 
spásu'se případné

b;de stejně pnjah iv neaetipo prvnisóncte, tii 1:|1'J^i::|!1"y^1iko'ranní 
mlha v paprscích

to mi xnéží z oprávneny,cn awóda aowtí '' . 
-'' 

ffi!l'l'Hl'l3:'ialji:í1 j:::ó!,:"":*xi"Ji
Nen' třeba zvlášt piipominat že le Velml -:-: 

":_'''---''':':'_';.Vhodné Vykonat si i Vicekrát il;J;;;i násilnicise ha znocňuji'' (Mt11'12)

pruních sobot, ba pokračovat VnÍ po celý Ve Velkem příslibujejakoby zahrnuto přesvědčení'

iivot' jak to činí mnózí' když jde o poboznoót Že. kdo sl 
's 

upiimným 
' 
srdcem a náležilým

devít]'prvních pátků' Je tďbézpochyby Velmi i!ů":!:l "t:r t:t"'p!boŽnost' WtrVá jnadále

Účinný prostředek růstu v ou"ňounim'z"_oi" .}x,ji3,i".íiř,5*r":ll:'J;"ffix.:?,",Í:V tomto případě se v prunim cyklu pěti sobot í*iěšř ;;;i"';íó; oávráti| od Boha' smime
mohou meditovat tajemsfuÍ radostneho doufat, Že i jemú Neposkvměné srdce Panny
růŽence, V druhém cyklu tajemství bolestného Marie v hodin'ě smr1i iajistí milosti potřebné pro
růžence a V třetím tajemství slavného spasu I'íipra,_íl |' Chtádek
růžence'



Mlita vý_rúy_ n'a 'církevoí šLoie Salvítp r

V lednovém čisle ..Životo farností" mne zaujala králká zptáva, v níŽ pan farář P' stefan s politovánim
konstatuje, že na církevní školu sa|vátor se do pÍvní lřídy přihlásilo méně dělí neŽ bylo obu'klé ! posledních
letech a ptá se po příčinách, např. zda mají někleři rodiče k něčemu na Škole výhrady, apod'
Požádal jsem několjk rodičů a vedení školy' aby se k 1é1o prob]ematice qjádřili a zde nabizím někteíé
poslřeh)':
* Někteři rodiče vyslovili obavu' že dítě na cirkevní škole bude t)růstat vjakémsi ',skleníkovém" proslředí'

izolováno od profánního světa a tedy nepřipraveno na pozdějŠí konfrontaci s okolním světem a neschopno
zařadit sejako plnohodnotný člen do společnosti.

Ť Jiní se domní\ají, žL'm)', řodiče' kteří lychoÝáVáme svéděli Y rodině v křesťanském duchu již tím pro nč
vJ1váříme do určité míry 

',sklenikové" 
prostředi. poněvadŽ dobře víme, Že okolni 5vě1 q'znává poněkud

jiné hodnot1'. jako je např. okanrŽitý zisk. spotřební dUch, pohodlí, sobectvi, a1d' My ale nemáme obavu.
Že děti izol!Úeme od okolního světa' jestliŽe je ledene klásce k pravdě' ke spratedlnosti, klísce
k bliŽnímu, ke vzIahu k Bohu' A právě círker'ní škola je tu proto' aby našc \ýcho\né pŮsobeni V t,)mkl
snl)slu posilovala. ro7vijela a upevňovala'

* objevily se také pochybnosti o pedagogické způsobilosti (k\alifikaci. aprobaci pro něklcró přednrč'L})
L'č itclů léto š koly. di l. pa k oba!)'. že děti jsotl zde přisné veden! k víře' náboženstr'i. a pod'

Vedr í škol)' l lěttÍo ,rlhilkán uvi.tí:

