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Není to ani řeč a nejsou to slova:
hovoří takto hlasem nepostižným.
Ten hlas však prostupuje celou zemí,
zní mluva nebes na sám konec světa.
(Žalm 19,2-5 - překlad Václava Renče,
foto o. Pavel – západ slunce 9. 12. 2016)

Živý betlém ZŠ Salvátor 19. prosince 2016 na náměstí ve Valašském Meziříčí

Ovečky na generálce v tělocvičně

Setkání Tří králů se skutečným králem.
Na fotce vpravo Valašský zimní král Karel Koňařík
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Pes - anděl strážný

foto: o. Pavel
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Poděkování Aničce Hruškovské
Na konci roku odešla do důchodu Anna Hruškovská, která pracovala od roku 2005 jako děkanátní účetní. Začala pracovat
v době, kdy všechny farností musely přejít na tzv. podvojné
účetnictví. Chtěl bych jí tímto poděkovat za vše, co udělala pro
náš děkanát a hlavně pro farnost Valašské Meziříčí. Až časem
mi došlo, že za mě dělala věci, které si museli páni faráři okolních farností dělat sami. Ještě jednou tedy i za sebe děkuji za téměř 12 let práce pro církev.
Na místo Aničky Hruškovské nastoupila jako nová účetní pro
náš děkanát paní Marie Sýkorová. Přejí jí, aby se jí práce pro
naše farností dařila a aby se jí v našem valašském děkanátu líbilo.
o. Pavel

Odvaha se podepsat
Když jsme v loňském roce prožívali mnohé těžkosti na naší církevní škole, byl jsem překvapen, jak snadno lidé posílají a přeposílají dopisy, pod které se nikdo nepodepsal. Proč nemáme
odvahu postavit se konkrétně za určitý názor. Platí to tím spíše
v době, kdy máme k dispozici elektronickou poštu. V této krátké
úvaze bych chtěl znovu povzbudit naše farníky, aby se nebáli
být sami sebou.
Uvedu několik příkladů. Někdo nám např. posílá příspěvek
do Života farností. Je v něm pěkná myšlenka. Jenomže autor se
nepodepsal. Chápu, že každý nestojí o to, aby jeho jméno bylo
zveřejněno v tisku. Na druhé straně si myslím, že by redakce
měla mít přehled, kdo za kterým článkem stojí. Pod článkem by
tedy mohlo být např. napsáno: Farník (jméno je známo redakci).
Ještě jiný příklad. V kostele jsem řekl, aby farníci nahlásili, pokud by v nějaké lavici nefungovalo topení. Ve schránce se objevil lístek s tímto textem: Proč se netopí v lavicích v presbytáři?
Opět nikdo nebyl podepsaný. Naštěstí se nejednalo o nějakou
poruchu. Dvě lavice byly vypnuty. Kdyby byla potřebná složitější oprava, rád bych onomu farníku sdělil, aby např. po dobu
jednoho týdne vyhledal v kostele místo, kde je topení v pořádku. Tím chci říct, abychom se podepisovali i pod drobné vzkazy,
příp. uvedli alespoň telefonní číslo nebo elektronickou adresu,
na kterou je možné napsat odpověď či poděkování.
o. Pavel

Topení v kostelích v naší farnosti
Požádal jsem pana Mohelníka, aby napsal několik připomínek
k topení v našem kostele. Dále si tedy tento článek můžete přečíst.
o. Pavel
PROBLEMATIKA TOPENÍ V KOSTELÍCH
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ
1. Topení ve farním kostele Nanebevzetí panny Marie
Za jednu hodinu topení ve všech lavicích se spotřebuje 42 kWh.
Při ceně 4,80 Kč za 1 kWh x 42 tj. 201,60 Kč za 1 hod. topení
v lavicích. Dále je nutno připočíst topení ve zpovědních místnostech, sakristii a u varhan.
V lodi kostela jsou na každé straně tři skupiny lavic. První skupinu tvoří tři lavice kratší než 3 metry. Další dvě skupiny jsou
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po šesti lavicích dlouhých 3,3 metry (světlost prostoru pro sezení). V presbytáři jsou po obou stranách lavice kratší než 3 metry.
Pod sedacími plochami lavic jsou umístěny topné tyče. Všechny
tyče v příslušné skupině mají stejný tepelný výkon.
Jsou stížnosti, že lavice na okrajích netopí nebo topí málo a že
ve všech lavicích není stejné teplo. Vysvětlení:
- Na straně připojení nemůže trubka topit až do konce. Vysokou teplotou by se poškodil kabel pro připojení topidla. U lavic
delších než 3 metry je délka topných tyčí 3 metry. Topení se
realizovalo v době, kdy se tenkostěnné trubky (1 mm) delší než
tři metry nedaly snadno zajistit (začátkem 70. let).
- Teplota v jednotlivých lavicích. V sestavě tři nebo šest lavic.
V první lavici je nejchladněji. Teplo přichází jen zezadu. Ve druhé až páté lavici by mělo být teoreticky stejné teplo, pokud by
byly lavice stejně obsazeny. Nohy sedících znesnadňují proudění vzduchu, omezují jej. Bude-li v lavici jeden nebo dva lidé, nebudou cítit takové teplo jako při plně obsazené lavici. V poslední lavici bude nejtepleji. Lavice má záda až k zemi. Není průvan.
Teplý vzduch stoupá pod sedák. Nohy sedících znesnadňují jeho
proudění. Někomu může být v poslední lavici až nepříjemně
teplo. Ať tam tedy nesedá.
2. Topení v kostele svatého Jakuba.
Topení akumulačními kamny. Instalovaný příkon kamen 25 kWh.
Nabíjecí doba maximálně 8 hodin. To je 200 kWh. Při tomto nabití je teplota uvnitř kamen cca 650 až 700°C. Teplota kamen
na povrchu maximálně 45°C. Teplo je nutno z kamen vyfoukat.
Proto musí být ventilátory zapínány alespoň 2,5 hodiny před
začátkem bohoslužby a běžet i při ní.
Na podzim a z jara stačí nabíjet jen 2-3 hod. Dle teploty v kostele se doba nabíjení postupně prodlužuje. I při této regulaci
jsou náklady na topení a osvětlení (dle tuhosti zimy) 23 až 25
tisíc ročně.
Nesedejte na kamna a nezakrývejte nohama výfuk teplého
vzduchu z kamen. V kamnech je čidlo, které odpojí ventilátor.
3. Topení v sociálním zařízení.
V projektu vytápění objektu vypracovaném v roce 2006 jsou
uvedeny roční náklady na topení 36 000 Kč. (Dle tehdy platných cen plynu. Nyní jsou ceny plynu vyšší). Za předpokladu,
že topení na chodbě a na záchodech bude nastaveno a udržováno na stupni I. Při tomto nastavení je teplota cca 14°C. Velmi
častá skutečnost. Ráno jsou termostatické hlavice nastaveny
na stupeň I. Po první mši sv. jsou některé hlavice nastaveny
na maximum, nebo minimálně na 2/3 rozsahu. Provede se nastavení na I. Po další mši sv. se situace opakuje. Reakce topení
při přestavení hlavice na vyšší hodnotu: Teplota se v dané místnůstce (abyste to ucítili), nezvýší dříve než za 15 až 20 minut.
Svou potřebu vykonáte asi mnohem dříve. Proč to tedy děláte?
Touto činností se mohou náklady na topení zvýšit i o 10 000 Kč
i více. Někdy je také v topnou sezonu (a to i za mrazu) otevřené okno na záchodě. Tato možnost je jen na jednom dámském
a pánském záchodě. Kdo má dle vás kontrolovat a zavírat okna?
(V místnosti pro matky s dětmi se teplota nastaví dle potřeby.)
Pro větrání místnůstek jsou instalovány ventilátory. Zapínají se
řádně označenými vypínači. Po šesti minutách se samy vypnou.
Mají spotřebu 0,023 kW. Než usednete na mísu, zapněte ventilátor.
O zbytečném zvyšování teploty a tím i ceny za topení se v minulosti již dvakrát psalo v Životě farností, bezvýsledně.
Vypracoval K. Mohelník v lednu 2017

