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Cesta kardinála Berana z baziliky svatého Petra v Římě přes seminář Nepomucenum 
do pražské katedrály
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Kardinál Beran se vrátil

21. duben, 10 hodin dopoledne a od Strahovského kláštera vy-
chází průvod. Stojím s rodinou na chodníku a hltám očima nád-
hernou podívanou. Biskupové a další duchovní, maltézští rytíři, 
orlové, sokolové, rodina kardinála Berana a mnoho dalších lidí, 
kteří přijeli z různých koutů naší země. Vidíme v průvodu nám 
dobře známé tváře spojené i s naším regionem, např. P. Oldři-
cha Prachaře, arciopata Prokopa Siostrzonka nebo našeho ost-
ravsko-opavského biskupa Františka.
Rakev je vezena pohřebním vozem taženým šesti starokladrub-
skými vraníky, kteří se ve slunci nádherně lesknou, a před rakví 

je nesena svatovojtěšská berla. Za rakví kráčí pražský arcibis-
kup kardinál Dominik Duka a nese lebku sv. Vojtěcha.
Nemohla jsem se dočkat, až se přidáme na konec průvodu. 
Z reproduktorů zněly litanie a celý dav prosil světce a světice 
Boží o jejich přímluvu. Byl to zvláštní pocit. Byla jsem šťastná, 
že mohu být zrovna tady a teď, protože jsem si uvědomovala 
výjimečnost tohoto okamžiku, a na druhou stranu se mi draly 
do očí slzy, že pan kardinál se vrací do naší země v takové době. 
V době, kdy jsou ohroženy všechny hodnoty, na kterých mu tak 
záleželo. V době, kdy se derou k moci komunisté a extrémisté 
a mnozí křesťané je v tom ještě podporují. V době, kdy morál-
ka, čest, pravdomluvnost a slušnost jsou hodnoty cizí jak panu 
prezidentovi, tak předsedovi vlády a dalším politikům. Střídal 
se ve mně pocit hrdosti, když jsem viděla kolem sebe tolik krás-
ných lidí, a pocit zahanbení nad tím, kam jsme to nechali dojít.
Uvědomila jsem si, že jako křesťané nesmíme mlčet, když vidí-
me zlo, a že náš hlas musí být slyšet. Že jsme také odpovědni 
za naši zem, za naše děti a naši budoucnost. Rozhodné slovo 
pana kardinála Duky při bohoslužbě bylo toho nejlepším důka-
zem.
Modleme se za náš národ, za církev, ale také za politiky a hlav-
ně za nás občany této země. Abychom uměli dobře rozlišovat 
populismus od reálných slibů a rozlišovat politiky, kterým jde 
jenom o vlastní prospěch, od politiků, kteří se snaží pracovat ku 
prospěchu všech. Aby byly pro nás rozhodující morální hodnoty 
těchto lidí a abychom nikdy nezapomínali na utrpení lidí pro-
následovanými komunistickým režimem. Abychom byli vždy 
v první řadě křesťané, nebyli lhostejní k utrpení druhých a ne-
nechali se ovládat strachem a nenávistí.
Pane kardinále Berane, orodujte za nás a za naši zem!

Hana Worková

Nedávno jednomu známému kondoloval jeho spolupracovník 
v práci slovy: „Tak vám umřel pan kardinál!“  Když známý nechá-
pavě hleděl, o koho že se to jedná, jeho kolega mu to vysvětlil: 

„No přece kardinál Beran, vždyť měl pohřeb!“ To jen tak pro za-
smání, abychom si uvědomili, jak jsou často dezorientováni naši 
současníci.
Věřím, že jste významnou událost převezení ostatků kardiná-
la Josefa Berana sledovali v televizi anebo v katolickém tisku. 
A protože jsem narazil na velice výstižný článek ve farním zpra-
vodaji Třinecké farnosti, odkud mi ho posílá maminka O. Zdeň-
ka Gibiece, rozhodl jsem se, že ho zveřejním i v našem časopise. 
Sám si chci dát jedno předsevzetí: V minulosti mi už několik lidí 
s nadšením líčilo, jak je úžasná knížka Velká mše o kardinálu Be-
ranovi. Přiznám se, že jsem ji ještě nečetl, chci se o to pokusit 
o prázdninách. Prozradím, že ji také máme ve farní knihovně.

o. Pavel

Pane kardinále, orodujte za nás!
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100 let od narození otce 
Jaroslava Kašpara

tického útlaku a událostmi v 15. a 17. století), kdy podle jeho 
názoru útisk svobody svědomí vedl k pokrytectví, lži a k jiným 
mravním neřestem, vážně ohrožujícím víru. Předpokládal, že 
takové vyhlášení zahanbí ty, kdo utlačují Církev a povede k je-
jich obrácení.
V Římě kardinál Beran založil České náboženské středisko Vele-
hrad. Jeho sekretářem byl po celou dobu jeho působení v Římě 
pozdější pomocný biskup pražský Jaroslav Škarvada.
Po sebevraždě Jana Palacha přednesl ve vatikánském rádiu pro-
jev, ve kterém neschválil Palachův čin, ale vyzdvihl jeho ideály. 
Za tento projev byl kritizován prosovětským listem Zprávy.
Když kardinál Beran zemřel, komunistická vláda nepovolila 
převoz těla do vlasti. Papež Pavel VI. rozhodl, že kardinál Be-
ran bude pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra 
ve Vatikánu. Stal se tak prvním a zatím jediným Čechem, kte-
rému se té pocty dostalo. Jeho hrob se nacházel poblíž hrobu 
svatého Petra, mezi hroby Pia XI. a Pia XII. Pavel VI. také opro-
ti zvyklostem osobně vedl pohřební obřady. Papež František 
v lednu 2018 povolil převoz ostatků kardinála Berana do Česka. 
Dne 19. dubna došlo k vyzvednutí klerikových ostatků ze sar-
kofágu ve svatopetrské bazilice a následujícího dne byly trans-
portovány vládním speciálem do České republiky na vojenské 
letiště Praha-Kbely. Následně se uskutečnily převoz koňským 
spřežením a další ceremonie. Mezi 20. a 23. dubnem byly ostat-
ky veřejně vystaveny: v pátek 20. před bazilikou Nanebevzetí 
Panny Marie v areálu kláštera premonstrátů na Strahově, v so-
botu 21. mezi prvním a druhým nádvořím Arcibiskupského pa-
láce a poté před oltářem svatovítského dómu, a to do pondělí 
23. dubna. Navečer toho dne byly uloženy do sarkofágu v kapli 
sv. Anežky České v hlavní lodi katedrály sv. Víta.

„Buď vítán, (…), Ty, který jsi v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť 
jsi mlčet nesměl. Vracíš se z vyhnanství zpět v rozhodnou ho-
dinu. A jako tehdy jdeš s relikvií sv. Vojtěcha, který z našich 
patronů mohl nejsilněji pomoci v onu rozhodnou hodinu, ne-
boť postava sv. knížete Václava byla pošpiněna nacistickým 
zneužitím.“

„Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my 
zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem 
na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku 
dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné 
znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zod-
povědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo.“

Z kázání kardinála Duky při sobotní bohoslužbě,
která byla sloužena ke cti Sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta 

u příležitosti repatriace kardinála Josefa Berana.

28. května by oslavil sté na-
rozeniny o. Jaroslav Kašpar. 
Vzpomeňme na něho 
v modlitbách. Mši svatou 
jsem za něho a za živé a ze-
mřelé kněze z naší farnosti 
sloužil při svatodušní vigilii 
ve farním kostele ve Valaš-
ském Meziříčí. Při této pří-
ležitosti zveřejňuji také fot-

Josef Jaroslav Beran
Narodil se 29. prosince 1888 v Plzni v rodině učitele Josefa Be-
rana a jeho ženy Marie. Vystudoval plzeňské gymnázium, poté 
se stal alumnem České koleje v Římě (Bohemicum, dnešní Ne-
pomucenum, 1907-1912). Po vysvěcení na kněze v roce 1911 
pokračoval ve studiu teologie (doktorát 1912). V letech 1912-
1917 působil jako kaplan (Chyše, Prosek u Prahy, Praha), dále 
působil nejprve jako učitel a posléze ředitel na ženském ústavu 
sv. Anny (1917-1928). Od roku 1928 vyučoval jako docent pas-
torální teologii na Teologické fakultě UK, v roce 1932 se stal 
profesorem teologie. V této době byl též rektorem pražského 
arcibiskupského kněžského semináře (od roku 1932).
V roce 1942 byl po atentátu na Heydricha zatčen a vězněn 
v koncentračních táborech Terezín a Dachau. Zde byl vězněn 
mimo jiné společně s P. Richardem Henkesem, který je kandi-
dátem na blahořečení.
Dne 4. listopadu 1946 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem 
pražským (vysvěcen 8. prosince téhož roku). Po komunistickém 
převratu v roce 1948 odmítl podřídit církev komunistické moci, 
vystoupil proti komunisty zřízené podvratné „Katolické akci“ 
a exkomunikoval a suspendoval kněze Josefa Plojhara (a s ním 
i několik dalších), který přes jeho zákaz přijal místo v komu-
nistické vládě. Přes enormní nátlak státu exkomunikaci nikdy 
neodvolal. V roce 1951 ji z Plojhara na nátlak komunistické vlá-
dy sňal pražský kapitulní vikář, na což ovšem neměl patřičnou 
pravomoc (navíc Plojhar mezi tím pilně sbíral další exkomunika-
ce). Plojhar Beranovi zákrok proti své osobě nikdy nezapomněl 
a systematicky využíval svého vlivu na komunistickou proticír-
kevní politiku k prosazení maximálních restrikcí vůči arcibisku-
povi. Například když vláda v roce 1956 jednala o Beranově pro-
puštění z internace, Plojhar byl striktně proti.
V letech 1949-1963 byl protiprávně internován StB na různých 
místech Československa, nejprve v Arcibiskupském paláci v Pra-
ze (1949-1951) a posléze jinde (Roželov, Růžodol, Paběnice, Mu-
kařov, Radvanov). Během internace byl neustále sledován a StB 
se na něj pokoušela sehnat či vyrobit kompromitující materiály. 
Mimo jiné jednu dobu tajně přimíchávala do nápojů a jídla pro 
arcibiskupa a řeholnici, která se o něj starala, afrodiziaka v na-
ději, že bude mít příležitost natočit nějaké kompromitující scé-
ny. Ovšem akce skončila debaklem, neboť nejenže nedosáhla 
úspěchu, ale arcibiskup nakonec příslušníka StB, který ho tajně 
natáčel, přistihl.
V roce 1963 byl propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno 
zdržovat se v Praze a vykonávat arcibiskupský úřad. 25. února 
1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem titulu Santa Croce 
in via Flaminia. Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země 
do Říma na slavnostní předání kardinálského klobouku s úmy-
slem, že už mu nedovolí vrátit se do země. Komunističtí před-
stavitelé státu však arcibiskupa buďto uvedli v omyl nebo ne-
mluvili dost jasně. Beran byl přesvědčen, že se bude moci vrátit. 
Že tomu tak není, se dověděl až po jednání s nimi od Agostina 
Casaroliho. Ten mu sdělil, že Svatý otec ponechává rozhodnutí 
na něm. Dodal také, že pokud odjede, bude snad možné nahra-
dit kolaborujícího pražského kapitulního vikáře za biskupa věr-
ného Římu. Poté se Beran rozhodl, pro dobro diecéze, do Říma 
odjet.
Ve Vatikánu se kardinál Beran zapojil do práce Druhého vati-
kánského koncilu. 20. září 1965 na něm vystoupil s projevem 
O svobodě svědomí, v němž odmítl hmotný nebo duševní ná-
tlak, nutící jednat člověka proti jeho svědomí a žádal jasné a 
bezvýhradné vyhlášení zásady náboženské svobody. Tento po-
žadavek odůvodnil historickou zkušeností (z období komunis-
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Alexius, servité a Konojedy

