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Vše choré je a sténá
v adventním čekání
a v žízni beze jména
svět všemi hlasy zní.

Přijď, Pane, změň náš osud,
přijď, maran atha, přijď,

náš úděl tvrdý dosud
změň k spáse pro svůj lid.

(Josef Hrdlička, foto o. Pavel)
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Loučení s podzimem (text z knihy Kazatel)
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Pozor, nezvyklý adventNejvětší přikázání
(PROMLUVA O. PAVLA V LEŠNÉ V NEDĚLI 29. ŘÍJNA)
Nejdříve dovolte otázku na tělo: Modlíte se ráno? A co se 
modlíte, pokud se modlíte? Prozradím vám, čím začínají ranní 
modlitbu Židé. Jako první recitují největší přikázání: „Slyš Izra-
eli, Hospodin náš Bůh je jediný Pán. Milovat budeš Pána svého 
Boha celým srdcem, celou myslí a ze všech sil.“ Někdo by mohl 
říct, to je po ránu trochu silné kafe. Člověk sotva vidí, ještě se 
ani na nohou neudrží a už taková „pecka“. Ještěže nejsme Židé. 
Na nás se musí trochu pomaleji. Přesto je třeba říct, že toto 
největší přikázání je pro nás pro všechny. Je dobré si ale při-
pomenout, že to není imperativ, rozkaz: „Milovat musíš“, ale 
zaslíbení: „Milovat budeš!“ A pro nás pro všechny je to reálné.
Pokusím se vám nabídnout způsob, který je přijatelný a usku-
tečnitelný pro každého z nás. Popíšu čtyři stupně lásky podle sv. 
Bernarda. Přirovnal bych je k jakémusi vlaku, do kterého může 
každý z nás nastoupit tam, kde zrovna je a v rámci svých mož-
nosti směřovat k cíli.

1. Láska k sobě kvůli sobě. Někdo řekne: to je přece sobectví 
myslet jenom na sebe. Není! I toto je součást Božího přikázání: 

„Miluj bližního svého jako sebe samého.“ Jak mohu milovat ty 
druhé, když nemiluji sebe? Jak mohu přijímat ty druhé takové, 
jací jsou, když sám sebe a svůj život nepřijímám takový, jaký je? 
Nejdříve je tedy potřebné přijmout svůj život jako vzácný dar 
a stejně si vážit i života druhých lidí.

2. Láska k Bohu kvůli sobě. Pokud si začínám uvědomovat, jak 
velikým darem je můj život, začínám být vděčný. Hledám něko-
ho, komu bych mohl poděkovat. A pak stále lépe a lépe vidím, 
kolik krásných darů nám Bůh dává. Kolik máme schopností. Jaké 
se před námi otevírají možnosti. Člověk začíná milovat Boha 
za to, co od něho dostává.

3. Láska k Bohu kvůli Bohu. Když jsme doslova zahrnuti Božími 
dary, začíná nám docházet, jak dobrý je dárce všech darů - náš 
Bůh. On je původcem a pramenem každého obdarování. On je 
Dobro nejvyšší, dobro absolutní a nekonečné. Když člověk, kte-
rý je na poušti, objeví láhev s vodou, je to velká věc. Daleko 
větší skutečností je najít nevyčerpatelnou studnu. Když nám 
Bůh dává tolik darů, jak dobrý musí být teprve On sám. Na tom-
to třetím stupni začíná člověk toužit po Bohu. Jako laň prahne 
po vodách bystřin, tak touží má duše po Tobě, Bože. Slova toho-
to žalmu (Ž 42) to krásně vystihují.

4. Láska k sobě kvůli Bohu. Takto se postupně dostaneme 
na čtvrtý stupeň, který se v plnosti uskuteční až v nebi. Bude-
me celou věčnost milovat sebe, jak nás miluje Bůh, a to stejnou 
láskou, kterou nás miluje: v Duchu svatém. Představte si, jaké 
to bude. Budeme milováni, nikdy to neskončí. Tato láska bude 
pro nás v každém okamžiku nová, překvapivá, nečekaná.
Vidíte sami, že každý z nás může právě dnes tuto cestu někde 
začít. Někdo si začne uvědomovat hodnotu svého života (prv-
ní stupeň). Jiný už začíná děkovat Bohu a objevuje další a další 
z jeho darů (druhý stupeň). Možná je mezi námi někdo, kdo už 
po Bohu začíná toužit a hledá Ho pro něho samého (třetí stu-
peň). Velmi pravděpodobné je, že jsme už alespoň někdy zaku-
sili, že jsme Bohem milováni (čtvrtý stupeň). Pokud to, co bylo 
řečeno, pochopíme, vidíme, jak pravdivé může být i v našem 
životě největší zaslíbení: Milovat budeš Pána svého Boha celým 
srdcem a bližního jako sám sebe.

Konec církevního roku je tady. Toto číslo Života farností vychází 
na slavnost Ježíše Krista Krále. To znamená, že již za týden bude 
první neděle adventní. Tento advent bude velice krátký. Kratší 
být už nemůže. Čtvrtá neděle adventní je totiž zároveň Štěd-
rým dnem. Ráno půjdeme do kostela na poslední roráty, večer 
zasedneme k štědrovečernímu stolu a pak vyrazíme na půlnoč-
ní. Pouhé tři týdny adventu nám tentokrát budou sloužit jako 
příprava na Vánoce. 
Proč o tom píši? Je třeba, abychom si uvědomili víc než jindy, 
že čas je krátký a využili všech možností přípravy na Vánoce. 
Pro děti to budou především roráty. A je dobře, když se dospělí 
svezou s nimi. Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí budou 
dětské roráty vždy v pondělí a ve středu od 4. prosince. Napo-
sledy budou dětské roráty, včetně snídaně a tradičního focení 
až v pátek 22. prosince. To už bude mít většina škol volno. V Leš-
né se budeme scházet na rorátech vždy ve čtvrtek od 7. do 21. 
prosince.
Advent je také jedinečnou příležitostí pro svátost smíření nebo-
li zpověď. Zpovědní den ve Valašském Meziříčí bude již v sobotu 
před třetí nedělí adventní, tzn. 16. prosince. Jako vždy prosím, 
využijte této možnosti a neodkládejte zpověď až na ty poslední 
adventní dny. Snažím se, aby ve Valašském Meziříčí zpovídalo 
nejméně 9 zpovědníků. Byla by škoda, kdyby neměli co dělat. 
Zpovídat se bude od 8 do 11 hodin. Největší nával bývá vždy 
na začátku. Někteří zpovědníci však mohou přijet až po osmé 
hodině. V Lešné bude zpovědní den oznámen v ohláškách. Pro-
tože další ŽF vyjde až o Vánocích, je již v tomto čísle kompletní 
rozpis vánočních bohoslužeb.

o. Pavel

Adorace na první pátek
 Pokud jste byli na biřmování, určitě jste zaregistrovali, jak otce 
arcibiskupa potěšilo, když si biřmovanci ve svých dopisech po-
chvalovali adorace. Někteří dokonce psali, že je škoda, že to 
bylo jenom jednou za měsíc. Když mi to otec arcibiskup sdělo-
val osobně, překvapil jsem ho tím, že naše adorace po biřmová-
ní nekončí a také jsem si povzdechl: to jsem zvědavý, kolik jich 
přijde na adoraci i po biřmování. Někteří biřmovanci překvapili 
a opravdu přišli.
Mezitím nám začala příprava na biřmování v Lešné. Jsem velmi 
potěšen, protože se nám přihlásilo 25 biřmovanců. Na Lešnou 
to není špatné. Pak jsem ale začal přemýšlet, jak umožnit zá-
žitek adorací i těmto mladým lidem. Jak to dopadlo, mnozí už 
víte. Na první pátek v říjnu jsme objednali autobus, který po-
sbíral biřmovance ze Mštěnovic, Jasenice, Perné, Vysoké a Leš-
né a vyrazil do Valašského Meziříčí. Kromě biřmovanců využili 
této možnosti i jejich příbuzní a další farníci. Autobus hradíme 
z farních peněz, chce-li někdo přispět, může tak učinit při kte-
rékoliv sbírce. Napoprvé jelo asi 28 lidí, z toho 18 biřmovanců. 
Druhá možnost bude v pátek 1. prosince. Opět pojede autobus. 
Byl bych moc rád, kdyby byl ještě plnější. Věřím, že ti, kteří byli 
na poslední adoraci, povzbudí své přátele, příbuzné a známé. 
Adorace trvá hodinu. Autobus se vrací z Valašského Meziříčí 
do jednotlivých obcí kolem osmé hodiny. Začátek adorace je 
v 18.45 hod. Je možné aby do autobusu nasedl i ten, kdo chce 
využít jen zpáteční cestu. Na adoraci se modlíme i za ty, kteří 
by rádi přišli, ale z nejrůznějších důvodů nemohou. Na oplátku 
prosím, hlavně nemocné, aby se za ty, kteří na adoraci přijdou, 
zvláště za biřmovance, modlili.

o. Pavel



4

Rozloučení s Martinou Bekovou

Kalendář Moje Valašsko

Ještě teď jsme v šoku z toho, jak náhle a nečekaně nás ve věku 
třiačtyřiceti let opustila účetní naší školy Martina Beková. Před 
dvaceti pěti lety na slavnost Nanebevzetí Panny Marie měla 
Martina v našem kostele svatbu. Na pohřbu jsme mohli slyšet i 
rozloučení ředitele církevní školy Salvátor Hynka Mikuška, kte-
ré v tomto čísle otiskujeme. Chci poprosit čtenáře Života far-
ností o modlitbu za manžela zemřelé, její dva syny a za mamin-
ku, aby je Bůh v jejich zármutku stále posiloval a těšil. Martině, 
která tak ráda s manželem jezdila na motorce, přeji nádhernou 
nebeskou jízdu. Sobě a ostatním přeji, abychom byli dobře při-
praveni, kdyby nás Pán k sobě tak nečekaně povolal.

o. Pavel

Mám velikou radost z toho, že se už tolik kalendářů z našich 
kostelů „ztratilo“. Zvláště chci poděkovat těm, kteří tyto kalen-
dáře nabídli v prostředí, kam by se hned tak nedostaly. I to byl 
můj záměr, aby Boží slovo mohli číst v kontextu fotografií lidé, 
kteří bibli nikdy neotevřou. Děkuji i za připomínky fotografů 
a lidí, kteří hodně fotí. Kritika v tomto případě může být velmi 
užitečná. Člověk se stále učí a to platí nejen při fotografování. 
Určité množství kalendářů ještě mám. V těchto dnech je dám 
do kostelů. Pokud se do Vánoc nerozeberou, nabídnu menší 
množství i dalším farnostem na Valašsku. Děkuji i těm, kdo při-
spěli částkou větší než padesát korun. Mnohé kalendáře jsem 
rozdal jako pozornost či malý dárek. Například varhaníkům, kte-
ří u nás hráli na festivalu Podzimní varhany a dalším. Pokud jste 
tedy přispěli větší částkou, podíleli jste se na tomto obdarování. 

