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DoPIs PRo TEBE _ .lnŽÍš rr pÍŠn
Drahý příteli,
jak se Ťi daři? Rád bych Ti poslal pár slov' a\ch Ti Ťek]' jak Tč miltrji ajak o Tebe pečuji.

Ýčera jsem 'Iě victěl, jak hovoříš se sťmi piáteli. Cclý den jsem čeka] a dou1á], že si
pohovoříš i se nrnorr' Kd5'Ž nastal večer, daroval jsem Ti k zakončení dnc velkolepý západ

ilunce a čerstr.i vánek, aby sis odpočinul. A čekaljsenl' Ale Ty jsi nepřiše]. och, ano, jakou

bolest mi působí, jsenr-li takto opomíjen, přesto Tě však nriluji'
Dnes v nocijsem Tč viděl usínat a jak jsem touŽil, ab)'ch se dotkl 'I'vého čela' Rozliljsenr po

Tvé rváři i polŠtáii nrěsiční paprsek a stále jsem čekal' 'I'y jsi však přesto ke mně nepromluvil'

Probudil sei pozdě a hned jsi odešel do práce a mé slzy se smísily s deštěnl. neboť právě

pršelo' I)Des D'padáš tak smutně, Že mi to láme srdce' protože já rozumím. l mne přátelé

iasto opouštěli a zrlňova]i' Kdyby ses aspoň se mnou rozdělil o svou bolest a samotu' Jsem si

iist. Že b\rh Te nohl potcŠit| Miluli tě' víš' a snažím se Ti to říci modří oblo]ry a hebkou

)eleni trálry' Šeptám Ti to listim stronlů a píši Ti to barvou květů' Volánr kTobě horskýnri

potoky a do ptákťl vkládánl milostné písně' a\ Ti je zpívali' odívárn Tě teplenl slunce a

ovzduší prol oňLrji parfcmy přirody'
Má lásk; k Tobě je hlLtbší neŽ oceán a větší neŽ ta nejŽir'ější ze 'I'\ých žádostí' Kdybys jen

Yůbec věděl' iak lád bych chtěl s ] ebou hovořit a dopřovázct Tě na cestě. vítll' že je to na

zemi těžké! opravc1u to vim' ži]jsem na ní' Vo]ej mě, Žádej mě, volej ke mně a nezapornínej

na mne. Mám tolik věcí. o které bych se clrtěi s Tebou rozdě1itI

Ale uŽ Tě nebudu obtěžo\'at' Jsi svobodný r'tom, přijmešJi ně za přítcltr. l{ozhodnutíje na

1'obě. V1.loliljscm si Tě však' a proto budu na Tebe čekat, neboť Tě velnri miluji'

l| ]ii riit! J!-'í*

P0Pte1íVe VetlK0V0(e
,.Velikonoce v našeln kostelc byl) velice zajíma\é. protoŽe každotl chr'ili někdo něco popletl'

ve čtvrtek lrned na začálku zvonili nrinistlanti jako dir'í a asi při 1om lozbili vŠechny zvol' i}''

protoŽe po1om uŽ místo z\'onění jcnom klapali klapačkami' Taky někde ZtÍatili klíček od

s\'atostánku, takŽe pan Iarář musel po přijímání odnést Tčlo Krislovo někam jinam' V pátek

se hned na začátku udělalo panu farářovi špatDč, a neŽ stilrl udě]at křiž, spadl na zern a chvili

ztislal leŽct. Nikclo mu neponrohl' ale on se Za chvíii plobral sánl. Zvedl se a pokračoval' Ab}'

ukázal, Že uŽ je nru dobřc' zpíla] strašně dlouhé přin uvy' Pak si všiml. že někdo zapomněl v
kostele opřený kříž. a tak ho šel rychle poklidit. Nikdo z mi]1istrantťt mu nepomohl. tak ho

musel néit sám. Asi ho to pořádně q-čerpalo, a tak q'necha1 bohosJuŽbu oběti a lrned udě1al

svaté přijímání' Ministranti si na poslední chvíli všinli. Že není připravený oltář. tak tam

rychle natáhli plátna a přinesli mi5ál' stihlj to tak rycl]le. žc si pan farář jcjich nepořádností

anj nevšiml' Ale pak to pokazili. Hned po přÚímání l'šechno zase uklidili, aby pak mohli jít

dřív domů. KdyŽ to pan falář uviděl' by] tak piekvapený. že nám na konci Zaponrně] dát

poŽehnání. A v sobotll zapáiili renku před kostelem oheň, a]e nikdo nedonesl buřty na

opékáni ani k)1aru' abychom si mohli zaz'pívat nějaké trampské písničky. Tak toho nechali a

všichni šli radqii 7-pátky do kostela' Tam se něco stalo s elektlikou, ták jsme si museli

IozŽehnout svíčky' ale brz) se jim to podařilo opravit' a tak všechno motúo pokračoYat. Jistč

ie to lnoc potěšilo, plotoŽe ze samé ladosti četli nějak moc čtení' Naštěstí byli zpěváci na kůru
pohotoví a po kaŽdém čtení něco zazpivali' takže to \Tpadalo. žeje všechno Y pořádku.

