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Hořící dítě
Když v zimní noci mrazivé jsem zkřehlý v sněhu stál,
podivný žár mě zaplavil a k srdci pronikal.
Překvapen vzhlédl jsem, pátral, odkud to teplo žhne,
tu ve vzduchu jsem spatřil hořet Dítě nádherné.
Prudký žár stravoval je, však z očí slzí pramen
vytékal mocným přívalem, div nezhasil ten plamen.
Řeklo mi: Běda, v ohni žhnu hned po svém zrození
a nikdo nechce srdce ohřát si v mém plameni.
Ohništěm je má čistá hruď, trny jsou palivem,
láska je výhní, dýmem vzdechy, posměch popelem,
spravedlnost jej roztápí, milosrdenství dmýchá,
jak kov se duše tříbí v něm, taví se hřích a pýcha.
Pro jejich spásu stravuji se v ohni palčivém,
bych krví obmyl je a každý z nich byl zachráněn.
Když po těch slovech ztratil se mi zjev ten zázračný,
blesklo mi v mysli, vždyť je dnes Hod Boží vánoční.

Báseň napsal Robert Southwell, mladý kněz, jezuita, žil v Anglii na konci 16. století.
Dobrovolně přijal rozhodnutí působit v zemi, kde nutně musel skončit v mučírnách a na popravišti.
I pod nejkrutějším náporem násilí a v neobvyklém barbarském zacházení zůstal nezlomen ve své věrnosti Kristu, Církvi
a řádu.
Z doslovu o. biskupa Josefa Hrdličky, který básně tohoto autora přeložil a uspořádal v knize Hořící dítě a jiné básně



Dopisy Ježíškovi

Milý Ježíšku,
prosím, abys mi donesl tři Transformery, nějaká trička,
dobré boby na bobování a teplé boty, pro mamku bundu, voňavku, sestře dobré filmy, mikiny, taťkovi Adidas
a podobně, ale hlavně lásku v naší rodině a ve světě.
Děkuji Tvůj ... z Valmezu+

Žáci 5. třídy jedné nejmenované školy v našem městě napsali svoje dopisy Pánu Ježíši. Když jsem je četl, napadlo
mne, že by mohly inspirovat a obohatit také čtenáře Života
farností. Děti mne však prosily, abych nezveřejňoval jejich
jména. Narazíte-li při četbě na povědomé skutečnosti, jedná se o podobnost čistě náhodnou. Nesnažte se pátrat po
autorech těchto dopisů. Adresát je uváděn většinou takto:
Ježíšek Nazaretský
ul. Nebeská
Království Boží, P.O.BOX ∞
o. Pavel

Milý Ježíšku,
prosím, dones mi notebook, štěstí a lásku všem lidem.
Děkuji Tvůj ...
Milý Ježíšku,
přeji si na Vánoce
zdraví pro celou naši rodinu, bratříčka, ale kdyby nebyl
ten bratříček, může být i sestřička. Přála bych si, abychom
prožili pěkné a veselé Vánoce a aby bylo hodně sněhu, ještě
nějaké dárečky pro celou rodinu a bratrance i sestřenice.
Naší třídě by se hodilo hodně pěkných známek a málo
poznámek.
Šťastné a veselé přeje...

Milý Ježíšku!
Ježíšku, už se těším na Vánoce a na Štědrý den, moc mi
nechutná kapr, ale musím to překonat.
Milý Ježíšku, přeji si: motokrosku motorku.
Ahoj Ježíšku, Tvůj ...

Milý Ježíšku
Prosím, Ježíšku, k Vánocím bych chtěla Team Fortress 2,
Portal 2 a Garry´s mod. Chtěla bych novou paměťovou
kartu do PC, novou myš k PC, mikrák k PC, také tablet k PC. Chtěla bych také nový notebook. Chtěla bych
taky plyšáky s vlky. Chtěla bych také, aby náš pes bydlel
v baráku a ne venku. Také kostým Medica na TF2 cosplay.
A možná taky nový batoh do školy. Nějakou fantasy nebo
dobrodružnou knihu.

Milý Ježíšku,
prosím, moc bych si přála karaoke, hru Aktivity, knížku
Dračí oko. Pro svého bratra voňavku, knížku o vínu, protože studuje obor číšník. Maminka by ráda viděla pod stromečkem koňskou mast, hřeben, smeták. Pro taťku bych si
přála nářadí. Pro našeho pejska si přeju kost, hračku. Pro
králíka Matýska vodítko.
Děkuji, Ježíšku. Tvoje ...