Konojedy

Představte si, že by sedm úspěšných podnikatelů z Valašské-
ho Meziříčí rozdalo svůj majetek chudým, případně věnovalo 
Charitě a Diakonii a na Petřkovické hoře by si postavili domek, 
ve kterém by žili jako komunita poustevníků. Pravidelně by se 
modlili a slavili mši svatou v kapli v Jasenici. 
Chápu, že to zní jako bláznivá fantazie. Jenomže něco takového 
se stalo ve 13. století ve Florencii. Sedm úspěšných obchodníků 
se rozhodlo odejít na horu Monte Senario, aby tam žili v chu-
době a pokání. Papež jim později schválil stanovy nového řádu, 
který byl nazván Služebníci Panny Marie – servité. 
Všichni byli vysvěceni na kněze, jedinou výjimkou zůstal sv. Ale-
xius, který z pokory zůstal jen laickým bratrem. Za svaté byli 
prohlášeni v roce 1725. Řád servitů je dnes rozšířen téměř 
v celé Evropě i v Jižní Africe, Austrálii a Americe. Ještě za života 
sv. Alexeje, který zemřel ve věku 110 let, měl řád již deset tisíc 
členů.
Velice pěkně jsou zásady a vznik tohoto řádu popsány ve čtení 
v kněžském breviáři v den památky sv. Alexia 17. února. Můžete 
si ho přečíst i v tomto čísle Života farností dále na této straně.

o. Pavel

Servité se dostali i do našich zemí. Neznám podrobně historii 
tohoto řádu v Čechách a na Moravě. Vím jen, že vybudovali 
klášter a nádherný veliký barokní kostel v malé vesničce mezi 
Litoměřicemi a Českou Lípou. Tento řád byl zrušen za císaře 
Josefa II. Kostel však v Konojedech zůstal. Klášter pak sloužil 
jako zámek. Byl v oblasti tzv. Sudet. Šlechta a obyvatelé němec-
ké národnosti se dál o něj starali. Pak ale přišel odsun Němců 
po 2. světové válce a české pohraničí začalo chátrat a strádat 
po všech stránkách. O kostely se už neměl často kdo starat. 
A i tak významná památka málem vzala za své. V klášteře za kos-
telem bydleli vojáci, kteří si krátili dlouhou chvíli šermováním 

s varhanními píšťalami. Když nedaleko explodoval sklad s vo-
jenskou municí, výbuch způsobil dost vážné praskliny ve zdivu 
a narušil i statiku. Další pohromou pro kostel byla veliká vlhkost. 
Už ta mohla způsobit postupné zničení. V osmdesátých letech 
minulého století měl na starosti tento kostel i další okolní far-
nosti P. Křížek – salesián. Zoufale se snažil tuto památku zachrá-
nit. Často prosil bohoslovce ze semináře v Litoměřicích, aby mu 
o sobotách přišli pomáhat. Vlhkost byla odstraněna a dá se říct, 
že tím byl kostel zachráněn. Také já jsem s několika kamarády 
strávil mnoho sobot na těchto opravách. P. Křížka jsem si moc 
vážil a bylo mi ho líto, když jsem viděl, v jakých podmínkách 
musí pracovat a přitom v neděli sloužit mši svatou pro dvě až 
tři babičky, o kterých nebylo jisté, jestli do kostela přijdou. Při-
znám se, že jsem o smyslu naší práce často pochyboval. V Kono-
jedech se mi ale líbilo a tato fyzická práce o některých sobotách 
byla pro mne jakousi relaxací. Osobně jsem byl přesvědčen, že 
tento kostel s nádhernými vnitřními malbami je stejně odsou-
zen k zániku. To se mi potvrdilo, když jsem už jako kněz během 
pobytu v Litoměřicích navštívil i Konojedy. Kostel uzamčen, 
okolí naprosto zarostlé a zpustlé. Navíc je v této vesnici několik 
opuštěných a prázdných velkých domů, které vypadají hrůzo-
strašně. Do kostela jsem se podíval přes klíčovou dírku, a když 
jsem pozoroval ve vnějším štítu kostela zvětšující se praskliny, 
říkal jsem si, že je jenom otázkou času, až se tato stavba zřítí.
Před několika roky jsem byl ale šokován. V diecézní příloze vě-
nované Litoměřické diecézi, jsem se dozvěděl, že kostel v Kono-
jedech byl opraven. Majitelem kostela i zámku se mezitím stal 
pan Vladimír Přibyl a díky tomu, že se podařilo zajistit dotaci 
z tzv. Norských fondů, proběhla generální oprava celého koste-
la završená slavnostní bohoslužbou.
Počátkem devadesátých let dvacátého století byl však komplex-
ně odstrojen kostelní mobiliář (z důvodu záchrany – časté krá-
deže, vandalské útoky). Toto vnitřní vybavení bylo převezeno 
do Varnsdorfu a bylo deponováno na několika místech. Po sta-
vební obnově kostela v letech 2016-2017 byl mobiliář částečně 
vrácen. Převoz i ošetření všech předmětů proti dřevokaznému 
hmyzu uhradil majitel kostela a zámku Vladimír Přibyl. Jenom 
pro zajímavost sochařská výzdoba oltářů, kazatelny a varhan 
byla z dílny Ignáce Františka Platzera (1717-1787), jednoho 
z nejvýznamnějších představitelů barokního sochařství v Če-
chách (např. sochy v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně). Ně-
které části mobiliáře jsou postupně restaurovány. Všechny tyto 
restaurační a další práce jsou samozřejmě velmi nákladné. Roz-
hodl jsem se proto, že alespoň symbolickou částkou můžeme 
i jako farnost na toto dílo přispět. Vyhlašuji tedy sbírku na tento 
účel na svátek Božího těla ve čtvrtek 31. května jak v Lešné, tak 
i ve Valašském Meziříčí. Každý z nás tak může mít malý podíl 
na budoucích plánech, které má Pán Bůh s touto památkou. 
Sám tomu všemu úplně nerozumím, věřím však, že není náhoda, 
že jsem se v minulosti několikrát takto s daným místem setkal. 
Pokud se někdy uskuteční poutní zájezd naší farnosti do Lito-
měřic a na jiná místa v severních Čechách, např. Jablonné v Pod-
ještědí, určitě bych se pokusil, abychom v konojedském kostele 
slavili mši svatou. Pro ty, kteří jsou z jiných farností a čtou náš 
časopis, je zde číslo účtu, na který mohou přispět: Spolek pro 
obnovu památek Úštěcka 204144196/0300.

o. Pavel

ku hrobu maminky o. Jaroslava, který jsme jako farnost zdědili. 
Je na hřbitově ve Vsetíně a nedávno jsem zaplatil nájem na dal-

ších deset let. Kdybyste věděli o někom, kdo by měl o tento 
hrob zájem, obraťte se na mne. Na správě hřbitova ve Vsetíně 
jsem se však dověděl, že se v této části hřbitova (nahoře) už 
nepochovává a to kvůli velkému množství spodní vody. Zároveň 
chci ještě připomenout, že příští rok si připomeneme 8. dubna 
10. výročí úmrtí o. Jana Žilinského.

o. Pavel
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Když se potom z Božího vnuknutí s konečnou platností rozhodli 
pro společné založení nové družiny, přivedla je naše Paní zvlášt-
ním způsobem k tomu, že uspořádali své domácnosti a rodiny, 
odkázali rodinám všechno, co potřebovaly, a zbytek rozdali 
chudým. Pak vyhledali muže ušlechtilých úmyslů a příkladného 
života a seznámili je se svými plány. 
Nato odešli na Monte Senario, na vrcholu si postavili vhodný 
domek a nastěhovali se do něho. Tam se začali obírat úmys-
lem, že se budou nejen sami společně snažit o svatost, ale že 
přiberou další, aby mohl nový řád, který s pomocí naší Paní za-
ložili, postupně růst. A když se na přidružení nových spolubratři 
připravili, některé z kandidátů přijali. Tak byl založen náš řád. 
U jeho kořenů stála naše Paní, základy mu dala pokora našich 
bratří, vystavěla jej jejich vzájemná láska a pevnost mu dala je-
jich chudoba.

