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Tento rok už pošesté pořádá Charita Valašské Meziříčí 
Tříkrálovou sbírku. Sbírka proběhne v sobotu 8. ledna 2005. 
Začne v 930 požehnáním v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a rozdělením do skupinek. Přibližný konec je plánovaný na 
1500. Sbírky se účastní přibližně 48 skupinek ve Valašském 
Meziříčí a 53 v okolních obcích. 

Tento rok jsme udělali pár změn. Tříkrálová sbírka má 
nového koordinátora Jiřího Smékala, navázali jsme kontakty 
s valašskomeziříčskými skauty, kteří se nemalou měrou sbír-
ky účastní. Za odměnu je na konci ledna pro koledníky a ve-
doucí naplánována sobota plná deskových her a horolezecká 
stěna v Rožnově pod Radhoštěm. Dokonce jsme vytvořili 

Tříkrálová sbírka pro koledníky zvláštní mapu Valašského Meziříčí a momen-
tálně je to nejpřesnější mapa, kterou nemají ani na Městském 
úřadě (alespoň podle dostupných informací).

Chtěli bychom pozvat všechny koledníky, kteří chodili 
v minulých letech jako králové, ale i nové zájemce, aby se 
co nejdříve přihlásili. Informace a přihlášky jsou k dispozici 
v kostele ( u pohlednic), u katechetů v náboženství, nebo se 
můžete obrátit na koordinátora Jiřího Smékala na telefonním 
čísle 723 246 494.

V roce 2004 bylo celkem vybráno 413 446 Kč a byly po-
užity mimo jiné na dostavbu domu „Pod křídly“, na Azylový 
dům pro matky s dětmi, ale i pro lidi co se náhle ocitli v tísni. 
Děkujeme všem kdo podporují a podpoří tuto sbírku.

S velkým díky za Charitu Valašské Meziříčí Jiří Smékal. 

Přemýšleli jste jaký význam má tato škola pro naši farnost? 
Důvodů by se našlo hodně. Za všechny bych chtěl nyní uvést 
alespoň jeden. Naši školu navštěvuje 156 dětí. Tyto děti spolu 
chodí do školy v rámci jedné třídy 9 let a s ostatními dětmi 
jeden rok až 8 let. To znamená, že se více méně dobře znají. 
Tím se vytváří daleko lepší prostor pro vzájemnou komuni-
kaci. Čím více lidí se ve farnosti zná, vzájemně si pomáhá, 
navštěvuje se atd., tím větší šanci máme, abychom farnost 
učinili domovem a školou společenství, jak to připomíná pa-
pež Jan Pavel II. 

A právě na této skutečnosti stojí budoucnost církve i far-
nosti v podmínkách dnešního světa. Budoucí rozvoj církevní 
školy je tedy v zájmu nás všech.

Moc bych si přál (a nejen já), aby počet dětí v naší škole 
rostl. Jde vlastně o pastoraci ve farnosti. 

Když se však nyní díváme do budoucnosti, nemůžeme být 
úplně klidní. Vzhledem k tomu, že ubývá dětí, bude vyvíjen 
tlak na menší školy ve městech ve snaze pohltit jejich děti 
školami většími. Naše škola mezi ty malé patří. Navíc se v té-
to chvíli ocitá před velmi vážným problémem.

Stát prozatím finančně podporuje malé školy do 150 dětí.
Mimo jiné i proto, aby se nerušily školy na venkově a děti 
nemusely dojíždět do měst. Od 151 dětí však prudce klesá 
normativ na jednoho žáka. Co to znamená pro naši školu?  

Když měla na začátku školního roku 150 žáků, dostává od 
státu na jednoho žáka  31 363 Kč. Celkem na všechny žáky je 
to  4 704 150 Kč za rok. Tyto peníze jsou určeny na platy uči-
telů, zaměstnanců, vybavení a provoz školy. Během školního 
roku přibylo ve škole 6 žáků. Máme z toho radost. Na konci 
odejde 15 žáků 9. třídy. Kolik přijde prvňáčků ještě nevíme. 
Kdyby ale příští školní rok zahájilo výuku na škole například 
156 žáků, normativ na jednoho by činil jen 25 413 Kč. Cel-
kově by to bylo 3 964 428 Kč. A to je o 739 722 Kč méně, 
než kdyby na škole bylo pouze 150 žáků. 

