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My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

foto o. Pavel

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.
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My tři králové jdeme k vám! 

K tradičnímu poděkování koledníkům, organizátorům a dárcům 
tříkrálové  sbírky  bych  chtěl  ještě  připojit  poděkování  pracov-
níkům charity, kteří mě, otce Slava a ředitele Charity Jiřího Ga-
vendu oblékli do kostýmů tří králů a vyslali 6. ledna na městský 
úřad. Tam proběhlo asi půlhodinové setkání s panem starostou 
a oběma místostarostkami. Po srdečném rozhovoru o budouc-
nosti farnosti i charity jsme se ještě vydali do Rybiček a do kos-
tela, ve kterém žáci a učitelé ZŠ Salvátor čekali na mši svatou. 
Všechna  tato  setkání mě povzbudila k  tomu, abych  si během 
pátku „sehnal“ tři děti a v sobotu s nimi vyrazil na koledování. 
Rozdali jsme mnoho radosti a byli štědře obdarovaní! Stálo to 
za to! Ještě jednou díky!

o. Pavel

Pramen Vsetínské Bečvy na Bumbálce (foto o. Pavel)

Zimo a chlade, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.
Ledy a sněhy, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.
Noci a dni, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.
Světlo a temno, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.
Blesky a mraky, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.
Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky.
Hory a vrchy, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.
Vše, co na zemi roste, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky.
Prameny, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.
Moře a řeky, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

(Dan 3,69-78)
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Požehnaný rok 2022
Na začátku nového roku si přejeme štěstí, zdraví a Boží požeh-
nání. Co to je Boží požehnání? Jak může být nový rok požehna-
ný? Abychom to pochopili, připomeňme si čtyři druhy požehná-
ní podle Bible.

1. Požehnání vzestupné (hebr. beracha)
Člověk požehnává Hospodina.  Známe  to  i  ze mše  svaté. Kněz 
se modlí: „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa, z tvé 
štědrosti jsme přijali chléb a víno, které ti přinášíme. Požehna-
ný  jsi,  Bože,  na  věky.“  Tak  vnímají  požehnání  věřící  Židé.  Člo-
věk, který takto chválí Hospodina, má v srdci jistotu Boží lásky 
a ve všem vidí jeho starostlivou péči. Latinsky se řekne požeh-
nání benedictio. Český překlad je dobrořečení. Někdy voláme: 
„Dobrořečme Pánu! Bohu díky!“ Jak by bylo krásné, kdybychom 
podobným způsobem zahájili nový den hned po probuzení: Po-
žehnaný  jsi, Hospodine,  tys mi dopřál probudit  se do nového 
dne. Pevně věřím, že se o všechno postaráš. Buď velebený, buď 
požehnaný!

2. Požehnání sestupné
Svatý  Pavel  píše  na  začátku  listu  Efesanům:  „Pochválen  buď 
Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil 
vším duchovním požehnáním nebeských darů.“ (Ef 1,3). To jsou 
požehnání,  která  sestupují  z  nebe na  zem, od Boha na  člově-
ka. Každý den je pro nás takové požehnání připraveno. Bylo by 
dobré, kdybychom si  to uvědomili na konci každého dne, kdy 
nejenom zpytujeme svědomí, ale také hledáme co nejvíce sku-
tečností,  za  které  bychom  chtěli  Bohu  poděkovat.  Ptáme  se, 
čím nás Bůh obdaroval a  jak nás v těžkých a nebezpečných si-
tuacích chránil. Když za to Bohu děkujeme, posílá nám už další 
požehnání z nebe.

3. Požehnání našim blízkým a drahým
Skrze křest máme účast na Kristově všeobecném kněžství. Z to-
hoto pohledu můžeme druhým lidem žehnat. Jsou to především 
rodiče, kteří mají žehnat svým dětem. Například před spaním 
nebo před cestou do  školy. Možná  znáte píseň Vyvyšuji  tebe, 
Pane,  nad  tímto  dnem!  Píseň  pokračuje:  Vyvyšuji  tebe,  Pane, 
nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvo-
řeno jest! Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno! Ve čtvrté kni-
ze Mojžíšově říká Bůh Mojžíšovi: „Řekni Áronovi a jeho synům: 
Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: Ať tobě 
Hospodin požehná a ochraňuje tě! Budou vzývat moje  jméno 
nad izraelskými syny a já jim požehnám.“ (Nm 6,23.24.27). Když 
nad někým vzýváme jméno Ježíš, Pán Bůh mu požehná.

4. Požehnání nepřátelům.
V horském kázání Pán Ježíš  říká: „Milujte své nepřátele, mod-
lete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44). Svatý Pavel v listě 
Římanům píše: „Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte 
a neproklínejte!“ (Řm 12,14). Na jiném místě píše: „Nedopusť, 
aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.“ (Řm 12,21). 
Když takto budeme žehnat těm, kteří nám nepřejí nic dobrého 
a mají  radost  z našich pádů a neúspěchů, bude nás  samotné 
toto požehnání chránit jako pevný štít!
Teď už víme, co máme dělat, aby rok 2022 byl opravdu požeh-
naný. Připomínejme si  znovu a  znovu  jednotlivé body. Kéž  se 
stanou pevnou součástí našeho každodenního života.

o. Pavel

Rekapitulace vánočních událostí
Kdo se setkal s narozeným Ježíšem jako první? Připomeňme si 
tyto lidi. To, co prožili oni, může být povzbuzením pro každého 
z nás.

1. Pastýři
Když tráví čas na pastvě, zjeví se jim anděl a oznámí jim, že se 
jim  v  Betlémě  narodil  Spasitel  –  Kristus  Pán.  Spěchají  domů 
a naleznou všechno přesně tak,  jak  jim to anděl řekl. Toto se-
tkání s Kristem může být pro nás výzvou: Hledej Ježíše přede-
vším doma. Tam, kde žiješ a setkáváš se se svými drahými. Tam 
především  hledejme  Ježíše.  Existuje  midráš  (poučný  příběh), 
ve kterém měl jistý člověk sen o tom, že pod mostem najde po-
klad. V noci za tmy se vydal pod most a poklad hledal. Kolem šel 
strážník a ptal se. „Co tady děláš?“ „Zdálo se mi, že je tady zako-
paný poklad, a tak ho hledám.“ Strážník se zasmál a řekl: „Mně 
se  zdálo o  jednom člověku,  který hledal poklad pod mostem, 
a měl  ho  zakopaný  doma  v  kuchyni.“  Hledač  pokladu  zpozor-
něl, hned se vrátil domů a začal kopat pod podlahou v kuchyni 
a skutečně poklad našel. Tak i my se můžeme s Ježíšem setkávat 
mezi našimi nejbližšími. On je poklad naší vzájemné lásky.