Svatý rok skončil - co dál
V roce 2009 jsme v církvi prožívali Rok sv. Pavla, pak Rok kněží.
Papež Benedikt XVI. ohlásil Rok víry, následoval Rok zasvěceného života. Mezi celoroční témata v církvi můžeme jistě zařadit
i dvě Synody o manželství. Vrcholem všech těchto jubileí byl
bezesporu právě uplynulý Svatý rok milosrdenství. Od jednoho
zaměření k dalšímu.
Přinejmenším v Římě, ale i v jednotlivých diecézích to znamenalo připravovat velké akce, poutě, zvláštní termíny.
Byla to doba mnoha programů, o jednotlivých tématech vyšly
krásné knížky.
Je velmi dobré mít konkrétní téma na celý rok.
Po slavnosti Krista Krále nastává jakýsi klid:
Pro tento rok není oznámeno žádné další téma ani biskupská
synoda.
Pro milovníky projektů a plánování proto připadá vhodné zaměřit se letos na 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Pro Německo a další země je jistě aktuální 500 let od reformace.
Letos uplyne také 100 let od Říjnové revoluce v Rusku.
Nebo 100 let od založení NHL v Kanadě – ale to je určeno pro
jiný okruh lidí.
Těm dalším zbývají „všední“ témata: advent, Vánoce, půst, Velikonoce, mezidobí, svátosti...
Ale to přesto není úplně špatné, co myslíte?
Požehnaný rok 2017!
Převzato z informací o Medžugorje (Mariafiori)

Slovo života na leden 2017
„Kristova láska nás nutí.“ (srov. 2 Kor
5,14-20)
„Včera večer jsem šla na večeři s maminkou a její kamarádkou. Jako přílohu jsem
si objednala hrášek a pak jsem si chtěla
dát zákusek, který mám ráda. Ale maminka řekla ne. Už jsem se chtěla zamračit, ale vzpomněla jsem si, že Ježíš je vedle maminky, a tak jsem
se usmála.“ „Dnes po náročném dni jsem se vrátil domů. Když
jsem se díval na televizi, bratr mi vzal z ruky ovladač. Hodně
jsem se rozzlobil, ale pak jsem se uklidnil a nechal jsem ho, ať
se dívá na televizi.“ „Dnes mi tatínek něco řekl a já jsem mu odseknul. Podíval jsem se na něj a viděl jsem, že jsem ho nepotěšil.
Tak jsem se mu omluvil a on mi odpustil.“
Toto jsou zkušenosti se Slovem života, jak je vyprávějí děti
z páté třídy v jedné škole v Římě. Možná tu není přímý vztah
mezi těmito zkušenostmi a slovem, které žily tou dobou, ale
právě toto je plodem žitého evangelia: pobídka k lásce. Když
se rozhodneme žít jakékoli slovo, účinek je vždy stejný: Slovo
nám změní život, do srdce nám vkládá pobídnutí k citlivosti pro
potřeby druhých, působí, že začneme sloužit svým bratrům
a sestrám. Jinak tomu být nemůže, protože přijímání a žití slova
v nás rodí Ježíše a přivádí nás k jeho napodobování. To dává
pochopit svatý Pavel v tomto úryvku z listu Korintským.
To, co nutilo apoštola Pavla k hlásání evangelia a k budování
jednoty v jeho komunitách, byla jeho hluboká zkušenost s Ježíšem. Cítil se být Ježíšem milovaný, spasený; Ježíš pronikl
do jeho života tak, že nic a nikdo by ho od něj nedokázal odloučit. Už nežil Pavel, protože v něm žil Ježíš. Myšlenka, že Pán ho