.} Poně!adŽ n.še školá jc škola cirkevní. veškeÍá \Íuka a \,)cho\,á se zde uskut.čňuic nn zíkllldě
křesťanských principťr' Usilujerne o harlnonický rozvo.j všech složek osobnosli nrladého člo!!:ka. !.d].o
lo7voj těla. dušc iducha' Toto se však děj. no základč úplné dobroÝolnosti \'cdle věřicÍch jsoLl tLl i

n.\'ěříci žáci' NáboŽcnství je zde (stejně jako nn c;vilních školách) předn]a'l!.ln volil.ln!nr. tcd}
nťnovinnim'

{. Všichni učilclé sp]ňLljí kvalifikační předpoklady pťo výuk! na této škole. Nčktcři .iso! absolvent}
pedagogické ihkull'\. jiní slilulem Ing. _ \\'studovali navíc Izv. peduogické minilnuň. d.rlší plk.isoLl
absoivenl; icolo!:ilké fdkuiĎ Un'verzi!) l'alackéIio v ololr]ou.i. sluJini obcr 75o]l Liailťisl.'í i)r,]
základní škol)'' Konkrólně: Učjt.lství křesl'anské .choÝ)'a českého j34'ka pro: st(lp.ň ZŠ Absolrerlrr
ziskívají kvaliÍikaci jnko učitelé V-vsludovaných aprobačních předlnětů na 2.slupni základnich škol'
(Ovčřeno aLlh]rem čIánku na inlernetoÚch sIřánkách fakuhy.) Ředitel školy ajedna učitelka mají nllvic
oílbornost \t slcciální pedagogice'

* Na škole s nralým poatcm žáků jako je Salvátor nel7! organizačně docí|it ideálního stavtr. kd} .ic laiišl inLi
aProbovaná výuka Ve všech předmětech ve vŠech lřídách' Tento nedostatek koupenzu_icnle.jcdnaL dalširrl
vzdělávánínnaš;cbučilelů.jednak\,Ípomocíučhelri7-esousedníškol}Na\.r'hlídcecz.5mniizl3'

.' Komunikaci a zpěfnou vazb mezi zřizovatelem školJ. vedeníln, pedagogickým sborem a rodiči ajiiťuii
praYideIná sctkání Rady školy.

'} ]ako škola začínající. resp. s poměrně krátkým kváním, sc postupně q'ro\'ná\áme a jislě budefie
w'rovná\al s řadou prob|émů' Česk{ škotni inspekce prúběŽně hodnoti celko\ou úr(jveň nflší školt
převáŽně pozitiVně' uvádizejména qto kladyI

o přátelská atnosféra a dobré vztahy mezi učileli a Žák}
o l'Ýchova l obecně lidským hodnotám jako jsou v7tah) spoluPráce. n3slouchání. odpušlční.

tolernnce, apod.
.:. Vširhni absolventi devátých ročníků naší školy (dosucl tři ročník}) byli bez potiŽi přijati na s1udijní A

učebníobory. kam se hlásiIi'
.:. Rada našich ŽákÚ dosahuje úspěchů na různých soutěŽich \'zá.jn)o\é činnosti. zejména \Ít\aíllé.
Přánín autoÍa člLinku je \yvolat diskusi na dané témí. (naPř' formou pisemných přispěvkťl do tohoto
časopisu, Ústně, apod') vedoucí ke správnému pochopení dané problematiky a lv)'vození závěřů.

]Íg]''.hÍí DÍh,1(l
ŤříŘró[opá s6írŘa 2002 očima na[jcE ŘofedníŘti...