Milý Ježíšku,
pozdravuj všechny nahoře a hlavně moji babičku a dědečka.
Prosím tě za zdraví pro celou moji rodinu. Na Vánoce toho
moc nechci. Také tě prosím za naše učitele a také za naši
školu. V naší třídě by se hodilo méně trápení, více rozumu
a žádné pětky. Přála bych si volejbalový míč a víc už nic.
Šťastné Vánoce a hlavně zasněžené přeje ...

Milý Ježíšku,
už se těším na Vánoce a na Štědrý den. Moc mi nechutná
kapr, ale míváme na Štědrý den filé a to mi chutná.
Milý Ježíšku, přál bych si: roční předplatné časopisu Rally.
Milý Ježíšku!
Ahoj, pozdravuj Pannu Marii a svého a našeho otce Boha
a taky mou rodinu, hlavně dědečka. Na Vánoce toho moc
nechci, hlavně zdraví a radost pro moji rodinu. Chtěla bych
hlavně knížku o Johance z Arku nebo jinou, taky puzzle.
Taky zdraví pro mé kamarády i pro naše učitele, ať jsou
zdraví. Děkuji za mého bratra Kubu.
Loučím se s tebou...

Milý Ježíšku,
přála bych si prosím: nový mobil, protože můj je rozbitý,
potom puzzle, sedací pytel.
Pro maminku bych chtěla perleťový náhrdelník. Pro tatínka nový traktor. A pro sourozence hru.
Ahoj a pozdravuj : strýce, tetu, prababičky a pradědečky.
Tvá ... Ahooooooooooooooooooooooooooj
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Milý Ježíšku,
prosím dones nám zdravé miminko (chtěla bych holčičku)
a ochraňuj i moji rodinu. Pozdravuj prosím mého dědečka
tam nahoře, můžeš pozdravovat klidně všechny. Na Vánoce toho moc nepotřebuji. Také tě prosím za naši školu, učitele a asistentky. Prosím opatruj nás po celý život. Chtěla
bych také, aby se mým sourozencům splnila všechna přání
a abychom se všichni dostali do nebe. Naší třídě by se hodilo: méně trápení, více rozumu a žádné pětky.
Šťastné a veselé zasněžené Vánoce přeje ...

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ (Lk 3,4)
V tomto adventním období je tu nové „slovo“, podle kterého máme žít. Evangelista Lukáš ho přejímá od Izajáše
- proroka útěchy. Prvním křesťanům toto slovo charakterizovalo Jana Křtitele, který byl Ježíšovým předchůdcem.
Církev nás v předvánočním období vyzývá k radosti tím,
že nám připomíná tohoto Ježíšova předchůdce – Jana Křtitele, posla ohlašujícího Krále. A ten opravdu přišel. Doba,
ve které Bůh naplní své přísliby, odpustí hříchy a přinese
spásu, je blízko.

Milý Ježíšku,
přál bych si: pingpongový stůl, sedací pytel, pro malého
bráchu 18 míčů, aby měl po mně co házet a se mnou si hrát.
Pro sestru bych ti poradil panenku, protože si s panenkami
pořád hraje. Pro staršího bráchu bych ti doporučil trsátka,
protože rád hraje na elektrickou kytaru. Pro rodiče bych ti
doporučil hrnce a ještě cokoliv jiného.

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“
Toto slovo přináší radost a zároveň je výzvou k novému
nasměrování celého našeho bytí, k radikální změně života.
Jan Křtitel nás vyzývá, abychom připravili cestu Páně. Ale
o jakou cestu jde?
Ježíš ohlašovaný Janem Křtitelem strávil před zahájením
veřejného života určitý čas na poušti. To byla jeho cesta.
Na poušti nalezl nejen hluboký vztah se svým Otcem, ale
setkal se i s pokušeními. Stal se tak solidární se všemi lidmi
a vyšel z toho jako vítěz. Je to stejná cesta, jakou pak nacházíme v jeho smrti a vzkříšení. Ježíš jí prošel až do krajnosti.
Tím se pro nás, kteří jdeme za ním, stal sám „cestou“.
On sám je cestou, po níž se máme vydat, abychom mohli naplnit své lidské poslání, kterým je plné společenství
s Bohem.
Každý z nás je povolaný připravit cestu Ježíšovi, který chce
vstoupit do našeho života. Je tedy potřebné „vyrovnat stezky“ našeho života, aby k nám mohl přijít.
Je třeba mu připravit cestu tím, že odstraníme překážky
jednu po druhé – překážky, způsobené naším omezeným
pohledem a naší slabou vůlí.

