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ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ 

 

Milí farníci, každého z Vás srdečně zdravím a posílám několik 
řádků k zamyšlení nad blížící se dobou adventní. Slovo Advent pochází 
z latinského Advenio (očekávání, příchod), tedy čas naděje. Ano, čekáme 

na příchod vánoc, narození Ježíška 
v Betlémě. Jistě každý člověk na něco, nebo 
na někoho čeká. Čekání  může mít mnoho 
významů; člověk čeká radostně, pokojně, 
s touhou, láskou, anebo je celý nesvůj, 
nervózní, smutný a ... K tomu, aby čekal 
člověk s radostnou nadějí, nutně potřebuje 
dobrou myšlenku. Mám-li mluvit za sebe, 

tak  doba adventní je vždy pro mě radost a snažím se do ní vstupovat 
pokaždé s následující myšlenkou: Buď zdráva Maria, milostiplná, Pán 
s tebou! Požehnaná Tys mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. To 
jsou známá Slova z modlitby Anděl Páně. Tato modlitba je adresována 
dívce z Nazareta, jménem Maria. Maria jako Panna a Matka Boží, plná 
milosti a její zázračný plod – Ježíš. Ona, žena vyvolená Bohem. 
Podstatou adventu je dobře se připravit na vánoce, tj. na příchod Boha 
do srdce člověka. Během adventních mší sv. se několikrát opakuje slovo: 
Bděte. Bdít, znamená být připraven, očekávat radost z narození 
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betlémského děťátka. Každý člověk touží po tom, aby byl od druhých 
ctěn, milován, touží po lásce. Po Lásce, kterou je Bůh. Jen Bůh může dát 
lidskému srdci to, co potřebuje a po čem touží. Sv. Ambrož (biskup ze 
4. stol.) v jedné své knize napsal: Chceš-li mít Boha i Ty, hledej Ho. Kéž 
Vám toto malé slůvko povzbuzení je radostí a vede ke Světlu, které se 
narodí o letošních vánocích. Přeji Vám požehnanou a radostnou dobu 
adventní.  
                     P. Antonín Fiala, kaplan 
 

ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
 

Milí farníci! 
8. – 9. 11. 2013 se setkala pastorační farní rada na Sv. Hostýně. 

Protože pozvolna uzavíráme liturgický rok, chtěli jsme se také zastavit, 
poděkovat Bohu za to, co jsme 
jako farnost prožili a taky 
zhodnotit, jak se co dařilo a co 
naopak můžeme udělat lépe.  
Setkání zahájil otec František 
zamyšlením nad encyklikou 
"Lumen fidei" (Světlo víry) 
papeže Františka. Celý páteční 
večer jsme pak věnovali 
ohlédnutí za minulým rokem. Možná i pro vás by byla zajímavá otázka, 
co nám přinesl Rok víry a Eucharistie. Jak jsme se vzdělávali ve víře, co 
pro nás znamenala oslava výročí příchodu Cyrila a Metoděje, jak jsme 
prožili adorační den farnosti nebo slavnost Těla a Krve Páně? Co jiného 
se mě v tomto roce duchovně dotklo, co mě posunulo? 

Sobotu jsme zahájili krásnou mší svatou v bazilice a po snídani se 
pustili do práce. Příští rok je ČBK vyhlášen Rokem rodiny. K tomuto 
tématu napsal arcibiskup Jan Pastýřský list, který byl pro nás inspirací 
(na první neděli adventní bude list přečten také při mši sv.). Otec 
František pak vyzdvihl alarmující statistiky, které nás nutí věnovat 
v následujícím roce zvláštní pozornost nesezdaným párům, 
rozvedeným manželům a neúplným rodinám. Postupně jsme pak 
probrali, alespoň v nástinu, pastorační plán na celý rok. Tak jako letos 
ho budete mít k dispozici na nástěnce, ale také stále na webu naší 
farnosti. 