(Monumenta Ord. Serv. B. Mariae Virginis, 1, 3. 5. 6. 11: 
pp. 71 ss.) Breviář 17. 2. Sv. Alexia a druhů, řeholníků

Z legendy o původu řádu servitů
Chvalme slavné muže
Bylo sedm mužů zasluhujících velké úcty a vážnosti a ty si naše 
Paní vyvolila, spojila je jako sedm hvězd v souhvězdí, vytvořila 
z nich jedno tělo a jednu duši, a dala tak základ svému řádu, 
řádu svých služebníků, servitů. 
Když jsem já vstoupil do našeho řádu, nikoho z nich už jsem 
nezastihl naživu, kromě jediného bratra, který se jmenoval 
Alexius. Tohoto bratra Alexia nám naše laskavá Paní uchráni-
la od tělesné smrti až do našich časů, abychom podle jeho vy-
právění mohli zachytit vznik našeho řádu. A tak jsem z vlastní 
zkušenosti poznal a vlastníma očima viděl, jaký byl život zmíně-
ného bratra Alexia: přímo přitahoval svým příkladem všechny 
současníky a byl živým důkazem dokonalosti a výše zmíněné 
zbožnosti celého společenství. 
Předtím než se spojili v jednu družinu, určoval jejich postoj 
čtverý vztah: 
První byl vůči Církvi. Některé z nich nevázal manželský svazek, 
protože se rozhodli provždy zachovávat panictví neboli čisto-
tu, jiní již naproti tomu vstoupili do manželství, dalším zemřely 
manželky, takže už je manželský stav nevázal. 
Druhý vztah se týkal občanského povolání. Zabývali se obcho-
dem, sjednávali prodej a výměnu zboží. Jakmile ovšem nalezli 
drahocennou perlu, náš řád, nejenže rozdali všechno, co měli, 
chudým, ale i sebe samy s radostným odhodláním nabídli Bohu 
a naší Paní, beze zbytku se dali do jejich služeb. 
Třetí vztah se týkal úcty a vážnosti k naší Paní. Ve Florencii byla 
odedávna založená jistá družina Panny Marie. Pro stáří svého 
založení a velký počet a svatost mužských i ženských členů zís-
kala přední postavení mezi ostatními bratrstvy, takže byla nazý-
vána Velkou družinou naší Paní. Z této družiny vyšlo sedm výše 
uvedených mužů, obzvláštních ctitelů naší Paní již předtím, než 
vytvořili vlastní řádové společenství. 
Jejich čtvrtou charakteristiku tvořilo úsilí o duchovní dokona-
lost. Milovali Boha nade všecko, k němu náležitě směřovalo 
všechno, co dělali; všechno jejich myšlení, slova a skutky byly 
oslavou Boží. 
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Panna Maria si vyvolila děti
13. května uplynulo 101 let od prvního zjevení Panny Marie 
ve Fatimě. Třem dětem svěřila Matka Boží poselství pro celý 
svět, pro dvacáté století a třetí tisíciletí. Připomínali jsme si to 
celý rok v rámci Jubilea Fatimy. Připadá mi víc než symbolické, 
že jsem v neděli 13. května mohl pokřtít 5 dětí ve věku fatim-
ských dětí. V době zjevení měla sv. Hyacinta 7 let, její bratr sv. 
František 8 let a jejich sestřenice Lucie 10 let. Děti, které jsem 
pokřtil, chodí do 2. a 3. třídy a do náboženství některé z nich 
začaly chodit z vlastní iniciativy. Jsem vděčný, že je rodiče nejen 
podpořili, a že těmto dětem na jejich cestě víry, podle svých 
možností, pomáhají. Tři z těchto dětí přistoupí už velmi brzy 
k prvnímu svatému přijímání. Společná fotografie těchto dětí 
je níže. Fatimské děti, sv. Františku a sv. Hyacinto orodujte, pro-
sím za všechny děti našich farností, zvláště za ty, které ještě 
nebyly pokřtěny a za ty, které přistoupí k svatému přijímání.

o. Pavel

Rozloučení s Celestinou Karafiátovou
Určitě si vzpomínáte na por-
trét babičky Karafiátové 
na poslední straně únorové-
ho čísla ŽF. Toto číslo vyšlo 
těsně před datem jejích 98. 
narozenin. Když se mě Evžen 
Hlavica ptal žertem, co bude-
me dělat, když se babička 
těchto narozenin nedožije, 
odpověděl jsem mu, že v příš-
tím čísle zveřejníme její parte 
s poznámkou, že zemřela ná-
hle a „naprosto nečekaně“ . 
To se však nestalo. Pán Bůh 
dopřál paní Karafiátové krás-
nou oslavu 98. narozenin 
v kruhu svých nejbližších. Ješ-

tě si s námi zazpívala a několikrát nadšeně opakovala: „To jsem 
tak ráda, že jsme se tady všichni sešli!“ Krátce nato se však do-
stala do nemocnice a 17. dubna zemřela. Jsem vděčný Pánu 
Bohu za chvíle, které jsem s ní prožil a také za krásnou fotku, 
která v únorovém Životě farností potěšila tolik lidí, a to nejen 
příbuzných.

o. Pavel

Setkání rodin v Irsku
Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, kte-
ré proběhne v Dublinu od 21. do 26. srpna 2018. Naši farnost 
budou zastupovat manželé Bořutovi. Už teď se můžeme za tuto 
událost modlit následující modlitbu:

Bože, náš Otče,
jsme bratry a sestrami v Ježíši, tvém Synu,
a v Duchu tvé lásky tvoříme jednu rodinu.

Zahrň nás požehnáním radosti z lásky.
Dej, ať jsme trpěliví a vlídní,
milí a velkorysí
a ujímáme se těch, kdo jsou v nouzi.
Pomáhej nám žít tvé odpuštění a pokoj.
Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny,
zvláště ty, za které nyní prosíme:
(po chvíli ticha můžeme zmínit vlastní rodinné příslušníky
i další lidi).
Rozmnožuj naši víru,
posiluj naši naději,
uchovej nás v bezpečí své lásky
a dej, ať jsme stále vděční
 za dar života, který společně sdílíme.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás.
Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás. 
Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.
Svatí Ludvíku a Zelie Martinovi, orodujte za nás.

Modlitba za Světové setkání rodin v roce 2018

50 let Neokatechumátní cesty v Římě

Neokatechumenátní cesta vznikla začátkem šedesátých let 
minulého století ve Španělsku v Madridu. Zlomový bod však 
nastal, když byli pozváni první katechisté do Říma. Ve farnosti 
Kanadských mučedníků a sv. Františky Cabrini proběhly prv-
ní katecheze tak, jak je známe i z Valašského Meziříčí. Teprve 
pak se Cesta začala šířit nejen do jiných italských farností, ale 
i do dalších zemí celého světa. Veliký podíl na tom měl dnes 
už blahoslavený papež Pavel VI. Bylo tedy symbolické, že se 
více než 150 tisíc lidí z celého světa sešlo 5. května na pláni Tor 
Vergata v Římě s papežem Františkem, aby společně zazpívali 
chvalozpěv Te Deum (Bože, chválíme Tebe) za veliké věci, kte-
ré Pán skrze Neokatechumenátní cestu v minulých desetiletích 
učinil. Společenství naší farnosti zastupovalo v Římě 120 bratří 
a sester, kteří do Říma putovali ve třech autobusech. Nejmladší 
dva účastníci byli ve věku 11 a 8 měsíců. Bylo s námi mnoho 
mladých lidí, nejstarší účastníci měli přes 70 let.
V Římě jsme bydleli ve farnosti, ve které dříve působil náš kap-
lan o. Slavomír. Lidé z této farnosti se o nás velmi obětavě sta-
rali. Mohli jsme také vidět alespoň některé památky. Na fotky 
se můžete podívat na straně 23.
Navštívili jsme také římský seminář Redemptoris Mater, ve kte-
rém se na kněžství připravoval Zdeněk Gibiec i náš kaplan Sla-
vomír Ordoš.
Otec vicerektor nám vyprávěl o svém povolání ke kněžství, ale 
také nám připomněl historii tohoto semináře, který právě letos 
slaví 30 let své existence. Vyprávěl nám o tom, jak byly poslá-
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ny první rodiny Neokatechumenátu na misie a jak se objevila 
potřeba, aby tyto rodiny doprovázeli kněží, kteří byli pro tento 
misijní úkol formováni. Iniciátor Neokatechumenátní cesty Kiko 
Argüello tehdy navštívil papeže Jana Pavla II. a sdělil mu tuto 
ideu misijních seminářů. Také ale podotkl, že mnoho lidí v církvi, 
i vysoce postavených, říká, že Neokatechumenát nemůže mít 
v žádném případě svoje semináře. Svatý Jan Pavel II. tehdy prý 
bouchl pěstí do stolu a řekl: „A proč by to nešlo? Přeji si to!“ 
Toto byl rozhodující impuls pro vznik římského semináře. Pak 
se začalo hledat místo. Kiko navštívil velký klášter sester fran-
tiškánek na okraji Říma poté, co se dověděl, že ho sestry chtějí 
prodávat. Když sestrám řekl, že by zde mohl být misijní kněžský 
seminář, velmi se zaradovaly a vyprávěly jeho historii.
Tento klášter se začal stavět v druhé polovině dvacátého sto-
letí. Už na počátku mezi sestrami vznikly vážné spory. Některé 
namítaly: „Proč stavíme tak veliký klášter, jsme přece chudé se-
stry svatého Františka?“ Jiné chtěly ve stavbě pokračovat, pro-
tože už byl schválen a zaplacen projekt. Aby spory rozřešily, roz-
hodly se tyto sestry, že navštíví svatého otce Pia, který na svém 
těle nosil padesát let Kristovy rány (stigmata). Spor mu před-
ložily s tím, že udělají to, co otec Pio řekne. Otec Pio se zadíval 
na projekt, prohlédl si ho a řekl: „V každém případě ve stavbě 
pokračujte. Tato stavba bude k velké slávě Boží!“ Sestry stavbu 
kláštera dokončily, ale v šedesátých a sedmdesátých letech jim 
začalo ubývat řeholních povolání. Byly velmi zklamané a říkaly 
si, že se otec Pio spletl. Teď však nastala úplně jiná situace. Po-
loha i velikost kláštera byly velmi výhodné pro budoucí seminář. 
Byl tady ale ještě jiný vážný problém. Kde vzít tolik peněz? I tato 
těžkost byla svěřena Pánu. V té době proběhla kolekta (sbírka) 
především ve společenstvích Itálie a Španělska. Pokud se vybe-
re dost peněz, bude seminář právě tady. Podařilo se. Zbylo ještě 
i na stavební úpravy a na zajištění chodu semináře pro první rok 
jeho existence. Tolik krátce z jeho historie.
Nejvíce na nás zapůsobil veliký obraz posledního soudu, který 
maloval Kiko. Součástí jsou všechny důležité události dějin spá-
sy. Tato veliká ikona má rozměry 13,54 x 11,09 metrů. Můžete 
se na ni podívat na poslední stránce tohoto čísla ŽF.

 o. Pavel

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Jsem rád, že se s vámi setkávám a společně s vámi mohu říci: 
Děkuji! Děkuji Bohu a také vám, především těm, kdo vážili dlou-
hou cestu, aby zde mohli být. Děkuji za ‚ANO‘, které jste vyslovili 
a s nímž jste přijali Pánovo povolání žít evangelium a evangeli-
zovat. A velký dík patří tomu, kdo před padesáti lety inicioval 
Neokatechumenátní cestu.
Padesátka je v Písmu svatém důležitým číslem. Padesátý den se-
stoupil Duch Zmrtvýchvstalého na apoštoly a zjevil světu Církev. 
Ale ještě předtím Bůh požehnal padesátý rok: „Padesátý rok 
vám bude létem milostivým“ (Lv 25,11). Svatý rok, rok, ve kte-
rém se vyvolený lid mohl dotýkat nových skutečností, jako je na-
příklad vysvobození a návrat utlačovaných zpět do svého domu. 

„Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím 
obyvatelům. (…) každý se vrátíte ke svému vlastnictví a všichni 
se vrátí ke své čeledi“ (Lv 25,10). Po těch padesáti letech Cesty 
by bylo krásné, kdyby každý z vás řekl: „Děkuji ti, Pane, neboť 
jsi mě opravdu osvobodil; neboť v Církvi jsem našel svou rodinu, 
neboť ve tvém křtu staré věci pominuly a nyní zakouším nový 

život. (2Kor 5,17); a protože skrze Neokatechumenátní cestu jsi 
mi ukázal cestu k objevení vlídné Otcovy lásky.“
Drazí bratři a sestry, na konci budete zpívat Te Deum jako dí-
kůvzdání za Otcovu lásku a věrnost. Je velmi krásné vzdát Bohu 
díky za jeho lásku a věrnost. Často se stává, že mu děkujeme 
za jeho dary, za to, co nám dává, a je dobře, že to takto děláme. 
Ale ještě lepší je vzdávat mu díky za to kým je, protože on je Bo-
hem věrným v lásce. Jeho dobrota nezáleží na nás. Bůh nás stá-
le věrně miluje, i kdybychom učinili cokoliv. A toto je ten zdroj 
naší důvěry, naše veliká životní útěcha. Takže mějte odvahu 
a nikdy nebuďte smutní! A když se nad vašimi dny stahují mrač-
na problémů, vzpomeňte si, že věrná Boží láska navždy zazáří 
jako slunce, které nikdy nezapadá. Vzpomeňte si na její dobro, 
silnější než jakékoliv zlo a sladká vzpomínka na Boží lásku vám 
pomůže v každé úzkosti.
Ještě chybí jedno důležité poděkování, a sice těm, kteří odchá-
zejí na misie.
Cítím, že vám mám něco říci. Tak od srdce, vzhledem k této misii 
a vzhledem k evangelizaci, která je pro církev dnes prioritou. 
Neboť misie, to znamená hlásat věrnou Boží lásku, hlásat, že 
nás Pán miluje a nikdy ze mě nebude unavený a nikdy z tebe 
nebude unavený. Nikdy se neunaví z tohoto světa, z toho světa, 
ze kterého jsme my už možná unavení.
Misie, to znamená dát to, co jsme přijali. Misie, to znamená 
splnit Ježíšův příkaz, který jsme slyšeli, a nad kterým jsem se 
s vámi dnes rád zamyslel: „Jděte tedy, získejte mi za učedníky 
všechny národy“ (Mt 28,19).
Jděte! Misie vyžaduje odejít! V životě ale máme silné pokuše-
ní zůstat. Neriskovat. Spokojit se s tím, že máme situaci pod 
kontrolou. Je mnohem jednodušší zůstat doma, obklopeni těmi, 
kteří nás mají rádi. Jenomže toto není Ježíšova cesta. On posí-
lá: „Jděte!“ Nepoužívá polovičaté výrazy. Neautorizuje krátké 
exkurze ani cesty se zpátečním lístkem. Říká svým učedníkům, 
všem svým učedníkům, jen jedno jediné slovo, a sice: „Jděte!“ 
Jděte, to je to silné volání, které zaznívá v každém koutě křes-
ťanského života. Jedná se o jasné pozvání být ochoten „vyjít“. 
Být poutníky, kteří hledají ve světě bratra, jenž ještě nezná ra-
dost z Boží lásky.
Ale jak se dá vyjít? Je potřeba být obratný, není možné s sebou 
vláčet všechny věci z domu. Bible nás o tom poučuje: když Bůh 
vysvobodil vyvolený lid, vyvedl ho na poušť a vybavil jej pou-
ze důvěrou v Něj. A když se stal člověkem, chodil jako chudák, 
jako ten, který nemá, kam by hlavu položil (Lk 9,58). Tedy žádá 
po svých vyvolených stejný styl. Na cestování je třeba být jen 
nalehko sbalen. Na hlásání je potřeba zříkání. Jen taková Církev, 
která se zříká světa, je Církví, která dobře hlásá Pána. Jen tako-
vá Církev, která je svobodná od moci, od peněz, která je svo-
bodná od touhy triumfovat, svobodná od klerikalismu, jedině 
takto může podávat důvěryhodné svědectví o tom, že Kristus 
osvobozuje člověka. A ten, kdo se kvůli jeho lásce naučí zříkat 
věcí pomíjejících, dosáhne onoho nádherného pokladu, a tím je 
svoboda. Nezůstane zamotaný v tom, na co je nalepený, sváza-
ný věcmi, které od něj žádají stále víc a více, a přece mu nikdy 
nepřinesou pokoj. Cítí, že se jeho srdce rozšiřuje bez toho, aniž 
by se znepokojoval, že jeho srdce je stále připravené pro Boha 
a bratry.

„Jděte!“ To je misijní sloveso. Ale říká nám ještě něco dalšího, 
a sice, že je to v množném čísle. Pán neříká: „Jdi ty a potom ty…“, 
ale jděte spolu! Pokud někteří kráčejí sami, tak to není úplně 
misionářské. Plně misionářské je, když jdeme spolu. Jít spolu je 
vždy umění, kterému se musíme učit každý den. Je třeba mít se 
na pozoru a nediktovat například kroky jiným. Spíše je potřeb-

Promluva papeže Františka
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né doprovázet a čekat, myslet na to, že cesta toho druhého není 
identická s tou mojí. Stejně jako v životě, kde nikdo nemá stejný 
krok, tak také ve víře a v misii postupujeme společně, bez toho, 
že bychom se oddělili, že bychom vnucovali vlastní směr cesty. 
Pokračuje se společně. Jako Církev, s pastýři, se všemi bratry, 
bez úniků dopředu, bez toho, že bychom si stěžovali na ty, kteří 
jdou pomaleji. Jsme poutníci. My sami doprovázeni bratry, do-
provázíme jiné bratry, a je dobré to dělat osobně, starostlivě, 
s respektem vůči cestě každého jednotlivce, bez toho, že by-
chom nutili někoho k růstu, protože odpověď Bohu dozrává jen 
v autentické, upřímné svobodě.
Zmrtvýchvstalý Ježíš říká: „Získávejte učedníky!“ To je ta misie. 
Neříká: dobývejte, okupujte, ale „získávejte učedníky“. To zna-
mená podělte se s druhými o dar, který jste přijali. Setkání se 
s láskou, která vám změnila život. To je srdcem misie: dosvědčo-
vat, že nás Bůh miluje, a že s Ním je možná skutečná láska. Láska, 
která přináší schopnost dávat život ve všech oblastech, v rodi-
ně, na pracovišti, jako zasvěcené osoby, jako manžel, manželka. 
Misie znamená stát se učedníky spolu s novými učedníky Ježíše. 
Je to znovuodhalení toho, že jsem často Církví, která sama je 
zároveň i učednicí. Zajisté, Církev je učitelka, ale nemůže být 
učitelkou, pokud nejprve není učednicí. Stejně tak nemůže být 
matkou, pokud není nejprve dcerou. Hle, naše Matka: Církev 
pokorná, dcera Otce, učednice Mistra, šťastná, že je sestrou lid-
stva. A tato učednická dynamika – učedník, který získává učed-
níky, je úplně odlišná od dynamiky proselytismu.
V tom spočívá síla hlásání, aby svět mohl uvěřit. To, co přesvěd-
čuje, nejsou argumenty, ale život, který přitahuje; ne schopnost 
prosadit se, ale odvaha sloužit. A vy máte ve své DNA toto po-
volání, abyste zvěstovali život v rodině podle vzoru Svaté rodi-
ny: s pokorou, jednoduchostí a chválou. Zaneste tuto rodinnou 
atmosféru do tolika vyprahlých míst. Míst zbavených vlídnosti. 
Přičiňte se o to, aby vás poznali jako přátele Ježíše. Nazývejte 
přáteli všechny a buďte přáteli všech.

„Jděte a získejte za učedníky všechny národy!“ A když Ježíš říká 
všechny, tak se zdá, že chce podtrhnout, že v jeho srdci je mís-
to pro všechny lidi. Nikdo není vyloučen. Jako děti pro svého 
otce a matku: i když je jich tak mnoho, malí i velcí, každý z nich 
je z celého srdce milován. Neboť láska, když se dává, tak z ní 
neubývá, ale zvětšuje se. A vždy je plná naděje. Tak jako rodiče. 
Rodiče nevidí v prvé řadě nedostatky a chyby svých dětí, ale 
dívají se na své děti jako takové a v této perspektivě se zabývají 
jejich problémy a těžkostmi. Stejně tak si počínají také misioná-
ři s národy, které Bůh miluje. Nepostaví v prvé řadě negativní 
aspekty a věci, které je potřeba změnit, ale „nahlížejí srdcem“, 
pohledem, který oceňuje, pohledem, který respektuje, s důvě-
rou, která má trpělivost. Takto jděte na misie a myslete na to, 
že hrajete na vlastním hřišti, protože Bůh je doma a přebývá 
v každém národě a jeho Duch už rozséval dříve, než jste při-
šli. A s myšlenkou na našeho Otce, který tak velmi miluje svět 
(Jan 3,16), buďte horliví v lidskosti, spolupracujte s radostí ka-
ždého (2 Kor 1,24), mějte autoritu a buďte slyšitelní skrze svou 
blízkost. Milujte kultury a tradice různých národů bez toho, že 
byste uplatňovali předem dané modely. Nevycházejte z teorií 
a schémat, nýbrž z konkrétních situací: pak bude Duch tím, kdo 
utváří vaše hlásání ve svůj čas a svým způsobem. A církev po-
roste k Jeho obrazu, jednotná v různosti národů, darů a chari-
smat.
Drazí bratři a sestry, vaše charisma je velkým darem Boha pro 
církev v dnešní době. Děkujme Pánu za těchto padesát let. To 
chce potlesk, těchto padesát let. Zatleskejme tomu! A když se 
díváte na jeho otcovskou, bratrskou a milující věrnost, nikdy 

Slovo života na květen 2018
„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, 
shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, 
tichost, zdrženlivost.“ (Gal 5, 22-23)

Apoštol Pavel píše křesťanům z Galacie, 
kteří od něj přijali zvěst evangelia. Nyní 
je však kárá za to, že nepochopili smysl 

křesťanské svobody.
Pro izraelský lid byla svoboda Božím darem. Hospodin tento ná-
rod osvobodil z egyptského otroctví, přivedl ho do nové země 
a uzavřel s ním smlouvu vzájemné věrnosti.
Podobně Pavel důrazně říká, že křesťanská svoboda je Ježíšův 
dar.
Ježíš nám totiž dává možnost stát se v něm a jako on dětmi 
Boha, který je Láska. I my, když napodobujeme Otce tak, jak nás 
to naučil1 a svým životem ukázal2 Ježíš, se můžeme naučit stej-
nému postoji milosrdenství ke všem a dát se do služeb druhých.
Podle Pavla je tento zdánlivý paradox „svobody sloužit“ možný 
díky daru Ducha, který dal Ježíš lidstvu svou smrtí na kříži.
Je to totiž Duch, kdo nám dává sílu vyjít z vězení našeho egois-
mu – zatíženého rozdělením, nespravedlností, zradou, násilím 

– a vede nás k opravdové svobodě.

