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chtěla bych se s tebou podělit o tu nádhemou milost,
kterou mi Bůh daroval. o tu radostnou zvěst' která
zastihla mé srdce. Dne 1'11.2001 jsem byla přijata do
kandidatury v cisterciáckém klášteře v opatství Mariina
sÍdce (Maria Hjerte Abbedi) v Dánsku. Jďná se o
reformovanou benediktinskou řeholi' ke které se v ] l.
stoleti opět vrátili mniši vciteux vpůvodní ,,tvrdosti"'
A jakjsem se v|astně tak daleko dostala? Mnozí víte, že
chodím do Iv. Neokatechumenátního společenství. Naši
katechisté umoŽnili dívkám, které vnímají ve svém srdci
povolání proŽít vlastní zkuš€nost v klášteře, dotknout se
ve vlastním srdci tohoto povolání a zakusit, zda je to má
představa nebo Boží volání. Díky neokatechumenátní
cestě, kteťá mi najednou otevře]a oči k mému vlastnímu
životu, a která je i uprostřed kláštera, jsem ó'l.200l,
tedy ještě vjubilejním roce, navštívila dáns|qý klášter
poprvé a pak ješÍě dvakát' Je to společenství 15 sester,
které žijí v m]čení, ale radosti benediktenské řehole:

,,Modli se a pracuj"! A proč ne čechy, ale Dánsko? Ať
už prožívám kandidaturu, noviciát a pak sesterský život
kdekoliv, je nádherné vstoupit tam, kde čeká Pán.
Dánshý klášter založily české cisterciačky na přelomu
minulého století a pokud bude třeba a bude to vůle mé
matky představené' budu sestÍa tam i tady ráda (klášter
sesteÍ cisterciaček Porta co€li je v Předklášteří u
Tišnova a je moŽné, že po uÍčitém období mohu být
poslána i do tohoto kláštera). Všem vám moc děkuji a
předevšim Tobé, bratie a sesllo zx pomoc, za úsměv, zá
modlitbu a prosím Tě z celého sÍdce o modlitbu, abych
hledala Pána a ne sebe. odvážím si celou farnost v mém
ubohém, ale toužícím srdci'

S Lkkou Dagnar Dýořákoýá

sBÍRxÁ Mn{cÍ ElT'oPsKýcH MĚ\. JEJlcHŽ
PIÁTNoST BUDE KoNčn

1'1.2002 dojde ve 12 zemích Ewopy (Belgie,
Německo, Řecko, Španělsko' Poňugalsko, Francie'
Itálie, vatikán' san Marino, Irsko, Lucembursko,
Nizozemí, Rakousko, Finsko) k lýměně dosavadnjch
náÍodních měn za novou společnou měnu EURo'

Vjednotliuých zemích je stanoveno různé, většinou
poměrně klátké přechodné obdobi, kdy bude je'ště
moŽné platit staÍou měnou (v Německu bude do
28'2'2002). Po lomlo obdobi bude plalit pou7e no!á
měna. Bankovky bude možné ještě po nějakou dobu
lryměnit v národních centráIních bankách. Jak to bude
s mincemi, není úplně jasní nejlépe je bude lyměnit co
nejdříve na začátku příštího roku'

Situace vČR: bankovky národních měn uvedených
zemí ie možno do konce loku \.f]měnit, nebo uložit na
devizoyý účet. Ne tak mince. Podle dostupných
informací Žádná banka a směnárna t]4o mince
nepřiiímá'

Mnoho našich občanů má ze s{ich cest do
uvedených zemí zb),tky těchto peněz, kteÍé už nepůjdou
zavedením eura ryměnit, a tím jejich hodnota propadne.
většině se nelyplatí kvůli lomu opět cestovat do
patřičných zemí.

vyhlaste sbírku těchto mincí a poproste věřící, abyje
nenechali propadnout. Prostřednictvím pánů děkanů
odved'te na kuÍii do konce pÍosince. vytřídíme a
přovedeme qýměnu. Použijeme pÍo církevní školy.