V průběhu pracovního setkání byl také čas na projednání 
organizačních připomínek fungování např. pastoračního centra, 
strukturování farních ohlášek s dohodnutím pevného termínu (čtvrtku) 
jako uzavírky pro příjem a tisk ohlášek. Také příspěvky do Farních listů 
s uzavírkou vždy k 20. dni v měsíci pro tisk. Otevřena byla i otázka 
možného založení skupinky pro předškolní děti nebo „církevní 
školky“. Čeká nás ještě práce na sladění aktivit naší farnosti a Centra 
pro rodinu. 

Celý zápis ze zasedání pastorační rady bude zveřejněn opět na 
webu naší farnosti, budeme rádi za vaše připomínky a návrhy. Nejlépe, 
když oslovíte osobně někoho z nás. 

Přejeme vám požehnaný vstup do nového roku! 
 

Za pastorační radu Pavla Adamcová 
 

SETKÁNÍ RODIČŮ KNĚŽÍ – RODÁKŮ Z VSETÍNSKÉHO 
DĚKANÁTU 

Vsetínský kostel Nanebevzetí Panny Marie zdobí nádherné vitráže 
světců: sv. Jan Bosko, sv. Alois, sv. Václav... Kdo „za to může“, že se 
stali svatými? Bezpochyby Boží milost, jejich velké úsilí a také ti, kdo je 
vychovali a přivedli k Bohu; zvláště maminky, bl. Markéta, Marta a 
babička sv. Ludmila. Rodiče, často maminky či babičky mají velký podíl 
na kněžských povoláních našich kněží.  

Kdysi Spasitel postavil doprostřed dítě a řekl, když někdo takové 
přijme, přijímá samotného Boha. A když si takového člověka Bůh 
povolá - vyvolí, pak tento 
povolaný dostává stokrát 
víc, za podíl pak Boží 
království. Domnívám se, 
že těchto obdarování se 
dostane nejen onomu 
knězi, ale i těm, kdo jej 
vychovali.  

Proto se jako projev 
vděčnosti ve vsetínském Pastoračním centru uskutečnilo 17. října  2013 
krásné neformální setkání rodičů našich kněží. Ze Vsetína to byli 
Zatloukalovi, Šrajerovi, paní Pechalová, Chovancová a pan Pelc, 
z Hovězí manželé Kocurkovi, Putalovi, z  Nového Hrozenkova paní 
Dujková a pan Orság, z  Lidečka paní Martinková, Šviráková 



a Zádrapová, z  Valašské Polanky paní Kozubíková. Z rodiny 
Ptáčkových za P. Františka, jehož rodiče již nežijí, přijal pozvání jeho 
bratr. Na setkání nebyli zastoupeni jen ti kněží, jejichž rodiče jsou již na 
věčnosti. Z farnosti Hovězí rodiče P. Maňáka a P. Trtíka a z farnosti 
novohrozenkovské rodiče P. Baroše. Trochu jsme pozapomněli na 
rodáka z farnosti Francova Lhota P. Stanislava Matyáše, což se 
pokusíme v budoucnu napravit.  

Po krátkém představení přítomných a sdělení, kde a jak  působí 
jejich synové, následovala modlitba za všechny kněze - rodáky 
z děkanátu a za jejich zemřelé rodiče. Děkan, P. František Král, 
poděkoval rodičům za to, že svých synů vychovali kněze a byla jim 
předána jako dar publikace „Země požehnaná“ od moravského 
metropolity Mons. Jana Graubnera s jeho vlastnoručním podpisem. 
Radostné a vřelé setkání rodičů našich spolubratrů bylo zakončeno 
slavnostní večeří od šéfkuchaře Augustina Vlka. Jak řekl tatínek 
P. Jiřího Orsága z Lukova: „Takové setkání jsem ještě v tomto století 
nezažil.“ 

„Kněžství je největším darem pro lidstvo,“ jsou slova bl. Terezie 
z Kalkaty. Važme si našich kněží i těch jejich drahých, kteří zůstávají 
mnohdy ve skromnosti v pozadí, kdo je však k Boží službě svým 
přičiněním vychovali.  