o. Pavel

Když si pomyslím, jaké škody utrpěla církev po únoru 1948 
v naší vlasti, je mi líto, že někdo tak účelově využívá částečné 
navrácení ukradeného majetku pro své politické účely. Nejde 
jen o škody hmotné. Kolik věřících, nejenom kněží a řeholní-
ků, strávilo celá léta ve vězení. Kolik lidí pod tlakem vystoupilo 
z církve. Kolik dětí nebylo pokřtěno a kolik pokřtěných nemohlo 
chodit do náboženství z důvodu skrytého nebo zjevného nátla-
ku. Jaké škody vznikly v myšlení lidí, když se čtyřicet let lidem 
vnucoval jediný možný, tzv. vědecký názor. 
Po pádu totalitního režimu dostali všichni okradení zpátky bu-
dovy, pozemky atd. Církev dlouho nechtěla komplikovat život 
těch, kteří se stali v průběhu totalitní éry nejrůznějším způso-
bem vlastníky těchto nemovitostí. Nakonec se zvolilo jednodu-
ché řešení: majetek vrátí jenom stát. Obcím, městům, krajům 
a dalším vlastníkům se tyto nemovitosti ponechají. Stát vyplatí 
odškodnění za tento nevydaný majetek. Církev se tak stane ne-
závislou na státu. Bylo konstatováno, že toto řešení je i pro stát 
výhodné. Věřte, že to, co bylo vráceno, je opravdu jen malá část 
z toho, co bylo komunisty zkonfiskováno a celá desetiletí využí-
váno, případně zdevastováno.
V Katolickém týdeníku byl zveřejněn úvodník, který jednoduše 
věci objasňuje. Zde je:

o. Pavel

Nešťastné restituce

Církevní restituce. Až do minulého týdne uzavřené téma se zno-
vu stává součástí politického boje při povolebním vyjednávání 
o nové vládě.
SPD Tomia Okamury a komunisté navrhují zdanění nevyplace-
ných náhrad a hnutí ANO s nimi souhlasí. Tento záměr se tak 
stává jedním ze stavebních kamenů možné podpory vlády An-
dreje Babiše, respektive menšinové vlády hnutí ANO výměnou 
za zdanění peněz pro církve. „Ukazuje se, že křesťanští voliči, 
kteří v SPD viděli lepší alternativu za KDU-ČSL nebo jinou stra-
nu, se velmi spletli,“ komentuje návrh končící poslankyně Nina 
Nováková (TOP 09). Jan Birke z ČSSD hovoří rovnou o „ďábelské 
koalici“.

„Je to pro církve příjem, tak má být zdaněn,“ řekl Andrej Babiš 
deníku Právo. „Náhrada za ukradený majetek není příjem. Ne-
může být proto daněna. Byla by to další krádež a křivda,“ reago-
val předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle Mariana Jurečky 
z KDU-ČSL jde o populistický návrh a posílení příjmů státního 
rozpočtu je možné mnoha jinými způsoby. „Andrej Babiš by 
mohl začít sám u sebe a doplatit daň ze svých vlastních dluho-
pisů,“ připojuje Jurečka.
Zdanění restitucí bude podle právníků zřejmě těžko prosaditel-
né. Stát totiž uzavřel s církvemi dohodu, kterou by toto zdanění 
porušilo. A i po schválení případného zákona by pravděpodobně 
zasáhl Ústavní soud. „Pokud žijeme v právním státě, tak takový 
zákon projít nemůže. Neumím si představit jeho zdanění, aby 
obstál. Zákon se nemůže vztahovat pouze na jednu věc, musí 
mít širší platnost,“ vysvětluje politolog Stanislav Balík s tím, že 
toto téma ale může zatěžovat veřejný prostor i další čtyři roky. 

„A vidím ještě jeden problém – Andrej Babiš se tímto krokem 
hlásí k něčemu, co hnutí ANO nemělo ani náznakem v politic-
kém programu,“ upozorňuje politolog.
Věříme v to, že dohody se mají dodržovat. Uvedené snahy 
nemají opodstatnění a postrádají logiku,“ reagoval na návrhy 
o zdanění generální sekretář České biskupské konference P. Sta-
nislav Přibyl. 
Zákon o církevních restitucích vstoupil v platnost začátkem 
roku 2013 a počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovi-
tý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, 
které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let zís-
kat 59 miliard navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny 
už od roku 2013.

Tomáš Kutil, Jiří Macháně
Převzato z Katolického týdeníku č. 46

Daň z náhrad znovu ve hře

500 let reformace
31. října uplynulo 500 let od okamžiku, kdy Martin Luther 
na vratech kostela ve Wittenbergu upevnil svoje teze proti 
odpustkům. Dá se říct, že tímto okamžikem byl dán rozhodu-
jící impuls pro vznik evangelických církví nebo jak také říkáme 
protestantů. V těchto dnech bylo tomuto tématu věnováno 
dost místa v tisku, a dokonce i v televizi. Musíme ale přiznat, že 
současný člověk dost těžko chápe, o co vlastně v tzv. reformaci 
šlo. Všechno se vykládá velmi zjednodušeně v zájmu snadného 
pochopení. Takováto zjednodušená schémata působí, že člověk, 
který se na reformátory odvolává, žije v naprostém protikladu 
s tím, co tito lidé chtěli dosáhnout.
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Uvedu dva příklady podobných schémat:

Schéma č. 1: Církev v době Jana Husa zajímalo jedno jediné. Jak 
získat co nejvíce peněz. Janu Husovi se to nelíbilo a církev kriti-
zoval. A tak ho zlí katolíci upálili.

Schéma č. 2: V době Martina Luthera církev vymyslela další 
způsoby, jak z lidí dostat peníze, a začala učit lidi, že jim může 
odpustit hříchy, jen když za to pořádně zaplatí. Martin Luther 
toto nemilosrdně kritizoval a založil jinou a daleko lepší církev.

Z toho, co jsem napsal, je jasné, že tomu tak nemohlo být. Člo-
věk je však líný se nad těmito skutečnostmi hlouběji zamyslet, 
a tak raději přijímá tato jednoduchá řešení. To konec konců platí 
i o současné politice. Politici používají jednoduchá hesla, často 
velmi populisticky a demagogicky, a lidé, kteří to neprohlédnou, 
jim snadno dají své hlasy. Jak to tedy bylo s Martinem Luthe-
rem? Ke všem možným komentářům a článkům bych si dovolil 
přidat i svůj pohled a jsem rád, že nám do našeho časopisu dal 
svůj příspěvek i evangelický farář z Valašského Meziříčí Daniel 
Heller (mimo jiné vnuk jednoho z nejvýznamnějších evangelic-
kých teologů a biblistů).
Martin Luther byl zbožný a horlivý kněz a mnich. Bral svou cestu 
ke svatosti velmi vážně a narazil na to, nač narážíme ve své sna-
ze i my. Přes veškerou snahu a dobrou vůli padáme, chybujeme, 
hřešíme, pak toho litujeme, případně se z toho zpovídáme a tak 
pořád dokola. Tato skutečnost může nejednoho z nás přivést 
až k jakési malomyslnosti. Podobnou krizi prožíval Martin Lu-
ther. Odpověď hledal v Písmu svatém. Zavřel se ve věži hradu 
Wartburgu a četl Bibli. Při čtení listu apoštola Pavla Římanům, 
prožil úžasné osvícení a dá se říct i osvobození. Svatý Pavel 
v tomto listu totiž zdůrazňuje, že spásy nedosáhneme tím, že 
splníme nějaký zákon a uděláme mnoho dobrých skutků, ale že 
tato spása, po které všichni toužíme, je darem Boží nekonečné 
lásky a my ji získáme tak, že v tuto Lásku uvěříme. Jinými slovy, 
že jí otevřeme svá srdce. Můžeme říct, že tento objev Martinu 
Lutherovi velmi pomohl, vyvolal však mnoho nových otázek. 
Jestliže je to tak, jak apoštol Pavel píše, potřebuji nějaké církev-
ní obřady? Musím konat mnoho dobrých skutků? Nač se mám 
zpovídat ze svých hříchů, když do nich stejně znovu upadnu? Je 
vůbec potřebná zpověď, když Boží láska je tak bezpodmínečná? 
Od těchto otázek již nebylo daleko k úplnému oddělení od ka-
tolické církve (pozn. katolická = všeobecná).
V čem vidím přínos Martina Luthera? Je třeba říct, že církev 
v jeho době kladla přehnaný důraz na vnější praxi: účast na bo-
hoslužbách, skutky milosrdenství, kajícnost atd. Jako by všech-
no záleželo jenom na člověku. Pokud bychom to vzali doslova, 
je to blud, který církev dávno odsoudila, tzv. pelagianismus: Člo-
věk se musí spasit a zachránit sám. To v žádném případě není 
pravda. Spása je skutečně darem od Boha. On se z lásky k nám 
stal člověkem, za naše hříchy zemřel na kříži, vstal z mrtvých 
a může vírou přebývat v našich srdcích. Jestliže v nás přebývá, 
on sám pak skrze nás koná svoje dílo. My toto dílo můžeme 
zastínit svými hříchy a malou důvěrou v Boží pomoc. Pokud se 
bude klást důraz jen na vyplnění nějakého zákona, budou lidé 
často velmi primitivně opakovat: nikoho jsem nezabil, nikoho 
jsem neokradl, jsem docela spravedlivý člověk. Tento postoj 
nás uzavírá Boží lásce, která se sklání k pokorným lidem, kteří 
dobře vědí, jak moc Boží pomoc, milost a odpuštění potřebují.
V čem vidím hlavní nebezpečí toho, co Martin Luther zdůraz-
ňoval? Jeho závěry mohly mnohé lidi vést k úplné pasivitě. Mi-
lost Boží je nezaslouženým darem, nemohu tedy nic udělat pro 

