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v NAšÍFARNoSTI BUDE PRIMIČNÍN{ŠE

svATÁ

Je to jistě veliká Íadost a ryZjamenání pro naši
famost, ďměna všem znas, kteří se věrně a lýrvalc

modlí za nová kněáká a řeholní povolánj, ale především
Božímilost, že si Pán povolává z íašeho středu do své
sluŽby mladého múe M' xe DřfuEla" Kněáké svěcení

-

primiční]nše svatá
to jsolt jakes; dva pomys]né
!Ťcho]y na cestě ke kněáké službě' Povídalijsme si spolu
a

o loÍrl co

\aše.hno piedcháZeIo lomu. neŽ náš
stanul na tomto meau'ku svého života

novosvěc€nec
a zde yám nabhím zámam z našeho rozhovoru.

7*

"

červen 2002

C0 přispělo kebo Ío?Jtotllo o ton, že sís zvolil právě
salesiánskou spililualilu a společenstýí salesílinů?
vté době jsem ěetl životopis Dona Boska a velmi
mne zaujala jeho ÚchoÝná metoda, kterou bych stručně
shmul do tří bďů: Rozum náboženství laskavost.
Tato metoda se mi osvědčila při práci s Í ádeŽí ve vidči
a vlastně ji použivám dodn€s. Zájem o mladé lidi mě
přivedl mezi tzv. asistenty (spolupracovníry salesiánů
zÍad ÍÍl]ádeže),posléze do noviciátu ato sloŽení časných
slibů jsem se začlenil do salesiánské Rehole' Absolvoval
jsem tři semestry pedagog. studia v PÍazq pak jeden rok
teologii na Karlově u verzitě a poté jsem byl na praxi

-

tozpacích' jak Tě oslovit' ale pfulože
jsi bfdtrerrl nás všech, z našeho slředu jsi ýršel' teÚ'
nilj bntře: Kněžst í piÍřímezi poýolání které ýold do

dva rolry v ostíavě'

ávazku kněbkého celibátu. Rozhďujicim momentem se
asi stala ta skutečnost, že jsem viděl akfuiilni potřebu
rnladých lidí mít někoho, kdo je dá dotřomady a kdo jim
zprostř€dku;e Bož lásku'

např' pedagogika volného času, pastoračníasistent, učitel
náboženství a etiky, apod' Mnozí z tčlhto sfudentů
mých koleď byli jiného \ya\ání nebo i nevěřící. Myslím
si, že je škďa, když bohoslovci v kněžshých semjnáří.h
Ď,to kontakty nemají, pÍotoŽe pak nemohou obslát