miloval tak, že za něj položil život, ho uchvacovala, nedávala mu
spát a nutila ho nezadržitelnou silou k tomu, aby i on miloval
stejnou láskou.
Pobízí Kristova láska stejně důrazně i nás?
Pokud jsme opravdu zakusili jeho lásku, nemůžeme nemilovat
a musíme odvážně vstupovat tam, kde je rozdělení, konflikt, nenávist, abychom přinášeli svornost, pokoj, jednotu. Láska nám
umožňuje vrhnout se se srdcem na dlani přes překážky, abychom se přímo spojili s lidmi, s jejich myšlenkami a sdíleli jejich
starosti, abychom společně hledali řešení. Nejde o volitelný postoj. Jednotu musíme budovat za každou cenu, nesmí nás zastavit falešná opatrnost, obtíže ani případné střety.
Je to naléhavé především v ekumenické oblasti. Toto slovo jsme
vybrali v tomto měsíci, v němž slavíme Týden modliteb za jednotu křesťanů, a naším cílem je, abychom žili toto slovo společně jako křesťané různých církví a komunit, abychom se všichni
cítili pobízeni Kristovou láskou, abychom si vzájemně vycházeli
v ústrety a obnovovali tak jednotu.
Chiara Lubichová při zahajovacím projevu na II. evropském ekumenickém shromáždění v rakouském Štýrském Hradci 23. června 1997 řekla: „Autentický křesťan žijící usmíření bude pouze
ten, kdo umí milovat druhé láskou, jakou miluje Bůh, takovou
láskou, díky níž vidíme v každém Krista. Láskou, která je určena všem, protože Ježíš zemřel za celé lidstvo. Láskou, která je
vždy iniciativní, která miluje jako první, láskou, která nás vede
k tomu, abychom milovali každého jako sebe sama, která nás
sjednocuje s bratry a sestrami v bolesti i v radosti. A je třeba,
aby i církve milovaly touto láskou.“
Žijme i my radikalitu lásky s prostotou a pokojem dětí z oné římské školy.
Fabio Ciardi
Slovo života na leden „Kristova láska nás nutí“ (srov. 2 Kor 5,1420) je inspirováno tématem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů „Smíření – Kristova láska nás nutí“ (2 Kor 5,14),
který se v mnoha zemích slaví od 18. do 25. ledna. Jemu u nás,
tak jako v některých dalších místech, předchází Alianční týden
modliteb organizovaný Evangelikální aliancí, v tomto roce od 8.
do 15. ledna.

ZŠ Salvátor

Na prahu nového roku si vždy vyprošujeme pevné zdraví, a taky
si dáváme různá předsevzetí a závazky. Někdo s pomocí Boží
v předsevzetí vytrvá, někdo to potom přehodnotí . Přejeme
všem čtenářům Života farností do nového roku hojnost Božího
požehnání a ochranu Panny Marie. K tomu víru, naději a lásku.
Troufám si tvrdit, že všem zaměstnancům i žákům naší školy
leží na srdci ještě jedno velké přání: lepší podmínky pro ZŠ Salvátor. Prosíme vás proto o modlitbu za naši školu. Kéž nám Pán
pomáhá.
OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍ DOBOU VE ŠKOLE
Poslední předvánoční dny bývají ve třídách naplněny dojmy
z chystání Vánoc. Děti povídají o tom, jak s maminkami pečou
cukroví, těší se na kapra ve vaně, povídají si o dopisech pro Ježíška. Ti větší přemlouvají učitele, aby dobu adventní nekazili písemkami a domácími úkoly . Některé třídy a taky školní
klub se účastní výchovně vzdělávacích programů pořádaných
v Muzeu. Letos si dvě třídy poprvé vyzkoušely bruslení na náměstí ve městě v rámci programu „Vánoce ve Valmezu“, což
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byla nová a zajímavá zkušenost. Na poslední školní den kalendářního roku si děti připravují třídní vánoční besídky. Každý,
kdo něco umí, může svým dílem přispět do programu. A tak se
ve třídách hraje na hudební nástroje - letos nechyběla trubka
ani akordeon, kouzlí, tancuje, recituje nebo se hádají hádanky,
řeší kvízy. Děti si přinášejí cukroví i další pochutiny k občerstvení. Celý program je pak zakončen rozdáváním dárečků, které se
už ráno objevují ve třídách pod ozdobeným stromečkem.
M. Krupová

Školní družina v knihovně
V období adventu jsme navštívili městskou knihovnu, která si
pro děti školní družiny připravila „vánoční program“. Povídalo se o vánočních zvycích a tradicích, zdobení stromečku; četl
se vánoční příběh. Děti se také dočkaly několika soutěží, a to
v poznávání různých druhů cukroví, skládání obrázků… Hlavní
soutěží menších skupinek byl kvíz, který se děti snažily správně rozluštit. A odměna byla sladká! Poslední částí programu
byla tvorba anděla, jehož si všichni s velkým nadšením ozdobili a odnesli s sebou domů. Na závěr děti nahlédly do libovolných knížek, časopisů a encyklopedií, chviličku si v nich listovaly
a četly. Lektorský program byl velice pěkně připraven. Děti se
dozvěděly a uvědomily si, že i přes veškeré tradice a zvyky je
především nejdůležitější udržování pevných rodinných vztahů,
slušné chování mezi sebou navzájem, a to nejen o Vánocích, ale
po celý rok.
L. Karolová
Školní klub na programu v zámku Kinských
Dne 16. prosince se děti ze školního klubu s paní vychovatelkou
vypravily do zámku Kinských na program nazvaný „Babiččiny
Vánoce“. První část programu se nesla v duchu předvánoční at-
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mosféry – nejprve si děti vytvořily svůj vánoční perníček a poté
pěknou vánoční ozdobu na stromeček ze dřeva a ovčí vlny. Druhá část programu byla věnována adventu. Dětem byly představeny tradice a zvyky, které si dříve lidé před Vánocemi chystali
a slavili. Všem se v Muzeu líbilo. Domů pak děti odešly nejen
s perníčkem a ozdobou, ale také naplněny adventně-vánoční
náladou
E. Vránová
Předvánoční čas ve III. třídě
Poslední týden školy před vánočními prázdninami jsme si zpestřili v zámku Kinských, kde jsme se zúčastnili lektorského programu Adventní čas. Program byl zaměřen na tradice v období
adventu i samotných Vánoc. Vyrobili jsme si voňavý perníček
pomocí krásných vyřezávaných formiček. Čekání na upečené
perníčky jsme si zkrátili výrobou ozdoby na stromeček z přírodních materiálů. Další den, hned po filmovém představení (Anděl
Páně 2), jsme se přesunuli do knihovny, kde nás čekalo povídání
o knize Gabra a Málinka. Milé zjištění bylo, že se jména hlavních hrdinek knihy pojí i s Valašským Meziříčím, kde navštěvovaly gymnázium. Předvánoční týden jsme zakončili společnou
besídkou, kdy jsme zpívali koledy, hráli hry, pouštěli lodičky
a na závěr si rozdali očekávané dárečky.
H. Havranová