Co máme dělat? Máme odmítat případné zájemce? Máme 
stanovit numerus klausus pro první třídu (například při-
jmout maximálně 10 dětí)? Toto se nejeví z hlediska rozvoje 
školy vůbec rozumné. Jak ale může naše škola fungovat, když 
na celoroční provoz dostane skoro o tři čtvrtě milionu méně. 
Kde tyto peníze vzít? Budoucnost školy záleží na každém 
z nás. Pokud by v novém školním roce nastoupilo ve všech 
třídách celkem 185 žáků, pak bychom dostali přesně tolik 
korun jako při 150 žácích. Pokud máme dále existovat, je 
třeba maximálně naplnit první třídu, to je 22 žáků. (Dej-
te mi již teď o sobě vědět, rodiče budoucích prvňáčků!) Pak 
je třeba doplnit počet dětí i v ostatních třídách. Proto chci 
povzbudit děti: Zeptejte se kamarádů, kteří nechodí na naši 
školu. Rodiče a prarodiče ať se zeptají svých dětí a vnuků, 
jestli na Salvátor nechtějí přestoupit po prázdninách a nebo 
ještě v průběhu tohoto školního roku.

dokončení na následující straně 

Všem farníkům, čtenářům Života farností a zvláště našim dobrodincům přeji, aby letošní vánoce (přes všechny těžkosti) prožili 
jako ty nejkrásnější vánoce v životě a aby na konci roku 2005 si mohli říct:  Byl to dobrý rok!

o. Pavel

Vánoční přání

Naše škola Salvátor
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Závěrem roku 2004 nachystala Charita VM společ-
ně s Adrou a církevní školou Salvátor projekt „Rodina bez 
hranic“. Podstatou projektu je propagace myšlenek projektů 
Adopce na dálku  a  BangBaby jak na veřejnosti, tak ve ško-
lách, získání nových adoptivních rodičů, získání prostředků 
pro adoptivní děti. 

Oba zmíněné projekty stojí na myšlence pomoci dětem 
a jejich rodinám v chudých zemích. Je to nejefektivnější způ-
sob rozvojové pomoci. Sponzoři z Čech (tyto nebo obdobné 
projekty jsou rozšířené i po celém světě) finančně podporují
děti ze zemí, ve kterých mají zmíněné organizace partnery. 
Z finančních příspěvků je hrazeno školné, školní pomůcky,
zdravotní péče, pojištění a jiné. Velice důležité je, že dítě 
může zůstat ve svém přirozeném prostředí a zároveň získá 
vzdělání, kterým následně zabezpečí celou rodinu.

Projekt „Rodina bez hranic“ trvá od  říjena do konce pro-
since. Financování projektu je zajištěno z prostředků projektu 
Zdravé město města Valašského Meziříčí, Nadace Adra, Cha-
rity VM, sponzorů a kulturního  grantu města VM. Propagaci 
projektu zajišťuje TV Beskyd a Radio Apollo. 

Rodina bez hranic A co vlastně probíhá v rámci tohoto projektu? V říjenu až 
listopadu jsme oslovili  všechny základní školy ve VM s nabíd-
kou zapojit se aktivně do projektu. Ke spolupráci přistoupily 
všechny ZŠ a dokonce i jedna střední–místní gymnázium. 
A jak se školy zapojily? V rámci výuky proběhly přednášky 
o obou výše zmíněných projektech, děti celý listopad sbíraly 
starý papír a někde dokonce vyráběly drobnosti, které bude-
me během prosince prodávat. 

V prosinci, přesněji 7. 12. 2004, proběhne společné setká-
ní adoptivních rodičů (jak adráckých tak charitních), dále 
pak 8. 12. „Sobota s BangBaby“ v adventistickém sboru 
(bohoslužba, tiskovka, beseda s MUDr. Moskalu–lékařem 
a misionářem) a nakonec na náměstí 19. 12. vyvrcholení 
projektu, hra „Živý Betlém“, s krátkou propagací projektů 
Charity i Adry (panely a slovně před zahájením). Hru sehraje 
a zazpívá škola Salvátor. 

A ještě před Vánocemi stihneme zhodnocení akce, vy-
účtování a  poděkování všem zúčastněným. Výtěžek z celé-
ho projektu bude rozdělen a zaslán na podporu zmíněných 
projektů.