Jsem skoto

v

Vndplni silesiánské řehole je Pa\loroěhí péče
především o bez!ÍizoÍhínlódď,, o děÍi nI okltji
služb! he běžný hodltolihl Vposled ích lelech se společnosli a také o RonE. Mnozí z nás nají s Rom! ne
,r uýí o krizi kněžskéslužb! a lo nejen ý naší zelfiL Jak ýžd! dobťéz]ír,šenoýi Salesiónské středisko húIideže
ý oýnvě' kde jsi absolyoýal dwuletoa pÍL,,:i, se pldvě
luto siluaci ýníruiša pfužiýáš T!?
Jednou z příčinkize kněátví je sekula zace rot sko ploblernaÍikou zabýwí Jak jsi lolo období
prcžíyal?Jt ké náš T! z]íušenosti s RonE?
spol€čnosti, odklon převáŽné části společnosti ď
Zpďátku jsem se na Romy také díval skrze prsry'
tradičníchduchowích hďnot' To s sebou přináší
dobu mě přáce snimi ve]rni }yčerpávala, protoŽe
Jistou
j oslabení až ztrátu spolďenské přestiže, spolďenského
jsem
neviděl téměř ždnévýďedky sťch \.ýchovných
postaveni kněze, L1eré měl v historii po staleti, ale jďtě
snah.
Dokonce jsem byl roáodnut, že uŽ se knjm
iv nedár'rré době vedle povolání lékařg učitelq starosty,
ne\Ťátím poté, co ukončímnoviciát v Hďoňovicích- Ale
apod. Je potřeba, aby všichni mladí muá, kteři dnes na
oni za ÍYmou přiieli a přesvědčili mě sÚm vře]ým
kněze shldují' přijali tu sk!Ítečnost, ž€ l(něz sám o sobě jiŽ
váahem ke mní abych se mei ně }Ťátil' Dnes, po
dn€s není toÚ osobností jako ďív, ale tuto pozici teprve
lskává a 1o předevšim osobním vŽahem a laskavostí čtyřech letech práce s Romy, je můj postoj knim
já je ne\ychovlMrr! já je pouze
k lidem. Duchovno lidé dnes začínajíWimat a přijínrat až mnohem pokomější:
jejich
cestě živolďn. Cím déle sRomy
na ákladě přirozeného a lás$plného }zt]ahu' Př'etí doptováú na
je
pracuji,
tím
méně
znám
- vždy překvapí. Jsou to lidó
nadpřirozených hďnot předpokládá přiíozený áklad'
já
jako
jiné kultury jejich víru
příslušnik
věříc!
a]e
Jakó blla t ó cesla ke knď?st í?
jako v mentalitě
pochopit'
mentalitě,
nemohu
Vjejicb
Jako ministranti jsme jezdivali na kněžská svěcení'
je
t
uboce
zkořeněn boj
každé
nárďnostní
menšiny,
Nejúchvatnějšímmomentem obřadu svěcení byiy pro
přežití,
poďizují
kerému
i své morální ásady, jeŽ jsou
o
mne odpovědi kandidátů na kněŽe: ,'Jsem připfavm'"
na nixí úrovni, než ty naše' Jestliže se nám na středisku
Dále mne velmi oslovil piiklad mladých kněŽi, keří u nás
daří část Romské rÍ ádeže vjejich volrrém čase áskat pro
působili - uvedu alespoň P' vitáska' P. siostrzonka
růz1éhry, soutěŽe, sportovní činnost atd., pak je to
a nmoho dalších'vdobě stých uěňovshých let jsem
írspěch.
I městský úřad a stární orgíny toto hodnotí velÍni
proŽil také svou pnní lásku' takže dnes kdyŽ se podivám
jinak by tato mládeŽ provozovala ruaou
protoŽe
kladně,
zpět, mohu říci, Že moje cesta ke kněžství nebyla YŽdy
kiminální činnost jako jsou kádeŽe, prostitucg
přímá, ale jsem vd&ný Bohu za všecl y zkušenosti'
vírfuosti, íásilíatd.
které jsetn takto lskal' V době, kdy naše famost dostaia
Polé, co jsi uAončil Prlri v (htrnvě, poAračoval jsi
na starost přechďně neobsazenou famost ve Vidči,
čljři rolg, ýe sludiu nn Íeologickě Íokuhě v C.slg)ch
dojíždčljsem tam na výpomoc s P.Janem ŽiUrsým
co bio zde pfu Íebe ,rejýašímpřínosem?
Bu.lějovících.
a staral se o ministra'ty a scholu' P.Jan mi také umožnil.
pozitivně
Velmi
hodnotím fu skutďnost, že jako
abych mu lypomáhal s podáváním sv. přijířnání, což bylo
jsem
kněžJtví
fu studoval spolu s laiky, keří se
pro mne vellým vyaamenáním. Přesto jsem jgíě kandiúit
jinými obory, jako je
nějakou dobu váhal, zda budu schopen dostit náročnému zabývali podobnými, ale v něčem

aw.Ícfutí D1raá

.fcrtí úialeí,&' říBŘ!Íýb!ilu' 1(íÉlaďsvro a'
.x!.{,t!z @' c@lstď4 l41ofulLťdnčura lag
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duchovDí rodině
v pastoÍaci, nemohou dobře rozumět dnešním lidem salesiánů Dona Boska
Maxmiliána
Dřímala.
v sekularizované společnosti'
večernímše sv. bude v 18.30 hod.
V pÍůběhu sludia y českých Budějoyicích jsi skládal
věčně slibv'..
Byl to jislě

ávamý lro}' ale pro mne \ jistém ohledu
byly důleŽitějšíčasnésliby. V&né sliby pak byly
potvrzením toho, co jsem slibil na začátku - Že jdu do
váahu s Kristem naplno a odevzdávám se naplno'
co chceš dodat, co pod'laÍnáho ještě hebylo

Především chci každémuzvlášt' poděkovat za
vďkerou pomoc jak duchovní, tak i hmotnou' kterou jste
mi přokázali na cestě ke kně^tví' A ároveň vás chci
poprosit, abyste ve svých modlitbách neustávali, protoŽe
stojím tepNe na začátku.

za dař

.