 „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, 
dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost.“

Křesťanská svoboda je nejen dar, ale i závazek. Především zá-
vazek přijímat Ducha svatého ve svém srdci, dávat mu prostor 
a rozpoznávat jeho hlas ve svém nitru.
Chiara Lubichová napsala: „Musíme si především stále více 
uvědomovat, že je v nás přítomen Duch svatý: ve svém nit-
ru chováme nesmírný poklad, ale dostatečně si to neuvědo-
mujeme. (…) Pak, abychom jeho hlas mohli slyšet a následo-
vat, musíme říkat ne (…) pokušením, čili ihned odmítat to, co 
k nim svádí; a říkat ano úkolům, které nám Bůh svěřil; ano 
lásce ke všem bližním; ano zkouškám a obtížím, které potká-
váme… Budeme-li takto jednat, Duch svatý nás povede a dá 
našemu křesťanskému životu onu chuť, sílu, nadšení a světlo, 
které nemůže nemít, je-li autentický. Tehdy si i ti, kteří jsou 
okolo nás, všimnou, že jsme nejen děti naší lidské rodiny, ale 
i děti Boží.“ 3

Duch svatý nás totiž vede k tomu, abychom odsunuli sami sebe 
z centra svých starostí a mohli přijímat, naslouchat, sdílet hmot-
ná i duchovní dobra, odpouštět nebo se starat o nejrůznější lidi 
v rozličných situacích, které denně prožíváme.
Tento postoj nám umožní zakusit typické ovoce Ducha: růst na-
šeho vlastního lidství k opravdové svobodě. Tento postoj v nás 

pokračování na straně 15

neztrácejte naději! On vás bude chránit a současně vás přiměje, 
abyste šli jako milovaní učedníci ke všem národům s pokornou 
jednoduchostí. Doprovázím vás a povzbuzuji: jděte do toho, ku-
předu! A nezapomeňte se za mě, jenž zde zůstávám, modlit!

http://w2.vatican.va
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Spianata di Tor Vergata (Roma), Sabato, 5 maggio 2018
Promluva papeže Františka na prostranství Tor Vergata (Řím)

Sobota, 5. května 2018
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Velikonoční vigilie 14. dubna 2018 - křestní obřad

Křty dospělých. Jsem rád, že v našem kostele jsou každoročně pokřtěni i dospělí.
Prosím o modlitbu za ně i za ty, kteří byli pokřtěni v uplynulých letech. Fotil Jan Peroutka
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ZŠ Salvátor - školní akademie 11. května 2018
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Jaro na Valašsku (objektivem o. Pavla)

pohled z Velké Lhoty na Radhošť

pohled z Velké Lhoty směrem na Valašskou Bystřici
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Dětská skupina Rybičky

pokračování ze strany 10
probudí a posílí schopnosti a zdroje, které by navždy zůstaly 
pohřbené a nepoznané, pokud bychom žili uzavření do sebe.
Každý náš skutek je tedy příležitostí, kterou si nesmíme nechat 
ujít, abychom řekli ne otroctví egoismu a abychom přitakali 
svobodě lásky.

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, 
dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost.“

Kdo v srdci přijímá působení Ducha, přispívá též k budování po-
zitivních lidských vztahů, a to skrze všechny své každodenní čin-
nosti v rodině i ve společnosti. Podnikatel, manžel a otec Carlo 
Colombino má firmu v severní Itálii.4 Ze šedesáti zaměstnanců 
je zhruba čtvrtina cizinců a někteří z nich prošli dramatickými 
zážitky. Novináři, který s ním dělal rozhovor, vyprávěl: „I pra-
covní místo může a musí podporovat integraci. Zabývám se těž-
bou a recyklací stavebního materiálu, mám zodpovědnost vůči 
životnímu prostředí, vůči krajině, kde žiji. Před několika lety nás 
silně zasáhla krize: zachránit firmu nebo lidi? S několika zaměst-
nanci jsme museli začít řešit jejich situaci, hovořili jsme s nimi, 
hledali méně bolestivá řešení, ale bylo to dramatické, v noci 
jsem nespal. Tuto práci můžu dělat více či méně dobře; snažím 
se ji dělat co nejlépe. Věřím v nakažlivost pozitivních myšlenek. 
Firma, která myslí jen na obrat, na čísla, má malou budoucnost: 
ve středu všech aktivit je člověk. Jsem věřící a jsem přesvědčen, 
že spojení podnikání a solidarity není utopie.“5

Nastartujme tedy s odvahou naše osobní povolání ke svobodě 
v tom prostředí, kde žijeme a pracujeme.
Umožníme tak Duchu svatému, aby zasáhl a obnovil i život 
mnoha dalších lidí okolo nás a aby přivedl dějiny k horizontům 

„radosti, pokoje, shovívavosti a vlídnosti…“.             Letizia Magri

zŠ salvátor

Od září tohoto roku se chystá-
me ve Valašském Meziříčí ote-
vřít tzv. dětskou skupinu. Jedná 
se o alternativní službu péče 
o předškolní děti ve věku od 3 
let do zahájení povinné školní 
docházky. Provoz a část nákla-
dů na vybudování dětské skupi-
ny budou hrazeny ze schválené 
dotace MPSV z Evropského so-
ciálního fondu. Zřizovatelem to-

hoto nového předškolního zařízení je Římskokatolická farnost 
Valašské Meziříčí. Maximální kapacita naší dětské skupiny je 20 
dětí, o které se budou starat minimálně 3 kvalifikované pečova-
telky. Budeme usilovat o to, aby se zde děti cítily dobře a moh-
ly se v kolektivu ostatních dětí všestranně rozvíjet. Naší péčí 
chceme přispívat ke správnému psychickému i fyzickému vývoji 
svěřených dětí a budeme také pamatovat na jejich duchovní 
vedení. Oporou nám jistě budou náš pan farář otec Pavel Stefan 

1 Mt 5,43-48; Lk 6,36.
2 Mk 10,45.
3 Srov. Ch. Lubich, Possediamo un Tesoro, Città Nuova, 44 [2000], 10, s. 7.
4 Tato firma je součástí AIPEC, italské asociace podnikatelů hlásících se k eko-
nomice společenství, což je ekonomický model založený na hodnotách sdílení 
a vzájemnosti. Viz též www.edc-online.org.
5 Srov. C. Colombino, Nella mia azienda economia ed etica vanno a braccetto, 
in Credere, periodici San Paolo, 26. listopadu 2017, č. 48, s. 24-28.

a otec Slavomír Ordoš. Kdo z rodičů by se chtěl o dětské sku-
pině dovědět víc a měl případně zájem k nám do Rybiček své 
dítě umístit, ozvěte se prosím na e-mail: elstefkova@seznam.
cz nebo na tel. č. 720 161 933.
Nyní ještě vyřizujeme formální záležitosti, které jsou nezbytné 
pro rekonstrukci prostor na ulici Komenského 2, kde bude mít 
naše dětská skupina své místo. Velké poděkování patří panu 
Ing. Vanduchovi a nyní panu projektantovi Ing. Jindřichovi Kud-
líkovi, který obětavě pracuje pro naši věc.
Čeká nás ještě hodně práce, proto hledáme ochotné pomocní-
ky, kteří by mohli věnovat svůj čas i síly k vytvoření příjemného 
prostředí pro naše děti. Nejprve budeme potřebovat pomoc 
např. při bourání příček, odstraňování starých obkladů, malo-
vání aj. Později to budou práce spojené s úklidem. Sháníme také 
odborníka na instalatérské práce. Kdo by byl ochoten přidat 
ruku k dílu, ozvěte se prosím na výše zmíněný kontakt.
Během letních prázdnin chceme také uskutečnit sbírku hraček 
a dalších pomůcek pro děti. Vhodné jsou např. dětské knížky, 
plyšové hračky, panenky, autíčka, kostky, stavebnice, karty, pu-
zzle, stolní hry, pastelky, fixy, barevné papíry, může to být i dět-
ská kuchyňka atd. Děkujeme za každou Vaši pomoc.

Za dětskou skupinu Rybičky Eliška Štefková

Úspěchy našich žáků
Umět přivolat pomoc
Netradičně mezi úspěchy žáků zařazuji čin žáka II. třídy Marka 
Vaculína. Ten se postaral o přivolání pomoci člověku, kterého 
postihly zdravotní komplikace, které ho mohly přímo ohrozit 
na životě. Marek si počínal duchaplně a dokázal vyhledat do-
spělou osobu, která mohla přivolat odbornou lékařskou pomoc. 
Marek byl velmi statečný a odhodlaný a za to mu patří velká 
pochvala!

Úspěšní žáci v okresním kole matematické olympiády
V okresním kole matematické olympiády se na děleném 3. – 5. 
místě umístil Radovan Lev ze VII. třídy. Skvělý výsledek! Mezi 
úspěšné řešitele patří letos poprvé také Jaromír Swierczyna ze 
VI. třídy. Gratulujeme.

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo
Ve středu 16. května proběhlo na místním dopravním hřišti 
okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž pořádá 
každoročně Domeček a obvykle vysíláme za naši školu alespoň 
jedno družstvo. Letos se zapojili žáci 5. ročníku ve složení Lukáš 
Masař, Vendula Janíková, Alžběta Chudá a Ruben Kuipers, a žáci 
9. ročníku: Alžběta Vránová, Vojtěch Perutka, Jan Masař a Jana 
Žilinská. Našim reprezentantům se dařilo! Starší žáci skončili 
na skvělém 3. místě a mladší žáci se umístili těsně pod stupni 
vítězů. Gratulujme!

Výsledky přijímacích zkoušek
Žáci 9. ročníku úspěšně zvládli přijímací zkoušky a všichni byli 
v prvním kole přijati na školy, na které si podali přihlášky. S naší 
školou se rozloučí také někteří sedmáci, kteří přestoupí na šes-
tileté gymnázium. 

Vyhodnocení sběru pomerančové kůry
Přes zimní období až do konce dubna sbírají žáci pomerančovou 
a citronovou kůru, kterou doma suší a následně nosí do školy. 
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Pan školník vše shromažďuje a chystá k odeslání do firmy By-
liny Mikeš. Letos jsme se opět aktivně zapojili, a tak jsme rádi 
odměnili žáky, kteří přinesli nejvíce. Celkem všichni, včetně za-
městnanců, nasbírali 60 kg kůry.