P. František Král 
 

POZVÁNKY 
Centrum pro rodinu Spolu, www.cprs.cz , tel.: 731O23637, 

e-mail:v stredisko catarina@seznam.cz 
srdečně zve: 
„Rodina biblická a současná“, adventní duchovní obnova manželů a 
rodin s  P. Bedřichem Horákem ThLic.  
- v sobotu 14. 12. 2013, od 8.00 - 15.00 v Pastoračním domě - Vsetín 
  8.00    - zahájení mší svatou s roráty, dopolední zamyšlení 

12.00  - oběd  (dovážka, výběr z jídelního lístku na objednání  
             nebo vlastních zásob) 

13.00  - odpolední zamyšlení, zakončení 
- Součástí svátost smíření, adorace, pauzy s občerstvením.  
- Nutné přihlášení do čtvrtku 12. 12. z důvodu zajištění prostor 
(v sakristii, kanceláři, telefonem, e-mailem). 
- Finanční příspěvek na náklady dobrovolný.  
 



„MOTORÁČEK“, kurz psychomotorického vývoje, II.blok   
• Hry pro rozvoj sociální interakce 
• Hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky 
• Rozvoj řeči a komunikace 
• Rozvoj spolupráce mezi matkou a dítětem 
• Debaty o výchovných tématech z hlediska pedag. a psychologie  
• Souhra výtvarného, rytmického a slovního projevu 
• Grafomotorika pro předškolní děti – příprava předškolních dětí 
• Cvičení na míčích 
• Masáže kojenců a dětí  
• Relaxační techniky pro děti 

- vede dětská psycholožka PhDr. Denisa Krčmová 
- je určen pro děti od narození do předškolního věku 
- Obsahuje 4 na sebe navazující bloky po 10. lekcích ve skupinkách 
- koná se jedenkrát týdně ve čtvrtek 
- cena: 750 Kč/10 lekcí 
- II. blok od 9. ledna 2014  
- platba před zahájením kurzu v kanceláři CPRS nebo na  účet 
Vypráví dětem – pro rodiče s dětmi - každé pondělí od 9:30 – 11:00 
Adventní výlet do Starého zákona. Předávání víry nejmenším. 
V pastoračním domě.   
Bibliodramata rodičů s dětmi. Tvoření - tentokrát vánočních ozdob. 
Příprava snoubenců začne 24. ledna 2014, dále každý 2. a 4. pátek 
v měsíci od 18 hodin 
 

• KONCERTY V ADVENTĚ A O VÁNOCÍCH 
 

PAPPRSKY - hudební skupina 
mladých 
- v sobotu 7. prosince v 17:00 v kostele                      
ve Valašské Polance 
- v neděli 8. prosince od 15:00                                  
v děkanském kostele na  Vsetíně 
 
CARMINA BONA A ČAMLÍCI 
- dětské pěvecké sbory ZŠ Malenovice 
- neděle 15. prosince v 15:00 
v děkanském kostele na  Vsetíně 
 



O svátku sv. Jana 27. prosince v 19.30 v kostele bude koncert pěveckého 
sboru SONET, který přednese Vánoční mši Jakuba Jana Ryby. 
 

• V neděli začneme nový církevní rok, který v pastoračním plánu 
arcidiecéze bude Rokem rodiny. Advent je třeba prožívat s vnitřní 
usebraností a touhou po Kristu. Oblíbeným symbolem 
v předvánočním čase je adventní 
věnec, který nemá chybět v žádné 
rodině. Při nedělních 
bohoslužbách věnce požehnáme. 
Přineste si je před oltář. 

• RORÁTY budou také pravidelně 
každý všední den od 6:30, kde 
děti půjdou v průvodu 
s lampičkami. V 7:00 pro ně bude 
přichystaná snídaně v PC.  

• Jako každý rok, tak i letos budu mít „cestu kolem 
Vsetína“. Těším se na naše společné setkání v pátek po 
mši svaté pro děti 6. prosince 2013.    
         Váš Mikuláš............ 