Vyhodnocení sběru žaludů a kaštanů
Během podzimu sbírali naši žáci kaštany a žaludy. Celkem děti
nasbíraly opravdu velké množství. Panu hajnému z Bystřičky
(Ing. Miloslav Sochor, myslivecký hospodář MS Bystřička) jsme
odevzdali 410,7kg! Na předních místech se umístili tito žáci:
1. Tereza Kabeláčová 56,4 kg, 2. Adélka Komendová 52,5 kg,
3. sourozenci Gajdošovi 49 kg, 4. sourozenci Pospíšilovi 44,5 kg,
další šikovní žáci: Jan Suchý 30,1 kg, Radovan Lev 30 kg, Lukáš
Masař 27,5 kg, Kája Matysková 20,2 kg, Kamila Hrabovská a Filip Adámek po 20 kg.
Děkujeme i dalším, kteří přinesli kaštany, a taky těm, kteří se
vzdali „svého množství“ ve prospěch mladších sourozenců!!
Vánoční výzdoba tříd
Na Den otevřených dveří chtěli mít žáci své třídy pěkně vyzdobené. Bylo těžké vybrat a ocenit, které nástěnky jsou ty nejhezčí. Všichni žáci zaslouží za snahu a čas velkou pochvalu!
Konečné pořadí:
I. stupeň
II. stupeň:
1. místo: V. třída 69 bodů
1. místo: VIII. třída 43 bodů
2. místo: III. třída 49 bodů
2. místo: VI. třída 40 bodů

3. místo: IV. třída 48 bodů
4. místo: II. třída 28 bodů
5. místo: I. třída 22 bodů

3. místo: VII. třída 35 bodů
4. místo: IX. třída 21 bodů

Den otevřených dveří
V úterý 13. prosince jsme ve škole prožili Den otevřených dveří. Dopoledne se přišli rodiče podívat na své děti do vyučování
a odpoledne se škola proměnila na jarmark, kde si mohli návštěvníci nakoupit drobné dárečky či vánoční dekoraci. V bufetu žáků 8. ročníku si mohl každý zakoupit něco dobrého na zub.
Bylo to prima odpoledne plné příjemných setkání. Ještě jednou
moc děkujeme rodičům za přízeň a podporu!

Živý betlém (fotografie na straně 2 a 3)
V předvánočním čase nacvičují naši nejstarší žáci Živý betlém,
příběh o narození Spasitele. Již tradičně vystupují s tímto představením také na náměstí v našem městě. Také letos tomu
tak bylo. Nácviku se ujala paní učitelka A. Zgabajová. Před samotným hlavním vystoupením proběhla generálka v tělocvičně, kam se přišli podívat všichni ostatní žáci školy. Odpoledne
pak děti vystoupením potěšily rodiče, příbuzné, zaměstnance
i příznivce školy a širokou veřejnost v rámci programu „Vánoce
ve Valmezu“.
Předvánoční florbalový turnaj
Tradičně se před Vánocemi koná školní florbalový turnaj. Pan
učitel Škorňa vždy pozve ke hře také bývalé žáky školy a rodiče
našich žáků. Turnaj proběhl opět na „stavebce“ ve Valašském
Meziříčí. Počet družstev letos ovlivnila nemocnost, a tak nakonec nikdo neskončil bez medaile. Na 1. místě se umístili bývalí
absolventi, 2. místo patří družstvu dospělých a 3. skončili starší
žáci II. stupně.