Ministranti uŽ měli opravené zÝonliy, a tak zase začali \Yzvánět' Lidem se to zvonění nějak

zaljbilo, a tak Wtahovali z kapes zvonečky' které měli náhodou s sebou' nebo alespoň klíče a

přidali se k ministrantům. Byl to nádhemý randál. Pak zase zača]i číst' Mně se však začaly

iavirat oči a za chvíli jsem usnul. Probudila mě voda' kterou na rrne někdo střft]. Byl to pan



farář' chodil po kostele a na všechny stříkal vodu z takového k1ólftu. Asi nás usnulo víc a pan
farář sc nošt\'al a rozhodl se nás plobrtclil, ahy ho nerušilo chrápání' Potom uŽ n]ě to nebavilo.
protoŽc nikdo už nic nepokazil. Ale i tak mánl na letošnÍ Velikonoce kásné vzpomínky a uŽ

se těšín, ž_e za rok bude tčch zmatků ještě víc." (aulor neznlihý)

co NÁs ČrrÁ n co NÁs (DÁ-Ll BŮH) NEM|NE
.:. volby do pastorační rad}'

V příšlím čís|e ŽF by mohta \yjit kandidátka oakási volební listina)' ze které pak voliči (naši faÍnÍci)
budou vybírat ty, které by rádi viděli v pastorační radě' Máte tedy ještě poslední moŽnosí navrhnoul
ty, kteří by v pastorační radě mohli býl. Jde o to, ab) pak nepřišel někdo za nánli a po volbách nám
(členůln volební komise) nevyčital' že jsme na někoho úplně zapomněli' PoÍozhlédněte se tedy ještě

naposledy kolem sebe. Nějaké návrhyjsmeiiŽ dostali' Díky všem, kteďm záIeŽína našífarnosti.

a Oprava kostelo
JiŽ začala' sÍavba lešení pokračuje- Firma Mézl & Janíček jiŽ začala s opravou fasády (prozatí ve
farním dvoře a na sákr;slii). V nejbližších dnech začne generální opraýa střechy: komPletní Úměna
břidlice a všech plechoqých prvků. Celkové náklád}'na oprav! slřechy ifasády se odhaduji na 4
milióny. Na účtu máme l l00 000 Kč' 700 000 Kč nám přislít'ilo měslo (včetně slátních příspěvků)'
Zbývající částku (vice než 2 milión}) nNsímeještě sehnaÍ, připadně si půičit' JiŽ předem děkuji všenr
dárcťtm a sponzorům'

.i. Primiční mše svatá Maxmiliáná Dřimrrla
Letos v červnu přijme kněžJké svěccní Maxmilián Dřímal- Naší faÍnost čeká daIší velká událos! - jeho
primični mše svatá. slavnost' při ktefé f'arnost poděkuje Bohu za další kněŽské povolání- Pri'niční mši
bude Maxmilián slavit 5. července vden slavnosti sv' Cyrila a Metodlic a to v l0'j0 hod. Týden
předtín] budeme proŽívat jako duchovni obnovu naši farnosli pod vedením kněŽí salesiánské
kongre8ace' do které Max palři. Již led'jllóneln MaxmiIiána zvu všechny farníky a prosinr o modlitbu
za všcchny. k1eři lclos budou \ysYč€Ůni na i(ně7.i

O' Pa|,el' íilúř
M O D LITBY MATEK

Hnulí Modlitby n]alek vzniklo na konci minulého stolelí v AngIii. Bčhem šesti lel se rozšiřilo
v různých cirkvích do šedesáti zemí světa' Spojuje nejen malk) a otce, kteří se chlěji modlit za své
děti, ale zapojit sc mohou i bezdčtní a svobodní'
U nás má toto hnutí schválení ČBK' v naší íarnosti se pravidelně schází zatímjedno společenství. svá
selkání svěřujeme vedení Ducha 5v. sjednocujeme se v modlilbě za děti a jiné akluální potřeby a
úmysly' Prosime za ochranu a odpuštění. děkujeme za přijalá dobřodiní' čteme z Písma sv. Podpořle,
prosílr1e, swmi modIitbami založení dalších skupinek a podle sých moŽností se také zapo.jle.
Podrobně.jši informac€ můŽete získat na kontaktní adrese: P. o. Box 2' Náměstí svornosti ó' óló 00
Brno, Tel.: 05/49258151