• Charita Vsetín - Denní stacionář pro seniory - Vás zve na 
prezentaci výrobků uživatelů sociálních služeb Denního stacionáře 
pro seniory, který se bude konat v neděli 8. prosince 2013 od 7:45 do 
10:00 v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie - Vsetín. 
Finanční prostředky, které věnujete pořízením nabízených výrobků, 
budou použity na nákup materiálu pro aktivizační činnosti s uživateli 
sociálních služeb v Denním stacionáři pro seniory Charity. 

• Svátost nemocných budeme udělovat společně příští 2. neděli 
adventní  při všech bohoslužbách. Přistoupit může: každý kdo dovršil 
věku 60 let a starší, a nebo všichni mladší, kteří jsou vlivem nemoci 
v trvalém ohrožení života. K přijetí svátosti je nutný stav milosti přijetí 
svátosti smíření. Zpovídá se každý den půl hodiny přede mší svatou a 
na 1. pátek 9:00 - 11:00 a 16:00 - 17:45. 

• Na pondělí 9. prosince je přeložena slavnost Panny Marie počaté bez 
poskvrny prvotního hříchu (zasvěcený svátek). Mše svaté budou 
v 7:00, 10:00 (kaple sv. Růženy) a večer v 18:00. Po večerní mši svaté 
vyjdeme v průvodu k Mariánskému sloupu na Horním městě, kde 
bude zasvěcení farnosti a města Panně Marii Neposkvrněné. 

  Vezměte si červené kalíšky!!!! 

Přijď i ty, 
těšíme se na 

tebe. 



• Pokud máte doma ještě nemocné, kteří by uvítali návštěvu kněze, 
s ním se pomodlili a přijali svátosti, nahlaste je v sakristii nebo na faře 
a z kraje týdne od  16. prosince je navštívíme (mimo ty, které 
pravidelně navštěvujeme). Platí i pro Polanku a Pozděchov. 

• Velký úklid kostela bude v pondělí 16. prosince od 16:00. 
• Společná vánoční zpověď bude o 4. adventní  neděli 22. prosince od 

14:00 - 16:00. Bude zpovídat deset kněží. Prosíme využijte této 
příležitosti. Zpovídá se tak jako před každou mší svatou. 
Nenechávejte zpověď na poslední chvíli. Od Štědrého dne se už 
zpovídat nebude. 

• V úterý na Štědrý den bude zde v 15:00 vánoční mše pro rodiny 
s dětmi, ve 20:00 vánoční mše svatá především pro seniory v kapli 
sv. Růženy. Ve 21:00 vánoční hodinky - zpěvy, srdečně zveme ty, kteří 
si chtějí zazpívat koledy. Ve 22:00 bude „půlnoční“. O Štědrém dnu i 
na Boží hod bude sbírka na náš kostel. Všem dárcům upřímné Pán 
Bůh zaplať. 

• Na Boží Hod budou bohoslužby v 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00. Odpoledne 
ve 14:30 pobožnost u jesliček. 

• Ve čtvrtek na svátek sv. Štěpána budou bohoslužby v 7:00 a 8:30. 
• V pátek po večerní mši svaté posvětíme víno, nápoj sv. Jana. V sobotu 

na svátek Mláďátek betlémských, mučedníků, se koná tradiční pouť 
za nenarozené děti na sv. Hostýně. 

 

CHARITA VSETÍN OZNAMUJE KONÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ 
SBÍRKY 2014 

 

Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů (6. ledna) 
budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé České 
republice skupinky tří králů s koledou a přáním všeho dobrého a 
nabídnou tak spoluobčanům možnost podílet se na pomoci druhým.  

Nejzazší doba koledování Tříkrálové sbírky byla Radou CHČR 
paušálně schválena v rozmezí od 1. do 14. ledna každého roku.  
V r. 2014 je mottem sbírky pomoc rodinám a 
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora 
charitního díla. 

Sbírka bude provázena celostátní 
propagační kampaní v rozhlase i televizi. 
Sbírka ve Vsetíně a přilehlých obcích bude 
probíhat ve dnech  3. – 5. ledna 2014.  