.

vámi pďěkovat při
července 2002 v 10:30 hod'

kněžstvi chci spolďně s

slavení Eucharistie 5'
vnašem kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském
Meziříči.
Děkuji a ro'hoýor
7, rcdakci: J' Dřímal

PRIMIČNÍMŠEsvATÁ
v pátek s'července bude mít v našem farním

kostele primični mši svatou Maxmilián Dřímal. Na tuto

slavnost se chceme co nejlépe připravit' vpondělí
záčne duchovni obnoYa' A protože v přištím ddnu
dojde k několika změnám' chtěl bych teď rozepsat
progŤam bohoslužeb celého qýdne, aby nedošlo
k nedorozumění:

.
.

V pondělí ] ' července _ ranní mše svatá nebude!
- večeÍnímši svatou L1&]L!9d. - !4!9j!g!Ž!
P. Petř Piler sDB - salesián Dona Boska
Na mšije zvána celá farnost.
V úteď 2. července - bude jako vždy Íanní mše
svatá v 6.30 hod.

.
.

_ mimořádně bude mše svatá i večer a to v 18.30
hod. \y'ši svalou bude sloužit P. Jan Žaluda SDB
a jsou na ni zvány zvjášlérodin\ s détmi.

ve středu 3' července - ranní mše svatá nebude!
- večernímši svatou v 18.30 bod. bude slouŽit
P. Jan Blaha sDB a je na ni zvána zvláště m]ádeŽ
ve čtvrtek 4. července - mše svatá ráno budejako
ob\rykle v ó.30 hod.
- řn;mořádně bude mše svatá také vďer v 18.30 hod.

Po rnši svaté v l9.l5 začne společná hodinová
adorace, kterou povede náš farář Pavel stefan'

.

Zváni isou zvláště dosDělj a m|ádeŽ'
v pátek 5. července _ slavnost sv. Cyrila a Metoděje

- ranrú mše svalá v 6.30 hod.
mše sv' v 8.00 a 9.30 bod' nebude!!!

Primičnímši svatou v 10'30 hod. bude slou.át P.
MaxmiliáÍ Dřímal.
Zváni jsou všichni farníci malí i velcí. sbírka při

každéÍnšiv pátek bude věíována kongregaci
:frl kfu\,úil,

Po ní bude

ob\ryklá pobožnost

k

sobotu 6' čeťvence_ ranní mše sv. y 6.30 hod'
- večernímše sv' v Krásně v 17.30 hod.
v neděli 7' července - mše sv. jako ob\Ykle 6.30'
8.00,9.30 a večernív 18.30 hod.

v

Mši svatou v8.00 a 9.30 hod. bude

slouŽit
P'Maxmilián Dřímal.
Na konci nše saté bule rrdčlolat mvol(|ěbke poželnlini

Pozvánka na Velehrud
--Ť
PŘÍDÝLčTR srATNiHo sVÁIKU CR

\e
čtvrtek 4. července se uskutečnína Velehřadě v 16
hod' seÍkání voŽíčkářůza asistence Maltézsképomoci
suverénního řádu maltézských rytířů.V 19 hod.
následuje Koncert lidí dobré vůle (Most, kteď
potřebujeme), nad nímžpřevzal záštitu olomoucký
arcibiskup Vons' Jan Graubner' Na koncenu lysÍoupl
piední inlerpreli různých žánrů 7 ceslé replblik) i ze
zahraničí. KonceÍt bude v přimém přenosu vysílat
Český rozhlas l Radiožurnál _ ve vš€ch zemích
Evropy- Po jeho ukončeni bude od 2l do 24 hod.
v bazilice adorace, kterou vede komunita Emmanuel.

o půtnoci mše svatá.
NÁRoDNI PoUT

pátek 5' července
Mšesvatév bazilice: 6 a v 7 hod.
Koncelebrovaná mše svatá novokněŽí České

republiky: 8.30 hod.

