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OPRAVA KO S TELA - PoDĚxovÁni
Na pNním místě bych chtěl poděkovat Dobrému Bohu za příznivé počasí a za to, že při opravě

nedošlo k Žádnému úrazu' Kvůli lešení na věŽi nemohla bý ještě polovina střechy opravena. Kdyby
přišly intenzivnější a dlouhodobější deště bylo by nám asi úzko. Těžko řici do jaké míry by stačilo
provizomí zakr]tí střechy, kdyby se u nás odehrávalo něco podobrrélrojako v Čechách při povodních'

Dále patří poděkování všem, kdo sr1imi piíspěvky pomoh]i uhradit fakturu ve ťši 960 000 Kč.
Celkem se lyblalo asi 700 000 Kč. Něco jsme ještě měli na účtu. Vaše štědrost byla obdivuhodná.
Plosím, abyste toto poděkování qiídi]i všem Vašim příbuznýnr a zniánýl, kteři třeba i na Vaši Úzvu
poslali jakýkoliv dar' Děkujeme také novinám, které zveřejnily naši prosbu o finanční dary.

Po úspěšné sbíIce' která byla navíc v obdobi povodni v Čechácb, nléli někteří pocíÍ, že.Jž je
vybráno dost a vše zaplaceno. Kdo jen tlochu sledova] informace v Životě famostí ví, že tomu tak
zda]eka není. Celkové náklady včetně víceplací' ktelé se objevily aŽ v pruběhu opla\Y, činí monerltá]ně
asi 4 800 000 Kč' Prozatím jsme zaplatili 2 l40 000 Kč' Po zaplacení další faktury ve \.ýši 612 000 Kč
bude uhrazeno asi 60 % všech nákladů.

Kde vzít zb}'tek, ptá se někdo' chybí nám ještě více než dva miliony Kč. Jednak věřínr, že
postupně přispějí i další občané, instituce a filmy města. Kdo by nechtěI mít alespoň syfibolický podíl
na pěkném vzhledu našeho kostela i města? A nemusí jít přece jen o věřící. Dále budou pokračovat
pravidelné měsíění sbírky, a to i přesto, že v nejbližší době budou i sbírky na misie a také tradjčllí
dušičková sbírka na Arcidiecézni chaitu' Čekáme také na piíspěvky z minjstelstva kultury (250 000 Kč)
a Z našeho města (250 000 Kč). okresní úŤad - odbor panátkové péče -již přispěl čáýkou 200 000 Kč.
Abychom byii schopni zapiatit daiší faktury, poŽádaijsem město o posk)'tnuti bezúročné půjčky ve ýši
1 000 000 Kč' Tuto půjčku budeme splácet další dva roky. zbjNajíci část (více neŽ půl milionu) srrad
s pomocí Boží a díky štěd.osti občanů města dáme dohromady.

všem dárcůnr ještě jednou děkuji a modlínr se za ně. Po ukončení oprary uveřejnínre sezran't
firem, ktelé nánr přispě1y na opraluiakýmkoliv finančnínr dalem.

P. Parcl SlaÍaú' íafóř

NÁBoŽENSTVÍ PRo STŘEDNÍ Šrory
v tomto školním roce budou mít mladí lidé (15-20 let) možnost setkávat se na faře,

plavděpodobně s naším kaplanem, o.Stanislavem Mátyášem. Podle časovýclr možností mládeže budou
setkání probíhat zatím ve dvou temrínech - pondělí a čtvrtek - od 16 hodin. Na p.r'ni setkáni n]ůžete
přijít 23. nebo 26. záíí. Kdo má zájem a nemůže přijít, ať dá o sobě alespoň vědět. Informujte, prosínr,
všechny potenciální zájemce o této možnosti!

P' Pcrlel Stefan, farář

obtázky pro děti,
které jsme rozdávali dětem po mši svaté, íám v novém školním roce již přestaly piicházet. Co

teď? co když děti přestanou chodit do kostela? To snad nefuozí. Přesto by bylo dobré, aby si děti něco
uŽitečnélro z kostela odnesly. Po dloulrém přemýšlení jsem zvolil tuto variaítu. Děti dostanou pokaždé
něco jiného: někdy to bude letáček Bměnské tiskové misie' jindy aktuální časopis Duha nebo svaqi
obrázek či nálepka. Plosím rodiče, aby s dětmi spo1upracovali. Pokud jde o letáčky a časopis Duhu, je
dobré si je s dětlrri přečíst a společně o obsahu diskutovat. Některé letáčky nebo oblt'ky je moŽné po
dohodě s dětmi někomu poslat, či darovat' Větší děti je mohou samy někomu věnovat. Tak tato
drobnost, kterou děti obdrží po mši svaté, může způsobit mnoho dobrého. I mďé děti nohou b1t
apoštoly.