Milý Ježíšku,
přála bych si: puzzle, sošku andílka, nové rádio. Pro bratra
polštář ve tvaru ovečky, pro mladší sestru kaktus a plyšáka,
pro rodinu hru Aktivity a pro nejstarší sestru aspoň trochu
rozumu. Pozdravuj babičku a dědu a ještě moje prababičky.
Můžeš mě i něčím překvapit nebo taktéž někoho z mých
sourozenců, rodičů nebo příbuzných.
Na shledanou Tvá ...
A kdyby zasněžilo, moc bych ti poděkovala.
Milý Ježíšku!
Přeji si a zároveň prosím o zdraví pro celou rodinu a taky
o sestřičku (bratrů mám hodně), ale i kdybys mi ji nedal,
tak bych brala i toho bratra. Taky bych chtěla pro maminku a tatínka, aby se jim splnila všechna přání. Popřej, prosím, za mne veselé Vánoce prababičkám a pradědečkům
a našemu psovi Bertě. A řekni jim, že na ně nezapomenu.
Taky aby se mým bratrům splnila všechna jejich přání. Pro
mne by nebyl špatný dotykový mobil.
Šťastné a zasněžené přeje...



Slovo života na prosinec 1997, otištěno v časopise Città
Nuova č. 22/1997, s. 32-33.



Broučci jsou opravdu všestranní a paní učitelka Bezděková
obdivuhodná.
• Ve čtvrtek 8. prosince o slavnosti Panny Marie, počaté
bez poskvrny prvotního hříchu, se celá škola sešla ve farním kostele na mši svaté. Proběhlo zde obnovení zasvěcení
naší školy (žáků a zaměstnanců) Panně Marii.

Je nutné mít odvahu vybrat si mezi naší a jeho cestou, mezi
naší a jeho vůlí, mezi programem, který chceme my, a tím,
který nám připravila jeho všemohoucí láska.
A jestliže se takto rozhodneme, začněme pracovat na tom,
abychom naši vzpurnou vůli podřídili jeho vůli.
Jak? Plně realizovaní křesťané učí jedné dobré, praktické
a moudré metodě: činit tak hned, v této chvíli.
V přítomném okamžiku odstraňovat jeden kámen po druhém, aby v nás už nežila naše vůle, ale jeho.
Tak budeme žít slovo:
„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“
Chiara Lubichová

Za všechny své kolegy a vedení školy přeji všem čtenářům
ŽF požehnané Vánoce a co nejlepší nový rok 2012.
Lenka Adámková

Příprava na biřmování pokračuje

ZŠ Salvátor

Zajímá vás jak? Našim biřmovancům jsem položil před
Vánocemi několik otázek. Myslím si, že některé odpovědi
nás mohou povzbudit a pomoci nám, abychom letošní Rok
biřmování prožili co nejlépe.

• Zájezdu do Osvětimi, který se jistě zapsal hluboko do
srdcí našich dětí, se ve středu 8. listopadu zúčastnili někteří
žáci 8. a 9. ročníku. Byli jsme osloveni ZŠ Žerotínova, jestli
bychom se nechtěli přidat, no a tak se také stalo. Podle
ohlasů žáků i pí učitelky Fialkové šlo o nezapomenutelný
zážitek a své nejniternější pocity pak popsali v příspěvcích,
které se objeví ve vánočním čísle školního časopisu Salve.
Určitě si je přečtěte, stojí to za to.
• V pondělí 21. listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili školního kola Dějepisné olympiády. Nejlepšího výsledku dosáhl
Jakub Vlček, který automaticky postupuje do okrskového
kola a jen o bod méně získala Veronika Kindlová. Je možné,
že po celkovém součtu bodů v ostatních školách se i naše
Veronika zúčastní okrskového kola.
• Soutěž Bible a my je již mnohým známa. Ve středu 23.
listopadu proběhlo její okresní kolo a opět jsme bodovali. Kateřina Žilinská z 6. ročníku obsadila krásné 2. místo
a Anežka Sedlářová z 5. ročníku získala 3. místo. Obě děvčata postupují do celostátního kola této soutěže, děkujeme jim za vzornou reprezentaci a budeme doufat, že se jim
bude opět dařit.
• Ve stejný den jako soutěž Bible a my probíhalo na naší
škole pod vedením Mgr. P. Tománkové aranžování pro hospic a Benefiční koncert. Aranžování bylo rozděleno podle
stáří dětí do dvou skupin a jejich výsledky pak bylo možné
si zakoupit na Benefičním koncertě. Děkujeme pí Tománkové za čas, který dětem věnovala, i za krásné výrobky.
• Benefiční koncert, konaný v pondělí 28. listopadu v kapli Ústavu pro hluchoněmé, měl již tradičně velký ohlas.
Všechna vystoupení se zdařila, děkujeme všem účinkujícím
za jejich výkony a Broučkům za krásné zpívání i hraní. Snad
jen prostor byl příliš těsný pro tak velký počet návštěvníků.
Snad se příští rok podaří zařídit větší prostory. Děkujeme
všem, kteří finančně tento koncert podpořili. Mohli jsme
tak opět na rok zaplatit naší „adoptivní dceři“ studium.
• Středa 7. prosince byla vyhrazena opět našim Broučkům,
kteří nejdříve dopoledne hráli svou Čertovskou pohádku
pro děti ze škol a odpoledne pro veřejnost a rodiče dětí.
Pod názvem Možná přijde i Mikuláš se této akce zúčastnili
žáci 1., 2., 4., 5., 6. a 7. ročníku. A že bylo na co se dívat.