Pozn. Je mož,losl y úředních hodíruich přináŠel tyto nince na
íaru. Jakou čljslkau jsne tínto přispěli na cířk2yní škoktví
o2náníne y ohlaškách aý Žiyolě farnoslí-

posoŽNosr PĚrr rnvNicH soBoT v MĚsicr

Třetí pokračováni o pobožnosti pěti prvních sobot
\ mé.íci z knih} Vilhelma Hijnermanna _ uovoŘÍul
S MATKOU

IL PďmÍnky spojené s 
''ve 

t}1rl pří9libcm".

Ve s!€ mat€iské ]ásce k liderí Panna Maria stanovjla i
podmínky sv&o ,yelMho ýíslibt', ket'é seťa Lucie Ýěmě
zaaameÍala Týo poďnínlv @íwjí vje&oduď)th, ale velrni
účinnýh pťodiedcí€h fuďNk$o ávď4 k1g€ tvcň poboáEt Éti
prvních soůor Tedy nejde o nějakou m€ickou forÍnuli a nebo o
soobm ná{olika vnějších úkcnů' k1eÍél:akory aÚcÍnďicky dGihnou
svůj úČinel. P0Ínínky. keré Mar]G BoŽj př€dkJád,í jso'] ú.jnnimi
prGtředlry duc}o\aí otnolyjednďlivců i cel&o lidsía Prďo sije
obja_sníme tsocbu podrohěji.

I. svúi qověď
Jako každri dobrá 4olěd', musí zahmovat korně jinehq

zvlííě upříÍtrtou lít6t nad hříchy a pe\'né předse}Žetí se
polepšit

J€ poť€bná pro každou pn'ní sobofu. Kdo by měl těž_

ko6ti se \yzpovídat na pÍ\,ni sobotq mťlže tak učinit v rěkeď
den předtím a n€bo potom' Jak \yslovně řekl Lucii Pán J€žfi,

,]lllĚe to býl i o hod ě ýi!: &i" než osm před pnnísobotoq a
nebo po ní Pán Jezíš však ddal: 

'pod 
patnínkou' že k$ž ně

přr ou, budo le slaý1l r7oí'". Nefli třeba zvláš' zdůraáG
vat Že tato podrnínka lychizí \Etříc jeÍl těfiL keí se od pG
slední $até zpov&i nedopustili žá&e1)o srnÍteln*rc lříchu. I
v tomto případě totiž platí důležý přftaz žf, teÍr kdo sije vě
dom íěžk&lo hříchu nesmí sím přistoupit ke svatánu pňjÍ'ŤLá-



ní b€z přďcházejícÍo přistoup€ni ke svitosti pokíní a to ani

tehdy, kďby si \óuďl dokonalou litost nad hříchy.

Svatrá 4ověd', kerá se lyáduje na první soboty'

mťrže sloužt k áolrrzÁhíni Boží mi|osti pro ty, keň upadli do

těEého hříchu- Vždyt' s!áto6t pokíní je v€ÍCý pro6řed€k

BoálD mjlo6ÍdeÍství pro hřšnilry. vtomto případě' jak bylo

nazračerrq je potřebné vyzpovídat se ješě před přistoupením

k svatánu přijínr.{ní
Ale svaií 4ovď potřóná pro pobožnost pěti pn'ních

sobot se vyáduje i ď těch lftří Ítrnaji ŠÝě1rJÍfi mtižEÉ
těždm hřícheÍn súto6t pokání je totiž velrni účirm]ým