P. Paýel Síefun. Íarář



Překlad tabulky na kříži
Drazi mladí, na závěr svatého roku vám svěřuji znamení tohoto jUbilejního roku:

KrÍstůV kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky Pána ]ežíše, kteÚ miluje Celé lidstvo.
zvěstujte všem, že pouze v Krístu ukřižovaném a zmrtvÝchvstalém je vYkoupení a spása'

celosióÍní setkóní mlódeže žd'6r nod Sózavou 2oo2

V roce 1985 daroval svatý otec
mládeži KřiŽ světových dnů mládeže'
kiený le vždy předáván mladým té země'
ve kreré se bude konat další světové
setkání Je to jednoduchý dřevěný kiiž
Vysoký 3,80 m a vážíci 31 kg. Protože se
naše 3'celostátni setkánÍ kona|o krátce po
celosvětovém setkání V Torontu' požádal
o'Jenda Balík' jménem sekce pro
m|ádež' za nás mladé o to' zda by pám
křiž nemohl být na naše celostátnisetkání
zapůjóen.Naší žádosti bylo Vyhověno a
KříŽ světových dnů byl 5'8 02 dopraven

I/íle coje součástí dokane tace ke každé]]lu
n'aba Íu? Jízd|1í řód dulobusů.

.,Jak se cítíte v nových bďlích?"

.,Výborně! Najednou potkávám spoustu přátel' které
jsem celé roky neviděl.''

Nej čl1stěj ší pos l ad í f ěly před s t Í í :
-Á íeď ně ýyÍot'na lé skáIe'
-Pusl'te ně k Ío1]1u,já lÓnu rozunín.
-Neboj' není nabilá.
'Hod' li se to kladivo!
-Pejsku, pojď sen!
-Drahá, nechceš řidiÍ?
-Blzó) jsou hotoýé' jdu j e ýfzkoušet'
-Zprava dobý'
-Diyné' cí!í111 plyl1, ťozsyíí'!

Kříže sÚětovúch d'nů

letadlem na Ruzyňské letiště a odtud
převezen do Zd'áru nad sázavou' A tak
mohl Viditelně spojit setkáni V Torontu
s naším setkáním Ve Žd'áru.
Účastníci a hosté setkání jej mohli Vidět
V Kláštemím kostele Nanebevzetí
Panny l\,4arie a od čtvrtku'15'8'02 také u
hlavnÍho pódia nedaleko žd'árského
zimního stadionu'
Tento kříž nebyl v naší zemi poprvé'
Před osmnácti lety byl tajně dovezen
k otci kardinálu Tomáškovi do
pražského Arcibiskupského paláce.

včerajsme se s ]nanželkou pohádali, ale steJněJsem
lněl poslední sIovojá'
A cojsiji řekl?
Tak sito kup.

Přijde sesÍíička y nerlacnici k pacienla|i. klerýje
celýý s|'ic!ře' Á pocient se s rrpěÍí111 sil plú: Seslři,
ne\,íle jesí l i jse I len ř idičók udě lL| l?
sedí veverka na \'ěfui a vidí' že za rrí leze kráva'
-Ty kÍávo co tady děláš?
-DoýáIa jsem chuť ]1a jablka.
'Ty krávo' a]e tohleje smrk'
_To nevadíjáje mám s sebou'

ze soudního pfacesu ý G]'ónsku: ,,obžalaya\ý, co
jsíe děIaI'r noci re 1.1' |ísÍopadl! a 20' března?"

Po dobu celostátního setkání ve Ždáru nad Sá7'avou byl vydáván mladými z tiskového tý11u infonnačně ábavný
časopis SoLNIČKA' Vjedné ze solniček byt také řozhovor s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem.
Mladí reportéři se našeho otce arcibiskupa zeptali:

Jak byst€ si představoval ideálniho mladého křesÍ'ana?
V zásxdě by to měl b:h n]ladý čloÝčk, kteď objevil, že lro Brih má ťád a měl by na to Íca8ovat' Myslíln si' že kd},Ž
objevi lásku, bude na to reagovat láskou a bude šťastný, když zjisti, Žeje rnilovaný Bohem'A šťastný č]ověk si to
štěsti zase nenechá pro sebe a bÚde schope]l se o ně rozdělit a prožívatje sjinými' a toje podstata společenství.

