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Středověk představuje historicky značně dlouhé období se 
specifickými problémy. Církev se nacházela v nové situaci. Po-
křtěných lidí velmi přibylo, avšak žel mnozí zůstávali právě jen 
pokřtění. A tak bylo třeba nejen dále pokračovat v tom, co bylo 
hlavní složkou katechumenátu (příprava dospělých na přijetí 
křtu), ale hlavně usilovat o náboženské vzdělání již pokřtě-
ných. To bylo praktikováno zejména prostřednictvím kázání.
Je vhodné si uvědomit, že prakticky po celý středověk musela 
katecheze čelit dvěma nemalým obtížím. Na straně církve jako 
instituce to byla obtíž lingvistická: liturgie, jeden z hlavních pra-
menů katecheze (odhlédneme-li od krátkého období christiani-
zace našich předků svatými bratry Cyrilem a Metodějem), byla 
konána latinsky – od mše sv. až po slavení jednotlivých svátostí. 
A tak nás neudiví rozšířené závažné nedorozumění či riziko, že 
slavení mše sv. či svátostí bude chápáno jako magické obřady.
Na straně věřících laiků byla jiná bariéra: negramotnost. 
Zkusme si představit, že bychom měli katechizovat někoho, 
kdo nezná ani jedno písmenko, kdo tedy neumí přečíst ani 
jediné slovo a nenapíše nám ani své jméno. A právě toto byl 
případ drtivé většiny křesťanů v celé této epoše. Zajímá nás, 
jak asi tedy fungovala katecheze za takovéto situace? 
Historikové mluví o tom, že podobně jako už ve starověku, 
i ve středověku existovala tzv. domácí katecheze. Jejím zákla-
dem a předpokladem bylo kázání ze mše sv. o nedělích a slav-

nostech. Kázání bylo předepsáno už od doby Karla Velikého 
konat pravidelně, a poněvadž tehdy bylo jedinou částí mše 
v jazyku srozumitelném prostému lidu, bylo nedělní a sváteč-
ní kázání pojímáno jako katecheze dospělých. Později byla 
nezřídka tato farní katecheze lidu uskutečňována v celých 
cyklech, které byly monotématicky zaměřeny. Byly vysvět-
lovány postupně jednotlivé pravdy víry z Kréda, jednotlivá 
přikázání desatera, osmero blahoslavenství, sedmero svátostí, 
prosby Otčenáše, skutky milosrdenství. Tato farní katecheze 
dospělých lidí představovala jakousi základnu pro katechezi 
dětí, o kterou se snažili rodiče doma se svými dětmi.
Ve středověku existovala katecheze, která byla prožívaná 
v rodině. Zkusme si to trochu představit. Středověká rodi-
na byla nezřídka velká rodina v malém prostoru. Víme, že 
tehdy existovala jednak vysoká úmrtnost, jednak i vysoká 
porodnost. Průměrná délka života středověkého člověka či-
nila 40 let. Zrození nového člověka tak jako i úmrtí někoho 
z členů rodiny nebyly vyjímečnou událostí. Velká rodina byla 
prostředím, kde se mohl spontánně odehrávat bezprostřed-
ní dialog víry mezi rodiči a dětmi, mezi starší a mladou ge-
nerací. Napomáhala k němu stále znovu prožívaná událost 
udílení svátosti křtu, později smíření a eucharistie či svátosti 
nemocných a samozřejmě i úmrtí a pohřeb.