Dro6tiedkem ýíle dokorraleišfto duchornr ro ďiíbvÁni a

polrotu v duchovrrím Žjvolé' svaui 4ověd' v nás udrŽlje

áucha ustaúčnďro pokíní a uděluj€ úm svátootnou milost

ken{ nám pornáM postupÍĚ se lysvobďit i ze všďních hřichů

a po61upovat k stíle váší dokonalost! tdy svatoGti, ke kteíé je

pvolán kažtý křesťarl swtá zpo!čd' \ykonani{ vtďnto
duchu ie pÍivil€ovan:ým prosřďkem duchowí obnoly
jednotlivců a spolďnosti kerou Panna Maria žiÁÁ ve sv*n
fatirÍrskem po6€lství

z sýdé přijininí
Je fieba k nánu přiŠoupit v pr\{lí sobotu nšíce' Pro ty'

ktďí rnají chváIyhodny ztyk přis1upovat ke svatému přijířnání

vpnni pátlry, by nďnělo bl třlG přijmout svío6he1D
Spasitele iv nísledující den.

v duchu spn'vn&o &ápíí Euďlarisrie se má ke $Ťtánu
pňiímáni zpraúdla přišot'pit vnánci sla!€ní mše slEte Taltoj€líě
lEE D'í<ne dut€átoď táo &t]hé poúninry, ktďou uŤčila Panna

Maria
vžÓťjak zd "u_az l DÍllhý Ýatikáís|ý koncil' EuďaŤj$jeje

,pranpn a vc}d ]žestinsk"ho ži|,o!a", ]ie ,,ca1lre a 
'fclÍien

syáoJ.i". Je to prďq ž€ \€ slavení Erahďjýi€ je shÍ€cně přítoŤneí'

srám ]eáš Kri$us vtaj€Ínstvi s!€ sÍnrti a sválo znrtvý€h}d.áni
kefým uskutďíil naši sásu Aje přítďneÍ' prďq ab}chm s€ s njřn

mďlli sprÚi! atr/úoín s€ mďli pcnořit do tajeÍnýVí j€!'o smrti a

znĎ/ithlstani' tedy do tajeÍnývi naš spásf. PÍďo pní\€m Mdí
l<ď,c11| ,,y lílŮgii, zvldšt'ýe sýa!é e*:llttlírhcke obaí se usknečh4e
dilo luseb 

'yknlqEní''. 
A pnávě slatim přljímáním se 2.ela

zvliíštním Žn' $aitclnýÍn ,půscbem wojujeÍne s J€žíseÍn Kristan a

}supujeÍne do tajeÍnwí je$o smrti a znrtvýcn}É,áni, jiným; slo\y
ýíváne s€ zcela zv|ášfuím způsobern účaMými na KŤiýově

u'(oupcni. Jaký to ťřaŤlý prďneí síy pro křesťana! Pr6tř€dnictvím
Euóariďe s€ ce1ý n& ávď můžEafiávúl:lěÍ.itn^ ,,lin"gií žiwla'' '
n^ ne\Lýák}u '.duchoýní oběť"' Bohu milotl

3' Modli1bd swného njžence

Mďlitba svatého nižÍpe je jednou z nejknfunějších

křestbrlských modliteb' RtřÍÍlf' @ pÍávefi nazýy^ ,,breýíď
plnoducbýh ýěřicích",,,lidoýé eýwEeli1an",,,rÚariónsbi
žaltóř' ayJd. Tň fatiÍnští pastýři nezia]i hodně mďliteb, ale

unrěli se modlit růžn€c' Modlili se jej kažr}ý vďer spolu

s celou Íodinou a mďlilisejej čáÍo isami-
Pama Malia ve sÚch 4jeveních ve Fatimě pokaždé

doporučovala modlit se růžnec. A při Po6ledním 4jevení 13.

řlna 1917 lyjevila své jmeno'. ,,Jsem Růžen&rá Panna Ma-
ř/'ll " tedy Klálo!Ťa posúmého Íůžence- Ájakoby na důkaz to

ISLÁM, MottAMED ÁTD.
Reaguji na článek a teÍmíny, zniřlovaft v minulém lzrl 10.