Hlavní mši svatou v 10.30 hod' (na nádvoří před
bazilikou) - slouŽenou tentokrát zvláště za rodiny
sloužíčeštía ňoravštíbiskupové. Hlavním
celebrantem bude praŽský arcibiskup kaÍdinál Miloslav
Vlk, kazatelem při této bohos]uŽbě bude Mons.
vojtěch Cikrle' bjskup brněnský.
Tuto slavnostní mši bude přenášet v přimém
přenosu Česká televize a Český rozhlas Praha'
v ]5 hod. v bazilice: byzantskoslovanská lituťgie
sv. Jana Zlatoústého'

Přiležilost ke svátosti smíření je v bazilice

nádvoří'

i

na

Doprava poutníkůjemoŽná až na Velehrad.
MÁLA PoUT _ neděle 8. července
MŠesvaté:6.00,7'00' 8.30 a l5.00 hod.

Pontifikální mši svatou v 10'30 hod' celebruje
Mons' Josef Hrdlička' světící biskup olomoucký.
Přeýzato z OLD]N 7-8

oHLÉDNUTÍzA AKADEMICKÝM RoKEM
MÍSTNÍsK[lPtrvY ČKA

v našem m*tě působi jř druhým Íokem pobďka mistní skupina Českékřesťanské akademie. sla\Ťostní
zAhájeni její činnosti si snad ještě leckdo pamatuje : při

]oaIÚúfuú.tfuÍ2].{orru Kd!*d\kt 3'1'atn't!'v!:h^ir7o,'ll'P |'dlJfulítJpdú4'-'
ýď jn D1nl
' 'P Pd /!|4o4 IIr' íJ l ýdh'ulL I|s uLn Ihlfu

\\ďaq

sÍdci Páně

(] 'pátek) a celonočníadorace.

Lelo piíleŽiLoqti knám lehd} Zavílal P. l omáš HaIi]q
preidenl ťKÁ a ieho prednášlry na léma ,'Kiesťanství
ZS SALVATOR INFORMUJE
vsoučasném globálním světě" se zúčastnil dmela
Adjbjlkatďlj
pďetný okuh posluchačů.
Díky všem, kteří bl]ile nosili knám do školy íebo do
Na podzim roku 2000 nlisledovaIa dále piednáška n€mocÍice na očníambulanci. Chceme touto cestou
ThDř. Petra chalupy z Teologické fakulty
poděkovat lékařůmi sestřičce za umožlění sbíÍkyna ďni
UP olomouc, ke4ý nabídl zajímať nimět obraz amb' a za přeměřování a omačováni všech brylí' Jaké
násili objewjíciho se v Bibli a jeho hjstoricko_tmlogitý
jsou pďty? Na ďní ambulanci se nasbiralo 196 ks
výklad' Zimni semestÍ byl pak uzavřen návštěvou dioptÍichých bÍýlía 65 ks slunečníchbÍýli' Do našíškoly
Iiterárniho histoíika a publicisty Mojmíra Trá\'níčka jste nanosili 206 ks býlí, d.íle 19 ks neúplných b4ýli a 62
a

jeho pojednáním o spisovatelích Katolické modemy'

výbor místnískupiny

ČKA usitoval a

usiluje
o takovou proglamovou nabídku činnosti, která zahmuje
co nejroananitější tématickéokruhy i osobnosti lekorů,
aby tim byla přitaŽlivá pro pestrou skladbu posluchačů
a