1. místo: Katka Fojtíková, IV. třída   9,3kg
2. místo: Karolínka Zuzaňáková, I. třída  6,5kg
3. místo: Viktorie Vaculínová, IV. třída  4,2kg
4. místo: Marek Rethy, VI. třída   3,3kg
5. místo: Lukáš Masař, V. třída   3,2kg
6. místo: Vojtěch Zavičák, II. třída
  a Lucie Vránová, IV. tř.,   po 3,0kg 

Mgr. Magda Krupová

Den Země 
Žáci I. a III. třídy se zúčastnili programu ke Dni Země, který pořá-
dal zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. Děti zde na různých 
stanovištích plnily řadu zábavných, a často i naučných úkolů. 
Program byl věnován především problematice třídění odpadu 
a jeho recyklace. Vydovádět se děti mohly na sportovních sta-
novištích, mohly si vyzkoušet náročnost přímé masáže srdce při 
poskytování první pomoci nebo se seznámily s právě kvetoucí-
mi rostlinami. Počasí bylo nádherné, čas strávený v zámeckém 
parku jsme si náležitě užili.

Mgr. Hana Havranová a Mgr. Kateřina Janýšková

V pondělí 23. 4. jsme s dětmi ve IV. třídě dodatečně oslavili Den 
Země, který se slaví po celém světě již od roku 1970. Svátek naší 
milované matičky Země připadá každoročně na 22. dubna. Pon-
dělní den jsme začali s písní na rtech a zazpívali jsme si naši ob-
líbenou píseň „Chválím Tě, Země má“. Následně jsme se pustili 
do vytváření blahopřání pro naši Zemi. Touto cestou jsme chtěli 
naší Zemi poděkovat, že má s námi takovou trpělivost a popřát 
ji všechno nejlepší (svět bez aut, tepelných elektráren, odpad-

ků apod.). Zhlédli jsme dokumenty o globálních katastrofách 
(ropná havárie, globální oteplování, jaderné a tepelné elektrár-
ny) a společně diskutovali o následcích, které tak zatěžují naší 
krásnou přírodu. Připomněli jsme si kladnou i zápornou stránku 
čtyř základních živlů, povídali si o tom, co je hezkého na naší 
Zemi a jak by se naše planeta dala chránit. Věnovali jsme se 
i letošnímu tématu Dne Země, kterým je problematika zahlcení 
naší planety plastovými odpady. Nechyběla ani aktivita týkající 
se třídění odpadu, nakládání s odpady a vyhazování nerecyklo-
vatelných výrobků. V přírodovědě jsme dále ochutnávali plody 
naší Země, a to velkou škálu odrůd českých i zahraničních jab-

Turistika 
Na sobotu 28. 4. bylo předpovídáno nádherné počasí, a tak 
jsme s turistickým kroužkem naplánovali další výšlap. Tentokrát 
směr Mořkov. Vyrazili jsme z autobusového nádraží ve Valaš-
ském Meziříčí do Krhové, Krhovou jsme prošli až ke kapličce 
Pod Jehličnou. Tam za námi přijela paní asistentka Čtvrtníčková 

i se svým manželem a doplnila nám energii čokoládovými bon-
bony. Potom jsme vystoupali na hřeben Trojačka, který jsme 
museli překonat. Cestou byly krásné výhledy na okolní krajinu. 
Na hřebenu jsme se napili, posvačili a pak už nás čekal jen sešup 
do Mořkova. Mořkov byl nachystaný na nedělní pouť ke sv. Jiří, 
a tak všude byly stánky s nabídkou hraček, pamlsků, tradičních 
perníků z pouti, a dalších věcí. Děti však spíše peníze utratily 
na kolotočích a autíčkách. A jaká by to byla pouť bez návštěvy 
kostela. Měli jsme štěstí, kostel byl otevřený, a tak jsme si ho 
prohlédli a společně se pomodlili. Zpáteční cesta byla už poho-
dlnější, protože jsme jeli vlakem až na nádraží do Valašského 
Meziříčí, kde si své děti vyzvedli rodiče.

Mgr. Magda Krupová a Mgr. Jiří Krupa

lek. Porovnávali jsme výskyt odrůd v nákupních řetězcích, jejich 
cenu a oblíbenost. Následně jsme si zahráli na odbornou poro-
tu a všechny druhy jablek jsme poctivě ohodnotili. Prožili jsme 
krásný den plný povídání o naší Zemi a utvrdili se v tom, že nám 
naše Země není lhostejná.

Mgr. Kristýna Hoferová

K tomuto významnému dni, který si připomíná celý civilizovaný 
svět, připravila relaci do školního rozhlasu paní učitelka Hana 
Havranová. V budoucnosti se chceme ve škole více zaměřit 
na třídění odpadu. To bylo taky hlavní téma letošního Dne Země.
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Dílny 
Kromě šesťáků a sedmáků si taky osmáci a deváťáci vyzkoušeli 
své pracovní dovednosti v dílnách. Ve středu 25. 4. si šli žáci 8. 
ročníku opět vyzkoušet svou manuální zručnost do dílen sta-
vebního učiliště. Tentokrát vyráběli, stejně jako jejich mladší 
spolužáci, robota ze dřeva. Napřed museli povrch kostek vy-
hladit brusným papírem a taky obrousit hrany. Potom vyčistili 
předvrtané otvory u kostek, kterými provlékli nastříhané pro-
vázky. Potom lepidlem spojili celé tělo. Nakonec rozehřátou 
pistolí vypálili do dřeva „obličej“, případně svůj monogram. 
Všichni zadanou práci bez problému zvládli a robota si odnesli 
s sebou. Dne 2. 5. rozvíjeli své schopnosti při dílnách na SPŠS 
na Vrbenské ulici žáci 9. ročníku. Pod vedením odborného pe-
dagoga vyráběli taktéž roboty. Všem se výrobky podařily, při-
čemž někteří z nich si dali ještě obzvláště záležet na jejich zdo-
bení technikou vypalování.

Mgr. Ludmila Černochová a Mgr. Jiří Krupa

Školní klub v knihovně
Ve středu 2. května jsme s dětmi ze školního klubu vyrazili 
do knihovny na vzdělávací program o sopkách nazvaný Kvíz ší-
leného vědce. Na úvod nám paní knihovnice řekla základní in-

formace o sopkách a potom se z dětí stali „vulkanologové“. Naši 
malí badatelé se rozdělili do čtyř skupinek a každá skupinka do-
stala na velkém listu papíru nakreslenou sopku a zadání nejrůz-
nějších úkolů - např. zjistit, v jakém světadílu se sopka nachází, 
podle barevné stupnice určit teplotu magmatu, sepsat, jaké 
obsahuje sopečné plyny a další. Do svého protokolu také zapi-
sovali názvy nejrůznějších přístrojů, které vulkanologové ke své 
práci potřebují. Nejprve si je museli v knize o sopkách vyhledat 

a potom správně přiřadit k zadaným obrázkům - např. seismo-
graf, extenzometr atd. Podle všech zjištěných indicií musela 
každá skupinka vyhodnotit, zda je jejich sopka aktivní a dojde 
u ní k erupci. Na závěrečném pokusu si děti ověřily, že postu-
povaly správně a dvě „sopky“ nám předvedly chrlení magmatu 
při sopečné činnosti. Po tomto zábavném a poučném programu 
byl čas na prohlídku knihovny, prolistování knížek a někteří pra-
videlní návštěvníci této knihovny využili tohoto času k vrácení 
přečtených knížek a půjčení nových. Zpět do školy jsme se vra-
celi obohaceni o spoustu zajímavých a nových poznatků.

Mgr. Eva Vránová

Relace ke státnímu svátku
Je důležité vědět, proč nejdeme 8. května do školy a co to je 
státní svátek. Nedávná televizní reportáž mezi středoškolskými 
studenty mě přesvědčila o tom, že žáci buď velmi rychle zapo-
mínají, nebo nepovažují za podstatné si některá důležitá data 
z historie své vlasti pamatovat. Taky proto žáci VIII. třídy pod 
vedením paní učitelky Mgr. S. Medveďové přečetli do školního 
rozhlasu relaci ke státnímu svátku (Den vítězství). Za pečlivě 
připravený a přednesený text zaslouží pochvalu.

Mše svatá - 10. 5. 2018
Také duchovní svátky si ve škole připomínáme. Ve čtvrtek 
10. května jsme spolu s farností prožili na mši svaté Slavnost 
Nanebevstoupení Páně. Pan farář nám v kázání připomněl ně-
kolika čísly blízké i vzdálenější události, které nás čekají. Přímlu-
vy pěkně přečetli žáci VI. třídy, kteří také přinesli obětní dary. 
Několik písniček ke mši svaté zazpívaly děti z pěveckého krouž-
ku pod vedením paní vychovatelky Evy Vránové a paní učitelky  
Kristýny Hoferové. Je pěkné, když se rozezpívá „celý kostel“.

Školní akademie
V pátek 11. května se konala už 19. školní akademie. V sále KZ 
se sešli rodiče, prarodiče, přátelé, známí a příznivci školy, aby 
se potěšili vystoupeními, která si pro ně děti připravily. Na tuto 
tradiční akci se každý rok velmi těším. A nikdy nejsem zklama-
ná! Vždy mě překvapí, jak jsou děti šikovné, nápadité, kreativní, 
vždyť každý rok vymyslí něco nového! Všem za krásný zážitek 
moc děkuju! Poděkování patří taky všem učitelům a zaměst-
nancům, kteří se o přípravu akademie a její zdárný průběh sta-
rali a hlavně těm, kteří s žáky jejich programy nacvičovali. Děku-
jeme taky obětavým maminkám za přípravu kostýmů a rekvizit.

Svátek maminek – Den matek
Druhou neděli v květnu si připomínáme svátek všech maminek. 
U nás ve škole děti, zejména ty na I. stupni, nějaké dárečky pro 
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Charita Valašské Meziříčí

Dopravní hřiště – I. třída
Ve čtvrtek 3. 5. byl od rána nádherný slunečný den. Počasí jako 
stvořené pro aktivity venku. Prvňáčci si tento den vyšli na do-
pravní hřiště. Nemohli se dočkat, až zasednou za kola, šlapadla 
či koloběžky. A že to byla parádní jízda, o tom svědčily úsměvy 
na tvářích všech dětí. Ty si s sebou odnášely spoustu nových 
informací o dopravních značkách, jízdě na kruhovém objezdu 
a jiných pravidlech silničního provozu. Cestou zpět jsme ještě 
stihli poslechnout „ptačí koncert“ v parku. Den se nám opravdu 
vydařil.