Zdislava Odstrčilová, Charita Valašské Meziříčí

Škola má nesporné přednosti. Nevýhody se dají společně 
odstraňovat. Navíc: pokud se počet dětí přiblíží dvěma stům, 
budeme moci daleko účinněji usilovat o nové prostory či bu-
dovu školy. Někdo se v této chvíli zeptá, a co když do nového 
školního roku nastoupí pouze 165 dětí. Kde vzít chybějící 
peníze? (Asi 511 000 Kč). Pak by záleželo na finanční podpo-
ře farnosti, protože církevní školu vidím jako jednu z pasto-

Branky Lešná Jasenice Choryně Valašské Meziříčí

Štedrý den 
pátek 24. 12.

2100

„Půlnoční“
2030

„Půlnoční“
2200

„Půlnoční“
1530 - pro děti (s doprovoden cimbálové muziky) 
2200 - zpívá chrámový zbor 
2400 - zpívá schóla

Slavnost Narození Páně 
sobota 25. 12.

1000 830 1100 630, 800

930 - zpívá chrámový zbor
1730

Slavnost Svaté Rodiny 
neděle 26. 12.

1000

Obnova maželských 
slibů

830

Obnova maželských 
slibů

930 1100

Obnova maželských 
slibů

630 

800 a 930 -  Obnova maželských slibů
1730

800 - Hrachovec

Silvestr 
pátek 31. 12.

1530 - Děkovná bohoslužba na konci roku, 
Te Deum, svátostné požehnání

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
sobota 1. 1.

1000 830 1100 630, 800, 930 a večer v 1730

2. neděle po Narození Páně 
neděle 2. 1.

1000 830 900 1100 630, 800, 930 a večer v 1730

račních priorit, i když peněz namáme nazbyt. Bylo by škoda, 
kdyby jen díky lhostejnosti a nezájmu některých rodičů o tu-
to školu, odcházely peníze z farního účtu na účel, který za 
určitých podmínek může financovat stát.

Prosím, aby nikdo nezůstal lhostejný. Modlete se za bu-
doucnost školy i farnosti. A k modlitbě přidejte i konkrétní 
skutek, podle svých možností (povzbuzení, rada, rozhodnutí 
v rodině). Vždyť víra bez skutků je mrtvá (Jak 2,17 ).

o. Pavel

Naše škola Salvátor - dokončení

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2004
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Živý betlém
Na živý betlém, ve kterém vystoupí žáci naší školy, se mů-

žete přijít podívat v neděli 19. prosince v 1600 hodin na ná-
městí. Jste srdečně zváni.
Adventní setkání

V návaznosti na již několikaletou tradici se v úterý 21. pro-
since  uskuteční ve farním kostele Adventní setkání. Program je 
laděn adventně s vánočním nádechem. Vystupovat budou naše 
milé děti. Začátek je v 1530 hodin Těšíme se na vaši účast.

Je potěšující, že se v našich farnostech našlo tak vel-
ké množství žen, které ochotně věnují svůj čas i peníze na 
pomoc potřebným. Do kláštera v Soběšicích jsem zatím 
odevzdala 224 pletených obvazů. Na jeden obvaz je tře-
ba jedno klubíčko příze Sněhurka v ceně asi 20 Kč. Vin-
centini, kteří tuto pomoc organizují, uvádějí, že počet 
obvazů upletených na více než osmdesáti místech naší re-

Zápis do 1. ročníku 
Rodičům, kteří chtějí nechat zapsat své dítě na školní rok 

2005–2006 do naší školy, oznamujeme tuto zprávu s mír-
ným předstihem. Zápis nových prvňáčků se uskuteční v pá-
tek 4. února od 800 do 1700 hodin. K zápisu je potřeba přinést 
rodný list dítěte nebo jeho průkazku zdravotní pojišťovny. 
Doporučujeme, aby si dítě připravilo báseň, píseň, taneček 
a podobně.

Všem čtenářům přejeme požehnané Vánoce!

Ludmila Černochová

ZŠ Salvátor informuje

publiky v roce 2003 dosáhl 12 000 kusů. Zároveň upozor-
ňují, že je potřeba plést pouze ze Sněhurky a na jehlicích 
č. 2,5. Jiná příze je ostřejší  a pletenina z ní není dostatečně 
pružná, stejně tak když je úplet příliš volný.