O organizaci a průběh sbírky se postarají pracovníci a dobrovolníci 
Charity Vsetín spolu s Farními úřady římskokatolické církve 
ve vsetínském děkanátě. Dalšími spolupracovníky jsou děti a mládež, 
Městský úřad Vsetín, obecní úřady, středisko Skaut – Junák, základní a 
střední školy, Městská knihovna a křesťanské církve. Koledníky 
v ustrojení za tři krále budou provázet pověřené osoby vybavené 
průkazem a zapečetěnou pokladničkou. Charita Vsetín zajistí dle 
možností koledníky v jednotlivých obcích.  

Za Charitu Vsetín děkují pořadatelé sbírky a těší se na spolupráci 
při konání Tříkrálové sbírky 2014. Věra Dulavová ředitelka Charity 
Vsetín, Lenka Vašků koordinátor sbírky. 
 

VSETÍNSKÁ CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA? 
 

S radostí jsem uvítal, když se na 
mě obrátila skupina rodičů malých 
dětí s podnětem a přáním, aby se 
v našem městě a farnosti zřídila 
církevní mateřská škola. Vznik takové 
myšlenky vítám a tyto snahy ze srdce 
podporuji. Mohu se opřít i o své 
osobní zkušenosti z minulých 
působišť, kde otevření katolických škol (v Uherském Brodě a Odrách) 
přineslo požehnané plody.    

Jestliže narůstá v těchto letech počet předškolních dětí, můžeme 
konstatovat, (jak vyjádřil i vicehejtman Jihomoravského kraje, bývalý 
hejtman a představitel KDU-ČSL Stanislav  Juránek), že tato doba přeje 
a vybízí k otvírání církevních škol a školek. Budou-li dobré, udrží se a 
svou kvalitou přesvědčí rodiče o svém oprávněném místě ve školském 
systému i později, kdy dětí bude postupně ubývat. Jsem přesvědčen, že 
i v našem městě by předškolní a později snad i školní výchova, 
založená na upevňování křesťanských hodnot a postojů jako základu 
lidskosti a vzdělanosti přinesla mnoho dobrého. A to nejen do 
společenství  katolických rodin, ale i k šíření  pokladů a hodnot naší 
víry mezi další lidi dobré vůle, kteří by jejích služeb pro své děti 
využili. 

K uvedenému rád připojuji také další povzbudivé informace: tyto 
záměry podporuje i otec arcibiskup Jan a souhlas vyslovila na svém 



posledním výjezdním zasedání na sv. Hostýně i pastorační rada 
farnosti. 

Na začátku příštího roku se proto obrátíme na Vás, milí rodiče, 
jejichž malé děti by během jednoho až dvou roků mohly do nového 
zařízení nastoupit. V anketě se Vás budeme dotazovat, zda byste 
církevní mateřskou školku - v níž by Váš chlapec či dcerka byli vedeni 
k Bohu a lásce k bližním, kde by se postupně seznamovali s pravdami 
víry, modlitbami, ale  zároveň byli i mnohostranně osobnostně rozvíjeni 
-  ocenili a své dítě do ní přihlásili.  

Bude-li z Vaší strany projeven zájem, jsme připraveni vynaložit 
síly k uskutečnění tohoto bohulibého díla. 

Váš P. František Král 
 

 
MŮJ PLAMÍNEK 

 

Asi si každý všiml nádherně zdobené svíce 
vpředu před oltářem. To jsem já a další děti 
nazdobil pro Ježíška, se kterým se mám setkat 
příští rok poprvé ve svatém přijímání. Svíčka 
bude svítit vždycky, když tu budu já nebo někdo 
z mých kamarádů - prvokomunikantů.  