7

6
7
8
9

1
2

4

6
7

Filmové přestavení
V úterý 20. prosince jsme byli v kině. Všichni jsme se už moc
těšili na novou pohádku Anděl Páně2. Je to krásný film a není
divu, že patří k divácky nejúspěšnějším filmům vůbec, přestože
běží v kinech teprve jeden měsíc.
Jak to vlastně dopadlo s penězi za sběr starého papíru?
Na pravidelné schůzce žákovského parlamentu jsme diskutovali o tom, komu poputuje výtěžek za sběr starého papíru. Dva
zástupci našeho parlamentu jsou zároveň členy Krajského parlamentu dětí a mládeže ve Zlíně - se zaměřením na sportovní
aktivity. Napadlo nás tedy věnovat peníze někomu, kdo sportuje a zároveň je něčím výjimečný. Hledali jsme a našli na ZŠ
Žerotínova. Jmenuje se Adélka Sekyrová, žákyně 9. ročníku.
Houževnatá hendikepovaná sportovkyně, která v roce 2016 získala třetí místo v hodu diskem. Je také držitelka ceny Atlet roku
2015 a má medailí ze světových šampionátů, bronzové medaile
z mistrovství světa juniorů v nizozemském Stadskanaalu v hodu
kuželkou.
V pátek 16. 12. 2016 zašel za Adélkou do školy náš žákovský
parlament, aby osobně předal výtěžek za sběr papíru, částku
1 640 Kč. Po příchodu do jejich třídy řekl František Hlavica pár
slov o našem školním parlamentu a o průběhu sběru papíru. Potom jsme předali peníze a osobní dárek - vánoční hvězdu. Adélka i její maminka byly velmi rády. Slíbily, že na naší škole Adélka
uskuteční přednášku o sobě a o svých sportovních aktivitách.
Moc se na ni těšíme.
V. Perutka VIII. tř., M. Čtvrtníčková
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NOVÝ ROK VE ŠKOLE
Slavnost Zjevení Páně
V pátek 6. 1. jsme společně s farností prožili slavnost Zjevení
Páně. Při kázání na mši svaté nám otec Pavel připomněl, že každý z nás je takovým poutníkem, mudrcem, který se přichází
poklonit narozenému Pánu. Vyzval taky děti k účasti na sobotní
celonárodní Tříkrálové sbírce. Po mši svaté jsme se zasvětili Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. O. Pavel přišel potom taky za námi
do školy, aby požehnal naše školní prostory. Po společné modlitbě na chodbě pak pokračovalo vyučování.
ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
V tomto roce se zápis na naši školu uskuteční 4. a 5. dubna
od 14 hodin. (Podrobné informace budou k dispozici v příštím
čísle ŽF.) Plánujeme uspořádat pro budoucí prvňáčky dvě odpolední a jedno dopolední setkání (Na zkoušku prvňáčkem), kde
by se děti seznámily s paní učitelkou, s budoucími spolužáky,
s prostorami naší školy i ostatními vyučujícími. Termíny setkání: 23. 2. v 15.00, 9. 3. v 15.00 a 14. 3. od 8.00. Více informací bude na webových stránkách školy. Kdo uvažujete, že byste chtěli přijít s dětmi k zápisu k nám, můžete dát vědět nebo
se předběžně informovat v kanceláři školy nebo telefonicky
(571 611 779) už teď. Kdo by chtěl zapsat dítě u nás, ale zvažuje
roční odklad, je potřeba se již nyní objednat v poradenském zařízení na konzultaci, protože k odkladu jsou zapotřebí posudky
poradenského zařízení (KPPP Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí,
571 621 643) a lékaře. A ty by se měly předložit již v době zápisu.
Magda Krupová
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Roráty pro děti v Lešné 20. prosince 2016 - foto Marie Grygaříková

foto: Jan Peroutka
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Orangutan sumaterský (Pongo abelii). Mládě orangutana sumaterského - Diri, které přišlo na svět v neděli 3. února 2013, se v pražské zoo narodilo po dlouhých dvaačtyřiceti letech.
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Charita Valašské Meziříčí
Tříkrálová sbírka v roce 2017 ve Valašském
Meziříčí
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již
17. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem
této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se
ocitli v nečekané složité situaci, a zdravotně
znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 317 skupinek koledníků, což znamená, že
do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 268 osob,
které neodradil od pomoci druhým ani silný mráz. Ve Valašském Meziříčí a jeho místních částech koledovalo 76 skupinek
koledníků.
Ve Valašském Meziříčí a jeho místních částech proběhla sbírka
v sobotu 7. ledna 2017.
Letos se podruhé podařilo (na území působnosti Charity Valašské Meziříčí) překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se
od dárců vybralo 2 068 836 Kč (tj. o 32 456 Kč více než loni).
Z toho ve Valašském Meziříčí 446 978 Kč.
Z vybrané částky 58 % zůstává místní Charitě a ta letošní výtěžek použije na:
1. Přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané
tíživé situaci v regionu působnosti Charity Valašské Meziříčí
2. Nákup kompenzačních pomůcek pro Pečovatelskou službu
v Kelči a Rožnově pod Radhoštěm
3. Finanční podporu Centra sociálně – materiální pomoci
4. Finanční podporu dalších projektů jednotlivých služeb Charity.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem,
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím,
městům, farnostem za vstřícnost, ochotu a Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí za propůjčení prostor pro
zázemí pro tříkrálové koledníčky. Všem za pomoc při organizaci
a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Všichni jsme se dobře bavili a užívali si pohodovou předvánoční
atmosféru. Když se těsto upeklo, perníčky jsme spolu s klienty
ozdobili bílkovou polevou a linecké slepili marmeládou nebo
nutellou, na některé kousky jsme přilepili půlku vlašského ořechu. Pekli jsme celé dopoledne, konečné úpravy a úklid probíhal i po obědě. Nezapomněli jsme ani na ochutnávku vzorku
a shodli jsme se na tom, že dílo se opravdu povedlo. Všichni
zúčastnění měli z odvedené práce radost a dobrý pocit, klienti
byli rádi za zpestření všedních dní.