přímivců. Tak

byla

například

v

dalšímÍoce

zorganizována beseda s cestovatelem po Antarkidě
P.Váchou, podařilo se uskutďnit koncert hudebni
skupiny známóho evangelické faráře sváti Karáska
a proběhla téŽ beseda s regionáhími politilry' Pďátďní
z-|ušenosti se zajišťovánímpřednrišejícich však ukazují
na nikoliv zanedbatelné omezení : \^ýanačnéosobnosti,
keré jsme pozvali nebo chceme pozvat' působíob\yk|e
ve vzdálenějších v€lkých městech jako je Praha či Bmo
apro většinu znich je velmi obtížnénajít v zaplněném
diáři takouý časoťprostor, aby došlo ke shodě s našimi
ajejich moŽnostmi. Proto se snaŽíme maximálně lYiít
vstřic při hledání přijatelných t€rmínů přednášek našich
hostu ale ároveň také při sestavováDí univerální

sklíčekdo bÚlí. Z Prahy jsme

nám poděkovali
pokačoval.

a

dobro

analýze polistopadové

ekonomické

sděIili,

již dostali dopis, ve herém
že sbírka zatim nebude

Soutěže a tumaie

C

19.6.2002 se konal 1' rďník šachovéhotunaje
jednotlivců ve Francově Lhotě' tlrálo se švýcarsým
systémem na 7 kol- Radek Holman, ák 8'rď', se

umístil na

1' místě ve

skupině staršícháků'

Blahopřejemq

.

- 24.6. 2002 proběhlo v Nasa\Ťkách
ústřďní kolo soutěŽe Zatá Ýčel& Soutěžícícháků
zceÉ ČR bylo 64 a posudkovou komisi zÁjímaly
hlavně Yýsledky testu, praxe,analost pomůcek,
V termínu 22'

botanické vědomosti, práce

s mikoskopem

a obhajoba práce' Touto cestou chceme poděkovat p'

B SkýpaIoti. he4i se našim včelařům aL1ivné věnuje.
KaŽdým rokem sbíÍáme suchou pomerančovou

.

ďesiláme do sběrny
|ečivých bylin do Vďňan k výrobě léků.Letos se
našim ákům pďařilo nasbírat téměř ] 00 kg (přesně
q8.8 kg) suché pomerančové loůr} a leměř 5 kg
(přesně 4.60 kg) suché citronové l{iry. Ve sběílt
poerančovékůry zvítězi]a R. Šimčí<ová( l 2'5 kg)'
2'místo získalJ. Bek (9'8 kg), 3. mís1o L. Dobiášová
(9,4 kg). vítězové sběru citronové kůry _ l. misto M.
Šteíková(1,l2 kg),2. místo L. Dobjášová (]'o2 kg),
3. místo o. Kotlá. (0,24 kg)'
a citrónovou kůru, kterou pak

programové nabídky.

Nďá\'no uPlynulé akademické období bylo z hlediska
,,Žánrů" i co do pďtu akcí nejbohatší : na podzim 200l
proběhla v našem famím kostele přednáška P. Teťhala
z Rožnova p. Radh. šlo o jakýsi úvď do cirkernrích
dějin' vyslovené doÍazy zpléna naznačovaly, že o tato
historická témata je stiile živý ájem'
Jellě v pied!ánocnim obdobi nás navitivil pan docenl
Karel Riha. piednášejici filozofii na Tmlogické fakullé
volomouci : jeho př€dnáška přiblíála a rozvinu|a
fiIozoficlqý odkaz Maurice Blondela . A dáIe následovaly
v měsíčníchďsrupech lystoupení jezuity P. Richarda
cemuse na téma,'DušeRuska"' politologa Dr' Pavla
saÍadína' Mgr. Cyrila Maliňáka, vedoucfto dětské
vesničk] sos v chvalčově - zoblasti sociálni peče _
a v čase n€dá\Í]o minulém se naslqtla příleŽitost
wslechnout piednášku koaličniho politika JUDr. Cyrila
Svobody' Tuto sérii uzavřela návštěva prof Zdeňka
Mlčocha s výkladen a b€sďou k dokumentu Pokoj

a

"

skola v přírďě

Ve třetím týdnu v červnu se ]. a 2' rď' wdal na školu
v přířodě do RájDocbovic' Kromě kásného pďasí
a pěkného prostředí je, tam č€kal čaroděj Gandalf
a

une$ná Plincezna' L(olem deti b1lo princeznu
. cinili tak při různých zkouškách !ýrvalosti,

zachránit

sebeovládání, při sportu, hrách i turistických lycházkách.
Závěr školního roku
Šk'Íok 2001/ 2002 jsme ukončiti společným slavením
nťe sv' Po mši svjsme se rozloučili se spirifuálem naší