2. Tři králové
Co  přivedlo  tyto mudrce  k  setkání  s  Kristem?  Z  dnešního  po-
hledu bychom řekli: věda, zkoumání přírody. Hvězda je přivedla 
do  Jeruzaléma.  Poslední  úsek  cesty  jim  ukázalo  Písmo  svaté: 
„A  ty,  Betléme  v  zemi  judské,  nejsi  vůbec  nejmenší  mezi  jud-
skými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude 
panovat  mému  izraelskému  lidu.“  (Mt  2,6)  Poznávejme  tedy 
přírodu, zajímejme se o zázraky Božího stvoření. Všechny tyto 
skutečnosti  vydávají  svědectví  o moci  a moudrosti  Stvořitele 
vesmíru. Kéž nám nechybí údiv malého dítěte, které teprve ob-
jevuje svět. Nicméně, největší význam pro naše hledání Boha 
má Písmo svaté – Bible. Papež František doporučuje často, ne-
jenom mladým lidem, aby brali Bibli do svých rukou každý den 
aspoň na dvě minuty.

3. Stařec Simeon
Tento člověk nás povzbuzuje, abychom důvěrně spolupracovali 
s Duchem svatým. V Bibli o Simeonovi čteme tato slova: „Byl 
v něm Duch svatý. Od Ducha svatého se mu dostalo poznání, 
že  neumře  dříve,  dokud  neuvidí  na  vlastní  oči  Pánova Mesiá-
še.  Z  vnuknutí Ducha  svatého  přišel  do  Jeruzalémského  chrá-
mu, právě když Josef s Marií přinášeli Ježíše.“ (Lk 2,25-27). Duch 
svatý, který církev provází na synodální cestě, chce být přítelem 
a utěšitelem každého z nás. Pomocí a světlem Ducha svatého 
začíná všechno dobré v našem každodenním životě.

4. Prorokyně Anna
V  chrámě  často  přebývala  tato  žena  a  sloužila  Bohu  posty 
a modlitbami ve dne,  v noci.  (Lk 2,37). Chceme-li  se  setkávat 
s  Ježíšem, využívejme posvátný prostor našich kostelů a chrá-
mů. Je to místo promodlené mnoha generacemi našich předků. 
Buďme vytrvalí v modlitbě a nebojme se alespoň někdy postit.
To,  co  prožili  nejrůznější  lidé,  o  kterých  se  dočteme  v  Písmu 
svatém, je zároveň výzvou pro každého z nás. I my můžeme jít 
podobnou cestou. Pak bude náš každodenní život plný setkání 
s naším Spasitelem, který se přece narodil pro každého z nás!

o. Pavel
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Zjevení Boží
Na konci vánoční doby a na počátku liturgického mezidobí jsme 
slavili tři svátky Zjevení Páně. 6. ledna Tří králů, následující ne-
děli  Křest  Páně  a  2.  neděli  v mezidobí  si  pravidelně  připomí-
náme  svatbu  v  Káně Galilejské,  na  které  Ježíš  proměnil  vodu 
ve  víno  a  zjevil  tak  svoji  božskou  moc.  Řecké  slovo  epifanie 
nebo theofanie znamená česky setkání s Bohem nebo také zje-
vení Boha či božstva. Možná přesněji význam zjevení vyjadřuje 
latinské  revelatio. Představte  si na oltáři  kalich, na kterém  je 
barevné velum. Když se toto velum odstraní (revelatio), objeví 
se před námi kalich, který na oltáři už před tím zahalený byl. 
Když jsem na počátku promluvy o svátku Křtu Páně použil něko-
lik prvních taktů písně Joan Osborne One of us, bylo pro mnohé 
doslova zjevením, že tato píseň, kterou znají z rádia, je o Pánu 
Bohu. I toto krásně vyjadřuje skutečnost zjevení neboli odhale-
ní. Něco co známe, najednou získává úplně jiný význam. Věřím, 
že až  tuto píseň v rádiu opět uslyšíte, že budete chválit Boha 
za to, že je velký a dobrý, jak se v této písni zpívá, a že se v Ježíši 
Kristu stal jedním z nás (One of us).

o. Pavel

UNESCO uctí Mendela i sv. Terezičku
Hned  čtyři  velké  křesťanské  postavy  bude  v  příštích  dvou  le-
tech 2022-2023 připomínat Organizace OSN pro vzdělání, vědu 
a kulturu UNESCO vzhledem k výročím jejich narození či úmrtí. 
Vedle  polského  astronoma  Mikuláše  Koperníka  (+1543)  a  ar-
ménského  patriarchy  sv.  Nersese  Velikého  (+343),  jsou  jimi 
moravský přírodovědec a augustiniánský opat Gregor  Johann 
Mendel a sv. Terezie z Lisieux, karmelitka, jejíž spis Příběh jed-
né duše byl přeložen do několika desítek  jazyků. V roce 1997 
ji papež Jan Pavel II. prohlásil učitelkou církve. Každé dva roky 
připomíná  UNESCO  celosvětově  vlivné  osobnosti,  které  jsou 
spojeny s hodnotami míru a lidskosti. Během jejich období se 
pak  jejich  odkaz  připomíná  kulturními  a  vzdělávacími  počiny. 
(cirkev.cz, vaticannews)

Převzato z Katolického týdeníku č. 51, 52 z r. 2021

Pozn. 2. ledna uplynulo 149 let od narození sv. Terezie z Lisieux, 
to znamená, že v  roce 2023 to bude přesně 150  let od  jejího 
narození. V letošním roce si také připomeneme 25. výročí od je-
jího prohlášení za učitelku církve.

o. Pavel

Požehnání v Parlamentu
Tzv.  duchovní  úklid  svých  nových  kanceláří  provedli  poslanci 
TOP  09. Místa  po  poslaneckém  klubu  KSČM  nechali  vykropit 
svěcenou vodou a požehnat. Ujal se toho P. Piotr Henryk Adam-
cźyk.  „Chceme tímto  i  v  duchovní  rovině  udělat  tlustou  čáru 
za  působením  komunistů  v  Poslanecké  sněmovně…“  popsal 
nový předseda poslaneckého klubu Jan Jakob.