Jelikož výroba svíček, která proběhla na DC minulý měsíc, měla
velmi dobré ohlasy, rozhodli jsme se na podnět klientů tuto akci
v pátek 16. 12. zopakovat. Většina už věděla jak na to, dílo se
jim lépe dařilo a i na celkovém čase bylo vidět, že svíčky nevyráběli poprvé. Tentokrát jsme měli i několik nových forem, s nimiž jsme se učili pracovat. Výrobky jsou velmi pěkné a klienti
byli rádi, že se mohli věnovat něčemu smysluplnému, byli se
svou prací spokojeni. Svíčky nám v neděli pomohli také dárkově
zabalit. DC je od 1. 12. otevřeno denně, takže klienti nemusí
dopoledne mrznout venku, a navíc mohou třeba i s ledasčím
pomoct.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
Konec roku v Denním centru
V prosinci na nás v Denním centru (DC) dýchla vánoční nálada,
kterou jsme přenesli i na naše klienty. Dali jsme jim na výběr
z různých aktivit, které by mohly na DC proběhnout. Klienti byli
rádi, že se mohou zapojit a také se něčemu novému přiučit. Dohodli se tedy společně na realizaci dvou akcí, které by uvítali.
Ze všeho nejdříve však na DC proběhl velký předvánoční úklid
– sanitární den jsme naplánovali na pátek 9. 12.
V úterý 13. 12. již proběhla první ze slíbených aktivit – pečení
vánočního cukroví. Zaměstnanci připravili těsta na perníčky, linecké a vanilkové rohlíčky. Klienti následně vykrajovali za pomoci formiček různé tvary, anebo „šouleli“ rohlíčky. Některým
se nejdříve do práce moc nechtělo, přeci jen u nás převažuje
mužská klientela a tohle je především ženská práce. Nakonec se
nám je podařilo přesvědčit a byli jsme mile překvapeni, jak někteří doslova váleli (nejen těsto na vále ). Pro některé to byla
naprostá novinka - něco takového dělali poprvé v životě, jiní
zavzpomínali na svá mladá léta, na rodiny, na atmosféru doma…
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Před Vánoci jsme s pomocí některých klientů vyzdobili prostory
DC – nechyběl živý smrček, prvně jsme si také nazdobili rostoucí stromky před budovou. V pátek 23. 12. jsme připravili tradiční Vánoční posezení, kdy se za námi přišli podívat pan Gavenda
– ředitel CHVM, pan Vrátník – místostarosta VM, pan Ján Rimbala - kněz z farnosti v Brankách, a také dvě bývalé zaměstnankyně. Lenka Maňáková přišla i s dvěma čtyřnohými kamarády.
Albertíka klienti znají, protože jim dříve dělával často společnost – nejen v rámci canistrerapie. Všichni „hosté“ i pracovníci
klientům popřáli hodně štěstí a zdraví do nového roku a také je

povzbudili v překonávání jejich náročné životní situace, protože
vždy existuje pomoc a „cesta ven“. Nachystali jsme malé občerstvení – vánočku a cukroví, které klienti minulý týden upekli,
kdo chtěl, mohl dostat také domácí čočkovou polévku s uzeninou. Každý klient dostal vánoční balíček od Ježíška (obsahoval
např. teplé ponožky, rukavice, konzervy, ovoce apod.). Bylo to
příjemné předvánoční dopoledne, všichni jsme si ho moc užili.
Během svátků bylo DC také v provozu. Kromě pohádek, vánoček, ovoce a cukroví jsme si sváteční čas zpestřili hrou „Člověče,
nezlob se“. Přitom jsme si zavzpomínali na mládí – čas, kdy jsme
tuto hru hrávali se svými blízkými.

Vánoce utekly jako voda a před námi je další rok. Věříme, že
bude pokojný a že před sebou uvidíme spoustu světla a naděje…
Klub Zeferino v Praze
Romano Suno
V pátek 9. prosince 2016 se klub Zeferino se staršími dětmi zúčastnil slavnostního vyhlášení literární a výtvarné soutěže Romano Suno. Vyhlášení proběhlo v Americkém centru v Praze.
Z klubu Zeferino bylo oceněno celkem 9 dětí. Při vyhlášení se
četly úryvky z jejich prací a také byly prezentovány obrázky, které do soutěže děti poslaly. Všichni ocenění dostali diplom a věcné ceny. Součástí programu bylo také pěvecké vystoupení Ivany
Kandráčové, která také navštěvuje klub Zeferino. Po skončení
programu jsme šli na procházku vánoční Prahou. Všem se tento
den moc líbil a doufáme, že si to příští rok zase zopakujeme.