Na Tři krále jsme chodili vŠichni| já' Honza a Štěpán a u nich u tety dostali čaj a cukrovi. Vykoledovali jsme si
tatka jako náš šéí' tak js'Íre mu řikali' Potom iak jsme šli hromadu sladkého a čokolád' perniky, postavičky a jiné
do druhého baraku' stěpánek uŽ byl lak unavený' Že jsme dobré věci. Potom jsme šli domů, laÍr jsme pojedli a jeli



jsrne k babičce do Jarcové aještě k telě Věrce a k Bačrjm'

Potom jsme jeli na Městský úřad, lam byl policajt a 1en

nám ukázal pouta. Tam nám dall teplý čaj a buchty a pak
jsme jeli domů a ještě k babičce' Tři krá]ové se mi libili, uŽ

se 1ěšír. na daLši' Klára Hlavicová

KdyŽ jsem chodil, lak jsem si připada] jako straŠidio

z Ha]loweenu' ]Vnoho ljdl nárn neotevřelo a hodně nám

dalo kromě pe|ězještě různé boabóny a ovoce
václav Hajker

KdyŽ jsem chodila na Tři krále něla jsem se dobře. KdyŽ
jsme chodili do pane]áků' někteří před náml zavira]] dveře'

Barbord vanc Jrová

KdyŽjsern chodila na Třikrá]e' tak se mito n]oc libilo'

chodili jsnre na Štěpánově. V panelácjch nám někdo

neotevřel' aIe nám to nevadilo' A taky bych chtěla chodit
přištírok. Toto Vám napsa|a Martinka Palpavá

Jak jsme chodili na Tři klále, pozvala nás jedna hodná
pani k ni domů a dala nám tam tep]ý čaj a cukrovj ze
stromečku. Nabíd|a nám tam ještě rohllky se sa]án]em

Polom nám dala peníZe do kapsy a my jsme ji za to

nabídli cukr A ještě nám da]a do taŠky ně]aké cukÍovi a
nějaké bonbóny' s něiakými lidmijsme se vyfotii' Ta prynl

panÍnám slibila' Že nám iu fotku pošle na Íaru_

vercnjka spa]ková a Anna zilinská

[,4ně se Třikrálová sbkka docela |íbiia sice 1o by]o trochu

d]ouhé' a|e zv]ádnout se to dalo' sladkosti jsme nrěli aŽ

dost' Někteři lidé otevře]]' ale někteři ne' Bylo to pěkné
Jakub Denk

A iaktoViděljeden zVedoucích skuoinky ?.''

Leios jsem byl na Třikrálové sbirce popryé a musim přiznat jjsté rozpeky Není to ob\ryk]é Žádat cizi lidi o peníze

Rozpaky byly pryč' když jsme zvonili u prvn]ch di Ve]jké piekvape|í mi připravili moi Íř] králové, kteři neúnavně šlapall

do schodů a nadšeně zpiva| i reakce lidi- někleři na nás čekali a neiedni s pohoštěním' Bylo poznat, Že Sbírku provázi

Boži ochÉna m;]oslj a pon]oc, VŽdi,t Ti krá]e neudola] ani lelošni Ve]iký n]ÍáZ ani únava. Leiošní sbírka byla prc mě

velinl pěknou zkUšenosií. Pek Palát

P Í bt1ll' i l d.l' fu tll í l kal\I

3KS v číslech
VnaěelnměslěaVoko]isevybralocelkem334119,-Kč'Tojeaso80000'-KčVíceneŽVloňskémroce'Ze46íamich
3 |b|asirích.har]tv našiarcid]ecéZi jsme se umísti]]íla 9' místě' ce kem se V naš i alcid]ecézi vybralo 9 931 703,- Kč
TabU ka Všéch diecézi