Mgr. Kateřina Janýšková

Družina na dopravním hřišti
V pondělí 14. května jsme se školní družinou vyrazili na doprav-
ní hřiště. Sluníčko nám v tento den krásně svítilo, a tak nám ani 
delší cesta do vytouženého cíle nevadila. Po příchodu si děti 
nasadily cyklistické helmy a nasedly na kola či motokáry, které 
si v průběhu pobytu na hřišti mezi sebou vyměňovaly. Děti byly 
velmi šikovné a snažily se jezdit podle pravidel, která jim určo-
valy dopravní značky či semafory. Kdo zrovna nejezdil, hrál si 
na policistu, který kontroloval dodržování pravidel „silničního 
provozu“, jiní si hráli na chodce. Během odpoledne nechyběla 
ani dobrá svačinka a krátký odpočinek. Sluníčkový den na hřišti 
se nám skvěle vydařil.

Lenka Karolová

Knihovna – VIII. třída
V úterý 15. 5. se žáci VIII. třídy vypravili s paní učitelkou české-
ho jazyka do knihovny na plánovanou lekci. Téma jejich besedy 
bylo „Říká nám něco titulek?“ Žáci byli poučeni o tom, jak je 
titulek před textem důležitý pro to, aby nás upoutal a jak záro-
veň může být až nebezpečný, když nás může zcela zmást. Žáci 
se učili rozpoznávat manipulaci v obsahu titulku a sami si zkou-
šeli vymýšlet různé druhy titulků: senzační, poutavý, neutrální, 
pozitivní… Paní knihovnice žáky zaujala konkrétními příklady 
knižních, novinových i internetových titulků. 

Mše svatá s prosbou za naši školu
V pátek 18. května jsme se při večerní mši svaté modlili za naši 
školu a taky za budoucí dětskou skupinu Rybičky. Všechny zpě-
vy při mši obstarali žáci naší školy pod vedením paní vychova-
telky Evičky Vránové a s podporou Honzy Štěpána, paní učitelky 
Hoferové a ochotných tatínků, kteří pomohli s doprovodem 
na nástroje nebo zpěvem. Po mši svaté následovala Májová po-
božnost. 

Co nás čeká?
Pěvecké vystoupení na Noci kostelů ve farním kostele, účast 
devíti žáků v okresním kole Pythagoriády, Plyšákový den ve ško-
le, Den dětí s alternativní výukou, školní výlety, dny v přírodě, 
prezentace ročníkových prací ve 3. a 5. ročníku a spousta dal-
ších zážitků v posledním měsíci tohoto školního roku. 

Mgr. Magda Krupová
fotka na vedlejší straně: loučení deváťáků na školní akademii

Ve  Valašském  Meziříčí  jsme  piknikovali 
na podporu pěstitelů

Na více než 170 místech po celé České re-
publice se v sobotu 12. 5. uskutečnil piknik 
na podporu fairtradových, ale i lokálních pěs-
titelů. Přidalo se i Valašské Meziříčí. Akce, je-
jímž hlavním organizátorem byla naše Charita 
Valašské Meziříčí, proběhla na nádvoří zámku 

Žerotínů. Na společné snídani se nás sešlo okolo 150 lidí. Na de-
kách jsme si pochutnávali na fairtradové kávě či čaji a doma na-

maminku připravovaly. Taky děti v kroužku DÍLNIČKA vyrobily 
pro maminky překvapení. (viz foto níže)

Mgr. Magda Krupová
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pečených buchtách z fairtradového cukru a kakaa, na pomazán-
kách ze surovin od místních farmářů. Dali jsme tak najevo, že 
nás zajímá, kdo a za jakých podmínek pro nás plodiny pěstuje. 
Piknik s názvem Férová snídaně proběhl ve Valašském Meziříčí 
už podruhé. Na organizování snídaně jsme nebyli sami, opět se 
k nám připojili studenti a pedagogové místní Střední průmyslo-
vé školy stavební, která v loňském roce získala titul Fairtradová 
škola, a Gymnázia Františka Palackého. Obě školy naši Charitu 
podporují dlouhodobě. Společnou férovou snídani podpořilo 
také Město Valašské Meziříčí, které se od loňského roku může 
také pyšnit titulem Fairtradové město, a které se dlouhodobě 
hlásí ke globální odpovědnosti v souvislosti se spravedlivým ob-
chodem. 
A co vlastně slovo fair trade znamená? Fair trade je obchod zalo-
žený na partnerství. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameri-
ky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. 
Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem 
na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. 
Běžní kávoví pěstitelé v Latinské Americe dostávají za svoji 
arabiku a robustu nízké výkupní ceny, které mnohdy nepokry-
jí ani náklady na pěstování. Zaměstnanci banánových plantáží 
ve Střední Americe pracují 12 hodin denně, nemají proplacené 
přesčasy a mzda jim nestačí ani na základní výdaje. V západní 
Africe pracují na kakaových plantážích téměř dva miliony dětí, 
většina v Pobřeží slonoviny a v Ghaně. 
Férová snídaně je největší akcí na podporu fair trade v České 
republice. Koná se vždy druhou květnovou sobotu na Světový 
den pro fair trade. 
Zájem o ni stále roste. Zatímco první ročník se uskutečnil v roce 
2011 na 41 místech, nyní se snídalo na více než 170.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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2015 podzim, Gymnázium Františka Palackého Valašské Me-
ziříčí. Skupina studentů z 2. A právě vychází ze školy a vydává 
se k nízkoprahovému zařízení Zastávka. Jedná se hlavně o kluky, 

v tomto okamžiku plné nejistoty, protože se nedá odhadnout, 
co je očekává. Mají se ujmout role trenérů a připravit místní 
manšaft na regionální mistrovství v kopané. V tomto okamžiku 
ještě netuší, že budou muset obětovat spoustu volného času 
a energie, aby se jim vůbec podařilo udržet tým pohromadě, 
naučit své svěřence nejen základy fotbalu, ale i smyslu pro ko-
lektiv, fair play a aspoň trochu disciplíny. A už vůbec si nepři-
pouští, že tohle nebude „jen o čutání meruny“, že se jim taky 
může stát, že je to bude prostě jen tak bavit.
Jak se termín prestižního turnaje přibližuje, roste nervozita. 
Ladí se kondice, strategie, ale hlavně se řeší: kde vzít sportovní 
vybavení? Tréninkové míče? V čem budeme hrát, když nemá-
me žádné dresy? Jak přijít k nějakým penězům, abychom „naše 
reprezentanty“ vybavili? A zčistajasna je tu nápad: domluvíme 
se s meziříčskou Charitou a v rámci jejího vánočního jarmar-
ku budeme prodávat, co dokážeme sami nabídnout. A najed-
nou nic není problém: studenti, jejich rodiče, současní i bývalí 
zaměstnanci z celé školy dávají dohromady ručně vyrobenou 
bižuterii, hračky, svíčky, svícny, šály, módní doplňky, cukroví 
a nejrůznější dobrůtky, kdo může, chodí pomáhat zaměstnan-
cům Charity s výrobou adventních věnců, pan školník pomáhá 
s výběrem dresů, pan ředitel se ujímá jejich objednání a přesně 
den před Vánoci dostávají sportovci ze Zastávky neuvěřitelný 
dárek – sadu kompletní fotbalové výbavy!
2016 jaro, Zlín
Ptáte se, jak to dopadlo? No. Neslavně. Ale rozhodně dresy měli 
Meziříčští nejlepší!
2016 podzim, Gymnázium Františka Palackého Valašské Me-
ziříčí
Je sobota, ale před školou postávají studentky i studenti, různo-
rodá skupinka, převažují třetí ročníky. Přijíždí auta, všichni na-
stupují. Cesta ubíhá rychle, je nutné dořešit program na první 
setkání s klienty v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské 
Bystřici. Co by je tak mohlo bavit? Seznámíme se, představíme, 
ale co pak? Plánů je spousta: sepíšeme recepty... budeme malo-
vat obrazy... hrát bingo... vytvoříme vánoční přání... velikonoční 
výzdobu... Nikdo z nich ještě netuší, jak náročná sobotní odpo-
ledne je čekají, kolikrát se budou vracet nevyslovitelně unave-
ní, a přece svým způsobem šťastní. A stejně tak si nedovedou 
představit, že připraví další charitní jarmarky, fair tradeovou 
snídani, pomohou s organizací plesu, vytvoří webové stránky, 
natočí propagační klip...
2017 pozdní jaro, Valašská Bystřice
Blíží se konec školního roku a gymnázium má projektový den. 
Ušlí pedagogové a žáci se plouží k charitnímu domu, mají za se-
bou túru z Valmezu do Bystřice a před sebou poslední den se se-
niory, zcela aktuálně pojatý jako olympijské hry. Otevírají dveře. 
A před sebou vidí plakát: Dneska od 10 hod. nás navštíví stu-
denti z gymnázia a proběhne SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA a od 13 
hod. začne SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZAHRADY.
Po zádech běží mráz a do očí se tlačí slzy.
19. dubna 2018 večer, Brno
V hotelu Slavia v Brně začíná slavnostní předání Ceny Ď urče-
né mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, 
vzdělávání a morálních hodnot. V publiku sedí také nominanti 
za Zlínský kraj, mimo jiné i ti, jež navrhla Charita Valašské Mezi-
říčí. Mezi nimi zástupci meziříčského gymnázia. Příliš si nevěří: 
jsou obklopeni podnikateli, kteří se přispívají potřebným ne-
malými finančními částkami, „bábinkami“, které pomáhají tam, 
kde je to nutné, navzdory svému věku. 
Cenu Ď ve Zlínském kraji získává Gymnázium Františka Palac-
kého Valašské Meziříčí.