Prezentace sociálně aktivizační služby SAS na soukromé
střední škole a ve Speciálně pedagogickém centru v Hranicích
Na konci minulého roku proběhla návštěva pracovníků Sociálně aktivizační služby na soukromé střední škole v Hranicích,
s cílem říci studentům něco více o službě. Impulzem k návštěvě
a představení služby na zmiňované škole byl dotaz pracovníků
Speciálně pedagogického centra v Hranicích, které sídlí v budově školy. Před samotnou prezentací služby před studenty
proběhlo setkání právě s pracovníky SPC, kterým byla popsána
služba, její principy, oblasti činností a pravidla fungování. Poté
pracovnice předstoupily před studentky 3. a 4. ročníku maturitního oboru Sociální činnost. Pro ně byla služba SAS naprosto
neznámá a informace, námi předané o fungování služby i specifikách jejich klientů, byly pro mnohé jako z jiného světa. Zvídavost studentek, i přes počáteční nervózní začátek, vedla k rozvinutí velmi plodné diskuze. Ta nakonec trvala déle než nám
vyměřená časová dotace přednášky.
Kolektiv pracovnic Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Neobvyklý vánoční dárek
v podobě canisterapie dostali
klienti Diakonie ČCE – hospice CITADELA. Již před Vánoci
začaly do hospice CITADELA i do domova KONVIKT pravidelně
docházet tři dámy se svými psími doprovody a provádět canisterapii.
Aki, fenku howardského psa, doprovází canisterapeutka Blanka
Hašová, flat coated retriever Amy a zlatý retriever Riki navštěvuje hospic s canisterapeutkou Janou Bolfovou. Třetí canisterapeutka Markéta Hebláková přivádí do domova se zvláštním
režimem, kavalírku Rozárku.
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Dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohlo být setkávání klientů se speciálně vycvičenými pejsky umožněno, se podařilo získat na podzim minulého roku prostřednictvím kampaně
Psí pomoc hospici a domově. Díky necelým 40 přispěvatelům
tak mohou psí návštěvy přicházet do obou našich zařízení pravidelně každý týden po dobu jednoho roku, za což patří všem
dárcům velké díky.
„Canisterapii, která má prokazatelný pozitivní vliv na lidi s duševními i fyzickými omezeními, jsme začali v CITADELE využívat
s cílem prohlubování pocitu klidu, bezpečí a pokoje u našich
klientů,“ vysvětluje vrchní sestra Bc. Naděžda Matochová, Dis.
Canisterapeutický tým tráví při jedné návštěvě s pacienty necelé dvě hodiny, a buď probíhá skupinové setkání, nebo se navštěvují vybraní pacienti přímo u lůžka.
Každá návštěva je individuální. Klienti se se psem nejdříve seznamují, povídají si s canisterapeutkami, vyptávají se na dovednosti psa. U většiny klientů vzbuzuje takováto návštěva zájem.
Pokud klienti sami psa měli, vzpomínají na toho svého, mluví
o něm a cvičí si tak paměť. Klienti si mohou psa hladit a dávat mu různé povely: házet míčky, schovávat předměty apod.,
za splněné aktivity psa odměňují piškoty. Tím vším zapojují svůj
pohybový aparát. Pokud mají klienti zájem, mohou se se psem
tulit a mazlit, nechat si psa přilehnout do postele. Čerpají tím
tak od pejsků tolik potřebnou energii.
Psí návštěvy zpříjemňují klientům dny a rozptylují je v jejich nemocech.
Ve většině případů přináší našim klientům pocit uvolnění a téměř vždy vykouzlí úsměvy na tvářích. To dokazuje i nadšené
vyjádření jedné z canisterapeutek: „Stal se takový malý zázrak.
Zkusili jsme navštívit dvě paní ležící na společném pokoji, dle
sester vždy negativní. Jedna se chtěla na psa alespoň podívat,
druhá se po chvilce taky zapojila. Při odchodu se obě klienty
usmívaly a tvářily se spokojeně,“ líčí canisterapeutka Jana Bolfová. A to byl cíl.
Sbírka na canisterapii je stále otevřená. Příspěvky lze zasílat
na transparentní účet Diakonie ČCE – hospice CITADELA 1152766120267/0100. Děkujeme.
Za Diakonii ČCE- hospic CITADELA
Mgr. Zuzana Venturová
Fundraiser, pracovník PR
venturova@citadela.cz
tel.: 739 244 810

Proroctví z Fatimy a 20. století
(pokračování přednášky PHDr. Radomíra Malého k jubileu Fatimy - stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě roku 1917)
Je fatimské zjevení zcela nalněno?
Pak došlo k určitým mylným interpretacím, že vlastně fatimské zjevení se už naplnilo. Že prý fatimské poselství už je zcela
ukončeno, že pádem komunismu došlo k jeho naplnění. K tomu
zdánlivě přispělo v roce 2000 zveřejnění třetí části tajemství, tj.
známá Luciina vize o muži v bílém, čili o papeži, jak kráčí nahoru
přes mrtvoly, o postřílených duchovních, věřících a řeholnících,
a nakonec, že je papež sám zastřelen. Dávat to do souvislosti
s atentátem na Jana Pavla II. z roku 1981 nesedí, protože Jan
Pavel II. byl zachráněn, on nezahynul při tom atentátu.
Jsou publicisté, především Antonio Socci v Itálii, kteří hlásají a koneckonců naznačil to v roce 1995 pro časopis "Jesus" sám
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kardinál Ratzinger, tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry
a pozdější papež Benedikt XVI. - že existuje ještě textová třetí
část fatimského tajemství, ale ta je prý dosti hrozivá. Nejedná
se ani tak o předpověď katastrof, protože byli i někteří portugalští kněží, kteří to četli, nebo alespoň tvrdili, že to četli, nejedná se ani tak o nějaké katastrofy, jak se mnozí lidé domnívají,
ale především o hrůzostrašný morální úpadek světa, o úpadek,
který zasáhne a zasahuje i katolíky i samotnou církev jakoby
zevnitř. Úpadek ze všech stran, jaký tady nikdy nebyl od časů
Sodomy a Gomory nebo od časů potopy.
Ať už je tomu jakkoli, když se podíváme na svět, tak rozhodně
nemůžeme říci, že se Rusko obrátilo, sice komunismus padl, ale
nadále tam bezbožectví má rozhodující slovo, i když dochází
k jakési obrodě pravoslavné církve, to můžeme považovat za určitý pozitivní signál, ale přece jenom se nedá hovořit o obrácení.
Nadále jsou v Rusku legální potraty, šíří se tam antikoncepce,
pornografie a všechna podobná zvěrstva. Toto zlo k nám ale
dnes nepřichází z východu, ale ze západu. To jsou ty autentické
ruské bludy, o kterých mluvila Panna Maria.
Vždyť prvním státem světa, který uzákonil potraty, byl Sovětský
svaz v roce 1920! Stejně tak Sovětský svaz jako první zaváděl
pod vedením ministryně Alexandry Kollontalové tzv. sexuální
výchovu, která nebyla žádnou výchovou, ale naopak naváděním k nemravnosti a ke kažení mládeže.
V Sovětském svazu byl uzákoněn rozpad manželství, bylo tam
možné kdykoli, jakkoli a za jakýchkoli podmínek se rozvést. Stačilo jen přijít na úřad a oznámit: my se chceme rozvádět. Byla
podporována pohlavní promiskuita a homosexualita.
Všechny tyto hříchy, tato ďábelská zla, která se k nám šíří a proti nimž se dnes stavíme - a je to povinností každého katolíka
něco proti tomu dělat - začala právě v Sovětském svazu po bolševické revoluci. Nezáleží na tom, jestli se to k nám dostává
z východu nebo ze západu, ale jsou to autentická zla bolševismu, ruské bludy, o kterých ve Fatimě Panna Maria mluvila. Šíří
se po světě a ohrožují nejen církev, ale celý svět a každého z nás.
(příště dokončení)
K výročí Fatimy připravil Václav Chládek
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Mariánské informace