to, abych ji dostal. Člověk ve své podstatě je tak zkažený, že 
nemá vůbec smysl, aby se pokoušel o konání jakéhokoliv dobra. 
Martin Luther vyjádřil marnou snahu člověka dosáhnout spá-
sy vlastní silou dost nešťastnou větou: Pecca forte set crede 
fortiter! Česky: Silně hřeš, silněji věř. Tato věta se dá i správně 
pochopit. Pro mnohé lidi však znamenala naprostou rezignaci 
na osobní snahu vymanit se z hříchu a posvěcovat se. Docela 
právem připomíná evangelický teolog Dietrich Bonhoeffer, že 
špatné pochopení této věty mohlo vést veliké množství lidí 
prakticky ke hříchu proti Duchu svatému: opovážlivé spoléhá-
ní na Boží milosrdenství. Svatý Augustin, který chápal nauku 
o Boží milosti velmi radikálně, správně ale napsal: Bůh, který tě 
stvořil bez tebe, nemůže tě spasit bez tebe.
Snad se mi podařilo jednoduše vysvětlit, v čem spočíval význam 
vystoupení Martina Luthera. Církev opravdu v pozdější době 
a také dnes kladla mnohem větší důraz na hlásání Boží lásky 
a Božího milosrdenství. Své působení na tomto postavil sv. Ig-
nác se svým tovaryšstvem i sv. Alfons, který založil kongregaci 
redemptoristů. Tito a mnozí další světci hlásali, jak dobrý je náš 
Vykupitel, co všechno pro nás dělal a dělá a s jakou vděčností 
mu má člověk otevřít své srdce. Tridentský sněm precizně vy-
kládá nauku církve o ospravedlnění a církev už celá staletí učí 
základní pravdě víry, že milosti Boží je ke spáse nevyhnutně po-
třeba.
Většina evangelíků v souladu s Písmem správně chápe, že spá-
sy člověk dochází vírou, která je činorodá a je zdrojem mnoha 
dobrých skutků. Člověk se těmito skutky nemá chlubit, protože 
v nich vidí především Boží dílo. Skvělou zprávou pro nás může 
být, že už před osmnácti lety se sjednotily katolická církev 
a Světový luterský svaz na deklaraci o ospravedlnění. Později 
se přidali ještě reformovaní a metodisté a letos 31. října i svě-
tové anglikánské společenství. Znamená to, že v učení, na němž 
Martinu Lutherovi záleželo nejvíce - v nauce o ospravedlnění 
z víry - panuje v západním křesťanstvu shoda. To, co nás tedy 
jako první rozdělilo, už není příčinou rozdělení. V dějinách však 
to vyvolalo následky, které dnes musíme společně (ekumenic-
ky) trpělivě odstraňovat. 
Určitě i tento můj pohled je velmi zjednodušený. O přínosu 
i škodlivých důsledcích reformace by se dalo psát velmi dlouho. 
Je třeba věřit, že Duch svatý napraví, co člověk pokazil, a sjed-
notí, co lidský hřích rozdělil.

o. Pavel

Martin Luther 10. 11. 1483 - 18. 2. 1546
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Reformace očima Daniela Hellera
Otec Pavel mě požádal, abych napsal článek k výročí reforma-
ce. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že není moc co slavit, když to 
přineslo rozdělení, které je ostudou nás křesťanů a pohoršením 
pro nekřesťany. Ale: stojí za to se tím zabývat, protože je to pod-
statná kapitola dějin nás křesťanů. Reformace sice přinesla roz-
dělení západního křesťanstva, ale také vyprovokovala rozhovor 
o věcech, které jsou dodnes aktuální. Je to podobné jako v ro-
dině, která má pohnutou historii – víme, že ne všechno se dělo 
vždycky správně, ale přesto své předky nejen nezavrhujeme, ale 
v dobrých věcech si je připomínáme a na jejich odkaz navazuje-
me. Prosím, přijměte mé psaní jako osobní pohled člověka, který 
se s Vámi cítí být na společné cestě, a pokud něco vidí kriticky, 
tak ne proto, že by někoho posuzoval, ale protože sám zápasí 
o to, aby byl pravdivý v lásce.
Jsem vděčný za to, že mohu stejně jako reformátoři celým srd-
cem věřit, že spása je darem - z pouhé Boží milosti (sola gra-
tia). To je první důraz reformace, svobodná milost: Pána Boha 
nemůžeme nijak ovlivnit ani zmanipulovat, abychom se dostali 
do jeho království. A nemůžeme zabránit tomu, aby do svého 
království přijal někoho jiného. Záleží jen na něm. Na nás je je-
nom to, zda tomu věříme či ne (to je druhý důraz: jsme spaseni 
pouhou milostí skrze víru, sola fide). I v tom nám dává Bůh vel-
kou svobodu - můžeme ho odmítnout. Bůh nechce, abychom 
byli jenom loutkami či figurkami na jeho šachovnici. Třetím dů-
razem reformace je, že Bible má větší vážnost než pozdější tra-
dice – to podstatné, co se máme o Bohu dozvědět, je obsaženo 
v pouhém Písmu (sola scriptura).
Osobně jsem vděčný především za důraz na milost. Apoštol Pa-
vel o ní píše, Ježíš o ní vypráví v podobenstvích o Božím králov-
ství. Přál bych si, abychom vnímali, že ty nejdůležitější věci mezi 
Bohem a člověkem jsou darem a milostí, abychom byli vůči této 
milosti otevření a nechali ji přetvářet i naše vztahy. Tam, kde 
přestaneme mluvit o milosti, tam se život stává bojem a soutě-
ží. Přijmout Boží milost ovšem neznamená zůstat sedět či stát 
na místě a nic nedělat. Síla Boží milosti nás vede k tomu, aby-
chom měli odvahu žít svobodně a přitom přijali osobní zodpo-
vědnost za konkrétní věci. Svoboda není prostorem pro pýchu, 
ale pro radostnou pokoru a ochotu ke službě druhým.
To vyjadřuje hned první z 95 tezí Martina Luthera z roku 1517: 
Když náš Pán a Mistr Ježíš Kristus řekl: „Čiňte pokání,“ chtěl, aby 
celý život věřícího byl pokáním. Ty teze nebyly jen o odpustcích, 
ale z velké části o nich. Dnes už se odpustky v žádné církvi ne-
prodávají. V některých provinciích římskokatolické církve se 
o nich však stále mluví jako o něčem, co lze za určitých podmí-
nek získat. V době studií v Praze a v Německu jsem často chodil 
na katolické mše, protože jsem už tehdy vnímal ekumenu jako 
cestu, na kterou mě Bůh volá. Ale nikdy jsem zde o odpustcích 
neslyšel. Přiznám se, že když jsem se přestěhoval na Moravu, 
byl jsem tím překvapen, a snažil jsem se k tomu najít cestu. Vní-
mám, že zvyk konat určitý soubor jinak velmi dobrých věcí (jít 
ke svátosti smíření, jít ke sv. přijímání, navštívit hřbitov, modlit 
se s určitým dobrým úmyslem za blízkého zemřelého člověka) má 
svůj dobrý smysl. Přesto si kladu závažnou otázku nad tím, zda 
může být jejich vykonání podmínkou získání větší Boží milosti. 
Bůh nám přece dává milost, která nemůže být jiná než plná, jak 
krásně říká papež Benedikt XVI. Jaká je vlastně naše představa 
o Bohu? Je milostivý, přeje věčný život každému, nebo je po-
třeba se u něj někdy přimluvit, obměkčit ho (srv. Gn 18,20nn)?
Každému křesťanu je asi jasné, že milost se nedá koupit za pení-
ze, že nemohu na Bohu chtít, aby mně nebo mým blízkým pro-

kázal svou laskavost za to, že dám peníze na dobrou věc (např. 
na Diakonii či Charitu). Ale ne každý ví, že milost nelze koupit 
vůbec, že Pána Boha si nelze koupit, že ve vztahu k Bohu neplatí 
něco za něco, nebo jinak řečeno: dám, abys dal. K tomu zřejmě 
míří i ta expresivní scéna z evangelia, se kterou si nevíme rady: 
když Ježíš s bičem v ruce vyžene z chrámového nádvoří proda-
vače obětních zvířat. Ježíš tím zřejmě zpochybnil celý tehdej-
ší – ale i pozdější a jakýkoli dnešní – náboženský systém, který 
funguje na principu „dám, abys dal“. Známe to ze svých vzta-
hů k druhým: Když si je chceme jakýmkoli způsobem „koupit“ 
(získat je pro to, co chceme my – třeba tím, že jim odkážeme 
nějaký majetek apod.). To nejsou zdravé vztahy. Jsem přesvěd-
čen o tom, že se s Bohem míjíme, když si ho chceme získat (byť 
pro dobro druhých). Vždyť On nás má rád bez podmínek, ne až 
budeme hodní nebo až vykonáme nějaké dobro.
Myslím, že každý věřící člověk někdy prožil strach z vlastního za-
vržení nebo ze ztráty věčného života. Když potom někdo přijde 
s nějakou radou či zárukou ve smyslu „to a to budeš dělat, a máš 
to jisté“, leckdo to rád přijme. Ale to není evangelium. Prosím, 
čtěme znovu a znovu podobenství o marnotratném synu, o děl-
nících na vinici, nebo o tom, jak se Ježíš setkal se Zacheem, s ci-
zoložnou ženou, nebo jak slíbil ráj zločinci, který visel vedle něj 
na kříži. Ježíš zvěstuje jednoznačně, že Bůh je dobrý Otec, který 
nevyžene nikoho, kdo k němu přijde, kterému záleží na spáse 
každého z nás, který nechce nikoho zavrhnout. To neznamená, 
že na ničem jiném nezáleží nebo že je jedno, jak žijeme. Ježíš je 
velmi náročný, protože chce, abychom milost (Boží darovanou 
lásku) brali vážně. Dobro se nesnažíme konat proto, abychom 
získali věčný život, ale protože žijeme ve vztahu s Bohem, který 
nás k tomu volá a uschopňuje. To je hodně zásadní a důležité, 
jestli je naší motivací k modlitbě i dobrým skutkům strach ze 
zavržení nebo touha konat dobro. Věčný život můžeme dostat 
jen darem, jen z Boží milosti, kterou nelze převést na žádné 
z lidských, myslitelných schémat.
Proto je mi líto, když slyším, že bych za určitých podmínek mohl 
něco dostat. I kdyby tím záslužným skutkem měla být modlitba, 
díky které se snad Bůh ustrne. Rozumím všem, kdo mají obavy 
o milované, kteří zemřeli. Tak rád by člověk něco udělal, co by 
jim pomohlo, ale vypadá to, že to nejde. Tak rád by člověk věděl, 
že má v ruce nějakou jistotu. Ale nikdy ji mít nebude. Jediná jis-
tota je všechno odevzdat Kristu. Někdo říká, že nás naše obavy 
a na druhé straně pak všelijaké přísliby vedou k tomu, abychom 
se víc modlili. Myslím si, že modlit se máme tak jako tak, proto-
že Bůh touží po vztahu k nám a po tom, abychom s ním hovořili, 
abychom vstupovali do komunikace s ním a nevzdávali ji, když 
se nám zdá, že nás neslyší, že jsme sami, že nevnímá naše záslu-
hy nebo i naši upřímnou touhu být mu blízko.
To všechno jsou věci, které díky Bohu už dnes můžeme promýš-
let společně. Jsem vděčný otci Pavlovi za možnost Vám napsat 
nebo k Vám mluvit při ekumenických bohoslužbách nebo veče-
rech chval. Už nemusíme mluvit jeden o druhém, ale můžeme 
mluvit spolu. Myslím si, že jediná cesta nás křesťanů, která má 
na této zemi budoucnost, je cesta společná. Jsem vděčný za pa-
peže Františka, který mj. říká, že kde je to možné, tak máme 
zkusit jít společně. A tam, kde žijeme společně, si můžeme říkat 
věci upřímně – dříve, než nám nějakou kritiku sdělí lidé zvenčí, 
a to pravděpodobně méně laskavě a konstruktivně. Proto bych 
své úvahy rád zakončil tímto přáním:
Co bych si přál od římských katolíků: aby hlouběji studovali 
vlastní oficiální theologii, dokumenty 2. Vatikánského konci-
lu. Od dob seslání Ducha sv. se nikdy nesešli na takové úrovni 
a v takovém počtu biskupové z celého světa (bylo jich na 2500), 
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Slovo života na listopad 2017