MÁRIÁN5KÉ INFoRMÁcE
o SETKÁNÍ FATIMSKÉHo APoŠloLÁTU' V úteď 7.5' probčhne v našeln chrámu 5' oblastní
setkání členů Falimského apoštolátu a mariánských ctilelů za účasli P. Pavla a Petra Dokládaloých.
Všichnijsou srdečně zváni v předvečeÍ svátku Panny Marie' Prostřednice všech milostí' Přípravná část
bude zahájena v I5.00 hod. modlirbou Korunky k BožímU Milosrdenslvi. V ]ó'00 hod' proběhne
vlastní zahájení modlitbou sv. růŽence. po které bude přednášet P' Pavel Dokládal na Íém^ Pama
l'Ia|i4 a E churislie. Po krátké přeslávce bude v t8'00 hod- mše sv. s obnovou zasvěcení
Neposkvlněnému srdci Panny N4arie. Je třeba vzí1 si sebou svíci se zajištěním proÍi odkapávání vosku.
o EucharistickÝkoneres'
Na euchaÍistický kongres do Hradce KÍálové 3l.5. a ].6' se pojede asi vlakem ve 13'2] hod- Zájemci
at'se mi přihlásí. Plakát s programemje při hlavním Vchodu'



o sýatořečení P. Pia'
obdržetjsenr osobní dopis od prefekta kong.egace pro svatořečení, mons' James M. Halweye, ve kterém

mé ujišt'uje, Že 
'rráme 

zališlen} vstu|enb. Také máme zajištěnou mši sv' v sobotu 15.6' v kostele Ducha
.V' \ Řimť, \ cť'llru 5piriluajln Boiího \y'ilo.rdenntia u o\Lalků \\' l auqIyn)'

Přestože se z naší farnos1i přihlásila jen hrslka zájemců, nabizím ostaÍnín moŽnost napsat nri úmysly,

které by si přáli předloŽit Bohu skrze P. Pia' Modlili bycholn se na tyto úlnysly bezprostředně po

ukončení mše sv. a svatořečenía požádali nového svatého o piim1uVu' Um}slJ mi můŽete skučně napsat

a osobně předat- RovněŽ se obracím na všechny, kteří by nás chtěli duchovně doprovázet, aby se k nám

připojili v modiitbě, protoŽe tento duchovní doprovod budeme nesmírně potřebovat. Vždyl'odhady
řikají. že účastníků by mělo být okolo l miliónu. V pátek l4'ó' se s námi nůžete spo.jit v modlitbě na

cesG a při mši sv' dojoledne, p;trně ve ve]kich Bílovlcích' ! sobotu l 5'o' v 8' l5 hod' na mši sv' v Římě
ve zmíněném kostele Ducha sv' a při puloVáni Řlmem, v nedéli 16.6' dopoledne při samotném

svatořečení P. Pia, v pondělí l7.ó' na zpátečni cestě a při návštěvách sv. Františka, sv. Kláry v Ássisi a

Sv' Antonína, sv. Lukáše a sv' Leopolda Bogdana v Padově' společně s vámi, kteří nás hodlá1e

modlitbou dop.ováŽel, bychom rádi poděkovali společnou modlirbou v úterý ]8'ó. v 18'00 hod' při
pravidelném večeřadle Fatimského apoštolálu' Každou modlitbu a oběť' kterou nabídnete Za Boží
poŽehnánípro nás, poulníky' at'Vám na přínrl vu bl' P. Pia mnoholrásobně odmění dobrý Pán Bůh'

o Dvě technické poznámkJ.

Pijnim Pann) MaÍic \e Fatimé lj'7 lql7 bylo, abychorl na konec desátku růŽence připojili vložku'
l'lerou samíl nad;kto!ála: ..o nrůi JeŽiši. odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně .''".
Bylo by dobré, kdyb)'chom se nrodlili toto znění, i kd}'Ž v kancionálu je osloveni - 

''Pane 
Ježíši '.'''"