Otázka č. 1: Jak jsi prožil dosavadní přípravu? Co očekáváš dále?
• Adorace mne hodně překvapila. Byla plná lásky, zářilo
tam samé štěstí.
• Čekal bych společnou „biřmovaneckou“ adoraci každý
měsíc.
• Chybí mi společná cesta na Svatý Hostýn.
• Hlavně se chci v této přípravě najít a najít tam Boha
– prohloubit si k němu vztah.
• Společná adorace mně duchovně posilnila tak nějak jinak
než noční soukromá adorace, kterou pravidelně absolvuji.
• V přípravě na biřmování mi nejvíce pomohla pouť do
Madridu. Při evangelizaci v Plzni jsem nabyl odvahy a přestal jsem se (částečně) stydět za víru.
• Při dosavadní přípravě mne osobně nejvíce oslovila příprava vedená otcem Bohumilem. Připomnělo mi to čas
strávený v hodinách náboženství na ZŠ Salvator. Podle
mého názoru je i teorie hodně obohacující prvek, a bylo by
dobré, kdyby se takových příprav uskutečnilo více.
• Na přípravách se mi moc líbí, když nám čtete různé dopisy, které napsali biřmovanci otci arcibiskupovi. Také mne
zaujala katecheze o hříchu a také, jak se hříchy rozdělují.
• Na dosavadní přípravě mne asi oslovila nejvíce adorace,
kde jsem opravdu cítil, že Ježíš je opravdu s námi.
• Zatím mi příprava , bohužel, moc nepřinesla.
• Jedním z největších zážitků byl prozatím film o vesmíru…
• Moc se mi líbily písně, které jste nám pouštěl. Hned se
na to podívám na youtube. (Hillsong Chapel pozn.)
• Hodně se mi líbí YOUCAT (pozn. katechismus pro mladé, který biřmovanci dostali)
• Nejprve jsem k biřmování jít nechtěl, bál jsem se, ale
společná adorace mě povzbudila a byl jsem rád, že jsem
začal chodit a jsem za to vděčný. Zatím nejlepší příprava
pro mě byla, když jsme se dívali na světové setkání mládeže
v Madridu. Hodně mě to nadchlo a řekl jsem si, že na příští setkání jít musím (lépe řečeno chci). Předsevzetí: chtěl
bych chodit na každý první pátek na adoraci.


• Na dosavadních přípravách se mi líbilo všechno. Možná
by se mi líbilo, kdyby vedl přípravy o. Bohumíl Svítok (alespoň pár).
• Také Adorace se mi velmi líbila. Nikdy jsem na adoraci
v našem kostele nebyla, ale myslím, že teď už budu chodit
častěji. Bylo to vážně nádherné. Úžasné písničky, úžasná
atmosféra…
• Byl to můj nejkrásnější zážitek v našem kostele. (Pozn.
adorace)
• Při adoraci jsem byla velmi dojata (první slzičky v očích).
• Zatím za celou dobu, co chodíme na přípravy, mě oslovily dvě věci: 1) Adorace. Nejvíc se mi líbilo, jak o. Pavel
začal mluvit do hudby. To byl pro mě obrovský zážitek, na
který vzpomínám. V tu chvíli jsem se cítil šťastný, naplněn
láskou Boží, a cítil jsem Boží přítomnost. 2)Příprava s kaplanem, kdy jsme četli z Písma a probírali hřích.