dokončení na následující straně

Katecheze ve středověku

Drazí bratři a sestry.
Jistě mi dáte za pravdu, že se náš kostel po opravě fasády pře-
de dvěma lety stal znovu krásnou dominantou našeho města. 
S pomocí Boži a štědrou finanční podporou farníků se poda-
řilo tento náročný úkol splnit.
Malou vadou na kráse však zůstává farní dvůr. Na posledních 
schůzích farní rady byl proto odsouhlasen záměr provést jeho 
opravu a vybudovat ve spodní části dvora víceúčelovou budovu. 
Arch. Zavadil zpracoval studii, která počítá s výstavbou sociál-
ního zázemí, bezbariérového WC, místnosti pro matky s dětmi 
(přebalení, kojení apod.), dále pak garáže pro parkování aut 
našich kněží. První patro budovy je navrženo jako klubovna 
pro ministranty, skauty, schólu a vůbec pro volnočasové akti-
vity mládeže naší farnosti. Právě taková důstojná klubovna pro 
mládež v blízkosti kostela chybí; také současný WC, který je 
farníkům k dispozici, není vyhovující. Rovněž parkování, tak 
jak je dnes řešeno v průjezdu fary, je obtížné a nepraktické.
Celý záměr byl rozložen do několika etap: V letošním roce při-
pravit projekční materiály – studie a zahájit práce na vyřízení 
stavebního povolení. Příští rok bychom chtěli realizovat hru-
bou stavbu a dle finančních možností zprovoznit alespoň část
budovy (např. sociální zařízení). V dalším roce se bude podle 

finančních možností pokračovat v dokončení stavby. Přestože 
se budeme snažit získat určité finanční dotace, bude finanč-
ní stránka této investice, a tedy i doba trvání stavby závislá 
převážně na nás farnících. Celková investice je odhadnuta na 
téměř 2 miliony korun. Sbírky, prostřednictvím kterých bu-
dete moci na tuto akci přispět, budou vždy předem ohlášeny. 
O podrobnostech přípravy a průběhu této stavby vás budeme 
informovat prostřednictvím vývěsky v kostela a v ŽF.
Další akce, která sleduje vylepšení okolí našeho kostela spo-
čívá ve vybudování nové dlažby v prostoru farního dvora. 
S ohledem na nutnost čerpání finančních prostředků z da-
rů města v letošním roce byla již tato akce zahájena. Město 
na tento účel věnovalo částku 250 000 Kč. Celkové před-
pokládané náklady činí 340 tisíc korun. V současné době 
probíhají stavební práce; smluvní termín dokončení díla je 
stanoven do 20. 12. 2005. Tuto stavbu odborně řídí zástupce 
farnosti ing. Oldřich Both.
Věříme, že obě zmiňované akce přispějí ke zkvalitnění 
„farního zázemí“ a že budou vítanou změnou pro celou 
naši farnost. Vaše podněty a názory k těmto plánovaným 
akcím uvítáme.