školy o. Pavlem Vágnerem. Přejeme mu, aby ho Pán

provázel sq/mi milostmi

i na

novém působišti'
2002 Íšísv. v 8
Těšime se. 7e i v piiŠlímobdobi se bude možné
hod'
Prvňáčci ať přijdou se svými rďiči přímo do
pod záštilou cKA selká\at s řadou v]./namných
osobností' že bude doslatek příleŽitostí rozšířit kostela. Už se na ně moc těšíme.
Za základní škotu Mqr.L1dnila černochoyó
transformace zpracované z křest'anského hlediska'

Nol"ý ško|úírok bude zahájen 2.

áří

a obohatil \laslnimyŠlenkoD a duchovnísvél'
zo ni\tní skupin ČK4 ýe val' M?:iiiči : Pclr yrána

a niclď,

:i@Íafutí 1ýbá

ad

DříMl

úlóíc'4/' řal'fu4!to6.4! MžR7ýsfuto & ýahšsÉ!rr*ijín z'iol, nrv.@ídŇí6?ŮtÚ4e
4,r!íJz a'' q'&[ st.ÍoL !ng' rt íýdnrÚc, Ia r1icfi,Íefur&t,'1g lní tbml

Úterý

MARIÁNSKÉ INFoRMACE

" SvatožečeníP. PiaUpřímně děkuji ásfupně za všechny poutníky těÚ,
kteří nás doprovázeli mďlitbarni a obětni a takto nás
duchor'ně podpírali. Byla to pouť plná ázraků i dflv vám'
Kdyby mě někdo dopřďu ujišťoval' že budeme ce]á
skupina v tom obrovském ástupu pohromadě, že budeme
na náměstí sv' Petra s pěknýrn výhledeÍL že budeme
prakticky celý obřad uchráněni slunďních paprsku, že
navštívímea budeme se společně modlit u ostatků sv'
Filipa Neri' sv Anežky, sv' Moniky, sv' Kateřiny sienské,
sv' Františka a sv. Kláry' že na za\Ťšeni ce]é slatmosti
budemc v pondělí jako patmě jediní zcechů přítofimi
vaule Pav]a vl mši sv' s prefekem Kongregace pro
svatořečení a následně audienci se svaým otcem, že celou
pouť budeme absolvovat bez tlumočníkaz italštiny, že ...,
(mohlo by toho bý daleko víc)' moc bych mu nevěřil. Ale
stalo se, a my jsme vděčni dobrému PáDu Bohu z^ Boží
poŽehnání a milosti. Panné Marii Žá ochranu a tirsnou
režii, sv. P. Piovi za pozýáni, že jsme tam mot i bÍ
a várn, Žejste na nás pamatovali. Těm, keří mi svěřili své
úmysly, abychom je předložili skÍze sv- P. Pia, sděluji, že
jsme je po svatořečenípoctivě na náměstí sv' Petra
promďlilitérněř do 14.00 hod- KaŽdému, kdo se za nás při
teto pouti modlil nebo obětoval bych rád dal obÍázek sv' P'
Pia' Prcto se mi oněiosobně přihlaste.
. 1. hariárrskó soboto
Vsobofu ó' čenence pojede aulobu. do ČM Falirn]
Koclřov na slaveííl. mariánské soboty' odjezd v 10.45
hď' od autobusového nádraž. Prosím, přihlaste se mi
předem.

.