• Hodně mi pomohlo sblížit se Ježíšem, když jsem vstoupil
do Neokatekumenátního společenství.
• Ježíš – Vykupitel, který pro mne zemřel. Neznám ho až
tak osobně, ale když se o něm mluví, jsem na jeho straně.
• Nad touto otázkou jsem asi ještě nikdy moc nepřemýšlel,
ale z osoby naprosto cizí se během těch posledních pár let
stal přítel.
• Ježíšem je pro mne určitě společenství, kde mám možnost zažít lásku, víru a sílu Boha… Jsem sice ještě poměrně
mladý, ale už několikrát jsem zažil jeho pomoc, i to, že On
mne má opravdu rád.
• Chlap, který pro nás zemřel na kříži, aby nás zachránil
před ďáblem.
Vybral o. Pavel

Nakonec jsem biřmovancům položil tři otázky, na které
měli odpovědět hodnocením od 1 do 5 (jednička – nejOtázka č. 2: Jak se připravuješ na Vánoce?
lepší, pětka – nejhorší). Možná neuškodí, když se podobně
• Letos Vánoce strávím s babičkou, která bojuje s rakovi- oznámkují i čtenáři Života farností.
nou. Takže jí chci být nablízku.
1. Účast na nedělní mši svaté.
• S počátkem přípravy na biřmování pro mne začala velice 2. Pravidelnost ranní modlitby.
intenzivní Duchovní obnova (o kterou jsem Boha již dlou- 3. Pravidelnost večerní modlitby.
ho prosil) a zatím si ji velice užívám a jsem rád, že mi to
4. Každodenní otevření Nového zákona a pravidelná četba
vydrželo. Proto doufám, že i letošní Vánoce prožiji jinak
úryvku evangelia (viz pastýřský list o. arcibiskupa).
– více s Bohem!
5. Známkou od jedničky do pětky zkus posoudit, jak moc
• Chci se více věnovat rodičům doma, protože si uvědomu- se těšíš na biřmování nebo toužíš po Duchu svatém a jeho
ji, že to často odbývám.
darech.
• Od vánočních svátků očekávám zpomalení toku času.
o. Pavel
• Nejvíce se těším na půlnoční na Sv. Hostýně. Již třetí rok
bychom zde oslavili silvestra.
• Určitě chci zdobit v kostele stromečky a moc se na to
těším.
• Nejkrásnější Vánoce pro mě byly asi v roce 2006, kdy
jsem si uvědomil, že nejde jen o dárky.
V době mé školní docházky v letech 1950 – 1955 začínaly
• Také se těším na 23. prosince, protože v ten den jsem se Roráty v kostele v 6 hodin a byly každý den. Bydleli jsme
narodila. A jsem ráda, že je to tak blízko Vánoc.
na okraji města a do kostela jsme to měli půl hodiny pěšky.
• Nejvíc mám rád o Vánocích, když schóla zpívá na půl- Autobusy nejezdily. Vstávali jsme v 5 hod.
noční.
Po Rorátech jsme šli rovnou do školy. Domů a zpět do ško• Největší radost je, když mohu vystavit Ježíška, kterého ly bychom to nestihli. Pan školník měl už v jedné třídě
jsem si vzala od mojí zesnulé babičky. Je to slaměná krabice
zatopeno a v té jsme se všichni shromáždili u kamen (asi
a v ní skleněná krabice a v ní leží nádherná vosková soška
10 žáků). Topilo se v kamnech uhlím v každé třídě zvlášť.
Ježíška!
Usušili jsme si boty, popř. tepláky (bývalo už hodně sněhu)
• Možná taky o Vánocích očekávám obrácení taťkových a posnídali každý svou snídani.
rodičů. Čekám, že se třeba zeptají, jestli bychom je nevza- Před začátkem vyučování jsme se rozešli do svých tříd. Zdá
li na půlnoční. Občas si říkám, jestli bych se jich neměla
se vám 10 žáků málo? V tu dobu bylo ve Valašském Meziřízeptat já, ale mám strach z toho, že odmítnou.
čí daleko méně obyvatel. Chodili jsme do školy do Krásna
• Hodně se mi líbily Vánoce a rád na ně vzpomínám, jak (nynější Masarykova). Obecná škola byla stará budova - nyjste, otče Pavle, dovezl PRAŽSKÉ JEZULÁTKO. Byl to
nější obchodní akademie a měšťanka vedlejší budova. Drudocela silný zážitek.
há škola ve městě byla v budově nynějšího Gymnázia. Řeka
• Ze všeho nejvíce si přeji, abychom byli celá rodina pohro- Bečva byla hranicí mezi Valašským Meziříčím a Krásnem.
madě. Nejstarší sestra není moc často doma...
V nynějším Valašském Meziříčí byly tedy pouze dvě školy.
Obecná škola (1.-4. třída) byla pak v každé vesnici (např.
Otázka č. 3: Kdo je pro tebe Ježíš?
Hrachovec, Krhová atd…).
• Ježíš je pro mne ten, který byl měl být jediný v mém srdci.
(Jméno autora příspěvku je známo redakci).
Bohužel potřeboval bych s ním prožívat více času. Potřebuji si k němu najít cestu.