(ř]Ž svěiových dnÚ m ádeŽe



co vás na tomto setkání za tu dobu co jste tady' oslovilo nebo př€kvapilo?
Já si očekávání Žádné nepřipÍavuji' ale člověk uŽ proŽil řadu selkáĎi a ti'n.je ovljvněn. A myslím si' Že to velmi
dobře navazuje na tradici těchto setkáni, že to ukazuje na stoupajicí tendenci této Úřovně. A takyjsem si všilnl, Že

zodpovědnost zajednotlivé skupiny přebrali laici, coŽ dříve táhlijellom kněží' Z počátku nebylo moŽné všechno
nechat na laiky' ale oni zatím lTíostli a kněží dDes Úohou zastávat roli spirituálů v těchto skupinách (duchovnich
animátorů) a myslín si, Žeje to znamení uŤčjtého dozrávání toho, co se podařilo a samozřejmě, Že to půjde dál'
A ovšen to, co musí každého na takovém setkání zaujmoutjako něco hezkélroje' že mládežje Žjvá. řeaguje, ale
zároveň se dokáŽe ztišit, dokáže bi.t pozomá, že se dá říct ukázněná, Že si toho lidé z venku všímají a to je velice
dobře'

A co byste mladým lid em vzkázal?
.\t'se ničeho nebojí' kdyžjsou s JeŽíšen!.

setkóní Ye Žd'óře
Hned na začá1ku se ván nrusím přiznat, Žejsem o tom. že bychjela na toto setkání, ani neuvaŽovala' co bych

tam já děla]a? Nemám ráda podobné akce' Ale BoŽi vůle bylajilrá.
Kamarádka mi dala infonrrační 1eták s přihláškou a přesvědčila mě, Že tam jet mám. Přih]ásit 5e by1o snadné.
AIe.|eště před odjezdelrl se mi vůbec ale vůbec je1 neclr1ělo a stále jsem váhala' I]lavou vířily obalT. Jcdu taln

přece jen s lidrli' které většinou zDám jen od vidění' tam bude několik tisíc lidi ciziclr' nložná zloději' kteří se
mezi násjistě vetřou, neznámé mčsto, '.'

Vložilájseln to do rukou Pána, sbalila batoh a s tlukoucín srdcem ráno klusala na nádraží. Mirnořádný vlak' do
kteÍého jsne přisedIi v Hranicích' byl plný. Kolem však vládlo nadšení Ze selkávání dávnýclr přáteI' Přcstávala
jsem se bát-

Při přÍjezdu do Ždáru si nás ',rozebrali'' 
pořadatelé a odvedli ke ško]e' kde jsne nlěli bý ubytovaní. Kdyby

nepíšelo' nohlo to čekání být příjemnější, ale my lo břali, že to takmá být' Ub),tovaní jsme byli ve třídách a
V tělocvičDách. V ,.naši" obrovské spoÍtovní hale nás bylo asi tř; sta děvčat. A i přes toto nnrožství n1'rě ani na
nlysl nepřišlo, Že by se lni něco z otevřeného batobu zÍÍatiIo' Všichnijsme všude měli k sobě absoIutni důvěřu'

První dva dny pÍše]o, proto byla nísta konání progranlů mímě poznlěDěna' Pak kvťlli stoupajíci lrladině na
lrlístě, kde už stálo hlavní pódiun, 5e nruselo 1oto zařízeDí přenistit z okraje poňěkud do středu města. Ále
douÍárn. Že obyvatelůn jsne aŽ tak na obtíž nebyli. mnolrdy spiše naopak' Progran končil Ýětšiiou koleln 22.
hodiny a pakjsnre se v tichosti lozešli na ubýováni'

Hlavně ze začátku nám v orientaci v nočním městě ponrálrali organizátoři' kteřÍ stáli na všech větších
křiŽovatkách, u přcchodů a odboček a ocholrlč nánr pomáhali najit sněr. Navícjsme všichni dostali mapky města

s popjsen všech lnist. na kterych byl nějaký progranr.
Progřam na každý den byI rozmanit'ý a bylo těŽké si vybratjen něco a r]ěco oželet. Dopoledne byla modlitba a