Převzato z Katolického týdeníku č. 47 z r. 2021

Úvaha (nejen) o sochách
Úvodem  bych  rád  pře-
deslal,  že  jsem  se  ještě 
nikdy  tak  dlouho  ne-
rozmýšlel,  zda  mám  či 
nemám  k  aktuálnímu 
tématu  „co  umístit 
do  nárožního  výklenku 
školní  budovy“  cokoliv 
psát. Čím více  jsem nad 
touto otázkou přemýšlel, 
tím  více  mi  ale  připada-
lo, že bych měl přijmout 
riziko  nepochopení,  od-
mítnutí či nevole, kterou 
níže  uvedené  názory 
mohou  vyvolat.  Reaguji 
tak s důvěrou na sdělení 
v článku o. Pavla v minulém čísle ŽF : „Každý může předložit svůj 
nápad.“
Tedy k věci: Pokusme se podívat celkově na budovu školy nikoli 
výlučně očima křesťana, ale  integrálně,  tedy pohledem které-
hokoliv občana – obyvatele tohoto města (či  jeho okolí). Ano, 
jedná se o frekventované, dominantní, důležité místo ve veřej-
ném prostoru, jehož kontext zahrnuje blízkost zámku Žerotínů 
a  budovy  Základní  umělecké  školy  Alfréda  Radoka.  Budova 
sama nese na svém průčelí letopočet 1899 a zapadá tak (dá-li 
se to tak laicky říci) do svého historického okolí. Její jižní strana 
dostala na základě provedené rekonstrukce zcela nový vzhled 
– moderní  fasádu,  v  níž  je  zakomponován  výrazný  architekto-
nický prvek v podobě nárožního výklenku  (dosud prázdného). 
V tomto momentě se však má úvaha mírně rozchází s pojetím o. 
Pavla, který píše: „…budeme se modlit za všechny kolemjdoucí, 
aby skrze setkání s touto sochou byli povzbuzeni, potěšeni, pří-
padně provokováni Boží láskou ke konání dobra.“ Předpoklá-
dám, že nebudu podezírán, že mám něco proti modlitbě kona-
né s dobrým úmyslem; ale myslím, že v tomto případě by mělo 
jít zejména o to, jak sochou či objektem umístěným ve výklenku 
nabídnout povznášející pohled na umění (které je přece ve své 
pravé  podstatě  jedním  z  darů  Ducha  sv.),  jak  rozevřít  a  pod-
trhnout krásu prostoru ve výše zmíněném kontextu (v  lepším 
případě),  nebo  alespoň  nepůsobit  kontroverzně  či  kýčovitě 
(v dobrém případě). V této souvislosti by se dalo namítnout, že 
význam řady kamenných křížů a barokních soch světců v našem 
městě má přece stejný či podobný cíl,  jaký zmínil o. Pavel. Za-
jisté. Jenže u většiny z nich se podařilo najít více či méně vhod-
né umístění – a to zejména vzhledem k historii jejich vzniku či 
účelu. A i když je škola Salvátor školou církevní, neznamená to 
přece, že jde automaticky též o objekt sakrální (s příslušně od-
povídající výzdobou).
Kam tedy směřuje můj pohled? Zdá se mi,  že nalézt všeobec-
nou shodu na soše jakéhokoli světce, je prakticky nemožný úkol. 
Když se na to podíváme konkrétněji – u každého „návrhu“ mů-
žeme najít nějaké „odůvodnění“. A ještě více rozvedeno: proč 
by  tam např.  nemohlo  být  sousoší  sv.  Cyrila  a Metoděje  (při-
nesli nám Písmo i písmo, položili základy víry i vzdělanost). Proč 
ne socha kteréhokoliv z apoštolů? (Napadá mne hned sv. Petr 
jakožto první papež nebo sv. Pavel jako apoštol národů…). Proč 
ne socha sv. Václava? (Je to přece náš první český světec a sym-
bol  státnosti.) Proč ne socha sv.  Jana Boska?  (Miloval a přivá-
děl k Bohu mládež.) A dokonce proč ne socha sv. Jana Pavla II.? 
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(Za jeho pontifikátu byla přece škola založena!?). A to jsem ještě 
nezařadil jako příklad žádné svaté ženy – Ludmilu, Anežku, Zdi-
slavu, příp. další.
Čím  jsem si ale naprosto  jist – a myslím,  že  se v  tom shodnu 
s většinou čtenářů – že totiž TO, co by mělo být umístěno ve vý-
klenku, by mělo být:
a) Umělecké dílo (mající nějaký vztah ke vzdělávání/školství).
b) Dílo současné epochy – objekt s přesahem do současného 
veřejného prostoru.
c) Dílo – objekt zhotovený s poctivostí a v pravdě (to se bude 
sice velmi obtížně posuzovat, avšak je možno opřít se o náhled 
umělců, kteří mají toto charisma).
Takže celkové vyústění této úvahy směřuje k mému přání: aby 
se nakonec ve výklenku objevil objekt současného umění odpo-
vídajícího svým pojetím smýšlení a emocím dnešního člověka 
– ať už jde o institucionálního věřícího nebo někoho jiného.
A co se týká případného hledání umělce, který by se mohl podí-
let na vytvoření tohoto díla: snad bych mohl přispět zprostřed-
kováním nějakého kontaktu…