Vzpomínky na Roráty



Milí spoluobčané,
blíží se opět čas, kdy tříkráloví koledníci navštíví Vaše domovy a požádají Vás o pomoc
pro potřebné. Jsme Vám velmi vděčni za podporu, kterou nám vyjadřujete každoročně svým
příspěvkem do této sbírky. V lednu 2011 věnovali dárci ve Valašském Meziříčí, jeho místních
částech a a okolních obcích (Choryně, Kunovice, Loučka, Police, Branky, Lešná, Kelč,
Kladeruby, Němetice, Lhota, Babice, Branky) 610 604 Kč. Z této částky byly podpořeny
projekty Arcidiecézní charity Olomouc a pro potřeby Charity ve Valašském Meziříčí bylo
použito 200 000 Kč na rekonstrukci Azylového domu pro matky s dětmi a 54 150 Kč bylo
věnováno na přímou pomoc jednotlivcům i rodinám na Valašskomeziříčsku. Celkově se
v Charitě Valašské Meziříčí vybralo 1 661 728 Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2012 chceme použít pro přímou pomoc rodinám s dětmi
v sociální nouzi, na vybavení klubovny pro SASanky (sociálně-aktivizační služby
pro rodiny s dětmi), oprava domu na Zámecké ulici, která slouží jako centrum služeb pro lidi
bez domova (oprava střechy, vybudování zázemí pro personál).
Koledování bude probíhat v sobotu 6. ledna 2012.
kontakt na koordinátora: Pavla Palátová, 732 860 168
Děkujem všem, kteří naše koledníky přijmete a přispějete finančním darem ve prospěch
potřebných.

Služby Charity Valašské Meziříčí
tel. 571 619 981, info@valmez.charita.cz , www.valmez.charita.cz
SASanky (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), Centrum AMIKA (Sociální
rehabilitace), Sociální rehabilitace Atta (pro osoby ohrožené sociálním vyloučením),
Terénní služba Domino (pro osoby pro bez přístřeší), Zastávka (Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež), Centrum osobní asistence, Azylový dům pro matky s dětmi, Charitní
pečovatelská služba (mikroregion Kelečsko), Denní centrum (pro osoby bez přístřeší),
Noclehárna (pro lidi bez domova), Klub Zeferino (volnočasové aktivity pro romské děti),
Charitní šatník (Valašské Meziříčí), Centrum na podporu integrace cizinců

Mikroregion Rožnovsko:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osob se zdravotním postižením, Pečovatelská služba,
Charitní ošetřovatelská služba, Pečovatelská služba v obci Valašská Bystřice a Malá Bystřice,
Charitní dům pokojného stáří,
Od roku 2012 bude otevřeno Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
v Rožnově p. R. (denní stacionář) a Odlehčovací služba – krátkodobý pobyt v domově pro
seniory ve Valašské Bystřici.



120 let od Konviktu k Domu sociálních služeb

Sociální zázemí – jak dál?
Díky Boží pomoci a nasazení mnohých farníků už několik
let smíme využívat dobrodiní nově zbudovaného sociálního
zázemí, které nám návštěvníci z jiných farností někdy „závidí“. Bohužel se stává, že si toho málo vážíme a velice rychle jsme někteří zapomněli na podmínky, kdy pro všechny
návštěvníky kostela byl k dispozici jeden nevytápěný pohotovostní záchod. Možná to někoho překvapí a bude udiven,
ale na provoz sociálního zázemí nám opravdu nikdo nepřispívá, ani Evropská unie a její záchranný fond, ani město,
dokonce ani nejbližší sousedé našeho kostela. Vše musíme
platit my farníci. Proto je škoda, když se stává, že někomu
enormně záleží na tom, aby v místnostech WC a na chodbách byly snad pokojové teploty, takže regulátory topidel
seřizuje na maximální výkon, nebo když se mezi námi najdou tak velcí optimisté, že nechávají otevřeny hlavní dveře,
snad s úmyslem, že bude v celém městě tepleji. Obdivuji
tuto víru, ale tvrdím, že nikoliv. Všeobecně jsme si zvykli
nebrat vážně různé pokyny a doporučení a tak se tu a tam
stane, že uživatel WC, přestože je nápisem upozorněn, aby
si všimnul, zda se tlačítko na splachovači vrátilo do původní
polohy, toto opomene nebo ignoruje a voda protéká a tím
protékají z našeho účtu Vodovodům a kanalizacím zbytečné částky. Podobně se děje i s osvětlením, protože normální
je po opuštění místnosti za sebou zhasnout světlo. Bohužel
i v tomto případě se u nás vyskytují stavy nenormální, tedy
že se nechá světlo svítit, možná ve víře, abychom neztratili
přímé spojení s ČEZem. Potom na účtu zjišťujeme, že jsme
s ním spojeni až až. Možná by stálo za to vstupovat do soc.
zázemí se dvěma úmysly – ošetřit tělo a ohlídat zařízení.
Toto sdělení se týká nás všech, kteří využíváme služeb soc.
zázemí i všech, kteří navštěvují programy v klubovně skautů, a pokud jsem se jím někoho dotkl, omlouvám se, ale
cítím to takto.
Václav Chládek