slovo na den na různých místech, mše svatá a poledni nabidka (např. spoÍt, přípÍava na svátost sníření, škola
modlitby, kříŽo\'á ces!a).
odpoledDe pak před]rášky, nabldkaz27 zájíma}"ých ténlat' a bohužel jste stihlijenjedno| Např...Kde konči
nekoncčno ancb pohled do vesminť'',.Povolárrí klásce", .'Život snlédii", ,,Jak rozunrět kontfoveízním a
obtižDýn místům v Bibli'. .,.lak se stát dobÚn nrisionářem". ''omitologie 

v Bibli''. ',Tan' kde křest'an spí,
přicházejí sekt}''' .''. , tvořivé dilny' brigády, kultunrí program (šiloká nabidka koncertů vážné, rockové, folkové'
barokni,jazzové hudby; divadelni předSlavení), v pátek setkání po diecézích'
Po večeři následoval program pro všechny u hlavního pódia: katecheze, svědectví' setká]ri s hosty. Končilo se
večenri n]odlitbou. Velkým zážitkem byla nlše svatá venku večeř, po sehění. l"_ad hla\'ou hvěZdy, kolerrr vlrry
nadšení..'.

Prográn byl opřavdu bohaty a by]o z čeho rybírat. Ažjsem někdy litovala' žc se nemůžLl rozdólit a vice části.

Každý mohljít na to, co ho zajimalo, či se vťátit na cl1víli na ubýováni' Každý ňěl ve svém rozhodoválí voliou
ruku' nikdo nikoho do rričeho nenuti], nic nebylo 

'.povinné"' 
A pokudjste šli někam sami' nemě]ijstevůbec pocit

osanroceni' Všude bylo dost lidí. ko kterým jste patři]i, kteří mčli stejlté smýšlení, se kteďmijste byli na 
',stejné

vlnové délce".
Poslljdlri vcčer, den před odjezdem, nás čekal u hlavniho pódia jarmárk s růZnými atrakcen; (slřílení z kuší,

šerm, popra\,a, kouze ln íc i, tanec, ' . . ) a nakonec překvapen i v podobě nádherného oh rio stroj e. ZáŽitek z Ďěho ještě

Ilnro.l1o\ala hudba. která j.j podrnalovávala'
Myslím' Že u každého, kdo byl na setkání, to bude jedna z pn'Irích vzpomínek, která se vybaví při vys]oveDí

Žd'ář 2oo2. Pozdějši setkání s Íca]itou při příjezdu do]nů bylo poněkud tvrdší' ale vzpomínka na setkání ve mně

vždy zažebne tu jjskru, kterou jsem tam nabraÍa' Musím říct, že absolutně nelituji ani jedné mir]uty' kteťou.jsem

stíávi]a ve Žďáře a už vůbec ne rczhodnutí tam jet.



Po ceIý pobý všude vládla nádhemá atmosféra, všude bylo cítit takové nadšení a eIá! že se tímto ''nakazil"
snad každý. A každý taú načerpal obrovské množsNí energie' kterou pak mohl rozdávat dáI.

A tak,jak se mi nechtělo na setkání.jet, tak se mi nechtělo odtud domů. A myslíň' podle slov dalších' žejsem
nebyla sama.

Proto bych chtěla povzbudit všechny, kteři o tom přen1ýšleli či přemýšIí, všechny' kteří mají z toho střach a
obavy. všechny, kteří váhají nad tím na takové setkání mládežejet. Strach hod'te zá hlavu! Neváhejte ajděte do
toho|II Stojí to opravdu za to! TakŽe'nash]e při příštím setkání| '...

Syh,a Tdborskti

MARlÁNsKÉ lNtoRMAcE
. V útcÍý l ' řijna v deD pamá1ky sv' Terezie z Lisieux se uskuteční 6' oblastní setkání !-atinského apoštolátu a
mariánských ctitelů za účasti P' Pa\la Dokládala' Je možné' že mezi sebou přivítáme vzácnou návštěvu' Začátek
v 16'00 hod', přípravllá lčíst modliteb a zpěvu od ] 5.00 hod' Všichrrijsou zválri.
. V neděli 6. řijna začíráme pollt' do Medžugorje. jako součást 8. národDi pouti fatimského apoštolátu. Prosí
přihlášené účastníky, aby mi zaplatili 1 900 Kč a \ryzvedli si u nne pokyny' ostatllím nabízím sluŽbu podobně
jako při svatořečeni P. Pia' Kdo chce. ať si napíše úmysly, které v Medžugořje předložíme zvláš1ě při nlších
svatých a adoracích a také na Križevaci Panne Marii' Únl}sl1 je rnozné 