1 Srov. Mt 23,1-12.
2 Ch. Lubichová, L‘unità agli albori del Movimento dei focolari (Jednota na úsvi-
tě Hnutí fokoláre), Payerne (Švýcarsko), 26. září 1982.
3 Tamtéž.

a závěry jejich práce jsou právě koncilní konstituce, které by 
měly být v každé farní knihovně; číst je není jen záležitost theo-
logů. Přál bych si, aby si co nejvíc lidí přečetlo aspoň dogmatic-
kou konstituci Lumen gentium, konstituci o církvi Gaudium et 
spes a Dei verbum o Božím zjevení, aby je srovnávali s lidovou 
zbožností a aby na oficiální theologii církve dali víc než na různá 
soukromá zjevení a přísliby, do kterých se často silně promítá 
osobnost člověka, kterému se zjevení dostalo.
Co bych si přál od nás evangelíků: abychom pochopili, že si ne-
můžeme stačit sami – ne proto, že je nás málo, ale proto, že 
jsme povoláni na společnou cestu; abychom přinášeli do spo-
lečného pokladu víry to, na čem nám záleží, abychom stále vy-
zdvihovali evangelium, které má přednost před předpisy i do-
plomacií; abychom studovali katolickou theologii a doptávali 
se, abychom se nespokojili s tím, co si o římskokatolické víře 
a církvi myslíme; abychom se nebáli objevit mystiku, abychom 
Boha vnímali jako tajemství a přitom hledali a pěstovali blízký 
vztah s ním; abychom objevovali liturgii jako místo, kde se nám 
Bůh dává a přichází blíž, než si myslíme.
A od nás všech křesťanů bych si přál, abychom domýšleli, co 
říkáme o Bohu, jaká je za tím naše představa o něm. A abychom 
si přečetli společné prohlášení o ospravedlnění, které podepsa-
li evangelíci spolu s katolíky (po dlouhé společné práci) v roce 
1999 (je dostupné na internetu) – došli k takové shodě, ze které 
je zřejmé, že dnes už by Martin Luther svých 95 tezí takto ne-
napsal, a pokud by chtěl něco reformovat, tak snad jen to, aby-
chom se drželi toho, na čem jsme se společně dohodli.

Daniel Heller, farář Českobratrské církve evangelické
ve Valašském Meziříčí

„Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším 
služebníkem.“ (Mt 23,11)

Ježíš se obrátil na zástup, který šel za ním, 
a hlásal nový životní styl těch, kteří chtě-
jí být jeho učedníky, styl jdoucí „proti 
proudu“ rozšířené mentality.1

V jeho době, a je tomu tak i dnes, bylo snadné moralizovat, ale 
pak se vlastními radami neřídit, hledat pro sebe prestižní posty 
ve společnosti, hledat způsoby, jak vyniknout a využít druhých 
pro dosažení osobního prospěchu.
Své učedníky však Ježíš žádá, aby se ve vztazích s druhými řídili 
zcela jinou logikou, tou, podle níž žije on sám:

„Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.“

Na jednom setkání s lidmi, kteří se chtěli více dozvědět, jak žít 
podle evangelia, Chiara Lubichová popsala svoji duchovní zku-
šenost těmito slovy: „Je nutné stále hledět na jediného Otce 
mnoha dětí. Pak pohlédnout na všechny lidi jako na děti jediné-
ho Otce (…). Ježíš, náš vzor, nás naučil jen dvě věci, které jsou 
jedno: být dětmi jediného Otce a být si bratry navzájem (…). 
Bůh nás tedy povolal ke všeobecnému bratrství.“2

Toto je nové: milovat všechny jako Ježíš, protože všichni – já, ty, 
každý člověk na zemi – jsme Boží děti, Bůh nás miluje a čeká 
na nás.
Tak objevujeme, že bratr, jehož máme milovat, a to konkrétně, 
i pomocí svalů, je každý člověk, kterého každý den potkáváme. 
Je to otec, tchyně, syn i puberťák; vězeň, žebrák, člověk s posti-

žením; šéf v práci i uklízečka; kolega z politické strany i politický 
oponent; ten, kdo s námi sdílí víru a kulturu, i cizinec.
Typicky křesťanský postoj lásky k bližnímu je služba:

„Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.“

Chiara ještě říká: „Neustále usilovat o evangelijní prvenství tím, 
že budeme co nejvíc sloužit bližnímu (…). A jakým způsobem 
nejlépe sloužit? Sjednocovat se s každým, koho potkáváme - cí-
tit v sobě to, co cítí on. Řešit jeho záležitosti, jako by byly naše, 
učinit je z lásky svými (…). Tedy nežít už zahleděni do sebe, sna-
žit se nést břemena druhých, sdílet jejich radosti.“3

Každá naše schopnost a pozitivní vlastnost, všechno to, co z nás 
činí „veliké“, je příležitost ke službě, kterou si nesmíme nechat 
ujít: pracovní zkušenosti, umělecký cit, vzdělání, ale i schopnost 
usmát se nebo někoho rozesmát; čas, který nabízíme, abychom 
naslouchali tomu, kdo má pochybnosti nebo kdo trpí; energie 
mládí, ale i síla modlitby, když fyzické síly začnou upadat.

„Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.“

Tato nezištná evangelijní láska zažehne dříve či později v srd-
ci bližního tutéž touhu sloužit, čímž se obnoví vztahy v rodině, 
ve farnosti, v práci nebo při odpočinku a položí se tak základy 
nové společnosti.
Hermez, mladík z Blízkého východu, vypráví: „Byla neděle. Sot-
va jsem se probudil, poprosil jsem Ježíše, aby mi dal světlo, jak 
mám milovat během celého dne. Všiml jsem si, že moji rodiče 
odešli na mši. Napadlo mě, že bych mohl doma uklidit. Snažil 
jsem se udělat to pořádně, s citem pro detail, dokonce včetně 
květin na stole! Pak jsem pečlivě připravil snídani. Když se ro-
diče vrátili, byli překvapení a měli velikou radost z toho, co uvi-
děli. Tu neděli jsme posnídali tak radostně, jako nikdy předtím, 
a mluvili jsme o mnoha věcech. Mohl jsem s nimi sdílet mnohé 
zkušenosti, které jsem udělal během celého týdne. Ten malý 
skutek lásky udal tón krásnému dni!“

Letizia Magri

Rozloučení s Martinou

za ZŠ Salvátor se na pohřbu 
rozloučil ředitel školy Hynek 
Mikušek

Vážená zarmoucená rodino, 
přátelé, bratři a sestry, vá-
žení smuteční hosté!
Zpráva o náhlém odcho-
du člověka, který nám byl 
po léta blízký, nás vždy 
zaskočí, zamrazí u srdce 

a zastihne naprosto nepřipravené. Ne jinak to bylo u naší milé 
kamarádky a kolegyně Martiny. Když minulý pátek odcházela ze 
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školy a svým bezstarostným „ahoj“, se jako vždy s námi loučila, 
ani ve snu by nás nenapadlo, že za pár dní se s ní budeme loučit 
naposledy.
I když jsme byli s Martinou z jedné farnosti, více jsem ji poznal, 
teprve až když jako maminka svých synů Jirky a Honzy, kteří 
chodili na ZŠ Salvátor, přicházela na třídní schůzky. V tu dobu 
ještě pracovala v prodejně s mobilními telefony. Také občas 
obětavě přicházela do školy pomoci s úklidem své mamince Li-
dušce. Už tehdy bylo patrné, že rodina je pro ni jednou z nejdů-
ležitějších věcí na světě. A kdo měl to štěstí jako já a mohl se s ní 
a jejím manželem Jiřím potkávat, zažil, jak se úžasně doplňovali 
a šířili kolem sebe pohodu a radost. 
Vzpomínám, když se před desíti lety přišla Martina do školy 
hlásit na místo sekretářky. Tehdy jsme jí s paní ekonomkou 
Maruškou Perutkovou popisovali, co všechno by mělo být její 
náplní práce, když jsem si po nějaké době všiml slz v jejích očích. 
Na otázku co se děje, s humorem a nadsázkou odpověděla, že 
si myslela, že jako sekretářka bude ředitelovi vařit kafe, uvádět 
návštěvy, psát nejrůznější lejstra a ve zbytku času, tak jak je to 
občas ve filmech, si bude upravovat nehty. Když ale pak nastou-
pila, bylo vidět, že patří k těm, co se nezaleknou žádné překážky 
a během krátké doby vše lehce zvládla. Po odchodu paní Perut-
kové do důchodu postoupila na místo účetní, kde se záhy vypra-
covala na spolehlivého, svědomitého a obětavého odborníka, 
na kterého jsem se mohl vždy stoprocentně spolehnout. Pro 
svou radostnou a optimistickou povahu byla člověkem do ne-
pohody, a za ta léta, která jsme spolu prožili v jedné kanceláři, 
si nevzpomínám, že bych ji někdy viděl se špatnou náladou. Ne-
zkazila žádnou legraci a kdykoliv bylo třeba, bez váhání nabídla 
svou pomoc, o čemž jsme se jako její kolegové mohli často pře-
svědčit. Pracovně se říká, že každý je nahraditelný. Ale jsou lidé, 
kteří se dají nahradit jen obtížně. Tak jako Martina.
Když umírá člověk v požehnaném věku, je nám to líto, ale cel-
kem to chápeme a snáz se s tím vyrovnáváme. Když umírají 
mladí, klademe si často otázky, na které, ačkoliv se snažíme, 
odpověď nalézt neumíme. Může nám v tom ale pomoci postoj 
Panny Marie, která, když některým těžkým a pro ni bolestným 
událostem ve svém životě nerozuměla, uchovávala vše ve svém 
srdci do doby, než jí Pán dal odpověď.
Sv. Terezie z Lisieux o smrti říká: „Pro mne si nepřijde smrt, ale 
Bůh!“ Ano, i pro Martinu jsi, Bože, přišel, jen dříve, než jsme to 
čekali. Martino, ze srdce Ti za vše děkujeme a věříme, že jsme 
Tvým náhlým odchodem v Tobě získali mocného přímluvce 
u Pána.