Toto krásné okno (barevné je daleko krásnější) můžeme
opět vidět v budově bývalé plícarny neboli LDNky. Také
se jí říkalo Konvikt. Tato vitráž byla nalezena po 50
letech neporušená v budově Speciálních škol pro sluchově
postižené (hluchák) ve Valašském Meziříčí. Při adaptaci
Konviktu v roce 2011 byla nově instalována do vstupního
prostoru budovy.
Stručná historie budovy:
Roku 1892 vzniká zde konvikt pro katolické studenty
valašskomeziříčského gymnázia. Roku 1897 přebírá dům
řád Salvatoriánů. Přední část budovy je v roce 1898 přestavěna do podoby, kterou známe přibližně dnes a slouží jako
„juvenát“ (výchova řádového dorostu).
Za I. světové války je v budově vojenská nemocnice Červeného kříže. Roku 1922 vzniká v budově také noviciát (bezprostřední příprava na přijetí do řádu). Za války a krátce po
ní je v budově prozatímní nemocnice (1943 – 46). Salvatoriáni se do budovy vracejí v roce 1947.
14. 4. 1950 obsadily kláštery v celé republice policejní síly.
Starší salvatoriáni jsou internováni ve sběrném táboře cisterciáckého kláštera v Oseku, juvenisté jsou posláni domů,
novicové odvedení do PTP (Pomocné technické prapory
v armádě pro politicky nespolehlivé osoby), kde strávili 3,5
roku. Jediný salvatorián, který zde zůstává, je P. Vilfrid
Kalinský. Má k dispozici pouze kapli a domek v hospodářském dvoře. Po jeho smrti (1957) je kaple odsvěcená.
V roce 1951 vznikla v budově vyhnaných salvatoriánů
léčebna tuberkulosy a respiračních onemocnění (TRN).
1963 – 64 bylo provedeno rozšíření budov směrem do dvora.
V roce 2005 byla LDNka přestěhována do nemocnice ve
Valašském Meziříčí. Plicní oddělení bylo zrušeno. Od 1. 7.
2007 začíná město pronajímat budovu hospici Citadela.
Vzniká zde oddělení sociálních lůžek. Od 18. 11. 2010 do
31. 10. 2011 probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého domu.
26. 9. 2011 slavnostní otevření Domu sociálních služeb za
přítomnosti hejtmana Zlínského kraje a pana starosty. 25.
11. 2011 požehnání domu. Bohoslužbu vedou evangelický
farář Dan Heller a náš pan kaplan Bohumíl Svítok.
(Podle brožury 120 let od Konviktu k Domu sociálních služeb
zpracoval o. Pavel. Brožura je k dispozici na faře)

Topení ve farním kostele
Topení ve farním kostele je elektrické pomocí topných těles
pod sedadly lavic. Každý sektor je zvlášť zapínatelný. Topit
se začíná, když teplota v kostele je nižší než 10°C.
Ve všední dny budou zapínány jen přední a prostřední sektory, zadní sektory zapínány nebudou.
Po těchto pokleslých teplotách bude topení zapínáno přede
mší svatou, tj. po modlitbě sv. růžence do obětování. Tato
temperace by mohla stačit do cca 5°C. Při dalším poklesu
teploty se doba topení prodlouží.
O nedělích a slavnostech budou zapínány i zadní sektory
a presbytář. Upozornění: protože topná tělesa nesahají po
celé délce lavic, jsou u střední uličky krajní místa nevyhřívaná, je nutné se posunout.
(Poznámka: za elektřinu v kostele platíme momentálně za
rok 180 000 Kč).