Václav Dřímal

Od  září  loňského  roku  jsme  opět  otevřeli  farní  kavárnu.  Kaž-
dou druhou neděli se tak opět můžeme setkávat po mši svaté 
na  faře u  šálku výborné voňavé kávy a  sladkého  zákusku. Při 
první zářijové kavárně nás trošku provázely obavy, jestli bude 
dost hostů,  jestli  se najdou dobrovolníci na pečení a obsluhu, 
a jak to vlastně všechno bude s ohledem na situaci, která všude 
kolem nás vládne. Vždyť od poslední kavárny uběhl rok a půl. 
Ale váš zájem předčil naše očekávání a  rozptýlil  veškeré naše 
obavy. Už od rána jste nám nosili sladké koláče a po mši jste se 
zastavili vypít kávu a prohodit pár slov s ostatními farníky. A to 
nás utvrdilo  v  tom,  že naše  rozhodnutí obnovit  farní  kavárny 
bylo správné. A váš zájem přetrvává stále, proto budeme v ka-
várnách pokračovat i nadále. 
Víte, že už to budou skoro tři  roky, co  jsme se u kávičky sešli 
poprvé? Vskutku, historicky první farní kavárna se uskutečnila 
3. 3. 2019. Ten čas ale letí. Jak jistě víte, v kavárně můžete dob-
rovolným příspěvkem podpořit projekt Mary’s Meals, díky ně-
muž nejchudší děti dostanou jídlo v místě jejich vzdělávání. Více 
o tomto projektu najdete na internetu na www.marysmeals.cz. 
A  jak  si  stojíme? Myslím,  že velmi dobře. Díky vašim příspěv-
kům jsme už na konto Mary’s Meals odeslali celkem 35 000 Kč, 
přičemž 459 Kč pomůže nasytit jedno dítě po celý školní rok. To 
znamená, že už jsme tak pomohli téměř 76 dětem.
Novinkou je, že vedle pokladniček pro Mary’s Meals jsme přidali 
také pokladničky, kam můžete přispět na rekonstrukci nové far-
ní budovy pro ZŠ Salvátor. Díky tomu jsme již přispěli na konto 
spolku Šance pro naše děti částkou 1 200 Kč. Záleží jen na Vás, 
kterou pokladnu při vhazování svého příspěvku využijete.

Chtěli bychom Vás také povzbudit k pomoci v naší farní kavár-
ně. Velmi  si  ceníme  jakékoliv  služby.  Spousta  z  vás nám v ne-
děli  ráno  nosí  sladké  buchty,  koláčky,  dezerty,  a  za  to  vám 
od srdce děkujeme. Kdybyste  se  chtěli  zapojit  také do chodu 
kavárny jako obsluha, případně příprava kávy, jste taktéž vítáni. 
Na stránkách farnosti naleznete formulář k zapisování ke služ-

Zprávy z farní kavárny

bám, formuláře budou také k dispozici ve vytištěné formě pří-
mo v kavárně. A můžete také oslovit personál v kavárně.
Těšíme se na setkání s vámi u dalšího šálku kávy.

Za společenství FEB Petr Opletal

Slovo života na leden 2022

„Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, 
a proto jsme se mu přišli poklonit.“ (Mt 
2,2)

Tato slova, zachycená pouze v Matoušo-
vě evangeliu, vyslovilo několik „mudrců“, 
kteří připutovali zdaleka na poněkud ta-
jemstvím  obestřenou  návštěvu  naroze-

ného Ježíše.
Je to malá skupinka, která se vydává na dalekou cestu za malým 
světlem, aby našla Světlo mnohem větší, univerzální – naroze-
ného Krále, který přišel na  tento svět. Nic  jiného se o  těchto 
mužích  neví,  ale  tato  epizoda  je  přesto  bohatá  na  podněty 
k přemýšlení i křesťanskému životu.
Tuto událost vybrali křesťané Blízkého východu a navrhli ji jako 
téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů.1 Je to cenná příleži-
tost k tomu,  jak se opět společně vydat na cestu s otevřenos-
tí ke vzájemnému přijetí, ale především k přijetí Božího plánu 
být svědky jeho lásky ke každému člověku a každému národu 
na zemi.
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zŠ salvátor

1  Tradičním  termínem pro  Týden modliteb  za  jednotu  křesťanů  je  na  sever-
ní polokouli 18.  - 25.  leden. Na  jižní polokouli, kde  je  leden dobou prázdnin 
a dovolených, slaví církve tento Týden v  jiných termínech, například během 
svatodušních svátků, které  jsou pro  jednotu křesťanů  také významné.  Je  to 
také výzva k udržení živého ekumenického dialogu i po zbytek roku. U nás, tak 
jako na některých dalších místech, předchází Týdnu modliteb za jednotu křes-
ťanů Alianční týden modliteb organizovaný Evangelikální aliancí, v roce 2022 
ve dnech 9. až 16. ledna.
2 Srov. http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2021/spu
c-2022.html. Vlastní překlad.
3 Ch. Lubichová, Slovo života na únor 2005, Nové město 2/2005, str. 10. Taktéž 
in C. Lubich, in Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; 
Città Nuova, Roma, 2017,) str. 742-744.
4 4. = 2.

NOVÝ ROK 2022
Začátek nového roku je okamžik nebo snad pár hodin po odbi-
tí půlnoci 31. prosince. Přesto  se pro mnohé stává důležitým, 
podstatným, zásadním až magickým. Bujaré oslavy a ohňostro-
je  nás  utvrzují  v  tom,  že  předěl  roku  JE DŮLEŽITÝ. Mnozí  po-
važujeme  začátek nového  roku  za novou  šanci,  nový  začátek, 
chceme-li, restart, v našem počínání… Můžeme dělat věci jinak 
a snažit se, aby to, co uskutečňujeme, bylo dobré a třeba lepší 
než v roce starém. Jsme odhodláni změnit staré zvyky a zlozvy-
ky nebo chceme začít něco úplně nového, co jsme doposud ne-
dělali… Na stěně nebo na stole začínáme otvírat nový kalendář 
a dáváme si novoroční předsevzetí…
Kéž se snažíme měnit a posunovat také kvalitu našeho vztahu 
k Pánu.

Modlitba
Pane Ježíši Kriste,
který ses narodil v Betlémě,
přijď mezi nás!
Přijď do mé duše a proměň ji.
Přijď do našich rodin a obnov je.
Dej, ať se já i my všichni
staneme živoucími osobami,
v nichž je přítomná tvá láska,
která proměňuje svět.
Amen
(Benedikt XVI.)

Novoroční modlitba
Chválíme Tě, dobrotivý Pane, za nový rok, ve kterém smíme žít.
Chválíme Tě za všechno dobré a krásné, co máš pro nás připra-
vené.
Toužíme přijmout každou Tvou milost a vykonat všechno dobro, 
které s Tvojí pomocí vykonat můžeme.

„Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu při-
šli poklonit.“

Křesťané  ze  Středního  východu  píšou  v  dokumentu  určeném 
pro tento Týden modliteb: „(…) hvězda, která se objevila na jud-
ském  nebi,  představuje  dlouho  očekávané  znamení  naděje, 
které přivádí mudrce a skrze ně vlastně i všechny národy země 
do místa,  kde  se  zjevuje  pravý  Král  a  Spasitel.  Hvězda  je  dar, 
znamení  láskyplné přítomnosti Boha pro celé  lidstvo.  (…) Mu-
drcové nám ukazují jednotu, jakou si Bůh přeje pro všechny lidi. 
Cestují ze vzdálených zemí, představují odlišné kultury, a přesto 
jsou všichni vedeni touhou spatřit a poznat právě narozeného 
Krále. Společně se shromažďují v betlémské jeskyni, aby se mu 
poklonili a přinesli mu své dary. Křesťané jsou povoláni, aby byli 
ve světě znamením jednoty, kterou si On pro svět přeje. Ačkoli 
jsou příslušníky různých kultur, ras a jazykových skupin, sdílejí 
společné hledání Krista a touhu se mu klanět. Posláním křesťa-
nů tedy je být jako ona hvězda znamením a vést lidstvo žíznící 
po Bohu ke Kristu, být Božími nástroji  k uskutečnění  jednoty 
všech lidí.“2

Hvězda, která svítí mudrcům, je určena všem. Je zažehnuta pře-
devším v hloubi  svědomí,  které  se nechává osvěcovat  láskou. 
Všichni můžeme napnout zrak, abychom ji spatřili, vydat se po-
dle ní na cestu a dojít k cíli setkání s Bohem a s bratry ve svém 
každodenním životě, abychom s nimi sdíleli své bohatství.

„Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu při-
šli poklonit.“

Poklonit se Bohu je pro nás zásadní, abychom se před Ním vní-
mali takoví, jací jsme – malí, křehcí, ti, kdo neustále potřebují 
odpuštění a milosrdenství, a proto být upřímně připraveni se 
tak chovat i k druhým. Toto klanění, vyhrazené pouze Bohu, se 
plně vyjadřuje v uctívání.
Mohou nám v tom pomoci slova Chiary Lubichové: „(…) Co však 
znamená  ,uctívat‘ Boha?  Je  to postoj  zaměřený pouze na něj. 
Uctívat Boha znamená říci Bohu: ,Ty jsi všechno‘, tedy: ,Ty jsi to, 
co jsi‘ a já mám v životě to nesmírné štěstí, že to mohu uznat. (…) 
Také to znamená dodávat: ,Já nejsem nic.‘ A neříkat to jen slovy. 
Abychom uctívali Boha, je třeba se stát ničím a jemu umožnit 
vládnout v nás i ve světě. (…) Avšak ta nejjistější cesta, po níž 
dojdeme k zásadnímu prohlášení, že my nejsme ,nic‘ a Bůh je 
,všechno‘,  je  veskrze  pozitivní.  K  úplnému  potlačení  vlastních 
myšlenek nelze dojít jinak, než že budeme myslet na Boha a při-
jímat  jeho  myšlenky,  které  nám  zvěstuje  evangelium.  Úplně 
potlačit svou vůli nedokážeme jinak než tím, že budeme plnit 
jeho vůli,  jak nám  ji ukazuje přítomný okamžik. Pro potlačení 
našich zmatených citů stačí, abychom měli v srdci lásku k Bohu 
a milovali  své  bližní  tak,  že  budeme  sdílet  jejich  úzkosti,  sou-
žení, problémy i radosti. Jsme-li vždycky ,láskou‘, aniž bychom 
si to uvědomovali, stáváme se ničím. Žijeme-li  tak, že nejsme 
ničím, hlásáme svým životem Boží nadřazenost a pravdu, že On 
je všechno, a tak se otevíráme pro skutečné klanění se Bohu.“3

„Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu při-
šli poklonit.“

Můžeme vzít za své závěry křesťanů z Blízkého východu: „Poté, 
co se mudrcové setkali se Spasitelem a společně se mu poklo-
nili, vracejí se varováni ve snu do své vlasti jinou cestou. Stejně 
tak i nás by mělo společenství vycházející ze společné modlitby 
inspirovat k tomu, abychom se do svých životů, církví a do ce-

lého světa vraceli novými cestami.  (…) Dát se do služby evan-
geliu dnes znamená bránit  lidskou důstojnost především těch 
nejchudších, nejslabších a vyloučených. (…) Novou cestou pro 
církve  je  cesta  viditelné  jednoty,  po  níž  jdeme  den  za  dnem 
s oběťmi, odvahou a statečností, ,aby byl Bůh všechno ve všem‘ 
(1 Kor 15,28).“4

Letizia Magri
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Prosíme, požehnej nám. Požehnej svou láskou každý den, každé 
setkání, veď naše rozhodnutí, aby se uskutečňovaly jen Tvé zá-
měry v našem životě, v naší farnosti, arcidiecézi i v celém našem 
národě. Amen.

Když se ve škole modlíme, vyprošujeme si ochranu Panny Marie, 
pomoc svatého Josefa a Boží požehnání pro všechny žáky a je-
jich rodiny, zaměstnance, příznivce školy a podporovatele, pro 
všechny, kteří pomáhají při probíhající rekonstrukci budovy pro 
farnost, Rybičky a školu Salvátor. Ve třídách se modlí děti s vy-
učujícími  každé  ráno při  zahájení  vyučování,  všichni  společně 
každé pondělí na  začátku nového  týdne a  zaměstnanci  každý 
pátek ráno před výukou. Bude tomu tak i v novém roce.