Turistika
V sobotu 14. října a v sobotu 4. listopadu zdolával další podzim-
ní kilometry turistický kroužek školy. V říjnu se děti vypravily 
na výlet na hrad Brumov. Určitě si ještě dnes všechny pamatu-
jí datum první písemné zmínky o hradu (r. 1224), protože pan 
kastelán si neustále ověřoval, zda je nezapomněly. Listopadová 
túra zavedla děti na vyhlídku U Javora, kam došly pěšky z Valaš-
ského Meziříčí. Za krásného slunečného počasí si všichni účast-
níci výpravy užili výhledy do krásné podzimní krajiny. 

M. Krupová
IV. třída na dopravním hřišti
S příchodem podzimu navštívili žáci IV. třídy ve dnech 27. září 
a 18. října dopravní hřiště. Započali tak svou pilnou přípravu 
na splnění průkazu cyklisty. Po hodině teorie si žáci nasadili cyk-
listické přilby a ihned vyzkoušeli své nabyté zkušenosti v praxi. 
Všichni se již nyní těší na další návštěvu.

K. Hoferová

Podzimní dny v přírodě
Všechny třídy I. stupně prožily během října jeden podzimní den 
v přírodě s netradiční výukou. Tuto formu „školy v přírodě“, kdy 
v každém ročním období zažijí děti alespoň jednou vyučování 
venku, v přírodě, zvolily v tomto školním roce všechny paní uči-
telky. 
Podzimní den v přírodě strávili žáci IV. třídy v zákoutích Teplic 
nad Bečvou. Navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, které 
patří mezi národní přírodní památky. Seznámili se s krasovou 
výzdobou jeskyní, zkusili vypátrat skřítky permoníky, zjistili ob-
sah plynu v níže položených chodbách a zažili pravou jeskynní 
tmu. Poté ověřili své vědomosti v malém, jeskynním kvízu, ná-
sledně pozorovali přírodu a poznávali stromy a listy. Nechyběla 
ani ochutnávka lázeňských oplatků, do kterých se vrhla přede-
vším "chlapská" parta. Vyzkoušeli si i celosvětově proslulou vý-
tvarnou techniku, tzv. Land art. Kluci vytvořili obraz "Přechod 
pro chodce" a holky obraz "Sukýnka podzimní víly". Poté navští-
vili tajemnou Hranickou propast, která se pyšní titulem "Nej-
hlubší zatopená propast na světě" (-473,5 m). Podzimní les je 
zlákal ke stavení obydlí pro skřítky a mravence. Děti popustily 
uzdu své fantazii a vytvořily dvě miniaturní sídla. Děti si den 
náramně užily, ačkoliv venku vládlo pravé sychravé počasí.

K. Hoferová
Milion dětí se modlí
Ve středu 18. října jsme se ve škole spojili se všemi dětmi 
na celém světě, které se právě v 9:00 modlily růženec. Vybraní 
žáci VIII. třídy (Vojta Skýpala, Estre Vančurová, Petr Hlavica, 
Anežka Petrovická a Metoděj Perutka) spolu s panem učite-
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lem Krupou předříkávali desátky modlitby do školního rozhlasu 
a ostatní děti se připojovaly k modlitbě se svými učiteli ve tří-
dách.

Zahraniční exkurze
Dne 23. října se žáci učící se německý jazyk vydali na exkurzi 
do Vídně. Nejprve navštívili zámek Schönbrunn – letní sídlo cí-
sařské rodiny. Se sluchátky na uších poslouchali audioprůvodce 
v českém jazyce. Zaujala je nádhera, vznešenost, vytříbenost, 
styl. Poté je jako poutníky v jednom z nejstarších vídeňských 
chrámů Maria am Gestade přivítal redemptorista P. Jiří Šinde-
lář, který je duchovním správcem pro Čechy žijící ve Vídni. Pro 
žáky naší školy sloužil mši svatou, poté nás pozval do kláštera 
a vypravoval o svatém Klementu Maria Hofbauerovi, pokračo-
val pak znova v chrámové kapli tomuto světci zasvěcené, kde 
jsou zároveň uloženy jeho tělesné ostatky. Následovala pro-
hlídka Katedrály sv. Štěpána, nákup dobrot v prodejně Manner, 
Hofburg, památník Marie Terezie, Opera, Radnice chystající se 
na adventní trhy, také spousta zajímavých budov, domů, ob-
chodů a lidí z celého světa. Na závěr si žáci prohlédli Dům motý-
lů, kde se pohybovali mezi živými motýly celého světa.

L. Černochová

Mše svatá pro zaměstnance školy
V úterý 24. 10. odpoledne prožili zaměstnanci školy s o. Pavlem 
mši svatou v kostele a společně se modlili za kamarádku a kole-
gyni Martinu Bekovou, která 22. 10. nečekaně zemřela. 

Dílny na SPŠS pro 9. ročník
Také v tomto roce bude probíhat spolupráce se SPŠS, v rámci 
které se žáci II. stupně vystřídají na praktické výuce v dílnách. 
V pondělí 30. 10. si deváťáci pod odborným vedením vyrobili 
věšák.

Mše svatá s farností
1. 11. – Slavnost Všech svatých – prožíváme společně s far-
ností účastí na mši svaté. Také letos tomu tak bylo. Na základě 
evangelia o blahoslavenstvích nás pan farář vybídl, abychom se 
všechna blahoslavenství naučili zpaměti, a také nás vyzval, aby-
chom se snažili jim více porozumět a žít je v Duchu svatém. Při 
mši zazpívaly děti z pěveckého kroužku, kterým pomohla starší 
děvčata. Na nástroje zahráli: Šimon Přádka z IX. tř., paní učitel-
ka Hoferová a paní vychovatelka Vránová.

Družina v Galaxii
Ve středu 1. listopadu 2017 vyrazila školní družina společně se 
školním klubem do zábavního parku Galaxie Zlín. Tento podzim-
ní výlet se již stal naší tradicí, na kterou se všechny děti vždy 
moc těší. Po příjezdu do Galaxie se děti rozprchly do všech 
stran a užívaly si na trampolínách či jiných skákacích atrakcích, 

navštívily nafukovací vesmírnou loď a vyzkoušely prolézačky s 
vesmírnou střelnicí. Děti si zajezdily na tobogánu či jiných sklu-
zavkách, projížděly se na čtyřkolkách i vesmírných motorkách. 
Po přestávce na občerstvení se děti vrátily ke svým oblíbeným 
atrakcím a do poslední minuty využily všechno možné, co jim 
Galaxie nabízela. Pohodový pobyt v zábavním parku velmi rych-
le utekl, ale i přesto si děti užily dostatek zábavy a pohybu. Spo-
kojeni a v pořádku jsme se vrátili zpět ke škole a byli rádi, že se 
nám výlet tak skvěle vydařil.

Lenka Karolová, DiS.

Ekocentrum
Třídit odpad by mělo být samozřejmostí pro každého z nás. 
Taky u nás ve škole k tomu děti vedeme a odpad ve škole třídí-
me. Spolupracujeme s Ekocentrem, které připravuje pro žáky 
výukové programy na toto téma. V říjnu navštívili Ekocentrum 
žáci VII. třídy a v listopadu třeťáci. O tom napsala paní učitel-
ka Hana Havranová: 2. 11. navštívili žáci třetí třídy program 
o třídění odpadu pořádaný Ekocentrem ve Valašském Meziříčí. 
Žáci hravou formou zjistili nebo si zopakovali, jaký odpad patří 
do jednotlivých druhů kontejnerů, co je to směsný odpad, kde 
odpad z domácností končí a jak se recykluje. Program byl velice 
užitečný a doufám, že z našich žáků vyrostou zodpovědní „tří-
ditelé“ odpadu.

Knihovna IX. tř.
Ve čtvrtek 2. listopadu se žáci IX. třídy zúčastnili knihovnické 
lekce na téma Jak vnímat zprávy z médií s názvem „Sundejme 
si brýle“. Beseda proběhla v knihovně, v oddělení pro dospělé 
čtenáře. 

Divadlo v KZ
V pátek 3. listopadu navštívili šesťáci divadelní představení v KZ 

„Staré řecké báje a pověsti“.

Beskydské divadlo Nový Jičín (I. a II. tř.)
V úterý 7. listopadu vycestovali žáci 1. a 2. ročníku do Beskyd-
ského divadla v Novém Jičíně, aby zhlédli představení s názvem 
A do třetice všeho. Hostující divadelníci z Hradce Králové před-
stavili známé pohádky O třech přadlenách, Otesánek a Obušku, 
hýbej se! Žáci měli možnost povšimnout si také mnoha herec-
kých triků a přemýšlivé hlavičky našich nejmenších si nad ně-
kterými „lámaly“, a nad jinými „nelámaly“ hlavu.

L. Černochová, K. Janýšková

pokračování na straně 12
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Florbal
8. listopadu proběhlo okrskové kolo ve florbalu, kterého se zú-
častnili mladší žáci II. stupně. Po statečném boji o třetí místo 
skončili těsně pod stupni vítězů. 

Svatomartinský průvod
Náš školní parlament pracuje velice aktivně a podílí se na mno-
ha akcích školy. Sám taky některé akce organizuje. Na začátku 
školního roku došlo k několika personálním změnám ve slo-
žení žákovského parlamentu a proběhla volba nových členů 
z 3. ročníku. Všichni se hned aktivně zapojili do činnosti a vý-
sledkem je např. poslední akce pro žáky, rodiče a přátele školy, 
kterou jsme prožili ve čtvrtek 9. 11. K svátku svatého Martina 
připravili parlamenťáci pochod se světly, lampiony a divadelní 
představení. Vše nachystali od plakátku, přes rekvizity, kulisy 
až po nácvik hry. Děti a rodiče se začali scházet u školy před 17. 
hodinou. Průvod šel od školy přes Havlíčkovu ulici a Botaniku 
do evangelického kostela, kde se všichni usadili do lavic, aby 
zhlédli představení o životě svatého Martina v podání našich 
parlamenťáků. Představení bylo moc pěkné! Musím říct, že naši 
parlamenťáci jsou opravdu šikovní. Kromě toho totiž ještě pro 
nejmenší účastníky připravili na památku bílé koníky na špej-
lích. Pochvalu zaslouží: Vojtěch Perutka, František Hlavica, 
Petr Hlavica, Anička Skýpalová, Verunka Štefková, Kristýnka 
Palátová, Tobiáš Pupík, Ruben Kuipers, Jindřich Petr, Markéta 
Pitrunová, Miriam Hovorková, Radim Pospíšil a Kryštof Pupík.
Velké poděkování za pomoc a spolupráci patří panu faráři Helle-
rovi.