Všechny národnos1i ve světě se modli původní znění např' o mein Jesus '.', o my Jesus' o Gesú
mio' o mój Jezus' o 

'noj 
Isuse atd'

Ve čtvrténr desátku bychom sc mčli modlit 5p.ávné znění -'.k1eď Tě Panno na nebc vzal''' VŽdyt' i náš

chrá m j e Zasvěccn Pannč M a rii N a nebevzaté a ne do nebe vzaté' Děkltii za při:eÍi Íěchto po7niLmek 
ek

ZŠ Salvátor infotmu je
. Otec biskup

Dne l9' března navštívil naši školu o' biskup J. HÍdlička- Žáci I' stupně se na něj ve]mi těšili, a tak kdyŽ
uŽ,'konečně" přijel' bylo to Zrovna o přestávce, ví1alijej tak radostně, že nenlohljít dál' Běhefi dvou

Wučovacích hodin o' biskup navštíviljednotlivé ročníky naši školy' KaŽdá třida si pro něj připravila

dárek k svátku. neboť ]9' březen byl dnemjehojmenin' V odpolcdních hodinách se setkal i s pedagogy a

zanrěshanci škol]''
. ZemčDisná olymPíá.da

Dne 2j' března se na ZS Safaříkova ve V.M' konalo okresní kolo Zeměpisné olyrnpiády' Tomáš
Vómola, ák 9. ročníliu, se v kategorii c umístil na l. místě. Po!é se v Ljherském Hradjšti 5. dubna

uskutečnilo kÍa_iské kolo, ve kleÍém Tomáš Získal 2. místo. Blahopřejeme.
. Mríme dcerLr

Rozhodli isrne se, Že se zapoiíme do aktivity ,,Adopce na dálku"' Na začálku advcntní doby bylo při
jedné společnó modlitbě. kterou míváme vŽdy ve slředu v 7:55 hod. na chodbě naši školy, všem dětem i

dospě]ýln oznámeno, Že se mohou zapojit (pokud budou chtít) a přinést jakýkoliv finanční dar pro dítě

vcizí zemi. aby mohlo chodil do školy' Toulo cestou děkujemc všem, ldeří přispěli (rodiče, děti,
přibuzní''')' Penízejsme jiŽ odesla1i a za nedlouho dostali fotku díVky z lndie' Jmenu_ie se Mary sheel4
má lJ let, pocházi ze sociálně slabé rodiny vIndii. Má 4 mladši bratry a navštěvu.ie 4. tťidu V ZŠ
shimoga. Napsa]i nárn o ní: ,'Mary je pracovitá, ochotná dívka. Jako jediná dceÍa pomáhá hodně

v domácnosti' také sousedům'" Její fotografii' stejnějako informace o ní' máme vyslaveny na nástěnce u

sborovny. Rádi bychom v této aktivilě pokračovali' ploto mohou ti z vás, kteří by chtěli přispět' poslat po

dětech nebo osobně přinést finanční dar' Děkujemejménem Mary'
. Medailky pro misie

Pokud máte doma medailk:y P. Marie nebo svatych a chtěli byste je věnovat dětem do misijních
oblasti, můŽete nám je přinésl do 9. |tvětna do školy. označená křabička je umístěna na stolku u

sborovny. Děkujeme'



. Pozvánka
Základni škola salvátor ve valašském Meziřičí Vás ve spolupráci s Papežským'mis'ním dílem z\'e na

přednášku nářodního ředitele Papež.lkého misiniho díta I'. Ing. Mgr. Jiřiho slégra Da ténu

MISIE
Usklteční se v sobotu l l' května 2002 vc farním kostelc Nancbcvzcli P. Marie ve Valašskénl Meziříčí
od 14.00 hod.
l4.00 - ] 5.30 - přednáška -l.č/tst - promitáni diapozi(ivťl z misií
l5.30 - i6'00 - přcslávka -jste zváni na občerslvení na faru
l6'00 - l7.00 - přcdnáška -2.část
17.00- i7.30-adorace
l 7.J0 - l 8.3o - mše sv. s nedělní plalnoslí - celebruje P. Jiří Šlégr
Bčhem přednášek a přeslávky budete mít možnost zakoupit si v kostele matcriály' které vydává

PapeŽské nisijní dílo v ČR' Těšíme se na vaši účasl. 7'a ZS Salvátor L' Ccrnochovri

FARNí CIIARITÁ HLEDÁ DoBRoVoLNÍRy
* I]arni charita Valašské Meziříčí hledá dobrovolník}' pro píogÍím Adopcc na dálku.