Všem, kdo jste se obětavě zapojili do spolupráce při této 
pomoci malomocným, děkuji, Vaše účast je stále vítána. Na 
Vaše úmysly bude v našem farním kostele obětována mše sva-
tá v neděli 23. ledna 2005 v 8 hodin.

Jana Wesselá

Obvazy pro malomocné

Místní skupina České křesťanské akademie ve Val. Me-
ziříčí chce v této rubrice co možná pravidelně  informovat 
čtenáře ŽF a všechny členy i příznivce ČKA  o dění v akade-
mii a nyní zejména o zamýšlených a připravovaných akcích 
v prvním pololetí roku 2005 v našem městě.

1. Na den 27. ledna 2005 je plánován koncert skupiny os-
travského akademického souboru ADASH, který ve Valaš-
ském Meziříčí vystoupil již v září 2004 u příležitosti odha-
lení místního památníku obětem holocaustu. Tento koncert 
jidiš písní se uskuteční ve spolupráci s českobratrskou církví 
evangelickou v jejich kostele na Husově ulici.

2. V únoru 2005 bychom chtěli pozvat teologa Dr. Jakuba 
Doležala z CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, před-
náška by měla být zaměřena na orientaci křesťana v etických 
otázkách současného světa; Jaký je např. postoj věřícího člově-
ka k problematice eutanázie a ochraně všech forem lidského 
života, klonování embryí, genetickému inženýrství  a dalším.

3. V následujícím měsíci je předjednána návštěva prezidenta 
ČKA, P. Dr. Tomáše Halíka. Jelikož jde o člověka mimořádně 
pracovně vytíženého, nepodařilo se nám dosud potvrdit ani bližší 

časové vymezení jeho cesty na Moravu ani téma jeho přednášky.
4. Jako pokus o panelovou diskuzi bychom chtěli v prů-

běhu dubna příštího roku uspořádat veřejnou debatu zahr-
nující široké pole názorů na současný vývoj světa a života 
církve – v podání odborníků z oblasti politologie, religionis-
tiky a pastorální teologie.

Konání uvedených akcí je vedeno dobrými úmysly, avšak 
vzhledem ke vzdálené době jejich uskutečnění a nejistotě 
ohledně dostupnosti přednášejících, jsou dosud ve fázi pří-
pravy, a proto není vyloučena případná změna či náhrada. 
Věříme, že tuto situaci a podmínky dokáže pochopit každý  
člověk dobré vůle.

Rádi bychom se také obrátili ještě přímo k členské základ-
ně místní skupiny ve Val. Meziříčí; Je trochu škoda, že naše 
docela početná skupina registrovaných členů má mezi sebou  
poněkud bezstarostné osoby, z nichž některé dosud nemají za-
placeny členské příspěvky. Tento dluh je možno ihned vyma-
zat u paní N. Gilarové, která vede jmenovitou evidenci o po-
platcích. Doufáme, že nezůstane žádný takový člen, který by 
vstupoval do nového roku 2005 s neuhrazenými příspěvky.

Závěrem přejeme všem čtenářům, dětem Božím, lásku, 
světlo a pokoj, pocházející od Dítěte narozeného v Betlémě.

Za ČKA ve Val. Meziříčí Petr Vrána a Václav Dřímal   

Česká křesanská akademie 
informuje

Dokáže si někdo z vás představit, že by v našem farním kostele o letošnívh Vánocích chyběly  ozdobené stromky a betlém s jes-
ličkami? Že to nemí možné? Nepamatuji si, že by tomu tak někdy bylo. Kladu si otázku: Čím to, že betlém i nazdobené strom-
ky v našem kostele každoročne jsou? Chcete znát odpověď? Přijďte ve čtvrtek 23. prosince do kostela a určitě ji tam naleznete.

Vánoce bez stromků a betléma?