Za pastorační a ekonomickou radu Miloš Skýpala 

Farní kostel září novotou, a co bude dál?
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Generální vizitace arcibiskupa Bauera
Jelikož v minulém měsíci uplynulo 90 let od úmrtí našeho rodá-
ka kardinála ThDr. Františka Bauera, nahlédněme do Pamětní
knihy naší farnosti a podívejme se, co se tam váže k jeho osobě.
Píše se rok 1909. Ponejprv mělo naše město uvítat úřední 
návštěvu nejd. pana arcibiskupa J. Ex. Dr. Fr. Sal. Bauera při 
příležitosti generální vizitace. Není jistě bez zajímavosti blíže 
se seznámit s průběhem takovéto významné události.
Ve Valašském Meziříčí se chystalo slavné uvítání, „pokud se 
týče zevní pompy i nádhery“. Avšak na přání samotného pana 
arcibiskupa od podobného způsobu uvítání bylo upuštěno. 
Řekl: „Nečiním nároků na hlučné přivítání; spíše mě potěší 
vřelá účast věřících duší“. Nepřál si také jít v průvodu z ná-
draží, „nýbrž vozmo přijet až k faře, kde ho měl uvítat místní 
farář a ostatní náčelníci úřadů“. V pátek odpoledne však při-
šel z Olomouce telegram, že nejd. kníže-arcibiskup onemoc-
něl a lékař delší cestu zakázal. V jeho zastoupení přijel světící 
biskup Dr. Karel Wisnar. Kronika poznamenává, že „i tento 
církevní kníže je Čech rodem i jazykem z Příbora“. Doprová-
zel ho kroměřížský kanovník Bilčík. Po krátkém uvítání na 
nádraží následovala oficiální část u fary, kde se shromáždili
zástupci úřadů, a na náměstí utvořily špalír všechny unifor-
mované spolky. Jménem farníků vřelou řečí přivítal pana vi-
sitátora místní farář-děkan Frant. Gillig, za městskou radu 
starostův náměstek Růžička a za Krásenskou obec starostův 
náměstek továrník Ig. Reich. Též dítky školní přednesly svo-
je vítací básničky. Téhož dne večer uspořádaly spolky z Val. 
Meziříčí a Krásna zastaveníčko, při němž hrála hudba huť-
ská a zpívala Cyrilská jednota. V rámci svého programu uči-
nil pan biskup rovněž řadu osobních návštěv u významných 
představitelů města. Vlastní visitace kostela a zkouška z nábo-
ženství se uskutečnily v úterý a ve středu 15. a 16. června.
Na zakončení této generální visitace přijel sám pan arcibis-
kup Bauer. Slavnostně byl uvítán v neděli 27. června. Ponti-
fikální mši sv. sloužil 29. června na náměstí. „Jako zvláštnost
uvésti dlužno, že při pozdvihování hráli hudebníci slavnost-
ní fanfáry, jež vatikánská hudba hraje ve chrámu sv. Petra 
v Římě při slavné mši Svatého otce.“
A kronika pokračuje: „Jest zajímavo zvědět, jak tato skladba 
ocitla se ve Val. Meziříčí až z Říma. V roce 1908 byla vypra-
vena do Říma pouť Moravanů ke slavnosti prohlášení Mo-
ravana Klementa M. Hoffbauera za svatého. Mezi poutníky
byl též místní farář Fr. Gillig, kaplan Jos. Vepřek a rektor 
kůru znamenitý hudebník Holešovský. Ten při pontifikál-
ní mši Sv. otce fanfáry s kůru hrané zachytil a mezery pak 
doma z gramofonu doplnil, takže pan arcibiskup při pon-
tifikálce ve Val. Meziříčí přesným provedením neobyčejně
mile byl překvapen. Generální visitace skončena pak Apoš-
tolským požehnáním.“
V rámci své návštěvy posvětil pan arcibiskup kapli tehdej-
šího Ústavu pro hluchoněmé, dnešní Speciální školy pro 
sluchově postižené. Kaple již neexistuje, byla zrušena, její 
prostor je veřejnosti přístupný pouze při koncertech nebo 
přednáškách, které se tam občas konají. Za zhlédnutí roz-

hodně stojí tří velká okna s krásnými malovanými skly, která 
unikla zkáze a jsou posledním zbytkem původního vyba-
vení. Bohoslužby se tam konávaly denně, chovanci se však 
hromadně zúčastňovali jen bohoslužeb nedělních.
Kardinál Bauer zemřel 25. listopadu 1915 ve věku 74 let 
a slavné rekviem za něho bylo ve zdejším chrámu Páně slou-
ženo 3. prosince. 1915. V Římě si Dr. Bauera vážili. Papež 
Lev XIII. se o něm vyslovil, že je to svatý biskup, s Piem X., 
světcem na papežském trůně, ho poutalo důvěrné přátelství. 
Kardinálem byl jmenován 27. listopadu 1911. Za zmínku 
stojí, že byl jedním z volitelů nástupce Pia X., kterým se stal 
v r. 1914 papež Benedikt XV.
Uděláte-li si procházku do blízkého okolí, zaměřte své kroky 
k zimnímu stadionu a pak pokračujte ulicí Kouty; ta vás za-
vede k velmi pěknému pomníku, který je památkou jak na 
kardinála Bauera, tak na jeho rodiče. Je naproti místu, kde 
kdysi stával jeho rodný mlýn.