Magda Krupová

Plány na nejbližší týdny
Od 17.  ledna by měl probíhat  lyžařský výcvik pro žáky VII.  tří-
dy, a  také pro osmáky, kteří  z důvodu nouzového stavu vloni, 
coby sedmáci, na sjezdovky nesměli. O  lyžování pro  I.  stupeň 
ještě  není  definitivně  rozhodnuto,  uvidí  se  podle  sněhových 
podmínek  a  zdravotního  stavu  žáků  a  pedagogických  pracov-
níků po  jarních prázdninách  (ty  vycházejí  letos hned po polo-
letních  od  7.  2.).  Karneval  z  důvodu  velké  koncentrace  osob 
v  jednom uzavřeném prostoru  letos opět odpadá, paní učitel-
ky na I. stupni ale pro děti připraví náhradní program. Knihov-
nické lekce v Městské knihovně by měly probíhat, jen se musí 
dodržet všechna platná hygienická nařízení. Prvňáčci se již těší 
do knihovny na pasování na Rytíře Řádu čtenářského s Alešem 
Dudkem.  Pokračuje  také  projekt  Sdílené  dílny  pro  II.  stupeň. 
Uskuteční se třídní a následně školní kolo v recitaci s možností 
postoupit do okrskového kola. Žáci VIII. a IX. třídy obdrželi po-
zvánky k zahájení předtanečních kurzů Tanečního studia Linie 
(pod vedením A. Dvorské), tak snad se letos od února do začát-
ku dubna uskuteční…
Hlavně ale – v lednu završíme první pololetí, děti obdrží výpisy 
z vysvědčení. Bude to velký den hlavně pro prvňáčky, dostanou 
svoje  úplně  první  vysvědčení.  Tak  jim přeji,  aby  na  něm byly 
jenom samé  jedničky! A  všem ostatním  žákům – aby  získané 
známky odpovídaly  tomu,  s  jakým nasazením a úsilím k před-
mětům přistupovali. (Výpisy žáci obdrží v pondělí 31. 1. během 
třídnické  hodiny,  výuka  bude  potom  pokračovat  standardně 
dle rozvrhů.)

Magda Krupová

Vzpomínáme na dobu předvánoční… na Živý betlém
Naše škola bývá tradičně oslovována MěÚ, aby doplnila před-
vánoční program na náměstí ve Valašském Meziříčí představe-
ním o narození Ježíška. Také v tomto školním roce to tak bylo. 
Vzhledem k tomu, že náměstí města je v kompletní rekonstruk-
ci, realizace veškerého kulturního programu i vánoční trhy byly 
naplánovány  na  nádvoří  zámku  Žerotínů.  Nakonec  ale  sešlo 
i z toho, protože nařízením vlády ČR byly vánoční trhy zrušeny. 
Naši třeťáci nacvičovali poctivě téměř celý podzim hru o naro-
zení Ježíška, a byli  trochu smutní, že  jej neukáží na veřejnosti. 
Premiéru vystoupení si tedy odbyli v Rybičkách, kde předvedli 
své pásmo mladším kamarádům, kteří jim na oplátku předvedli 
svou besídku. Paní učitelky  se pak  společně dohodly,  že když 
nemůže být besídka venku pro veřejnost, že se může odehrát 
v kostele a vysílat on-line! To byl skvělý nápad! A tak se v neděli 
19. prosince odpoledne sešly děti z Rybiček a naši třeťáci a pod 
vedením svých učitelek předvedli svá pásma v kostele. Všechno 
bylo vysíláno on-line, a  tak vystoupení mohlo vidět mnohem 

více diváků, než by se při dodržení protiepidemických opatření 
vešlo do kostela. Obě pásma písniček a mluveného slova byla 
moc pěkná. Děti to zvládly profesionálně – byly ukázněné, mlu-
vily  zřetelně,  ovládaly  práci  s mikrofonem.  Velké  poděkování 
patří paní učitelce třídní Petře Mikešové, která zapůjčila kostý-
my, připravila kulisy a celé představení s třeťáky nacvičila.

Předvánoční besídky ve třídách
Adventní  čas  vyvrcholil  ve  škole  předvánočními  besídkami 
ve třídách. Na II. stupni se žáci poslední školní den roku 2021 
ještě  dopoledne  (trochu)  učili, mladší  školáci  si  připravili  pro-
gram na celé dopoledne. A protože máme ve škole mnoho ši-
kovných dětí, nebyla nouze o hudební,  recitační  i kouzelnická 
čísla, školou zněly koledy. Nechyběly ani dárečky pod stromeč-
kem, které si děti připravují navzájem podle toho, jak se rozlo-
sují. Chvíle rozbalovaní a očekávání toho, co „tam bude“  jsou 
vždy napínavé a o překvapení nebývá nouze. Nakonec si všichni 
ve třídách popřáli krásné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového 
roku.

Magda Krupová

Předvánoční besídky v družině a klubu
V úterý 21. prosince proběhla i ve školní družině tradiční vánoč-
ní  besídka,  na  kterou  se  všichni  velmi  těšili.  Besídku  jsme  za-
hájili společným zpěvem koled u vánočního stromečku. Během 
odpoledne se potom střídaly hry s vánoční tématikou, které si 
děti skvěle užily. Na závěr našeho slavnostního odpoledne jsme 
zjistili, že se pod stromečkem skrývaly dárky, které si děti s ra-
dostí i zvědavostí rozbalily. Ze všech dárků měly děti radost.

Lenka Karolová, vychovatelka ŠD

Také ve školním klubu proběhla v úterý 21. 12. besídka. Na děti 
čekaly  nejen  dárky  pod  vánočním  stromečkem  v  podobě  no-
vých klubových her a knih (některé z her děti musely samozřej-
mě ihned vyzkoušet), ale také akční soutěže, drobné občerstve-
ní či krátký film s tématikou Vánoc.

Anna Hříbková, vychovatelka ŠK
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Školní družina

Dárky pro žáky
Nejen že se děti ve třídách obdarovávaly navzájem a že dostaly 
hračky a hry ve školní družině a klubu, ale také dostaly „něco 
pod stromeček“ k výuce. Např. do TV jsme zakoupili švédskou 
bednu,  trampolínu,  potřeby  k  volejbalu  a  další  pomůcky,  tak-
že  se děti mohou  těšit  na  rozšíření  aktivit  v  tělesné  výchově. 
Do každé třídy I. stupně jsme zakoupili interaktivní knihy s růz-
ným zaměřením (ČJ, přírodověda…), které si mohou třídy mezi 
sebou půjčovat. Byly obnoveny čítanky na celém I. stupni, jistě 
to povede ke zlepšování čtenářské gramotnosti. Také školní žá-
kovská knihovna se rozrostla o několik titulů, takže školáci větší 
i ti malí si mohou mj. půjčit např. tyto knihy: Rozum a cit, Tereza 
– Příběh s prvky etikety, Pohádky z čarodějné zahrádky, Sofinka 
a  záhadné  zvířátko, Prašina 3 – Bílá  komnata  i Deník malého 
Poseroutky (poslední nejnovější díl).