II. třída soutěží v Muzeu
V úterý 14. listopadu se žáci 2. ročníku v Muzeu zúčastnili lek-
torského programu Žijí s námi. Byl o živočiších, kteří se často 
vyskytují v našich domácnostech nebo v jejich blízkosti. Na pro-
gram navazovala soutěž Víš, s kým bydlíš?, v níž děti ve skupin-
kách plnily úkoly. 
Překvapením bylo, že během programu se mezi dětmi pohybo-
val Roman Verner, redaktor z Českého rozhlasu Zlín s mikrofo-
nem. Tyto záznamy byly odvysílány dne 14. 11. ve 14.15 na uve-
dené rozhlasové stanici. 
Na závěr programu dostal každý účastník pamětní medaili 
a sladkou odměnu, výherní skupinka za třídu ve složení Da-
neček Juránek, Davídek Opletal a Mareček Vaculín obdržela 
po balíčku sladkostí. 

L. Černochová
Pohodáři 2017
V úterý 14. listopadu se žáci od 5. do 9. ročníku zúčastnili vzdě-
lávacího programu v kině na téma „Polsko – země kříže, podze-

mí, divočiny a srdce“. Připravili ho opět Pohodáři z Pelhřimova, 
jejichž pořady navštěvují žáci s učiteli pravidelně a na které se 
vždy už od září těší. Promítání videí z cestování s autentickým 
komentářem přímo z hlediště je pro děti poučný, zajímavý 
a poutavý.

Soutěž §11:55 aneb Za 5 minut 12
Jak znají žáci svá práva a povinnosti, jak se vyznají v zákonech, 
jak umí mluvit na dané téma jen s krátkou přípravou a jak jsou 
šikovní při pracovní aktivitě, jak umí spolupracovat, dohodnout 
se nebo rozhodovat ve skupině, to se ukázalo na soutěži, ke kte-
ré nás opět vyzvalo Město Valašské Meziříčí. Jedná se o soutěž 
pro žáky II. stupně, kdy může každá třída sestavit jedno i více 
družstev, které deleguje do školního kola. Příprava na školní 
kolo probíhá ve třídách, něco žáci nastudují sami, něco na hodi-
nách OSV nebo ČJ. Školní kolo se konalo v úterý 14. 11. ve spolu-
práci se SVČ V. M. v Domečku. Po teoretické a vědomostní části 
soutěže vedli s předstihem žáci VI. třídy. Nakonec ale rozhodla 
stavba věže z karet, ve které se dařilo družstvu VIII. třídy, které 
vítězstvím v této poslední disciplíně rázem předstihlo všech-
na družstva a zvítězilo. Byli to: Ester Vančurová, Petr Hlavica, 
Vojtěch Skýpala, Anežka Petrovická a Radek Marušák. Na 2. 
místě skončilo modré družstvo VII. třídy a na 3. místě skončilo 
družstvo šesťáků. Všichni soutěžící dostali pěkné ceny, vítězo-
vé např. sluchátka k mobilnímu telefonu. Družstvo z VIII. třídy 
postoupilo do městského kola, které se má konat 24. listopadu. 
O tom, jak se našim žákům dařilo, se dočtete v příštím čísle ŽF.

Relace ke státním svátkům
Ve škole nezapomínáme na to zdůrazňovat žákům naše vý-
znamné historické události, díky kterým slavíme státní svátky 
(a máme den volna navíc ). Jak v říjnu k 28. 10., tak v listopadu 
připravila paní učitelka dějepisu S. Medveďová relace do školní-
ho rozhlasu. Na relaci k 17. 11. se podíleli a do školního rozhlasu 
ji četli žáci IX. třídy: Vojtěch Palát, Jan Masař, Štěpán Savko, 
Vojtěch Perutka, František Hlavica a Filip Chudý.

Podzim v I. třídě
Podzim je v plném proudu a děti z I. třídy si ho užily nejen na 
výletě do přírody, kde poznávaly stromy, keře, zvířátka a pouš-
těly draky, ale také se mu věnují v hodinách ve škole. Vytvořily 
například krásnou ježčí rodinku. Také poznávaly se zavázaný-
ma očima chutě podzimu, kdy přinesly kousky ovoce a zeleni-
ny, které sklízíme na podzim. Z podzimního listí tvořily skřítka 

„Podzimníčka“, ale také věnec, který předvedly ve třídě na mód-
ní přehlídce věnců.

K. Janýšková
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Piškvorky
Ve čtvrtek 16. 11. se tři družstva žáků z VIII. a IX. třídy zúčastnila 
klání v oblíbené hře piškvorky. Soutěž se pořádá pro žáky ZŠ, 
ale taky pro stejně staré děti víceletých gymnázií. Našim soutě-
žícím se docela zadařilo, když jedno z družstev ve složení: Petr 
Hlavica, Anna Skýpalová, Jan Suchý, Josef Pavela a Vojtěch 
Skýpala postoupilo do semifinále. 

Testování žáků IX. tř.
Ve středu 15. listopadu proběhlo testování žáků IX. třídy tak, jak 
byla naše škola vybrána ČŠI. Deváťáci prošli testem na zjištění 
úrovně čtenářské gramotnosti, což je zjišťování schopností prá-
ce s textem: porozumění textu a plnění úkolů na základě pře-
čteného úryvku. Testování bylo povinné a závazné. Každý žák 
obdržel kód, na základě kterého odpovídal na otázky a podle 
kterého se potom dostane ke svým výsledkům na internetu.

Podzimní sběr kaštanů
Od září do poloviny listopadu sbírají děti kaštany i žaludy. Kaš-
tany prosuší doma a potom je nosí do školy. Pan školník (L. 
Sulovský) připraví dostatečný počet bedniček, krabic a pyt-
lů na všechny ty kilogramy kaštanů. Kaštany si odváží pan 
Ing. M. Sochor z Bystřičky. Letos děti nasbíraly neuvěřitelných 
520kg!! 
Nejvíce přinesli: 
Dominik Lev z I. tř. 126kg, Liduška Svobodová z II. tř. 78kg, Te-
rezka Vránová z II. tř. 75,5kg, Lucie Suchá z VI. tř. 65kg, Karo-
línka Zuzaňáková z I. tř. 23,5kg, Kristýnka Kolajová z V. tř. 22,5kg, 
Eliška Baričiaková 18kg, Anežka Dřímalová z I. tř. a Daneček Ju-
ránek z II. tř. po 15kg, Metoděj Perutka 13,5kg, Miriam Dřímalo-
vá a Tadeáš Olbert po 11kg, Alenka Chudá z II. tř. 9,5kg, Kristina 
Matysková z I. tř. a Honzík Bača z III. tř. po 8kg. (Ještě i další 
děti se zapojily, a tak díky všem se budou mít zvířátka v okolí 
Bystřičky v zimě dobře.)

Představení dalších zájmových kroužků z naší školy

Kroužek šití
Třetím rokem otevíráme pro naše žáky Kroužek šití. Zapojují 
se do něj starší děvčata, která se ráda naučí nebo přiučí něco 
z šití na šicím stroji. Kroužek vede velmi šikovná paní učitelka 
Komoňová a děvčata vytvářejí velice kvalitní a pěkné výtvory. 
Ve škole máme pro tyto účely sedm šicích strojů, ty využíváme 
taky ve vyučování v předmětu pracovní činnosti. 

Stolní tenis
Kroužek stolního tenisu má na škole tradici, i když v našich 
školních prostorách to je s ping-pongem poněkud náročnější. 
V minulých letech vedla kroužek paní učitelka Vodáková, po je-

jím odchodu do důchodu ji vystřídal Jiří Krupa a vloni Radek 
Holman. To už kroužek probíhal v pronajaté místnosti na ZŠ Vy-
hlídka. V tomto školním roce již u nás Radek Holman nepracuje, 
a tak jsme vedení kroužku opět nabídli paní učitelce Vodáko-
vé. Děti mají každý rok o kroužek zájem, i letos jsou rozděleny 
do dvou skupin – děti mladší a starší. 

Flétnička
Pro úplné začátečníky – tedy především pro žáky 1. ročníku – 
byly v tomto školním roce otevřeny tři kroužky: AJ, o kterém 
jsme psali už minule, Dílnička, kde děti ledacos vytvářejí a roz-
víjejí tak své dovednosti, zručnost a svou kreativitu (vede paní 
asistentka Čtvrtníčková) a kroužek Flétnička, kde se děti učí 
základům hry na sopránovou zobcovou flétnu. Ten vede paní 
učitelka Janýšková. Na fotografii vidíte, že se kroužek stal do-
ménou děvčat. 

Magda Krupová

Charita Valašské Meziříčí
Charita Valašské Meziříčí bude na první ad-
ventní neděli 3.12. od 7.30 do 11.00 hodin 
před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve 
Valašském Meziříčí prodávat adventní věn-
ce a drobné dárkové předměty, které vyro-
bili její klienti, spolupracovníci a pracovníci. 
Výtěžek prodeje bude použit na podporu 
služeb pro lidi bez domova.
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První vlaková česko-slovenská vlaková pouť byla vykonána  
v roce 1903. Z podnětu P. Kolíska se uskutečnila sbírka na vy-
budování národní kaple. Česká národní kaple byla 8. září 1907, 
tedy na svátek Narození Panny Marie, v Růžencové bazilice bis-
kupem Karlem Wisnarem vysvěcena. Naši předkové zde zane-
chali svůj poutní prapor. Bylo to při druhé vlakové pouti. Přes-
ně za 111 let, v roce 2014, dorazila do Lurd obnovená vlaková 
pouť. Poutnímu areálu byla předána soška Pražského Jezulátka. 
Na zpáteční cestě vznikla myšlenka uspořádat sbírku na opravu 
praporu, který vyžaduje úplné zrestaurování. Cena restaurátor-
ských prací je 9 700 eur. Při letošní vlakové pouti, které jsem 
se zúčastnila, jsme pro Pražské Jezulátko přivezli darem dvoje 
ručně vyšívané šatičky. Na zpáteční cestě se ve vlaku podaři-
lo dovybírat na opravu chybějící částku. My jsme se v Lurdech 
presentovali replikou praporu. 
5. září 2017 bylo dopoledne na nádraží velmi rušno. Ze všech 
stran se sjížděli poutníci, aby se vydali objednaným lehátko-
vým vlakem do Lurd. Bylo nás celkem 451, včetně duchovního 
doprovodu 16 kněží a arcibiskupa Jana Graubnera. Nastoupili 
jsme, usadili se a pan Kučera, hlavní organizátor pouti, postup-
ně představil všechny, kteří se o nás budou starat. Organizační 

Nepotřebné věci nadále pomáhají
Nevíte kam s věcmi, které už nepotřebujete? Je vám líto je vy-
hodit, protože by mohly sloužit dál?
Máte možnost tyto věci donést do Charitního šatníku nebo 
do Krámku v pasáži, které provozuje Charita Valašské Meziříčí, 
a tím podpořit sociální služby v našem regionu. 
Sbíráme oblečení, obuv, lůžkoviny, ručníky, tašky, hračky, knihy, 
potřeby pro domácnost, drobný nábytek. Krámek v pasáži (uli-
ce Křížkovského) je pro příjem věcí otevřen od pondělí do pátku 
od 8 do 16.30 hodin, Charitní šatník na Zámecké ulici v úterý 
od 8 do 15.30 hodin, ostatní pracovní dny od 8 do 11.30 hodin.
Věci, které odložíte do sběrných kontejnerů umístěných ve měs-
tě, nejsou určeny Charitě Valašské Meziříčí.