čísle Života fáno61í.vysvětlení teÍmínů islámsk&o n{božeÍt'

sw! tak jak ním je předkládají encyk]opďie se mi jeví jako

malinko zavádějicí Proto bych clrtěl tozšřit informovamst na

hoto sla\,ného titulu se Panna Maria po dobu slunďniho záza-
kU po6fupně ievi]a Lucii ve ťech pďobách: jako mdostná

MaitG Pána JežBe. jako bol6Íri Malka ajako sla vná Knílowa
_ Panna Maria KaÍÍrF]slá

Pani]a Maria výslo!ŤĚ Židala poínodlit se třelí čá5t rů_

zence (portugaIslry - un terco). lody bud' lado6trý. nebo bo-

Iestrý i nebo slavnj růženec' Tato podmínkaje zÍorď jakoby

t"izvou a po\zbuzením modlh se rurr ec každý de ja} to dí
lá tolik kř€st'anů'

Ná|ežté Úsválení o hďnotě Í}odlitby svatárc

ruaÍr€ i o způsobq jak s€ ho modli! pod,ává apošolská

exhoÍtace Pavla vl. Mariánslď kult č. 42 - 52.

velmi yýýižně napsala o modlit& svatého ružence

s€stm Lucie v dopis€ salŽjárlskérnu knězi UnbeÍtovi

Pasqua lenu 26. l l 
' 
] 
gio. N ěkleÍé pasi:žf dÍ+Bv '' Úpat|ek syěla

je neryhybně ovten LFadfu ducha odliíby Pmna Mqlia

ďedvíd4ta futo dezofientaci, a prolo tak naléhayě

doporučoýala mod]itbu l'tžence' A prolože nodlitba oaíého
řůžence ie po //.ši sýalé nejl|činnějšíit prostředkem na

zachovi i a zušlechlěníýíry v dušbh, dábelprotnírorpoatal
boj ' A bohu:d yidíne 

' 
jah! velk škutv vtsobil'

FŤoto ne stále musíme usiloýat o to, aby ýd1Lších

mau ztllhjdl a rostl átch nodlitbr. Wď''|'pftiyě Il]odlitba nás

přibližuje k Bohu, prť!ýě vtořnto sethiní Blk 1llěhje sré
milosti, dď,,á nán saětlo a sílu, abychon přenohli pohóení a

takost: v nodlilbě nán Bůh roieší mnohé problény, které

mý sani neraníne foieŠit.' 
Bohukt, je ýehni mlito těch' ldeří se Ílenně účar! í

mše svalé a sýí se eucharbÍickim chlebe . koto pro lýo duŠe

ie modtilba sýa!ého rů:ence n\ýnulelnó' nelyť ](óE se
- 

ne/nodli rit?n?(, cos? modli.'Akdo'esp ibrnot itby?

ChÍěIa brch řícl, že i přo ly duše, lderé se denně

účastní mše ýaté je demí moÍúliÍba rtLžence potřebná, aby si
uchoyali ýíru, naději t| lalhr Modlitba ťiže ce k px]Haden
pdýákě InÚgk, nebot' denně duŠín připonínó hla''ní
lajensýí naší spásy".

V dalším dopise 224.12'19'70 pBe sestra Lucie

ý'eJné|mu kěri: ,,Bohužel, neml!žeme si n slet, že dosóhneme,

aby se ýelhý počeÍ &1ší den ě účaslnil posýórné lihrrgie, ale

můĚeme a mtlsime siloýal o to, aby se co největší pocet lidí
c]enně nodlíl růče ec' Á ruenec jim poř ůže uchovat a
anšlechtil ýíru dfty nodlilbljn, z kerfth se sHódá a dílo1

tajensfoím ašeho ýyLoupení, l(leré tato tajenství připonínají
při k)futém de.ýiíku To pkÍí i o osobách, které ne editují

rajemstýí' Iža' i jednoduchó yzponinka na lato Íajemslýí

bude slabou jislčičkou slětla, loeró uchová vjejich duíi ještě

tloukajírí knot ýíry a potoÍn bude cestou khlubšín spojení

s Bohem.
Toto je soucástí fainského pos?L\Ní a nentčenP

zanedbdt žafuy prostředeh aby se uskutečnilo. svěÍ lo dnes

potřeb4je víc než lKJyjindy".
Polračdljní ý datšín čísleíanko qralodaje

toto terra. Mohaírred s€ MŤodil v arabském mště Mel&a
v roce 570 po KI. otec zemÍel jesÍé pied jeho naro4ním a
matlra mu zemřela" když měl 9 let. Proto byl svčřen \ďchově

svého strýce' Melr'ka byla po níboŽenské sfrncg v tom čase

m6'teÍn pohanskýŤn s chnámy poslaverými Í1lzýŤn božstvúÍ'!