Počelobyvalel 1997 PočelvĚii.1|h l997 Početskup]rlek
koecrríkÚ

celkový Výnos
pok adn ček (V Kč

Bn. 1 400 000 750 000 1 510 6 52r 501,r'0

il!,1 645 Ú00 40c 004) 254 i 06! 519,10

] 300 00í 470 000 1 353 4 534 686,2A

Litoměř]ce 1 400 000 280 000 120 504 104.00

OlomcLrc 1 400 000 750 000 2 444 9 931 703,90

oslrele Opeva 1 370 000 600 000 1 228 6142 279 7A

P zeň 800 000 242 000 500 164205840
2 100 000 604 000 242 1 495 000 00

cělkefi 10 6t5 000 4 096 000 7 641 31 840 852,60

Ko] k Vykoledovala zrovna ta VaŠe skupinka si můžete přečíst na dveřích při Východu Z kosiela
A ted' ěco o tom, iak budou peníze použity. '
V současné době jsou peníze V Praze na úč1u ceské katolické char]ly' V březnu aŽ V dubnu bude
70c/c z naši částky posláno zpět na účet olomoucké alcid]ecézní charity' Zde se budeme o peníze
ucházet s jednotlivými sociá|níml projekty naší char]ty' o torn' zda nám budoll penÍze poskytnuty

|94hqq!]je ]ry ti!\rálqYq !sq\9e. T9!9 9 
pq!i9!i qá lplLgPlt k úče]nému Využití peněz ze sbÍrky'

Předběžné záměrv na vYužitíVÝnosU TřikÍálové sbiIkv 2002

Charita PieloŽenýzán]ěl Zamýšlená
částka

v" skUtečná částka

Valašské lvez]řiči Píima a krzoýa pomoc socálně ooliebnym 20 000 11 25 727,24

Podoora oroiektu CHPS 40 000 23 53 793,32

Podpora pÍojektu AZyloVý dúm pro matky s
dětmjVtisni

40 000 23 53 793,32



Podpora projektu Komunitní cenkum
zeÍelino

40 000 23 53 793,32

Podoora Droiektu chráněné dilnv 35 000 2A 46 776,80

Celkem 175 000 í00 233 884.00

Další inlbŮ]LLe naidele na ý]l1| aclx,'c!r!J!;r:

' mnHlÁlsxÉ lN FoR\'l {CE ,,

ii . Svatořečeni Bl P' Pia se usklteční V neděli 16'6.2002 V Řimě' patÍně na Tor Vergatě - mistě světového setkáni m]ádeŽe ]i

ii roku 2000 Z néšr íérnosli bude vypraven aL]lobus s odjezden] ý páÍek 14'6.20a2 Do Rima ]e p ánován příjezd V lannich ;:

ii hodinách Pak mše svatá, náVštěva baz liky sV' Petla Ve Vatikánu a snad nějaká překvapen] při náVšlěVách zajímavých n]íst' ,l
ii V podvečernich hodlnách odjezd na nrÍsto ubylování Vnedě] je samotný akt svalořečen a odpoedne polud podmnly ;|

; dovo|r ;e 7']ovL moŽle ralŠtvit '''Čilá oJ.l'ovrl r]a'sla Řma Znedée ná po']dÁlje 7novl /d]šlér roc|e'l 5 rroŽ osll '

:' i.oLpánl vmoi pÍory,hlei; s piVstarou Vpoldél' 1a7palea1 cestě' ie rap'ánována 7ásla,/k. vAssis ápokJo podr'rhr/ 
''

': dovol i v Padově ceslou pies noc na lteď bude pout'zakončena cena je 3 Bo0 Kó s tim, že ještě nejsou známy všechny ii'' poD a'lv Prlnlaš\y a rnÍor-acc uryc'lleré U Vá.láV; clládlJ :

: . b' 4 2002 vp.rl -a'iá].{o,l sobofu pojeop aLlobL. - pol.Ld se pi']lásl doslalecnv Dočet léiemců - oo c\,4 Fa'imy :

:: vKociíoVé Je 1o idealni FileŽilosl za[oniit takto novénu kBoŽimu ]Viosldenstvi a proŽjt lak Vigi|ii svátku BoŽ]ho;i

il N'l]Iosldenstvi, který se bude slavitv neděli7'4.2oo2 
:i

ii o Vprvní květnovou nedéli 55'2002 poiede - pokud budou Zájemci - áutobus na pouť do Litmanove' Plosim o Včásné ;:

I a,:tat r'hta,l, k' pr'hlasen

ZŠ selvÁroR tt{ FoRMUJE
spoÍ
Dne 28' 2 2002 se v budově ZS Níasarykova uskutečnila soutěž \,e skoku \rysokónl nazvalrá Mládežn;cká lat'ka
pro žáky 2' - 5' třid. soutěže se zúčastnilo téměř 200 íaftujicich, z toho bylo l l žáků z naši školy' S potěšenín
oalamrr;enre' že v kategorii 5. třid ziskaIa první nrísto naš. žačka veroniktl P:rlyzová, v kategor'i '1 třid vybo]ovaI
třett'nlisto iríařei Taj7-jer a v kalegoÍii 3 tři(i se nr krásnén dluhém místě LInlistii jakrrb Denk' Blabopřejentel
opět sb!dra_b5]!
Z Klášter'a Pražského Jezulátkajsme dostáliděkolrrý dopis za nasbíranó brýle BýlejsotlteďvPrazevrukotl
odbonikťl' ktořije třldi podle velikosti dioptfii. Na začátku léta budou naloženy na lod' a oclpluJi do Afl iky' Paní Nl
Í\4e.klová, která celoll sbjr'ku v Praze organizLlje' nánr sdělila, žeje možno brýle ještě sbíÍá1' Proto budeme Ve

sbírce pokračovat. Bry le, skla či prázdrré obrou čky tedy nni žete opěi p řiná šet do školy do krabice rr sboror'ny
Konec sbirkyje 14 čenala 2002
NÍisiinikoláč
Všem ženám' keÍé upekly tzv' 

'.misi.jni 
koláč" patři velký dik' o koláče byl velký zájenl' pro přiště budeme dopředu

vice myslet na zabalení-koláčťl To proto' abyti, kteři si bLldou chtit odjlóst donrů vice kouskťr, llen1llseli shánét
ubrousk]' ná zabalení. Cástká, kerou jsme vybralijak za velikonočni polrleólice našich žákri, tak za t}to koláče,
čiltilá dohromady 9 6l0'80 Kč Děku.jene těrn, kteři peklj, itěnt, keři si kupovali' Penizejsmejjž odeslalina konto
Papežského misÚniho dí]a (P]líD)' Překvapení! Je pravděpodobDé' že naši škoh i naši famosi v brzké době navštivi
ředltel PN,ÍD P'iDg Jiří slégl, aby všechny ájemce bliže sealámiI s činnosti tohoto dila.
Otec biskup
V úteď l9. března 2002 navštivi naši školu otec biskup Josef Ill.dličl(a všichni už se-lla néJ nroc těíme

fu Zs salyókrr I'. ('prnoclnvá

N_A KoNEc PoZEMsKÉ CES'I'Y DoŠLI
FÍantišck Fabik (*28' 1'35 +21.2.02) vsetínská 458
oldřich lndrák (* l5' ].27 +26'2'02) Krhová 352
Marie Rýdlová (*20'5' l 5 +19 2 02) Peíná 12

Celestha Ranu,"_sková(*l5'l2.i8 +20'2'02) Lďná 9

KŘEST PŘUALI
Matěj Malý (*8'i'2002)

Ží.9, Famosti qttáui Fdfuí úřaícif,e říÉÍgkLfukQ' fta["ÚúrétÓ 8,'L'jataš!É n1.ziříťi 757a1, fittp:zrňtÍafusLLbIEřhftLcz
lkíak.: a. a"!ď.llďd'], I ]a rt) tL no čulo, hl1 ý itnd{@fur{"a, ý8í :]iří aříňút

sVÁTosT N{ANŽELsTú PŘIJALI
Petr Randýsek - Kopřivnice' Záhumenní 533/2
Blunk! Pernická'vM. K.hová l98
Jaroslav Domes - N oÚ J ič ín' Dvořákova l 7ó]/3 j
tlarie Be:rlinská VM. RůŽorá ]98