Divadelní představení v Divadle loutek, film v kině
K předvánoční době patří pohádky a pohádkové filmy. V pátek 
17.  prosince  odjely  na  plánované  představení  „O  blýskavém 
prasátku“ do Divadla loutek do Ostravy žáci I. – III. třídy se svý-

mi  třídními  učitelkami.  Knižní  předloha  představení  byla  oce-
něna Zlatou stuhou za  literární  i  výtvarnou složku.  (Chrochtík 
a Kvikalka se měli moc rádi, měli hezké bydlení a hodné sousedy 
a dlouho byli úplně šťastní. Ale jednou Kvikalka zničehonic ze-
smutněla. Slyšela totiž od vlaštovek o blýskavém prasátku, které 
způsobuje radost, a bylo jí líto, že ho nikdy neviděla. Chrochtík 
by Kvikalce snesl modré z nebe, a tak se rozhodl, že půjdou blýs-
kavé prasátko hledat. Díky jeho odvaze překonají oba velké ne-
bezpečí a nakonec objeví překvapivý cíl své cesty.)
A jako vánoční dárek jsme všem žákům objednali filmové před-
stavení  v  kině  „Myši  patří  do  nebe“  –  nový  koprodukční  (ČR, 
Francie,  Polsko,  SR)  rodinný  animovaný  film  podle  knihy  Ivy 
Procházkové. Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že 
je nejodvážnější myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. 
Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se 
kolem jen mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně statečná 
jako její tatínek. Chce všem dokázat, že odvaha je dědičná. Sna-
ží se zopakovat jeho legendární kousek – vytrhnout pár chlupů 
z liščího kožichu. Za cíl si vybere spícího mladého lišáka Bělo-
břicha. Vše se nakonec semele trochu jinak, než si malá myška 
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představovala…
(Anotace převzaty z webových stránek.)

Magda Krupová

Školní soutěž - vyhodnocení
V minulém čísle ŽF jsme psali o tom, že na začátku adventu vy-
hlásil žákovský parlament soutěž „O nejkrásnější vánoční deko-
raci“. (V den uzávěrky prosincového čísla ŽF soutěž ještě nebyla 
ukončena.)  Výrobky,  které  děti  postupně  přinášely,  byly  nád-
herné, a tak měla odborná porota těžký úkol vybrat nakonec 
ten nejlepší z nejlepších. Výsledky hodnocení byly proto velmi 
těsné.  Dekoracemi  byla  po  celou  dobu  adventní  vyzdobena 
chodba  školy,  což přispělo  ke  zpříjemnění  předvánoční  atmo-
sféry.

Soutěžní kategorie: 
1. - 3. ročník
1. místo: Terezka Pancisynová, II. tř.
2. místo: Mikulášek Kolaja, I. tř.
3. místo: Verunka Pospíšilová, III. tř.
4. - 6. ročník
1. místo: Dominik Lev, V. tř.
2. místo: Magda Petrovická, IV. tř.
3. místo: Verunka Opletalová, IV. tř.
7. - 9. ročník
1. místo: Radim Pospíšil, VII. tř. 
2. místo: Marie Anna Svobodová, VIII. tř.

Všem výhercům blahopřejeme.

ŽP a Marie Čtvrtníčková, koordinátor ŽP

Základní kurz pro instruktory lyžování
Den po Novém roku, tedy 2. ledna, nastoupily dvě učitelky ZŠ 
Salvátor do SKI areálu Bílá, aby zahájily kurz pro instruktory ly-
žování.  (Kurz pořádala vzdělávací agentura KPS Vsetín.) Výstu-
pem je zisk Osvědčení „Základní kurz školního lyžování“. V rám-
ci programu zvládly jak teoretickou část (lyžařská výzbroj a vý-
stroj,  údržba  výzbroje, metodika  výuky,  organizační  a  právní 
předpisy, bezpečnost a první pomoc),  tak část praktickou  (vý-
uka  lyžování,  lyžařské styly). Klaudie Pružincová a Kateřina  Ja-
nýšková  splnily  požadavky  kurzu  a  osvědčení  získaly.  Bylo  to 
náročné zejména kvůli nepříznivému počasí (na začátku ledna 
se oteplilo, pršelo a v měkkém a rozbředlém sněhu bylo lyžová-
ní velmi obtížné. Gratulujeme oběma kolegyním = lyžařkám = 
a radujeme se, že nám „ty medaile přivezly“  . Všechny lyžař-
ské dovednosti využijí při pořádání školních lyžařských kurzů.

Také v novém roce pokračuje činnost kroužků
Z široké nabídky kroužků, které naše škola nabízí žákům, dnes 
představuji kroužek šachový, o který je stále větší zájem, a krou-
žek kytarový. Mladí šachisté (pod vedením pana učitele Krupy) 
hrají mezi sebou navzájem, učí se rozličné strategie nebo hrají 
přes počítač,  kde  si mohou proti  sobě nastavit  počítačového 
soupeře podle úrovně a obtížnosti. Mnozí  žáci  z  kroužku hra-
jí  šachové  partie  i  ve  třídách  o  přestávkách  nebo  odpoledne 
v družině.  Je vidět,  že  je  šachy baví. V kytarovém kroužku  se 
děti učí základní akordy a rytmy k doprovodu písní. V předvá-
noční době nacvičovaly s panem ředitelem koledy.