kere jsou alámy z aktuálniho koránu' Prvni míýo z nich zau-
jínral Allíb nejvyší bůh. v Mekce by| krcÍĚ kuhu bohů pří-
toÍnen kult kaÍnenů jehož zbyllcy se zacholtý v dnďním is-
]ámu v podoE kultu Žv. ,,čenÉho kamore ve waýni", kuh
prarnenů a slromů- V Mekce, jako iv jiýh črístech Aníbie, ž-
lo hodrĚ ždů kteří tam přišli ve dvou hlavních vlních: po zti
čení Jeruzaléma v Íoce 70 a v řoce l38 za vlády císaře Hadrií-
rr'a Byli soustředěni hla\'ně v ob]asti Mediny, kde do*íhlily-
soké Životní uÍovně a velkého sociálnÍro vlí'u- V Aníbii byli
přítomni i křesthÉ ale táněř všichni byli bludaři a onoci' tedy

b€z nějakeho spolď€nskďo vliw. Neměli evangelia a pďud
si je ú51ní forrnou před^ávaIi d.íle, č€rpali hla\ně z apokry4ních

evangelii kt€ré církev nikdy neLr.alala za pravé, protože jsou

plné fantastických a rymyšleých l€end o Ježšovi' Vtáo
spolďeÍskcnábofunské situaci vLáď v fuábii téměř úplný
analfahismus.

v tomto prostředí wrustal i MohaÍÍ}ed. cftil s€ ovlivněn ž-
dolským nábožeflstvírr! a tak opuslil pohanské kutty. Libily s€

mu také přibělry z Ježíšou žvot4 a tak se sta| přítelemjednc
ho křest'anského otroka. Jednoq jako vedouci karavany, prc
cttázel kolem pouíemy rrmicha Sergia a zustal zasažen žve
tem Ínodlitby a pokini který on vedl' Zůstal u rĚj n&olik dni
Po něiaké doE začal kázat, kďŽ s€ sousředil l avně na moď
litbu a pokártí. Kďž měl 30 l4 obnil se s bohatou vdovou
Chadidžou' Následně ale unavm ze vŠeho, se stá}Í ze světa a
ukryl se vjeslqŤi na hoře Hřah blízko Mekly. Tarrr medifujíc
nÁd $/ými z]<ušeÍlostrni a poj€tím Boh4 k€Íé přebťal hlavně ze
Židolského náboŽenství' si uja$il wé předsta\y a cítil ž€ Íní

'posLiní"ozÍliúÍlít ie řÝm. ToÍírno,,psláni" nepředchízela
žádná přípřava. Prqievilo se rtít e' Kďž opustiljesk}'ni, začál
ob''vatelům Mekky hlását monoteismus _ víru vjďného Bo
h4 kd]ž se zAčál prohlašovat a'Bohem ,poslaneho mesiók" '
Skupina obyvatel jej začala Ílisl€dovat, a tak Mohamed v},tvG
řiI pť!Ťí komunitu- Nic Í}enabizel a jáo činno6't spďívala
v ohlďovíní přďstav a ýoků keÍ€ opakoval v podobě básni.

ob}rr'atelé Mek]v ď něj ždali aanÉní jako záÍukl že je
skutďně p6lán Boherrl Zázrak ke.ý by potwdil jeho nadpři-
rozené poslání MohaÍned ďpovčděl: ,Znanení lďeřé ýán
dó je súDh\é Účení' lderé ýám hLislhn''' saÍnc,rřejmě. žEb-
to odpověd' nebyla přijata a protoŽe sejeho hnúí začalo sLivat
zje'ŤýÍ\ obwatelé mu vyhlásilj ýíIku.