Nedávno  jsme ji  zdobili - lepili na ni 
„znaky našich rodin“ - čtyřlístek, tulipán, 
domeček, kříž, list, rybička, auto, kotva, 
stromeček.... Pak se nás paní katechetka Liduška 
Gregůrková ptala: Kdo s tebou přišel? Co máš 
nejraději? A co symbolizuje ten znak? Zde jsou 

některé odpovědi:  
Jsou tady se mnou rodiče, jmenují se: Vlasťa a Eva. Táta má rád sport a máma má 
ráda nakupování. Náš symbol je anděl. 
Je se mnou zde maminka Jitka. Má ráda víno a ráda pracuje. Vybral jsem si 
tulipán, protože ho máme ve znaku obce a jako první nám roste na zahrádce. 
Maminka Markéta je zde se mnou a má ráda kuře a když posloucháme a máme 
uklizeno. Beránek symbolizuje Pána Ježíška. 
Je tady maminka Alena a táta Martin. Náš symbol je čtyřlístek, protože to 
znamená, že jsme čtyři. Mají rádi pohodičku a nás všechny. 
Je se mnou zde tatínek Marcel, tatínek má rád mě, jsem ve znaku lva a proto máme 
lva. 
Je tady maminka Monika, má ráda mě a symbolem je srdce, protože se máme rádi. 



PODĚKOVÁNÍ 
Není samozřejmostí, že naše kostely jsou uklizené, vyčištěné a 

především pěkně nazdobené. Když jsem byl na Slovácku, poprvé jsem 
slyšel výraz „zdobičky“ - „strojičky“. Tedy především ženy, které 
dělaly květinovou výzdobu. U nás léta dělala tuto práci paní Marie 
Zemanová. Vždy to bylo jak se říká „na 1“. Zvláště výzdoba na velké 
slavnosti  a svátky, např. udělování svátosti biřmování, kdy bylo nutné 
spustit z půdy stuhy, které byly často ještě nazdobeny krušpánkem. 
Týdně to bylo i několik hodin. Tímto jí patří upřímné Pán Bůh zaplať. 

Obracíme se i na jiné ženy, případně muže, kteří mají cit pro krásu 
- výzdobu, jak se říká umí to, aby se i oni zapojili k výzdobě našich 
kostelů, ať už ve Vsetíně, Valašské  Polance či Pozděchově. 

P. František Král 
 

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V KROMĚŘÍŽI 
Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, tel. 573 501 111 

ag@agkm.cz, www.agkm.cz  
Informace pro zájemce o studium ve 
školním roce 2014/2015 Podmínky pro 

přijetí do 1. ročníku šestiletého nebo čtyřletého studia: 
- úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy 
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky 
- žáci s vynikajícím prospěchem mohou být přijati bez přijímacích 
zkoušek 

Další informace získáte v sobotu 7. 12. 2013, kdy proběhne na naší 
škole od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří. 

Přihlášky ke studiu: Podávejte na běžných formulářích, které 
obdržíte v základní škole (na vyžádání přihlášku pošleme). Přihlášky je 
nutno podat do 15. 3. 2014 . 

Mgr. Štěpán Bekárek 
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 

 
Od 1. září 2004 zahájilo ve 
zrekonstruovaném areálu velehradského 
kláštera výuku nově založené církevní 
čtyřleté STOJANOVO GYMNÁZIUM 

VELEHRAD, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.  
Tato škola chce navázat na staletou kulturní a výchovnou 

cisterciáckou a jezuitskou tradici spojenou s Velehradem. 



Výuka na této škole vychází ze stejných učebních plánů, jako mají 
všechna gymnázia, protože absolvent školy musí být připraven tak, aby 
byl schopen úspěšně studovat na vysoké škole nebo na vyšší odborné 
škole, jak je tomu u ostatních gymnázií. Úkolem církevní školy je 
spoluvytvářet křesťanské hodnoty v prostředí studentů a pedagogů a 
hlouběji se seznamovat s poselstvím křesťanství. Proto je součástí 
výukového plánu školy i vyučování náboženské výchovy jako jednoho 
z povinných předmětů. Úkolem tohoto předmětu je vyplnit mezery ve 
vzdělání v náboženské oblasti a nahradit útržkovitá sdělení 
systematičtějším seznamováním se s křesťanskou naukou a kořeny. 