'ni 
osobné předat' Také rny irosirnc o

Ú1odlilbu za nás' kteří budeme putovat.
Václa| Chládek

slovo ředitele zŠ salvátor
Váženi rodiče' milí Žáci' přáteIé a přízrlivci naší církevní školyI

PrázdniDy uběhly jak voda a před Dámi je deset měsiců náročné práce' Jak nás - učitelů, tak i vás _ Žáků. Nový
škol]rí .ok jsrne zahájili mší sv. v kostele P. Marie za velké účasti rodičů' přibuzných a dalšich, kteří .'Salvátorll"
fandí'

v úÍeÚ l'7. září v j 5 hod' bude plenáni schůzka rodičů a po ní třídní schůzky. Na sobotu 2l. září plánujeDle
DRAKIADU, uŽ tradič ě Da VeIké Lhotě' začátek je v ] l hod. snad nán počasí bude přát a sejdene se tam ve
velkéln počtu. Jsou na ni zvfuy všechny děii nejen z naší ško]y'

V oo dělí l6. lisÍopadll2002 (na svátek sv Lttdmily)je Den církevních škol. oteo biskul JosaíHrdličkl bL]de
slouž;t lnši svalou v ]0'00 hod. na sv' Hostýně. Znaší školy se této mše zúčastní ředitel ško]y a pě\ecký sboř
vedený ing. Františke MaIiňákem' o dalších akcích Vás buderne pravidelně informovat.

llento škol- rok 2002/2003 je naše škola všeDr rodičům.'otevřena". Á nejen rodičůn, ale všerl zájerncůn o
církevni školu. Každý, kdo navštívi naši školu opakovaně, rrebo v ni pobude delší dobu, vnínrá jak ve1nri doblé
lnezilidské vaahy' tak příjemné klirna školy, které napornáhá, aby děti byly vychová\'ány v příznivé aÍnosf.;ře'
Vstřicnost k žákům a jejich schopnosten je u našich učitelů, kteři oběÍuji škole mnoben víc, než je jejich
pracovní povinnost' samozřejmosti' 

-
Pokud bude lnít někdo ze čtenářů ZF zájen nahlédDout do internetových stránek naší školy' najdcte nás na

www.zs-salvator.cz,
Přej i nárn všem hodně št'astných chvil a dostatck BoŽiho požchnání!

Váš ředitel Mqr. Jíří Pónek

NÁ KoNtrC PoZEMsKÉ cEsTY DoŠLI
FřanljŠka Pemická (* l3.10.] 5 +16'7'02) KÍhová 252
Josefl\áček (*t5' l0.39l-] 9.7'02) ].Máje l035
Miloslav Vodička (*]2.3.25 +26'7.02) zašoyá 551
Petr Maléř (*l0'5'56 +30.7.02) Seifertova 5
Miloslav Konečný (* l9.l l.34 +3'8'02) Čapkova ós8
Ludjni]a Dobešová (*19.12.35 +1] '8'02) KÍhová ] 37
vítězslav Rosa (*23'4'35 +14'8'02) Krhová 55
Alžběta Pemická (* l6'9'25 +l9.8.c2) Přični 202
Flantjšek Kopřiva (*28'5.21 +25.8.02) Jasenice l9

KŘEST PŘI,IALI
Adanl Marek (*16.4.2002)
Eliška Treta BáÍková (+28'3.2002)
Michael ZbťýŽ (* 14.6.2002)
Pavel Večeřa (*19'4.2002)
Jana Večeřová (* l9.4'2002)
Barbora Barešová (*20'7'2002)
Maftin Sedlák (*l 1'5-2002)
Filip Cbudý (* l5.6'2002)
oldřicb Večerek (*l ].5.2002)

otomar sekvařd (* l 9. l l .26 +29 
' 8 '02) ostÍava_Provaznická 5 3 J irka Anna Hanáková (* l 9' ] 2 ' l 983)

Vjlenrin a Figalová (* 7' 5 - 14 +8.9' 02) Kýětná l 25 ondřej Ptáček (*2 
' 8 '2002)

Ludmila Miklošová (*2].2.29 +] l.9.02) rúgnerova 353

svÁTosT MANŽELsTVi PŘUÁLI
Martin Jáč Liberec V-Krisliánrv']87/2
Jarosl&a Hřebíčkoýá I/M' Zd. Fibicha ]20]

Jas,nína MaÍje Remešová ('*22.5.2a02\

Alojs Kor}čansLý _ Choryně 106
Monika T]'us inoýá VM' s1!šj!aýa 715
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