Boj byl dsny. Mohamed byl donuc€n úeci do měýá Ja-
tlrib, }zdáleném 400 km od Meklq. Byl rok 622 a tento rok
zr'É'Írcná i zlozfui islímu a je pívním Íokern útěku,
v islán]skán sváě nazvaném eÍiga. od tohoto času s€ mšto
začalo naz_^,at Medinat' MohaÍned chtěl uloát islárnshý st]ít a
k tomu mu velmj lyhovovalo bý spojenc€m ždů. Aby sije
ziska! přikázal sYým stoupencům recitovaÍ mďlitby klďíce na

zemi, obňceni k Jeruzalernu' Kdyby se spokojil
sjďnďuchým oh]ašovíním monoteismu (nábožensí,í jednG
ho BotB), získal by si přízeň a věrno61 ždů. Ale on v nadšeni

z lrspěchu nčal l ása! že je pcsleÁni zproroki a ,,pečeť vkch
proroku". Tď,ý se ď nřj všichni Židé !zď{lili. Jako odpověd'
na lo Moharned pi dál reciloval mďIhb ne směŤem

k Jenrzalémq ale k Mekce.
Když ustanovil vMedině komunifu po stnánce politické i

náboženské' začal rÍyslď na dobýí a podÍnanění Mekky' své
ho rcdného rněsta. v Íoce 625 se o to poh6il' ale byl poražert
Za ťi roky zopakolal svůj pokus' ale 

^o\,il 
nqispěšně. Po

těchto pokusech se uchýlil ke Jstivoíi a pďvďu. Vyádal si
od ob)ryatel Meklry srr ou\u o neútďeni na 10 let, ale ú po

dvou ldech ji porušil. v}?ochďoval se $4ými ďdíty srněrem

kMekce a dobyl ji. vMediÍĚ syýrn kázíním poloál Zíklady
budouciho isláÍnsk&o impeÍia a v roce ó32 zemřel.

Nové níboŽenství hlísaÍÉ Mohamedem se sk]ádá zčástí
přebraných z biblg lrtoťjsou však při7pllsob€ne tradici a zv)-
kům AÍabů. Řnú! ř Bůhjejeden vŠemohoucí sh ořireI' Riká.

Že prorolry jsou AbrahárÍL Jalub. Vojžr3. Jez}' Říú" Ze hlav-

ním '.prorokem'' je Mohamed herý je nadiazen nad všemi

oďamimi i nad JežišerřL Řfuá" že všechno to. co sf slaneje vůle

Alláha Řjk! žÉ lidé neÍnohou mft vliv na Eh událoíí nernají

vládu a zodpovědnoí -Za sG Činy' To. co děIaji. at' uŽ lIé či
dob4 ie vůle A]Iáha' Ríú- Že lidé se m(|si v láŽé v&i pdii-
dit Al|áhově \uli' l samotný název islám zanená podřízení se'

Moní|ní ákon islámu přikázlje vďit slepe v kon{q kto*o au-

toÍern je Moham€4 i když jej nerrapsal. Islám přikazrje včřit
konínu bez dť*azu o božim původu. DáIe je povinností s€
modlit 5x za den obráceni směrem kMekcg postit se 40 dní

Žv' Ramadaq d.ít a|muŽu chuóým muslimům a lykonat
poú' do Meklry. Je zakáZino vínq vepřové Ínaso, obíazy a
wažda muslima Jsou dovolerri oÍoci a hareÍn. sám MohaÍEd
měl harém s 25 žeÍami' Kon{n byl napsánjďn nísledovnftern
zaideŤn 25 lď po jeho smrti. VaL1uáIní fonÍĚ obsahuje ll4
kapitol rozdělených do 6219 veršů' Mohamed se nenamáhal

poolq'tnoú důkazy o původujeho uč€flí. všechno tq co přesa-

huje nímec přiÍozena a je !z!ešeÍÉ vjeho uč€n( je přebrárD

táněř doslova z bible Ani se n€narrl{hal bÍ přftladeÍn rnon{l-

nÍlo žvota. v kon{nu je zachyc€na fríze, l1eÍou čaýo opako_

vali ''Jsem 
jen nú, jaka ýšíchni ostat í"' Nelykonal Žádný

zízraL aby potwdil svi s]ova.