Mgr. Pavel Kotas

dokončení ze strany 1
Už malé děti měly příležitost být nejednou u lůžka umírají-
cího člena rodiny, být svědky umírání a z této hluboké zku-
šenosti se učit.
A pak ještě další věc, kterou církev ve středověku pochopila 
a praktikovala: použití médií. Nejedná se pochopitelně o hro-
madné sdělovací prostředky, které existují dnes. Nicméně – ve-
jdeme-li do gotické katedrály nebo i menšího kostela pochá-
zejících z oné doby – najdeme tam interiér sestávající z mnoha 
předmětů: kromě hlavního oltáře je tam množství oltářů boč-
ních, množství větších i menších obrazů, soch, obrovská okna 
s barevnými výjevy biblickými či ze života svatých, křížové 
cesty, z lavic se tyčí korouhve do procesí, opět s malbami či 
výšivkami. Toto vše se v kostelech neoctlo jen tak náhodou. 
Katecheze probouzející a posilující víru středověkého člověka 
byla zvláštním způsobem odkázána právě na tyto předměty. 
Ony samy o sobě nejsou v kostele tím nejdůležitějším, ale 
na druhé straně právě ony byly v té době nenahraditelnými 
a účinnými médii, dnes bychom řekli názornými pomůckami 
pro výchovu víry lidí, kteří neuměli číst a psát.
Díky tomu, že k nim měl středověký křesťan relativně snad-
ný přístup a nezřídka i osobní vztah, mohl pak snadněji za-
koušet tu či onu pravdu víry, o níž slyšel v kázání, jako svou. 
Totiž k obrazu nebo korouhvi s vyobrazením růžencových 
tajemství, na který přimaloval dolů sám sebe na kolenou nebo 
svůj kostelík ve vsi, k tomu měl osobní vztah a onu, byť své-
rázně vyobrazenou pravdu víry vnímal jako nejen spojitelnou 
se svým životem, ale významnou a důležitou pro svůj osobní 
život. Katecheze ve středověku umožňovala a vedla k tomu, 
co my dnes nazýváme meditací náboženského obrazu, i když 
neznala odborný přístup, běžný pro naši dobu.
Kromě toho je vhodné připomenout i tzv. duchovní hry 
(např. vánoční události, pašije), jež od vrcholného středo-
věku byly rozšířeným, ovšem nezřídka i problematickým 
doplňkem katechizace.

pokračování příště
P. Doc. Ludvík Dřímal

Pohledy do historie valašsko-
meziříčské farnosti – část 2

Katecheze ve středověku
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Charita informuje 

Možná se na Vás už někdy obrátil bezdomovec s žádostí 
o pomoc. Možná chtěl peníze, oblečení, cigaretu nebo třeba 
i radu. Možná jste mu vyhověli, možná ne a možná jste byli 
bezradní, protože jste nevěděli, jak se zachovat. V této situaci 
se před několika lety ocitla také Charita, a proto v březnu 
2004 otevřela denní centrum pro bezdomovce. V současné 
době se jedná o jediné zařízení tohoto typu na území býva-
lého okresu Vsetín.
V denním centru si klienti mohou za symbolický poplatek 
koupit základní potraviny (zpravidla teplá polévka a chléb). 
Od října letošního roku nabízíme také možnost osprchovat 
se, a to včetně zapůjčení čistého ručníku a mýdla. Důležitou 
složkou služeb centra je i poradenství, které mohou klien-
ti využívat. Poradit můžeme téměř se vším, i když leckdy 
narazíme na neexistenci některých typů zařízení a služeb, 
například „nocležna“. Klienti si u nás také mohou bezpečně 

Charita Valašské Meziříčí usiluje o otevření zimní nocležny 
a o rozšíření služeb Denního centra pro lidi bez přístřeší. 
S rozšířením služeb souvisí také navýšení počtu pracovní-
ků. Z tohoto důvodu předběžně hledáme zájemce o práci:

Vedoucí
Požadavky: SŠ, vzdělání ekonomického směru výhodou, 
uživatelská znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B. 
Praxe v oboru výhodou. Praxe v sociální oblasti výhodou.