Magda Krupová
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Dílny deváťáků
Ve  čtvrtek  6.  ledna  odpoledne  si  chlapci  z  deváté  třídy  opět 
mohli  vyzkoušet  svou  zručnost  v  dílnách  SPŠS  na  Vrbenské 
ulici v rámci pracovních činností. Tentokrát před nimi stála vý-
zva: vyzkoušet si spojování dřevěné konstrukce pomocí dlabu 
a čepu. Spoje na čep a dlab patří mezi truhlářskými spoji k těm 
jednodušším. Zároveň jde o vůbec nejpevnější spojení, při němž 
se oba dřevěné díly spojí vzájemným zasunutím čepu do dlabu. 
Dlab je otvor vydlabaný do dřevěného dílu, podle jeho rozměru 
se na druhém dřevěném dílu vyrobí čep tak, aby do dlabu těsně 
zapadal. I když se na první pohled zdá, že je to velmi jednoduché, 
přesto tato truhlářská práce vyžaduje rozvahu, přesnost a zruč-
nost, s nimiž je potřeba nejen přesně na dřevěné díly narýsovat 
jak dlab, tak čep, ale vše také čistě a přesně vyřezat a vydlabat, 
aby oba díly do sebe pevně zapadaly. A o to se naši deváťáci 
pod vedením zkušeného mistra celkem úspěšně snažili.

Hynek Mikušek

Mše svatá – Slavnost Zjevení Páně
Ve čtvrtek 6. ledna jsme společně prožili mši svatou při slavnos-
ti Zjevení Páně. Mše byla sloužena jen pro žáky a zaměstnance 
naší školy, a tak jsme se do kostela pohodlně vešli a mohli mít 
mezi třídami i dostatečné rozestupy. Po zazvonění zvonku, kdy 
se obvykle otvírají dveře sakristie a před oltář nastupují minist-
ranti a kněz, bylo ticho. Už jsme si říkali, co se stalo, když v tom 
jsme zaslechli zpěv písně: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, 
zdraví vinšujem vám…“, který přicházel z druhé strany kostela. 
A opravdu přicházeli tři králové! Kašpar, Melichar i Baltazar! O. 
Pavel,  kterého  jsme  spolu  s  o.  Slavem ve dvou  králích pozna-
li, nám po písničce představil třetího krále, kterým byl ředitel 
Charity pan Gavenda. Ten nám několika  slovy vysvětlil,  čemu 
peníze vybrané v tříkrálové sbírce mohou sloužit. O. Pavel dal 
potom dětem hádanku: Kde všude se můžeme setkat s Pánem 
Ježíšem? Děti správně odpovídaly, jen si nemohly vzpomenout, 
že Pána Ježíše můžeme vidět také v chudých, nemocných a po-
třebných. Proto je tříkrálová sbírka tak důležitá: „Cokoli jste uči-
nili  jednomu z  těchto mých nepatrných bratří, mně  jste učini-
li“. (Matouš 25; 31-46). Potom teprve začala mše svatá. Zpívali 
jsme koledy z Kancionálu, na kytaru nás doprovázel pan ředitel 
Mikušek. V kázání nám o. Pavel vysvětlil význam darů, které tři 
králové narozenému Králi – Ježíši – přinesli. Slavnost byla umoc-
něna stále vánočně vyzdobeným kostelem, a  tak nakonec ne-
mohlo chybět ani fotografování nižších ročníků u Jesliček.

Magda Krupová
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Ladislav Tulia *31. 5. 1961 †6. 11. 2021, Hřbitovní 326/5
Josef Maléř *29. 6. 1946 †7. 12. 2021, Podlesí 415
Marie Žlebková *29. 11. 1930 †10. 12. 2021, Jasenice 90
Štefan Tivadar *10. 10. 1951 †16. 12. 2021, Krhová, Kulíšek 96
Milada Dančáková *15. 11. 1925 †25. 12. 2021, Fügnerova 18

Finančí příspěvky do nedělních sbírek je možné také zaslat 
na účet farnosti 1763697349/0800.

Lešná

Miroslav Banašák *7. 7. 1956 †1. 12. 2021, Perná 22

Tříkrálová sbírka v roce 2022 ve Valaš-
ském Meziříčí
Charita Valašské Meziříčí uspořádala v sobo-
tu 8.  ledna  již 22.  ročník  tradiční  Tříkrálové 
sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vy-
koledovat finanční prostředky na pomoc po-
třebným, kteří se ocitli v nečekané složité si-
tuaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným 
občanům.

Do poslední chvíle jsme nevěděli,  jestli se Tříkrálová sbírka le-
tos uskuteční v klasické podobě. Nakonec vše dopadlo dobře. 
Za dodržení nařízených hygienických opatření mohli  tříkráloví 
koledníci přinést požehnání do vašich domovů.
K termínu uzávěrky Života farností byly vaše dary z koledování 
sečteny ve 23 obcích z celkového počtu 27, ve kterých naše Cha-
rita působí. Částka už dosáhla hodnoty 2 419 784 korun. Z toho 
ve  farnosti  Valašském  Meziříčí  se  vykoledovalo  690  515 Kč 
(Valašské Meziříčí – 604 789 Kč, Krhová – 44 674 Kč, Jarcová – 
9 910 Kč a Poličná – 31 142 Kč). Konečné výsledky Tříkrálové 
sbírky na území naší působnosti budou známy po termínu uzá-
věrky. Najít je můžete na webových stránkách Charity Valašské 
Meziříčí a jejím facebooku, na webu Tříkrálové sbírky.
Část vašich darů putuje na domácí a  zahraniční projekty Arci-
diecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky. Ty budou použity 
na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané 
tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení automobi-
lů pro terénní služby, zakoupení vysoušečů pro humanitární po-
moc a vybudování dětského hřiště u Azylového domu pro mat-
ky  s dětmi. Část  výtěžku bude použita na pokrytí provozních 
nákladů  Centra  sociálně  materiální  pomoci,  jehož  úkolem  je 
bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální 
(potraviny, oblečení) a ve zvlášť naléhavých případech i finanč-
ní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část výtěž-
ku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu  IROP, 
díky kterému dojde k dovybavení pracoviště zaměstnanců.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, 
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, 
městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.

Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří 
ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Charita Valašské Meziříčí Apoštolát modlitby

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým 
Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou 
oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, prá-
ce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať 
je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou 
církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť ze-
jména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

LEDEN
Úmysl papeže: Za skutečné lidské bratrství

Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní 
a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, 

v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, 
pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl: Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají 
nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.

Naléhavý úmysl papeže na měsíc leden 2022:
Modleme se za obnovu sociálního smíru v Kazachstánu
založeném na dialogu, spravedlnosti a společném dobru.

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!
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Vystoupení žáků 3. třídy ZŠ Salvátor pro DS Rybičky

Poslední roráty v Lešné v úterý 21. prosince 2021

foto: o. Pavel
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