Pouť tlo

Liaia

oýé

4. srpna plánujeme pouť autobusem do Litmanové na
ýrďí zjevení Panny Marie' Pfosím ájemce, at'se mi
přihlási včas'

l

Maiónská

-

Slředa-

mnní mše sv. v 6.30 hod.
večemi mše sv' není
v 18,00 hod vďeřadlo Fatjmského apďtolátu

ranní mše

''

PozvÁNÍ NA PoIJr zA oBNovU RoDIN
A zA NovÁ KNĚŽSKÁ PovoLÁNÍ

Někomu ňožná bude litq že nebude na národní pouti
na Velehradě' vždťve stejném termínu je v našífarnost;
prinričnírrr'še svatá' MůŽeme se ale \ypravit a Velehrad
velrni brzy po národní pouti. otec arcibiskup zve děkanát
valašské Meziříčina již tradiční pouť za obnow rďin a a
nová hěžská povoláni, která se uskutďní v sobotu 13'
!9ry9p' odjezd autobLrsů bud€ ve 13.10 hod. z Lešné,ve
13'30 hod' z valašského Meiříčíz autobusového nádraží
á I ] 40 hod- z Bťanek. Učastníci z Poličnémohou zůstat na
zastávkácb ale je nutné při přihlášeni to oarámit' věřím,
že účastbude hojná. zájenci ať se zapisÚí ve valašském

Meziříčína faře, vlešné a Brankách vákistji. Každá
rďina ať pošle aspoňjednoho ástupcePROGRAM:
l6.00 - Růženec:ved€ farnost KELč
l7.00 - Adorace: lcde flromt vAL. MtZIĚÍČí
18.00 - Pontifikální mše svatá: o. ArcibiskupJan a knéží
děkaúátu v.Meziříčí
služby při r ši svaré: íarnost Rožnov

konÍerence

PoJĎTE PRosIT!

Celosvětově se rodina ocitla v kťizi.
Dokážeme ji přemoci? Bůh ano. Je to Yšak
od ftho milost, a tu j€ třeba Yyprosit

přihlášení-

modlitbou a postem.

.

Ilácla| Chlátbk

BoHosLUŽBY vE FARNoSTI
o PRÁZDNINÁCH (oD 8. 7 Do 31. s)

není

-

V sobotu 31. srpna a neděli l' áři se uskutďní
v Koclířově tÍadičDíkonference Fatimského apoštoláfu a
mariánských ctite|ů. Prosínr ájemce rovněŽ o včasné
Pout'do Medžugoúe
Připomínánr, že 6.10 _ 12'10. je plánována náÍďní
pouť Fatimského apoštolátu. Zájemcům rád nabídnu
přihlášlv k lyplněni.

'v'

večernímše sv' v 18.30 hod.
Čtvrtek - ranni mše sv' v 6.30 hod'
večerní mše sv. není
v 18.00 hod' hodinov}, {ýstav
Nejsvětější svátosti oltářní (tichá adorace)
ranní mše sv. v 6.30 bod.
Pátek
večernímše sv. v 18'30 hod.
sobota
ranní Inše sv. v ó.30 hod.
večerni mše sv. v l7.J0 hod. v Krásně
_
6.30u8.00'
9.30' 18.30 hod.
Neděle

o. Paýel -faftjř

INZER.,iT
Věřicí studentka z ostravy hledá pro sebe a dvě
kama.ádlry pďnájem vbýě nebo vRD ve Valašském
Meziříčía nejbli.žšímoko]í' spokojime se sjednín
pokojem s možnostívařmí. od l. áři 2002' Doufáme ve
vaši pomoc
pofuomadé.

Pondělí - ranní mše sv' není
večemímše sv. v 18.30 hod.

a .ozuÍnou domluw'

.

Nernusime bydlet
Tel.: 0732/703312

Přípallné inÍornace paru íatl'ře'

PozNÁMKA

Už půl roku mám trol"ý mobil. čísto07241 248809 - (Na slaré číslouž levolejte!) Na íovéJolejte
jen v nejnutaějších pfipadech. z dovoleDé mi můžeteposlat sNlsku.
o. Pavel - farář
zi@t ídfuta Ýýó!áFdfríúían cafut ťfuÍ9ÉabfuíéKiato$Íéto 3, ýdhl'Í! ,lEi'íčí7'701, ttP2i@ďdfutiBqnaíÉ
,&ddLď @. Qtu|slď$ !a4 ,ty-Llldnčýa Iír rai.únííÍbflrLaw ftíO,ú,pt