Národní potravinová sbírka pro Charitu Valašské Meziříčí
V sobotu 11. 11. měli návštěvníci OC Kaufland možnost pod-
pořit Národní potravinovou sbírku a darovat potraviny a hygie-
nické potřeby Centru sociálně materiální pomoci (CSMP), které 
provozuje naše Charita. 
Celkem lidé darovali 1096,45 kg potravin a hygienických potřeb. 
Oproti minulému roku je to v celkovém objemu skoro o 100 kg 
méně. Nejvíce lidé darovali trvanlivé potraviny (mouky, rýže, 
těstoviny, čaje, cukr ale i cca 100 kg cenných konzerv s ma-
sem, rybami, zeleninou či ovocem). Hygienických potřeb půjde 
do Centra sociálně materiální pomoci téměř 90kg. 
Vysbírané trvanlivé potraviny a drogerie z Centra budou předá-
ny potřebným lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
O pomoc CSMP může požádat člověk, jehož příjmy jsou na nebo 
pod hranicí životního minima a který řeší nečekané nezbytné 
výdaje. Nebo člověk, který se vlivem různých okolností dostal 
do nečekané tíživé životní situace (požár, povodně, nečekaná 
ztráta zaměstnání…). Bezplatná potravinová pomoc je posky-
tována na základě sociálního šetření a jen po nezbytně nutnou 
dobu.

Do sbírky se zapojilo 30 dobrovolníků, kteří pracovali ve svém 
volném čase a s neuvěřitelným nadšením a snahou pomoci 
dobré věci. Dárcům i všem, kteří se na sbírce podíleli, patří vel-
ký dík!

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Vlaková pouť do Lurd 5. – 12. září 2017 záležitosti zajišťovali průvodci, znalí francouzštiny. K dispozici 
byl veškerý duchovní doprovod. Při cestě tam i zpět jsme se 
společně modlili a zpívali, byly slouženy mše svaté. To se dělo 
ve speciálně upraveném vagonu uprostřed vlaku, kde byli kně-
ží a schola a pomocí rozhlasu bylo přenášeno do celého vlaku. 
Svaté přijímání pak jednotliví kněží roznášeli až do kupé. Kněží 
byli k dispozici po celou dobu ke zpovědi i k popovídání. Na zpá-
teční cestě pak o svém poslání hlavního vojenského kaplana ČR 
pohovořil plukovník P. Jaroslav Kníchal, jak se z Afriky dostal 
k nám, sdělil P. Georges Monzo Makondo, pocházející z De-
mokratické republiky Kongo, a poutavě a ochotně odpovídal 
na dotazy i Otec arcibiskup. Čas uběhl velmi rychle a byla středa 
15.15 hodin a my byli v cíli.
Autobusy nás přemístili na ubytování v hotelu. Pak jsme vyrazili 
na první informativní prohlídku a večer na svíčkové procesí. To 
začíná každý den po setmění, tedy v tomto období ve 21 ho-
din. Je to průvod s rozžatými svícemi, v čele je nesena socha 
Panny Marie, modlí se růženec a píseň Slyš, jaký to nad řekou... 
připomíná události zjevení. Ve čtvrtek po ranní mši svaté v Jes-
kyni zjevení a snídani jsme se vydali po Lurdech po stopách sv. 
Bernardetty. Odpoledne jsme se modlili na křížové cestě s vy-
obrazením zastavení v nadživotní velikosti. Zvolila jsem tuto ná-
ročnější trasu, pro nemocné byla v areálu zjevení křížová cesta 
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v rovině. V pátek dopoledne, tedy 8. září byla sloužena děkovná 
mše svatá v Růžencové bazilice a předán dar. Po té bylo poří-
zeno společné foto všech poutníků. Odpoledne jsem navštívila 
hrad a hřbitov, kde je pohřbena rodina Soubirous. Na sobotu 
byla nabídka zájezdů půldenní do jeskyně Béthram nebo celo-
denní výlet k Atlantiku. Zvolila jsem jeskyni a stála za to. Od-
poledne bylo volno, s kamarádkou jsme si vyjely vyhlídkovým 
vláčkem,  v ceně byla i návštěva dvou muzeí. V neděli jsme mířili 
do podzemní baziliky sv. Pia X, která pojme 25.000 lidí a zúčast-
nili se mezinárodní mše svaté. Odpoledne jsem si prošla opět 
celý areál zjevení, měla čas na rozjímání a děkování Panně Marii 
za ochranu a zdar pouti.
Byla jsem vděčna mé kamarádce, která přišla s myšlenkou vyra-
zit na pouť a také za to, že mně před čtyřmi lety ukázala správ-
nou cestu a přivedla zpět ke Kristu. Pět dní uběhlo jako voda 
a zase se všichni setkáváme ve vlaku na cestě domů. Jsme plni 
dojmů a vděčnosti, modlíme se, slavíme mše svaté. Jsme také 
plni obdivu k panu Kučerovi, který vše organisoval při zaměst-
nání. Poznala jsem spoustu nádherných lidí. Od návratu uplynu-
ly dva měsíce a já stále žiji Lurdami a věřím, že ještě budu mít 
příležitost je v budoucnu navštívit. Modlím se za to. 

Myra Vlčková

Rok Fatimy
Slavností Krista Krále končí nejen církevní rok, ale také Jubilejní 
rok Fatimy, kdy jsme si připoměli 100 roků od zjevení Panny 
Marie ve Fatimě.
Byl to impuls znovu si oživit, či více pochopit to, s čím k nám 

Naše milá Paní, jak je ve Fatimě nazývána a oslovována, přišla. 
Mohli jsme se znovu otevřít její škole, do které tenkrát pozvala 
malé, negramotné děti a tak dala najevo, že jde o stejnou školu, 
která byla před 2 tisíci lety nabídnuta jiným, dalo by se říci ne-
gramotným, tzn. rybářům z Galileje. A jestli tyto děti pochopily, 
oč Jí jde, nabízí se po sto letech šance i nám. Je to svědectví, 
že zde nejde o vzdělanost a učenost, jak ji zná a ctí tento svět, 
ale o otevřenost působení Boží milosti v poslušné spolupráci 
s ní, která je charakteristická u Nazaretské Panny a Ta ji předává 
svým dětem.
Mohli jsme se znovu učit od dětí ve Fatimě, které objevily tu 
SPH, tedy skrytou přidanou hodnotu, která je ukryta v utrpení. 
Ony pochopily, že přestože Bůh nikdy nechtěl utrpení, přesto 
vzal utrpení na sebe v osobě Ježíše Krista a že i ony jej mohou 
přijímat z Boží ruky, že jej mohou nést z lásky a obětovat Bohu 
z lásky za spásu a záchranu nesmrtelných duší. Pochopily, že 
mají zvláštní misii, a to činit pokání na odčinění hříchů a urážek 
Boha a za obrácení hříšníků, i za toho, kdo utrpení způsobuje. 
Tady se nabízí možnosti i pro nás. Všichni bez výjimky ve svě-
tě trpí, ale jen křesťan může znát cestu, jak se z utrpení stává 
pramen milostí a požehnání. A to je ten opravdový pokrm, ta 
tuhá strava, o které mluví sv. Pavel. Oběť jako zadostiučinění 
za hřích.
Znovu jsme si mohli uvědomit, jak se často pedagogika Panny 
Marie liší od té naší. Ona neměla strach dětem ukázat peklo, 
neměla strach je pozvat k dlouhým modlitbám na kolenou, ne-
měla strach je nechat projít utrpením ve vězení a vidinou trestu 
smrti. Dala jim zkušenost, že v tom všem bude s nimi a děti po-
chopily, že to vše má svůj význam. S jakou láskou a vytrvalostí 
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se modlily a obětovaly, to poznáme asi až na věčnosti. Ale že 
tato jejich cesta spolupráce s Pannou Marií na záchraně světa 
byla Bohu milá, poznáváme, že děti, Františka a Hyacintu smí-
me od 13.5. letošního roku vzývat jako svaté.
Ony na zemi svůj díl vykonali a určitě se za nás v nebi přimlou-
vají. My jsme dostali v tomto roce nové podněty jít v jejich sto-
pách. Situace ve světě i v církvi rozhodně není po 100 letech 
lepší, ba naopak. I pro nás platí pozvání, které dala Paní dětem 
k modlitbě a pokání a také usilovat o vítězství jejího Neposkvr-
něného Srdce i skrze zasvěcení se Mu. Její příslib, který dětem 
dala, je stále platný a dojde i přes mnohou ignoraci naplnění. 
Nabízí se zde myšlenka P. Rupčiče z Medžugorje: „O vítězství 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie nebudeme diskutovat. To 
je jisté. Ale je otázka - zvítězí s námi, nebo s jinými?“
A tak máme po skončení tohoto Jubilejního roku Fatimy novou 
motivaci - Naše Milá Paní, chceme, aby to bylo s námi a v nás, 
a pokud možno skrze nás i kolem nás. Pomáhej nám a ukaž nám, 
jak my můžeme pomáhat Tobě.

Na závěr roku Fatimy připravil Václav Chládek.

Zůstaň na místě,
které ti Bůh dal,

a vytrvej tam věrně!
Je to kříž,

nesestupuj z něho,
je to bolesti žár,

nevyhýbej se mu!
Neohlížej se se vzlykáním

vpravo ani vlevo,
zdá se to tak matné,

pozemsky malé.
Na tomto místě,
které ti Bůh dal,

chce být tebou veleben.
Nelámej sám sobě korunu,

neříkej nikdy svému Stvořiteli „ne“!
Jenom na místě, které ti On dal,

dosáhneš plnosti.
Ano, na místě, které ti On dal,

tam se radostně obrať k Němu,
aby každý viděl:

Jeho vůle je tvým životem,
vděčností a spočinutím.

A když On přijde,
vyhledá také tebe,

nikoliv v širém světě.
Vyhledá tě jistě tam, 
kam tě sám postavil.

A pak nastane den veliké radosti!
Když tě najde na tvém místě,

vezme tě s sebou
a dá ti to místo
u svého trůnu, 

v zemi zaslíbené.

(Podle staré básně)

Místo, které ti Bůh dal

Temná noc Carmen Hernandéz
Řím. Možná právě pro lásku, jakou 
Carmen chovala ke Kristu, nás násle-
dovalo tolik lidí, řekl Kiko Argüello při 
včerejší prezentaci italského překladu 
deníků spoluzakladatelky neokatechu-
mátní cesty Carmen Hernandéz. Zve-
řejnění deníkových záznamů po její 
smrti v létě roku 2016 (19. července) 
mnohé členy tohoto hnutí zaskoči-
lo. V hlubokém vnitřním dialogu mezi 
Carmen a Bohem totiž zaznívá volání 
z temnot, úpěnlivé prosby o vysvobo-
zení z existenciální prázdnoty, žadoně-

ní o Boží přítomnost. „Když všechno mizí v nicotě a noc v tem-
notách, duše se sytí nicotou. Pane, kde? Jak? Kdo jsi?“ – čteme 
hned na první stránce Deníku z let 1979 – 1981.