v islámském sváě jsou stovky sek. AIe dvě z nich jsou

h]avní - sunnité a šiilé. Rozdělení nastalo v roce Mohamedory
smrti, když jeho braban€c Alli-h byl ýortčot ze spolďtrstvi
politiclých \udců islámu. Když se stal nakonec v řoc€ ó5ó
wdcern islámq členové rodiny omÁr-iať jej zbavili moci.

Politickí strana Alli-hq nynější šiitg ndrznala nového vůdc€ a
definiti\aÉ se odděIila ď aadice. Po tomto po]itickém roz]<olu

niísledoval i Ío1ol náboŽer8ký. siité isou proti sunnitům

v menšině a naclr.'ízejí se zvliáště v Inínu. Poslouchají s velkou
věmo61í své Wdce. Jsou a.ími tírrl Že kladou důÍaz na muč€d_

nicM a horlivos! hrarričící ča*o s fanatšÍÍ}€Ín sunnité ájí
podlejednání Mohamedajak to nazlačuje i název suma-te_
óy ,syaté prafukoýy z''yk]osli" '

Na doplněníještě citace z dokurnentu ll' vatikinskďÚ kon-

cilu NoSTM AETATE o porrĚÍu katolické církve
k rekř61'ansLým náboŽeflst/írq kde niás církevní otcové ve
dou jal se stávět k nekř€st'anůrrl Ve ťetÍ,n odstavci dokunerr
tn se plavL 

''Církey si vÉí nlL\li i I oni se totiž Hanějíjedi-
nénu Boh\ žiýénu a sýéb'rnénu, milosrdnému a yšeÚoho -
cín4 stvořileli nebe i zeně' Věří, že promlwil k liden a snaží
se podrobít se celou duší í jeho tajelriÍjn rŤhodnutin, jako se
Bohu po*obil Abrahón. Na íoho se isLimskj víra ráda odýo-
lóyá' Ježíše síce naEnávjí nuslimoyé jako Boha, ale přesto
ho uctivqjíjako proroka, clí jeho panenskou MaÍku Maťii a ně-

l<, ji i zbožně whqjí Ktoně toho očekiýají den soud\ kó),

Bůh ýzlžísí a dnění yšechry lidi. Proto si yáží WaýŤího žiyo-
ta a Bohu ,,zdliýají Wtu nejvíce nodlitboa alňtžna/ni a



Áčkoli během ýalďí ý\pl]do nezí lďest'a y O muslíny
nemao rúznic a nepřálebtýí, lybbí pooóný sněm vkchty,
aby npomněli na to, co Uo, alry nešetřili nlimah le sntxe o
uzijetmé potozmění a společně chlá ili a podporovali
sociťlní sprayedlnost, nfavní hodnoty, mb a swbodu pro
vkchny lidí''.

A kat€chismus katolické cířkve nám !€ článku 841 řiká:

,, Plón spasy se ýztahuje i na Í!, ldeří Enljýají Sýořitek, a nezi

Dovolujeme-si vá's pozvat na- 
-

DEN OTEVRXNYCII DVERI
L1erý se koná 22. LISToPADU 2001

PÍogram:8 - 12 hod-

Den otevřených dveří na ředitelství Famí charity
valašské Meziříčí a středisku chaťitní ošetřova-
telské a pečovatelské sIužby, ul. J'K.Tyla 4l8,
Valašské Meziříčí (penzión vyhlídka)

11 - 17 hod.
Den otevřených dveří ve víceúčelovém charit-
ním domé, ul' Zelotínova lJ45, Valašqké Mezi-
říčí (are.íl bývalých kasáren)