Zdobení stromků a stavění betléma začíná ve 13 hodin. Přijte malí i velcí, pro každého se práce najde.
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Křest přijali

Choryně
s. Alexandra Filomena Tomšíková *10. 3. 17 +27. 11. 04, kl. Kroměříž
s. Edita Anežka Blumová *8. 2. 16 +3. 12. 04, klášter Kroměříž
s. Pulcherie Marie Koudelová *13. 6. 15 +6. 12. 04, klášter Kroměříž

Valašské Meziříčí
Marie Tvrdoňová *12. 5. 21 +24. 11. 04, Poličná 402
Karel Kašpar *4. 2. 36 +3. 12. 04, Čapkova 690
Josef Stromšík *24. 3. 33 +12. 12. 04, Hrádky 298

Valašské Meziříčí 
Patrik Pecha, Vojtěch Slovák, Tereza Pospíšilová

Mariánské informace

Na konec své pozemské cesty došli

Naše olomoucká arcidiecéze bude prožívat rok 2005 se za-
měřením na téma farnost. Fatimský apoštolát se chce připojit. 
Nabízíme možnost modlitby za farnost, diecézi a jednotlivé 
úmysly se sochou Panny Marie Fatimské tam, kde bude tato 
socha a skrze ni Panna Maria pozvána a přijata. 

Pokud bude zájem, přednost budou mít zvláště rodiny, 
kde je někdo starý či dlouhodobě nemocný. Modlitební 
setkání „večeřadlo“ by mohlo probíhat buď v pondělí nebo 
středu v podvečer, kdy do rodiny nebo na místo pozvání by 

Kněžské svěcení a primice Petra Mariana Masaříka
Jsem rád, že mohu ve vánočním čísle oznámit farníkům 

radostnou událost. Petr Marian Masařík, dá-li Pán, přijme 
30. dubna v 1000 hodin kněžské svěcení v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.

Primiční mši svatou bude slavit ve farním kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí v neděli 8. května 
v 1600 hodin.

Lidové misie, během kterých se připravíme na tento velký 
okamžik, by měli vést v naší farnosti od 25.4. do 29.4. otcové 
karmelitáni. Již teď může začít vzdálenější příprava na velké 
události, které nás v novém roce 2005 čekají.

Hospic Citadela
Kontrolním orgánem tohoto hospicu je představenstvo, 

které se schází 4 až 5 krát za rok. Členem tohoto předsta-
venstva byl také P. Pavel Vichlenda, který odešel z farnosti 
Zubří do Olomouce. Nyní je třeba, aby jeho místo zaujal 
někdo z katolické církve. Nejlépe člověk, který se dobře ori-
entuje v sociální oblasti. Pokud by někdo byl ochoten tuto 
službu vykonávat, ať se co nejdříve přihlásí osobně nebo te-
lefonicky.

Změna telefonního čísla
Mám nové číslo mobilního telefonu: 731 621 221 

Děkuji všem, kteří na toto číslo volají jen když je to opravdu 
nutné.

Děkuji všem, za poskytnutí informace o tomto čísle těm, 
kdo budou nutně potřebovat pomoc kněze, například zao-
patřování v nebezpečí smrti.

Život farností
bude dále vycházet!  Děkuji všem, kdo projevili zájem o náš 

časopis i všem kdo nabídli konkrétní pomoc. Pokud to bude 
jen trochu možné, časopis bude vycházet každý měsíc.

Výrobní náklady na jedno číslo (papír + tisk) jsou asi 3 Kč. 
Pamatujte na tuto skutečnost při sbírce v neděli a to vždy,  
když vyjde nové číslo.

o. Pavel

přišlo několik (2-4) členů Fatimského apoštolátu se sochou 
Panny Marie. 

Tato setkání je nutné předem domluvit a organizačně za-
jistit. Proto ať mi zájemci o návštěvu Panny Marie Fatimské 
buď ještě zavolají do Vánoc nebo až od 4. ledna 2005 na faru 
(tel. číslo 571 621 285) a nebo osobně kontaktují, nejlépe po 
úterním večeřadle Fatimského apoštolátu, konaném v kostele 
ve Valašském Meziříčí.

Všem farníkům a čtenářům Života farností přeji milosti-
plné svátky vánoční a požehnaný rok 2005.

Václav Chládek 

Kolektiv autorů: Katolická církev a totalitarismus
Karel Očenášek: Víra je můj pevný hrad
Stanislav Krátký: K plnosti
Jan Evangelista Urban: Duchovní slovo pro dnes a zítra
Richard Rohr: Naděje proti temnotám
Hana Bořkovcová: Soukromý rozhovor
Patrick Buchanan: Smrt západu
Jiří Barhoň: Zlý farář přejel hodného psa
Tomáš Špidlík: Duše poutníka

Farní knihovna je otevřena každou 3. neděli v měsici, 
vždy v dopoledních hodinách.

Nepřehlédněte

Novinky ve farní knihovně