Animátor – ubytovatel
Náplň činnosti: práce v nocležně.
Požadavky: SŠ, uživatelská znalost práce na PC, časová flexi-
bilita. Praxe v sociální oblasti výhodou.

Kontaktní pracovník
Náplň činnosti: například „podporující rozhovory“, výdej 
jídla, zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi, ve spo-
lupráci se sociálním pracovníkem poskytování poradenství.
Požadavky: SŠ, vzdělání v oblasti sociální práce výhodou, 
uživatelská znalost práce na PC.

Osobnostní požadavky:
Komunikativnost, schopnost naslouchání, empatie. Samo-
statnost, spolehlivost, trestní bezúhonnost. Praxe v pomáha-
jících profesích výhodou.

Bližší informace podají:
Kateřina Kalčáková, Petra Vodová.
Denní centrum, Zámecká ulice, telefon 571 620 997 (800do 
1500), mobil 608 480 146 (pracovní dny od 800 do 1600).
Přihlášku s životopisem a s označením, o které pracovní 
místo se chcete ucházet, můžete doručit osobně nebo za-
slat na adresu Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345 
757 01 Valašské Meziříčí, nejpozději však do 16. 12. 2005.

Kateřina Kalčáková

Výběrové řízení

Charita VM, ve spolupráci s Adrou VM, ZŠ Salvátor 
a Městem Val. Meziříčí – projekt Zdravé město, pořádá dne 
18. prosince v 1600 na náměstí ve Valašském Meziříčí Živý 
betlém. Přijďte se podívat, všechny Vás srdečně zveme.
V průběhu celé akce můžete navštívit stánek s výrobky chrá-
něné dílny Charity VM. Během celého programu můžete při-
spět na projekt Adopce na dálku a BangBaby.

Lenka Machalská

Denní centrum pro bezdomovce se představuje

uchovat své cenné a osobní věci. Zejména v zimě je pak dů-
ležitá možnost prostě jenom posedět, odpočinout si a někdy 
i zdřímnout v naší denní místnosti, v teple a suchu. 
Tím nejdůležitějším, co zde klienti naleznou, je vždy vlíd-
né přijetí, respekt a naslouchání, což jsou základní principy 
naší pomoci. U každého člověka podporujeme právo svo-
bodné volby a rozhodování a také právo nést odpovědnost 
za vlastní rozhodnutí.
Jak jste si již mohli přečíst, část služeb si klienti hradí sym-
bolickou částkou (potraviny a sprchování). Cílem však není 
na těchto službách vydělat, ale především zabránit zneužívání 
této pomoci. Těm, kteří nemají finanční prostředky, nabízíme
možnost část těchto poplatků odpracovat. Jsme také připraveni 
lidem poradit, jak, kde a za jakých podmínek si mohou zajistit 
alespoň základní finanční prostředky (dávky sociální péče).
Klienti a také návštěvníci nás naleznou v krásném prostředí Zá-
mecké ulice, mezi Mlékárnou a železničním přejezdem. Cent-
rum sdílí společnou budovu s charitním šatníkem. Otevřeno je 
každý všední den od 800 do 1500, v pátek však pouze do 1200.