* Azylo\.ý dům pro matky s dětmi
* Komunitní centřum zefeťino
* ChÍáněné dilny Nazaret

o'aciální progran zaiíná ve l1 hodin ve Viceú
čelovém chat iíním domě' občerstýeni zajištěno'

srdečně vás zve FaÍní charita Va|ašské Meziříčí
Íel. 065l l 671 249

zas toupefi a Mgt' zdislaýou odýrčiloyou

ními předeýšin na m16liry), kteří prohlašt1jí, že se drží víry Ab'
rahónouy a kkní se jako hy Bohu jedinén 

" rnilosrdnén 
"

lďerý bule ý po.9lední den lirli soudit".
Z výše uvedenáro vplývi že při vší úctě k musljrnům a

ktomu co konají podle Bož wlq mráne důvod kvelké vděí
noíi Bohu za tq že můžÍÍt€ bÍ křest'any.

z několika prclmenů sesíaýil VChládek'

Arylový dům pro matky s dětmi
je noýý název charitního domu sv. Marie

Magdalény pro matky s dětmi v tisni' Br2y tomu bude
rok od zahájení provozu v tomto charitním zaříz€ní. Po
tu dobu bylo v naš€m domě vše v neustálém pohybu.
Hledalijsme co nejlepší Způsob) organi7ace píáce.
komunikace s mamin}ami, neustále probíhá zařizování
domu. Novou vedouci se před dvěma měsíci stala p.
Naděžda Gilarová.

Maminkám, kteďch prošlo jedDotliÚmi b}ty
asi l5, ajejich dětem nabízíme a|espoň dočasně stře-
chu nad h|avou. Jsou to lidé' kteří mají za sebou často
tězké životní zkoušky. Pochází z narrršených rodilrných
a sociálních vŽahů, např.: neúplná původnírodina,
manžeJ alkoholik, fozické t'ýrání'..atd.

snažíme se, aby pod tou střechou také nalezli
pomoc duševní i ducho\Ťlí, ochotu lyslechlout, pora-
denství odborně způsobilé, pomoc při péěi o děti' zvlá-
dání chodu domácnosti, při lTřizování dávek ssP, hle-
dání zaměstnání, školy a koužků pro děti.

chceme. ab) si uchovalivíru v dobro. vřu ve
smysl života.V tom vidíme smysl své práce.

Markéta Dřímaloyá

ZŠ Sabátor informuje
Naide se dobřovolnfu?
V souvjslosti s rnožností ryuátí intern€tu na naší škole o sobot]ách přo veřejrÚst slúníme několik dobrovolnftů stařších l 8 I4 kteří se

orienfujív pdci s PC a intďnetqrl a keříby byli ochotni lx za mšíc v sobofu dopoledne zajiíbvat provoz pďítačové učebny' BliXí
informace budou ájeřncům pod{ny na telefonním čísle ól1 779.
Po^:ínka na Den oÍÉvřených diEří
\^ichni čtenáři ŽF jsou srdďně z{íni na Den otevřeqhh dveří, kerý se v naší škole uskutďní v úď 4.prosince 200l od 8:00 do
I 6:30 hď. Při táo přileáosti si mťržďe prohlednout pro61ory naší školy , mťlžete vstoupí do ryučovacích }odin rc Vámi lybraných
tříd.ich a v nepclední řadě si budde moci za dobrovo]ný přísÉ\€k zakoupit \aínďď pohlednice, keré nakr€slili žáci naší škoty' Týo
pohlednice budeÍne prcd.{vat ve spolupráci s Pa@[fon misiiním dflem ve Špindloově Níýně, najehož kcnto bude ýčžek ďeslán. Těšíme

Za 

^ 
Salýó|or L. Čenochová

MARIÁNsKÉ INFoRMAcE
l.12.200l v první mariánskou sobotu a současně v předvečer vstupu do adventní dobyje možné se áčastnit
slavení Fatimské soboty v Koclířově u Svitav. Pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců do 2ó'1l.200l mohl
by opět být }ypraven autobus' Přihlášlry u Václava Chládka.
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