„Je to jako by Ježíš Kristus vytvářel kolem ní zvláštní poušť,“ vy-
světluje Kiko Argüello, s nímž Carmen rozšířila ideu Neokate-
chumenátní cesty do 130 zemí světa. V dialogu zaznamenaném 
v denících nacházíme útržky svědčící o nezměrné lásce ke Kris-
tu. Právě díky ní byla schopná po celých padesát let svého mi-
sijního působení mlčet o svém hlubokém vnitřním utrpení, do-
dává Kiko Arguello:

„Když čteš její soukromé deníky, uvědomíš si, jak ohromnou lás-
ku měla ke Kristu. Právě díky ní byla schopná snášet mě a neú-
navně pracovat po celém světě. Objeli jsme spolu celý svět cel-
kem pětkrát, setkávali jsme se s ohromným množstvím komunit 
a bratří. A přesto nikdy nikomu neprozradila nic o svém vnitřním 
utrpení. Jako by Ježíš Kristus kolem ní vytvořil poušť, v níž odolá-
vala pouze láska k Němu. Neustále se vyznává ze své lásky, píše: 

„Miluji tě, Pane! Přijď! Pomoz mi!“
Z deníků tedy vyvstává její nesmírná láska ke Kristu. Jak píší ot-
cové pouště, láska je jedinou pravdou, všechno ostatní je mar-
nost. A další říkají, miluj Krista, a budou tě následovat tisíce. Já 
jsem si možná myslel, že následovaly mě, ale ukazuje se, že to 
bylo díky tomu, jak Krista milovala Carmen...“ řekl Vatikánské-
mu rozhlasu Kiko Argüello.
Na osm set záznamů odhaluje hlubokou žízeň po Bohu a jeho 
útěšné přítomnosti, která se neustále střetá s pocity nemo-
houcnosti a prožitky nicoty. „Miluji tě, nedovol, aby mou duši 
pohltila noc,“ píše Carmen v červenci roku 1980. O dva dny 
později najdeme záblesk poklidné jistoty ponoukající k čin-
nosti: „Při návratu z modlitby na horách, se mi vrací myšlenky 
na spolupráci a obnovu,“ čteme. Vnitřní umírání se střídá s no-
vým odhodláním, ale kotvou všech těchto dní je stále opako-
vané vyznání lásky k Ježíši. Jak během prezentace řekl kardinál 
Schönborn, toto vyznání je „cantus firmus“, základní melodie 
jejího života:

„Láska k Ježíši, která je nesmírně silná, věrná a konkrétní. Dru-
hou polohou této melodie je utrpení. Téměř trvale přítomné utr-
pení, které mi přivádí na mysl sv. Matku Terezu z Kalkaty. Nikdo 
nevěděl, kolik vnitřního utrpení Carmen nesla – a nesla je hero-
icky. Myslím si, že toto utrpení, nabídnuté jako oběť, je jedním 
ze zdrojů Neokatechumenátní cesty. Protože toto hnutí, které je 
tolik bohaté a přináší tolik plodů, má svůj zdroj. Tím zdrojem je 
Kříž, Ježíšův Kříž a jeho Vzkříšení, které téměř každodenně proží-
vala Carmen,“ říká kardinál Christoph Schönborn. 

www.radiovaticana.cz 17. 11. 2017
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Bohoslužby o Vánocích 2017
ve farnosti Valašské Meziříčí

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Štědrý den neděle 24. 12.
adventní mše svaté   6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
Vánoční mše svatá pro děti 
(s doprovodem cimbálovky)   15.30 hod
Půlnoční   22.00 hod
Půlnoční   24.00 hod

Slavnost Narození Páně pondělí 25. 12. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Svátek svatého Štěpána úterý 26. 12. 6.30 hod
    8.00 hod
    9.30 hod 
Svátek Svaté Rodiny neděle 31. 12. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod

Silvestr - Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2017
 neděle 31. 12. 15.30 hod
Po skončení ohňostroje na náměstí bude otevřen kostel 
do 20.30 hod s možností navštívit betlém a poslechnout si var-
hanní hudbu.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie  
Nový rok pondělí 1. 1. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů
 sobota 6. 1. 6.30 hod
   8.00 hod

Kostel sv. Jakuba v Krásně sobota 30. 12. 17.30 hod
 sobota 6. 1. 17.30 hod

Kaple Hrachovec úterý 26. 12. 10.00 hod

Kaple Krhová  pondělí 1. 1. 16.00 hod

KONCERTY

Vánoční písně a koledy (schóla) pondělí 25. 12. 15.30 hod
Vánoční koncert 
(varhany, trubka, zpěv) sobota 30. 12. 17.00 hod

Bohoslužby o Vánocích 2017
ve farnosti Lešná

FARNÍ KOSTEL LEŠNÁ
Štědrý den neděle 24. 12.
adventní mše svatá   8.30 hod

Štědrý den Půlnoční neděle 24. 12. 21.00 hod

Slavnost Narození Páně pondělí 25. 12. 8.30 hod
Svátek Svatého Štěpána úterý 26. 12. 8.30 hod
Svátek Svaté Rodiny neděle 31. 12. 8.30 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok pondělí 1. 1. 8.30 hod
Slavnost Zjevení Páně sobota 6. 1. 16.00 hod
Svátek Křtu Páně neděle 7. 1. 8.30 hod

KAPLE JASENICE
4. neděle adventní neděle 24. 12. 10.00 hod
Slavnost Narození Páně pondělí 25. 12. 10.00 hod
Svátek Svaté Rodiny neděle 31. 12. 10.00 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok pondělí 1. 1.  10.00 hod
Svátek Křtu Páně neděle 7. 1. 10.00 hod
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Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Štěpán Josef Zátorský
Veronika Vrečková
Kristýna Stýblová
Tobiáš Stanislav Janíček

Jakub Nohavica
Sebastian Václav Hoffman
Mariana Kateřina Stolářová

Lešná
Stanislav Man Šimon Josef Dohnal

Další zprávy a články, které se již nevešly do tohoto čísla Života 
farností, naleznete na www.farnost-valmez.cz v sekci Aktuálně. 

Foto na str. 1, 2, 20 o. Pavel
Foto na str. 20 Josef Knápek, fotograf Valašské Meziříčí
Foto na str. 19 - fotografie z portálu Člověk a víra
Foto na str. 7 až 9 a 12 až 13 - archiv ZŠ Salvátor
Foto nas str. 14 - archiv Charita Valašské Meziříčí
Foto nas str. 10 a 11 - Vladimír Burian, fotograf Zlín

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Tomáš Hruboň  Patricie Dřímalová
 Juřinka 136  Br. Čapků 684/2
 Ondřej Kotlár  Eliška Kulišťáková
 Vsetínská 458  Dolní Bečva 524

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových 

stránkách: farnost-valmez.cz

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 1. prosince. Výstav Nejsvětější svátos-
ti po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá 
adorace.

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 2. prosince. Ve farním kostele ve Va-
lašském 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 Krás-
ně.

NA ÚVOD DO ADVENTNÍ DOBY A CÍRKEVNÍHO ROKU bude 
v sobotu 2. prosince v 17.00 hodin ve farním kostele modlitební 
vigilie za ochranu počatého života.

ADVENTNÍ DOBA začíná v neděli 3. prosince. Při každé mši sva-
té bude žehnání adventních věnců.

RORÁTY PRO DĚTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ budou v době 
adventní každé pondělí a středu. Začátek mše svaté bude vždy 
v 6.30 hodin. Po mši svaté bude pro všechny děti připravena 
snídaně na faře.

RORÁTY PRO DĚTI V LEŠNÉ budou v době adventní každý čtvr-
tek. Začátek mše svaté bude vždy v 6.30 hodin. Po mši svaté 
bude připravena pro děti snídaně.

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍ-
HO HŘÍCHU – pátek 8. prosince. Mše svaté budou v 6.30, v 8.00 
(ZŠ Salvátor) a v 17.30 hodin. V Lešné bude mše svatá v 16.00 
hodin.

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST POŘÁDÁ DNY BIBLE. Na tento 
účel bude sbírka ve farnosti Valašské Meziříčí a Lešná v pátek 8. 
prosince na Slavnost Panny Marie.

SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 4. a 18. prosince 
po večerní mši svaté.

MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 8. prosince v 17.30 
hodin.

MŠE SVATÁ ZA ZŠ SALVÁTOR – pátek 15. prosince v 17.30 hodin.
ZPOVĚDNÍ DEN VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ - sobota 16. prosince 
od 8.00 do 11.00 hodin. Přijedou zpovědníci z jiných farností. 
Využijte této příležitosti, neodkládejte zpověď na poslední chví-
li.

ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE V LEŠNÉ 
- neděle 17. prosince. Adorace bude zahájena po mši svaté (asi 
9.30). Společné ukončení od 15.00 do 15.30 hodin.

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Jaroslava Chocholáčová *3. 5. 1935 †15. 10. 2017, Václavkova 
373
Martina Beková *25. 6. 1974 †22. 10. 2017, Poličná 164
Jaroslav Holiš *1. 4. 1955 †12. 10. 2017, Mostní 26
Milada Heraltová *22. 3. 1937 †29. 10. 2017, Lhotka n. B. 53
Jaroslava Masaříková *3. 7. 1932 †29. 10. 2017, Kalalova 996
Pavla Holubová *30. 6. 1920 †29. 10. 2017, Na Trati 216
Antonín Pastucha *9. 1. 1950 †3. 11. 2017, Křižná 678
Ludmila Tomšíková *13. 9. 1936 †3. 11. 2017, Jasenice 11
Hana Mikšová *21. 6. 1930 †7. 11. 2017, Třanovského 1325
Josef Bernkopf *18. 2. 1926 †9. 11. 2017, Hrádky 455
Eugenie Olivíková *20. 5. 1930 †10. 11. 2017, Sklářská 189
František Orava *15. 11. 1942 †7. 11. 2017, Poličná 370

Lešná
Františka Filipová *25. 8. 1928 †26. 10. 2017, Nový Jičín, 
Hřbitovní 41
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Biřmování v Kelči
Na portále Člověk a víra jsem objevil krásné fotky Petra Nedo-
my z biřmování v této nedaleké farnosti. A protože mezi biř-
movanci mohou najít i naši farníci některé příbuzné a známé, 
neodolal jsem a tyto fotky zde zveřejňujeme. Také prozradím, 
že do farnosti Kelč posílám vždycky 50 kusů našeho časopisu. 
Tímto farníky z Kelče i jejich faráře Jana Blešu pozdravuji.

o. Pavel
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