Kateřina Kalčáková

V lednu příštího roku opět pořádá Charita Val. Meziříčí 
Tříkrálovou sbírku. Letos se díky vysokému počtu koled-
níků a vedoucích jen ve Valašském Meziříčí podařilo vybrat 
rekordních 295 639 Kč, v okolních obcích pak ještě dalších 
218 000 Kč. Touto cesto chceme všem zúčastněným velmi 
poděkovat, protože bez Vaší pomoci bychom to nemohli 
uskutečnit, a zároveň Vás chceme znovu požádat o pomoc. 
Také vyzýváme všechny nové zájemce, koledníky i vedoucí, 
aby se nebáli a připojili se k nám. Pomáháte tak získat fi-
nanční prostředky na pomoc lidem v nouzi, ale také se díky 
Vám dostane ke všem lidem radostná zvěst o narození Ježí-
še Krista. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí 
v naší zemi a je zároveň jakýmsi dnem lidí dobré vůle. Těch, 
kteří chodí koledovat i těch, kteří je přijímají a otevírají jim 
dveře svého domu i svá srdce. Většina koledníků se setkává 
se srdečným přijetím lidí a po počátečním ostychu zažívají 
mnohé pozitivní odezvy. Jen málokdo je odmítnut.
Skupinky koledníků vyrazí tentokrát do ulic v sobotu 7. led-
na dopoledne po společném požehnání v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Prosíme touto cestou všechny, kteří se s kolední-
ky potkají o shovívavost, vlídné přijetí a otevřená srdce.
Podrobné informace o Tříkrálové sbírce naleznete na http://
trikralovka.wz.cz . Hlásit se můžete také u koordinátorů 
sbírky Kristýna a Dariny Gilarových na tel. č. 777 937 623 
a 777 046 100 nebo po 19. hodině na tel. č. 571 632 402.

Kristýna Gilarová

A opět se blíží Tříkrálová sbírka...

Živý betlém
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ZŠ Salvátor

Blíží se 8. prosinec – slavnost Panny Marie, počaté bez po-
skvrny prvotního hříchu. Před 10 lety, tedy 8. 12. 1995, se 
naše farnost po devítidenní přípravě slavnostně zasvětila 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Podpisů zasvěcených 
osob je na listech 574. Mnozí z nich už nejsou mezi námi; na 
věčnosti poznali, jak bylo dobré tento krok učinit. 
Slavíme tedy desáté výročí, které snad není jen důvodem ke 
vzpomínání, v čem nám Panna Maria jako farnosti i jako 
jednotlivcům pomáhala, ale určitě i důvodem k vděčnosti 
a k prohloubení vztahu lásky k ní, a tedy k Ježíši.
Chci zde ocitovat slova jednoho z jejích velkých ctitelů, sv. An-
tonína Maria Klareta, biskupa ze Španělska, žijícího v 19. sto-
letí, jak on vidí toho, kdo se zasvětil Srdci Panny Marie:
„Syn Neposkvrněného Srdce Mariina plane láskou a všude, 
kam chodí, hoří. Toužebně se ze všech sil snaží zapálit všech-
ny lidi ohněm božské lásky. Nic ho neodradí; raduje se, když 
musí strádat. Pouští se do namáhavé práce, ochotně bere na 
sebe obtíže. Netrápí se, je-li pomlouván a s veselou myslí snáší 
utrpení. Nemyslí na nic jiného, než jak následovat Ježíše Kris-
ta a jak se mu stávat podobným modlitbou, prací, snášením 
utrpení, stálou a jedinou starostí o Boží slávu a spásu duší.“
Zní to jako vznešená teorie, ale máme možnost právě při 
letošním výročí Pannu Marii poprosit, aby nám i v těchto 
oblastech pomohla.