Výchova na tomto typu školy vychází z principů křesťanské víry. 
Je zaměřena tak, aby ukazovala, že křesťanské morální zásady 
vycházejí ze základů víry. Zásady křesťanské morálky by měly být 
žákům představovány ne jako něco negativního, ale naopak jako 
pozitivní životní orientace. 

Na škole působí i kaplan školy, na kterého se mohou studenti 
obrátit se svými problémy. Každý týden slaví v pondělí a ve středu mši 
svatou ve školní kapli pro zájemce z řad studentů i pedagogů. 
Na Stojanově gymnáziu mohou studovat chlapci i dívky, věřící 
i vevěřící, pokud splní kritéria přijímacího řízení a mají touhu 
spoluvytvářet jednotnou atmosféru školy. 

Součástí Stojanova gymnázia je i domov mládeže, který je 
nabídnut především žákům z větší vzdálenosti. Výchova a denní 
program ubytovaných žáků vychází z jejich přirozených potřeb. Cílem 
je vytvoření přátelského prostředí připomínající domov a umožňující 
individuálně rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. 

Na Stojanově gymnáziu, stejně jako na ostatních církevních 
školách, se neplatí školné a cena za ubytování ve školním roce 2012/13 
je 1000,- Kč měsíčně. 

Mgr. Michal Hegr 
ředitel Stojanova gymnázia Velehrad 

  
KUCHYŇ 

 Před lety pod vedením P. Waldemara Giegera jste vybudovali 
pastorační dům, jistě i za Vašich velkých osobních a finančních obětí. 
Slouží svému účelu – pro katecheze, náboženství, setkávání různých 
skupin ve farnosti, ale také pro oslavy. V poslední době tam proběhlo 
několik setkání po křtu, ale také např. oběd biřmovanců, kmotrů 
s o. arcibiskupem. Pravdou je, že pro větší skupinu zatím nebylo možné 



připravit například celý oběd, protože jsou zde k dispozici dvě menší 
kuchyňky, kde se dá jen připravit káva, čaj apod. Vloni i letos jsme 
připravili oběd takřka pro celou farnost. Sami víte, že v těchto 
kuchyňkách to nebylo možné udělat. Abychom v budoucnu mohli 
chystat podobné akce v příznivějších podmínkách, přistoupili jsme 
k menší úpravě stávající kuchyně na faře. Byly zde instalovány nové 
spotřebiče: dvě horkovzdušné trouby, dvě varné desky a kuchyňská 
linka byla malinko rozšířena. 
Díky této úpravě nyní 
můžeme uspokojit ty, kteří by 
si zde v pastoračním domě 
chtěli uspořádat nějakou 
slavnost. Například po křtu, 
po pohřbu nebo u příležitosti 
jubilea apod.  

Náklady na uvedené 
úpravy činily 100 000Kč. 
Z této částky tvořilo 80 000Kč 
dar, věnovaný farnosti panem Posádem z Valašského Meziříčí. 

V případě zájmu o uspořádání slavnosti a využití kuchyně, 
obracejte se na farní kancelář. Budeme rádi, když farní kuchyně 
i pastorační dům budou sloužit pro dobro naší farnosti. 

 
FARNÍ KRONIKA 2013 

Do farního společenství jsme přijali: 
Marie Natálie Růžičková * 29. 09. 2013 

Petr Jína * 29. 08. 2013 
Marek Václav Válka * 22. 10. 2013 

Fabián Kalich * 05. 03. 2012 
Lucie Ibříšková * 21. 08. 2013 

Lukáš Tichý * 03. 07. 2013 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 

Františka Dědičová, roz.  Žáková 89 let, †  01. 11. 2013 
Josef Hyžák 79 let, † 09. 11. 2013 

Jarmila Hrňová, roz. Hrabovská 86 let, † 25. 11. 2013 
Marie Válková, roz. Korábečná 59 let, † 26. 11. 2013 