Mariánské informace

Valašské Meziříčí

Křest přijali

Klára Daňková
Šimon Petr Grygařík
Tereza Marie Gášková
Jan Zdenek Duda
Nikol Marta Dudová

Michaela Kateřina Pechová
František Michal Pecha
Václav Jan Doležal
Jan Dominik Olejník
Barbora Skýpalová

Lešná
Stela Oravová
Tereza Jana Javorská
Zuzana Marie Banašáková

Na konec své pozemské cesty došli

Valašské Meziříčí
Pavel Jakeš *21. 10. 1948 †15. 11. 2011, Pospíšilova 836
Miroslav Skalka *23. 5. 1924 †18. 11. 2011, Švabinského 663/5
Jaromír Hager *1. 2. 1940 †23. 11. 2011, Nad Oborou 612
Vladimír Drápal *25. 5. 1927 †25. 11. 2011, Podlesí 516

Lešná
Vlastimil Bajar *21. 5. 1945 †13. 11. 2011, Perná 47
Věra Podzemná *26. 6. 1960 †26. 11. 2011, Perná 86

• Na první pátek 6. ledna 2012 se završí 20 let noční adorace
Nejsvětější svátosti oltářní v našem kostele z prvního pátku
na sobotu, zpravidla také první v měsíci, tedy fatimskou.
Tenkrát před 20 lety první pátek připadl na 3. ledna 1992
a kdo byl na zahájení, možná si vzpomene, že byla řeč možná o sedmi létech. Bohudíky, adorace trvají už 20 let, tedy
tato lednová bude v pořadí 241. Na podzim v září si potom,
dá-li Bůh, připomeneme 10 roků od trvání adorace také
v první pátek přes den, takže se ustálilo, že na první pátek je
možno adorovat, být v blízkosti našeho Pána v Eucharistii,
přes den i v noci. Za všechny milosti obdržené v průběhu těchto 20 let bychom rádi poděkovali v trochu širším
měřítku, modlitbou sv. růžence vysílaného v přímém přenosu radiem Proglas v pátek 6. ledna 2012 ve 22.30 hodin
a máme zatím předběžný příslib, že bychom se opět jako
loni v červenci modlili celý růženec z našeho kostela.
• O první postní neděli 26. února 2012 se připravuje setkání
s P. Marinko Šakotou z Medžugorje a paní Olgou Merkovičovou v našem kostele v rámci oblastního setkání Fatimského apoštolátu. Program bude začínat v 15.00 hodin, bude
upřesněn později a zaměřen nejen na Fatimský apoštolát.
• Některé plánované akce Fatimského apoštolátu pro rok
2012:
22. – 26. února 2012	 Seminář „Modlitba, půst a víra“ –
vede P. Marinko Šakota OFM z Medžugorje.
11. – 15. dubna 2012	
Seminář „Uzdravení v kořenech
zla“ – vede P. Denis O Sullivan z Irska.
4. – 6. května 2012	
Seminář „Vnitřní uzdravení“ –
vede P. Elias Vella z Malty
7. – 10. května 2012	
Exercicie „Ježíš je Pán“ – vede
P. Ellias Vella z Malty
7. – 11. srpna 2012	
Exercicie „Dvě Srdce lásky“ –
vede P. Monfort Okaa z Nigerie.
• ČM Fatima organizuje pro rok 2012 poutní zájezdy:
do Svaté země 22 – 29. března 2012,
do Polska (Czenstochowa, Krakow, Wadovice) 21. – 24.
dubna 2012,
do Francie, Belgie, Holandska 13. – 19. května 2012
do Itálie (mj. Řím, Nettuno, Neapol, San Giovanni Rotondo aj.) 17. – 23. června 2012,
na Turzovku 16. června 2012,
do Medžugorje v září 2012
do Lurd a Fatimy 14. – 25.října 2012 busem a 19. – 23.
října 2012 letecky.
Z naší farnosti se pokusíme připojit, dá-li Pán, k pouti na
Turzovku a do Medugorje, proto přihlášky u mě. Ostatní
akce na adrese ČM Fatima, Koclířov 195, 569 11 Koclířov
u Svitav. Tel. 461543164, informace na www.cm-fatima.cz.
Všem čtenářům ŽF a farníkům přeji a vyprošuji milostiplné, požehnané Vánoce, Boží požehnání a vše dobré pro
rok 2012.
Václav Chládek
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Toto číslo vychází o slavnosti Narození Páně, 25. prosince 2011.
http://zivotfarnosti.hyperlink.cz