Václav Chládek

Misijní kalendáře
Stejně jako v předchozích letech bylo i letos možné zakoupit 
při Dni otevřených dveří v naší škole misijní kalendář, který 
vydávají Papežská misijní díla (PMD). Za kalendáře jste cel-
kem věnovali 2 500Kč. Částka byla odeslaná na konto PMD. 
Za vaši štědrost děkujeme, finance jsou určeny chudým li-
dem v misijních oblastech.
Mikuláš
V úterý 6. prosince si připomeneme svatého Mikuláše. Zúčast-
níme se krátké bohoslužby v našem farním kostele, zhlédneme 
animovaný film o tomto světci a žáci dostanou balíčky.
Živý betlém
Všichni čtenáři ŽF jsou srdečně zváni na představení Živý bet-
lém, které se uskuteční v neděli 18. prosince v 1600 na náměstí 
v našem městě. Příběh o narození Ježíše Krista zahrají žáci 
z naší školy, dále vystoupí pěvecký sbor ZŠ Salvátor a těšit se 
též můžete na děti ze souboru Ovečky. Během celého progra-
mu bude možnost zakoupit si občerstvení, které připraví učni 
SOUP VM, rovněž bude možné navštívit stánek s výrobky 
Chráněných dílen Charity a Střediska volného času – Do-
meček. ZŠ Křižná připravila pro tuto akci prodej drobných 
výrobků svých žáků. Ve stánku Domečku se můžete podívat, 
jak děti pod vedením J. Dvorské vyrábějí betlém z vlny.

Z jednání pastorační a ekonomické rady 
farnosti Valašské Meziříčí

Dne 14. listopadu zasedala pastorační a ekonomická rada 
farnosti Valašské Meziříčí.
V úvodu byli přítomní seznámeni s hospodařením farnos-
ti za uplynulých deset měsíců tohoto roku. S podrobnými 
výsledky hospodaření za rok 2005 budou farníci seznámeni 
prostřednictvím lednového vydání ŽF.
Dále pak ing. Oldřich Both seznámil přítomné s průběhem 
prací úpravy farního dvora, prováděné firmou Senza, která
byla vybrána ze čtyř firem, přihlášených do výběrového ří-
zení. Práce po počátečních obtížích pokračují vcelku zdár-
ně; pokud to dovolí počasí, budou položení dlažby a veškeré 
ostatní práce ukončeny asi do poloviny prosince.
V dalším bodě seznámil přítomné pan Vít Žilinský se zámě-
rem provedení stavby víceúčelové budovy ve farním dvoře 
(viz článek pana M. Skýpaly, pozn. redakce).
Rada dále projednala možnost rozšíření ŽF z dosavadních 
čtyř stran na osmistránkové vydání. Tato změna přinese 
zvýšení nákladů na jeden výtisk z 2,80 Kč na 3,20 Kč (ná-
klad 1 200 výtisků). V nově vydávaném ŽF se mimo jiné 
počítá i s možností zveřejnění tištěné reklamy. Tímto se ob-
racíme na podnikatele z řad našich farníků, kteří by měli 
zájem o zveřejnění reklamy, aby kontaktovali naši redakci 
(viz kontakt v tiráži).
Zprávu o činnosti Charity Valašské Meziříčí podala její ředi-
telka Zdislava Odstrčilová. Pastorační rada byla seznámena 
s postavením Charity jako účelovým zřízením církve, kte-
ré se současně řídí také českým státním právem, a je závislé 
na přidělovaných státních dotacích a sponzorských darech. 
Dále byla seznámena s celou škálou činností a služeb, kte-
ré Charita poskytuje ve Valašském Meziříčí a pobočce Kelč, 
a se základními údaji o letošním rozpočtu.
Zástupkyně ředitele církevní školy Salvátor Ludmila Caho-
vá podala zprávu o činnosti a fungování školy. Informace se 
týkaly zejména změn vyvolaných optimalizací počtu měst-
ských základních škol a sílící potřebou ZŠ Salvátor získat 
jinou vhodnou budovu pro svou další existenci a rozvoj.

zapsal Václav Dřímal

Vánoční prázdniny
Tímto oznamujeme, že vánoční prázdniny budou zahájeny 
23. prosince a skončí 2. ledna. Žáci nastupují po prázdni-
nách do školy 3. ledna 2006.
Zápis do 1. ročníku
S mírným předstihem oznamujeme všem rodičům budoucích 
prvňáčků, že zápis do 1. ročníku na školní rok 2006/2007 se 
v naší škole uskuteční dne 3. února 2006 od 8 do 17 hodin.

Ludmila Černochová

Mariánské informace