SLOVO ŽIVOTA – SPIRITUALITA HNUTÍ FOKOLARE - bude
v pondělí 23. ledna, 6. a 20. února po večerní mši svaté na faře.
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY:
24. LEDNA v 17.30 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie – večer chval. Kázat bude evangelický farář Daniel Heller.
31. LEDNA v 17.30 hodin v modlitebně Apoštolské církve (v budově Numeri na ul. Zašovské), káže Pavel Kostečka, kazatel církve adventistů.
7. ÚNORA v 17.30 hodin v modlitebně adventistů (na ul. Hřbitovní), káže kazatel Apoštolské církve Tomáš Hasmanda.
MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK se uskuteční ve dnech 27. – 29. ledna.
ZÁPIS MŠÍ NA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN bude ve středu 1. února po ranní mši svaté.
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE) - 2. ÚNORA. Mše svaté ve farním kostele ve Valašském Meziříčí budou
v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin, v Lešné v 16.00 hodin. Na počátku každé mše svaté proběhne žehnání svící neboli hromniček.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 3. ÚNORA. Po ranní i večerní mši svaté ve farním kostele ve Valašském Meziříčí bude obvyklá pobožnost k Srdci Páně. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude
po celý den s možností tiché adorace. Výstav může být přerušen v případě pohřbu. Po večerní mši svaté v 18.45 hodin bude
následovat společná hodinová adorace se zpěvy před Nejsvětější svátostí. Tichá adorace pak bude pokračovat po celou noc
do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 4. ÚNORA. Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin a od 7.15
do 8.00 hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO ve Valašském Meziříčí
bude v pátek 10. února v 17.30 hodin. Zpívat bude schola.
SCHOLA zpívá při celé mši svaté v neděli 12. února v 9.30 hodin.
MŠE SVATÁ ZA ZŠ SALVÁTOR bude v pátek 17. února v 17.30
hodin ve farním kostele. Při mši budou zpívat děti ze ZŠ Salvátor.
Zveme všechny rodiče, učitele, příbuzné a také všechny farníky.

• Modlitba Jubilea Fatimy 2017, kterou se v tomto roce modlí
církev a která vyšla z Fatimy:

*

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria,
Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami, Ty jsi obraz
Církve oděné do velikonočního světla,
Ta jsi sláva našeho lidu, Ty jsi vítěz
nad znamením zla, Proroctví milosrdné
lásky Otce, učitelko zvěstování radostné
zvěsti Syna, znamení hořícího ohně
Ducha Svatého, uč nás v tomto údolí
radosti a bolesti věčným pravdám,
které Otec zjevuje svým maličkým.
Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné srdce ať je útočištěm
hříšníků a cestou vedoucí k Bohu.
V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce, odevzdávám se Tobě.
Skrze Tebe, v jednotě se svými
bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu,
ó, Panno Růžence z Fatimy. A takto
obklopen(-a) Světlem, které vychází
z Tvých rukou, smím chválit Hospodina
navěky věků. Amen.
• Samotné sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě 13. května
2017 je možné prožít na modlitebním dnu ke cti Panny Marie,
Matky všech národů, který bude opět v Nitře na Slovensku. Je
to už za necelé 4 měsíce. Přijímám přihlášky na společnou cestu
autobusem.
Václav Chládek

Křest přijali

Lešná
Aneta Lucie Pořická

Jan František Kulajta

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Štefan Čačko *3. 9. 1939 †1. 12. 2016, Nerudova 735
Ludmila Bajarová *30. 3. 1929 †2. 12. 2016, Mostní 54
Marián Holeňa *28. 12. 1978 †28. 11. 2016, Zašovská 776
Miroslav Capil *23. 7. 1963 †6. 12. 2016, Obora 727
Antonín Vilém *25. 8. 1927 †10. 12. 2016, U Kasáren 955/17
Marie Goláňová *3. 2. 1940 †13. 12. 2016, Obora 667
Marie Došková *13. 1. 1932 †18. 12. 2016, Hrachovec 34
Miloslav Skýpala *1. 4. 1936 †21. 12. 2016, Oznice 77
Ludmila Hrabovská *19. 10. 1935 †23. 12. 2016, Jarcová 148
František Novák *28. 8. 1928 †31. 12. 2016, Vel. Karlovice 1018
Miroslav Stolař *13. 8. 1938 †3. 1. 2017, Poličná 80
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Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života
farností, naleznete na www. farnost-valmez. cz v sekci Aktuálně.

Tříkrálová sbírka objektivem o. Pavla

Poděkování všem, kdo se v extrémnách mrazivých podmínkách letošní Tříkrálové sbírky zapojili do koledování. Zvláštní
uznání patří statečným dětem.
o. Pavel
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Pozvání na ekumenické bohoslužby -

viz Informace na straně 18

Obraz Modlící se Kristus od Doménika Theotokópula, zvaného El Greco, je jediným dílem tohoto slavného malíře, sochaře a architekta řeckého původu na území dnešní České republiky. Ve svých sbírkách ho má Národní galerie v Praze (NG), vidět ho můžete ve stálé
expozici starého umění ve Šternberském paláci (více Archiv ČT - El Greco: Modlící se Kristus).
Život farností číslo 1, ročník XXIV
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, Tisk: Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí.
redakce: Mgr. P. Pavel Stefan, Evžen Hlavica, grafická úprava a realizace: Evžen Hlavica, jazyková a stylistická korektura: Mgr. Alžběta Dřímalová.
Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf@farnost-valmez.cz anebo osobně odevzdejte na faře.
Toto číslo vychází o 3. neděli v mezidobí, 22. ledna 2017. Výrobní cena 10 Kč. Uzávěrka příštího čísla je 9. února 2017.
http://farnost-valmez.cz/