]e lo prograln llvalé pomoci dčleln. kleÍýnr jinak jciich rodiče nenloho! poskytnoLlt áni zákládní
\'zdélání. ani dostaIek potravy' Charila touto ccstou adoplovala 4 děti z lndie, kterým částkou 4.'í00.-
Kč/ročně (na jedno dítě) přispívá na zajištční školného. ponrricck do školy, ošaccni. zdravolního
pojištčni. alc i jídla a nékdy i ubyt()vání ve školc (pokud nen]á vlastní rodinu)'''Adoptivni Íodičc''
udrŽÚí kontakt s dělmi p.oslředniclvím dopisování. doslávají j.jich foto8rafic a mohou sl.do\'al i
jeiich školní prosPěch. fa.ní chari{a prolo hledá dobrovolníky. kteří by b}'li ocholni pornoci s

administralivou a korespondencí. týkající sc adopcí nn dálkL|' Finančni slránku b\ i ni]dále z.iišl'otila
Fařnícharita. BliŽší informacc Ziskáte na tel' čísle 0777 672 902 n.bo 0651l6'77 249

* Dále se obracíme na všechny dobrovolník)', kteří by chtěli ponroci zpřljemnit chvile našinl
seniorťlnr' Přivítáňe polÍocníky při dol)ráci péči. a také ly, kteří by jim mohli svou společnoslí pon]oci
nanlnil chVile sarrrotv' 7ájerrlci konlakltÚte '''l'chní s.5l.u MonikLl Chaňovou. tel. 0777-672905. nebo
677248. Děkujenlc'

NA KoNEc PozEMsKÉ cEsTY DoŠLl KŘEST PŘUAL|
l,aaÍ€ ondruša.ová ('9' 1 1 1 1+27'3 o2J ašo\ská 195 Tereza ČÍvrt1ičková ( '1 2 '2 2002 )

Ludmila [{blnňková ( 22'8'20 +26'3'02) c€pkova 613 oušan Pecha ("9'9.1998)
Fedinand Kosljha (21'1'21 +1í'02) Hďičkova 119] Jonáš Vrána (-16'5'200'1)

Karcl P]esnik (-5.2'48 +2'4.02) HaVličkova 34 Emily Petiová (t28.12.2001)
Joseí Šušlik (''l 2'3 '24 +7'4'02) Mikuláše AlŠe 587 Teíeza ŠiÍnsová ('30'6 '2001)
Ludnrila UÍcoVá ("16'10'21 +7 4'02) RůŽoVá 158 Velonlka Janošková (-28 12.1989)

L(dmila T[Mnková (20'6'1929+7 A!2JZÁí:rtská174 lrena schónweitzová (-26'3.1993)

[/arie cvačková ('8.10'21 +11'4.02) Poličná 361 stela Pechová ('7'5'2001)
Jajo6|av Konvi:tý (?437 +124.02) Pdlesí 144 sarah Terezie Kř]štofová (- l 0. 1 '2002)
Augustin Maléř ('1 6 

"l0'36 
+ 1 9'4'02) Dvořákova 5 Kateřina spanělová ('29 

' 1 '2002)
Joseí Pernický ('2.9.21 +22.4'02) Jičínská 716 Hana sumšalová (t8'1.2002)
Eva Vrbecká ('í 7' 1 í .41 +23.4.02) Havlíčkova 934 ondřej František Vlček ('5 '8.2001 )
[larie Jablúnková ('28 

' 
10 '20+23.4'02) J řáskova 3 Veronika Koflvičná ('3'12'2001)

Etna L4aýsková ('15'4.í0 +23 '4.02) Tolstého 7 Voíěch su|ák (-21'2.2002)
Václav Pecha ('1 

' 
1 2' í 3 +28 '4'02) Jasenice 34 BarboÍa Pikulová ('7.3'2002)

sbírblav Horuta (-10' 12'54 +29 4'02) Hmchovec 218

slanislav Koládek ('6'5.23 +26'4.02) Křižná 680

svÁTosT MANŽELSW| PŘUALI
Vlastimil capi| - V[í' Po' čná 268 Šle{an Tuha - V\y' KiiŽná 656i8
Eva Kubikoiá _ vM, sneÍanova 1151 Ludmlafuli|ová (raz.Šimčikavá) - W Kiiká 656/8

Mjlan Kabrhel_ Francova Lhota 26 Jiři Lev- V[,!' Přični493
Pavla Kacourková - vM, U Apolla 693 Lenka Beinsteinavá - VM, Na VyhlÍdce 925n

ŽiLot FafrÓstí, qúáw'rafuí úř4dcí4c říful9LatÓttk, riÍaÍgúfuto 6' ýahisfu rýt ziftí 7'701, htt?.iýotfat@slíbpet{i4{c.
q|ír(c: o' |)\ at.Šifrn' h\t JrvuÍ.'|d čWr, I4l' ýi(úrtqefulkld, ,!lí liíí |Díifuat

|:llb dobítlohú, hn Pol hb)JnfuÚlt