Cesta do hlubin študákovy duše

NOMINACE NA CENU „PRACOVNÍK ROKU“ 2017 NZDM 
ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO VEDOUCÍ ZASTÁVKY

Nadace  Jana Pivečky a Pracovní  skupina nízkoprahových  za-
řízení pro děti a mládež Zlínského kraje udělily Čestné uznání 
za nominaci na ocenění „PRACOVNÍK NZDM ROKU 2017" ve-
doucí naší Zastávky paní Pavle Koláčkové. 
Pavla Koláčková nastoupila do Charity Valašské Meziříčí v lednu 
2012 na pozici sociálního pracovníka v tehdy teprve půl roku 
existujícím nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Od samé-
ho počátku se tedy zásadním způsobem podílela na nastavení 
a postupném rozvoji této služby. Její tři bývalé spolupracov-
nice postupně odcházely na mateřskou dovolenou a Pavla se 
v prosinci 2014 stala vedoucí této služby. Nově postupně vysta-
vila tým spolupracovníků, jehož většina členů je v něm doteď. 
NZDM Zastávka zažilo kromě rozpadu týmu kvůli populační ex-
plozi ještě několik dalších poměrně krizových situací, počínaje 
opakovaným hledáním nového působiště s následným stěhová-
ním několikerou změnu klientů, i když to druhé pravděpodobně 
zažívají čas od času všechny „nízkoprahy.“ Pavla Koláčková se 
jako vedoucí mnohokrát ocitla v nelehké situaci. Např. když bylo 
potřeba za provozu klub přestěhovat z nevyhovujících prostor 
do nového působiště, kde sídlí dodnes, nebo se objevila nová 
konkurenční služba, zažila i období ztráty klientů. Přes to přese 
všechno se jí podařilo službu stabilizovat a obhájit její existenci 
před laickou a někdy i odbornou veřejností. V současné době 
má NZDM Zastávka nezastupitelné místo v síti sociálních služeb 
v našem městě. Vedení města jeho existenci vnímá jako velmi 
potřebnou a užitečnou. A to i díky Pavle. 
Pavla Koláčková je velmi odpovědná vedoucí služby a zároveň 
empatická a dobře odborně vybavená. Je aktivní členkou ko-
munitního plánování města Valašské Meziříčí, navázala spolu-
práci služby s místními školami, OSPODem, Probační a mediač-
ní službou i dalšími institucemi v našem městě. Podařilo se jí 
spolu s týmem velmi dobře propagovat službu u široké veřej-
nosti, podílí se na celé řadě akcí, které přispívají k osvětě veřej-
nosti i budování dobrého jména naší organizace Charity Valaš-
ské Meziříčí. Na její práci jsme právem hrdi a k získání ocenění 
Pavle gratulujeme.
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Poradna pro pečující
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, 
že již nebude tak soběstačná jako dřív? Bojíte se, že péči o ni 
nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav vašeho manžela a cítíte, 
že potřebujete pomoci?
Diakonie ČCE Valašském Meziříčí nabízí služby poradny pro pe-
čující. Pracovnice poradny vám poradí, jak zvládnout péči o blíz-
kého člověka po stránce odborné i sociální. Seznámí vás s vhod-
nými kompenzačními pomůckami, které mohou péči usnadnit 
nebo poradí, jak si upravit byt, aby péče byla jednodušší. Po-
skytnou vám také potřebnou podporu při zajišťování vlastních 
potřeb – času pro regeneraci a odpočinek. Pracovnice poradny 
se mohou stát vašimi průvodci v nelehkém období pečování.
Veškeré poradenství poskytuje Diakonie ČCE zdarma. Poradnu 
pro pečující najdete v přízemí Domu sociálních služeb na Žero-
tínově ulici č. 319/21 ve Valašském Meziříčí. Návštěvu pracov-
nice poradny lze domluvit také u Vás doma. Naše působnost 
zahrnuje území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko 
(Valašské Meziříčí, Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, 
Velká Lhota, Loučka, Poličná, Police, Lešná, Střítež nad Bečvou, 
Mikulůvka, Kelč, Zašová, Kladeruby, Podolí, Branky).
V případě dotazů kontaktujte vedoucí poradny Mgr. Veroniku 
Janoškovou na tel. 730 190 733 nebo navštivte webové strán-
ky www.diakonievm.cz

dokončení z minulého čísla
Přesný opak temperamentního a neustále veselého Trofima byl 
zádumčivý mnich s dobrotivou a jemnou duší, mnich Ferapont. 
Občanským jménem Vladimír Puškarjov pocházel ze sibiřské 
tajgy, z odlehlé dřevorubecké dědiny. Pracoval jako děník u Baj-
kalského jezera. Krátce po svém obrácení v roce 1987 odešel 
na jih Ruska, do Rostova nad Donem. V katedrále Panny Marie 
pokorně vykonával ty nejpodřadnější služby a předtím, než se 
v červnu 1990 usadil v klášteře Optima Pustyň, tři roky putoval 
a hledal své místo v ruzných klášterech. 35letý Vladimír přijal 
jméno mnich Ferapont.
Dávno osvobozený od všeho světského, v klášteře hned od za-
čátku nechtěl vyhledávat žádná přátelství s lidmi, stačil mu Bůh 
sám. Sousedé ve vedlejších celách věděli jen málo o tomto bra-
trovi. Vnímali ho však jako svědomitého stolaře a vynikajicího 
řezbáře. „On se modlil a modlil..., víc není co dodat,“ říkalo se 
o skrytém mnichovi. Stěny v cele měl polepené ponaučeními 
svatých otců. Často si je četl, aby je co nejvěrněji mohl uskuteč-
ňovat. Ještě dlouho po ukončení liturgie se Ferapont s velkou 
zálibou modlíval v kostele úplně sám. Stál zbožně se skloněnou 
hlavou ponořený do modlitby před relikviemi svatých starců. 
Jeden návštěvník, který ho při modlitbě jednou náhodně pozo-
roval řekl: „Vždy jsem měl vážné pochybnosti o existenci Boha. 

Ale nyní už vím, že Bůh existuje, protože jsem zde viděl modlit 
se tohoto mnicha.“ Přitom ukázal na Feraponta, který právě vy-
cházel z kostela.
Tento mnich, který měl dar vidění do lidského srdce, věděl zjev-
ně o své blízké smrti. Krátce předtím totiž daroval Ferapont své 
teplé oblečení spolubratřím s těmito slovy: „Už ho nebudu po-
třebovat.“ Rozdal všechno své stolařské a řezbářské nářadí a - 
úplně proti svým zvykům - ve Svatém týdnu 1993 prosil se zářící 
tváří své spolubratry a lidi okolo: „Prosím, modlete se za mne!“
Předtuchu smrti měl i mnich Trofim, který už několik měsíců 
prorokoval: „Nezůstává mi už mnoho času.“ A mnich Vasilij, 
který vždy přizvukoval: „Velká noc je můj svátek,“ prozradil své 
největší přání jednomu věřícímu, kterému na jeho otázku od-
pověděl: „Jak rád bych zemřel na Velikonoce při zvonění veliko-
nočních zvonů!“ A přesně tak se i stalo.
Brzy ráno na Velikonoce 18. dubna 1993, hned po velikonoční 
liturgii, počkal Trofim v kostele na svého spolubratra Feraponta, 
který se bez pohnutí modlil u hrobu jednoho ze starců. Spo-
lečně potom spěchali ke zvonici, kde začali slavnostně zvonit. 
V tom čase do kláštera vnikl muž, jistý Nikolaj Averin. Přímo 
s nadlidskou silou tento muž vrazil zezadu nůž s dvousečnou 
čepelí do Ferapontova těla, a ten okamžitě padl mrtev na zem. 
Potom vrah jen jednou bodl Trofima do zad nožem, podobným 
malému meči, na kterém bylo vyryto „satan 666“. Trofimovi se 
podařilo ještě několikrát zazvonit a smrtelně zraněn za krát-
ký čas padl na zem se zvoláním: „Smiluj se, Bože, nad námi!“ 
Mnich Vasilij, který šel právě zpovídat, si hned všiml, že něco 
není v pořádku. Spěchal směrem ke zvonici, kde se nečekaně 
setkal s pachatelem. Došlo ke třetímu úderu ze zadu. Dvoume-
trový Vasilij se svalil na zem a zanedlouho podlehl zraněním. 
Vrah až nyní začal hledat cestu úniku, ale brzy ho chytili.
Tváří v tvář brutálnímu činu jako by všichni zchromli a v bolesti 
zůstali stát na místě. Zároveň si však uvědomili: „Od této chvíle 
je klášter Optima Pustyň prosáknutý nejen potem asketů a mni-
chů, ale i krví těchto tří nových mučedníků: Feraponta (37 roků), 
Trofima (39 roků) a Vasilije (32 roků).“
Samozřejmě, že taková oběť vlastního života nemohla zůstat 
bez účinku. Došlo k dojímavým obrácením  přátel, známých 
a příbuzných těchto tří mnichů. Anna Michajlovna, nevěřící 
matka mnicha Vasilije, se jen velmi těžko smiřovala s klášterním 
životem svého syna. Plná bolesti se nyní nad jeho hrobem mod-
lila: „Pokud jsi skutečně světec, pomoz mi!“ A Vasilij, který se 
tak hodně modlil za svou matku, jí skutečně pomohl. Vstoupila 
do kláštera a při vzpomínce na svého syna přijala jméno Vasilisa.
I Nina Andrejevna Tatarnikova, matka mnicha Trofima, vstoupi-
la do kláštera Optima Pustyň jako mniška Mária, avšak až o de-
vět roků později, přesně na výročí smrti svého syna. Předtím 
přivedla všechny své děti k Bohu, v pravdě, i to s pomocí své-
ho syna Trofima. Jednou se totiž ve snu zjevil své mladší sest-
ře. Byl úplně vyčerpaný a pohled měl naplněný bolestí. Jak se 
však Lena ulekla, když slyšela jeho sténání: „Jsem tak unavený. 
Všechno jsem vložil do modlitby za každého z vás a vy ještě stá-
le nechodíte do kostela!“ Nakonec přijalo křest 14 Trofimových 
příbuzných. Mučedník dává svůj život nejen za své přátele, ale 
v následování Krista i za svého mučitele a vraha, což je ten nej-
hrdinštější projev odpuštění a znak skutečné svatosti.
Mnich Hilarion podává zprávu o tomto zázračném obráce-
ní: „Nikolaj Averin, zákeřný vrah, byl skutečně satanistou. Byl 
postaven před soud a odsouzen. Ve vězení se vícekrát pokusil 
o sebevraždu. Po posledním pokusu chtěl najednou konat po-
kání a vidět kněze. A tak poslali z kláštera Optima Pustyň mni-
cha Tichona, který byl představeným poustevny. Kající vrah se 

Velikonoční zvony
kláštera Optima Pustyň

Radost. Dojetí. A velká výzva do budoucna. V duchu běží po-
děkování: studentům, jejich rodičům, zaměstnancům i vedení 
školy, meziříčské Charitě za jejich neokázalou laskavost, za ta-
kovou obyčejnou, lidskost.

Mgr. Marie Dufková
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Aktuální informace naleznete také na farních webových 
stránkách: farnost-valmez.cz

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ (Slavnost Nej-
světější Trojice) – neděle 27. května v 9.30 hodin.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – Boží Tělo – čtvrtek 31. květ-
na. Mše svaté ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 18.30 
hodin, v Lešné v 17.15 hodin. 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 1. června. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ  SOBOTA  V MĚSÍCI – 2. června. Ve farním kostele ve 
Valašském Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin a od 
7.15 do 8.00 hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v 
Krásně. V Lešné bude růžencová pobožnost v 8.00 hodin. 
EUCHARISTICKÝ  PRŮVOD  NA  NÁMĚSTÍ  –  BOŽÍ  TĚLO - ne-
děle 3. června v 9.00 hodin (mše svaté v 6.30, v 8.00 a v 10.00 
hodin, večer v 18.30 hodin).
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – pátek 8. červ-
na. Mše svaté ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 18.30 
hodin, v Lešné v 17.15 hodin.
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V LEŠNÉ – neděle 10. června v 10.00 ho-
din.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO A ZÁROVEŇ ZA ZŠ SAL-
VÁTOR - pátek 15. června v 18.30 hodin. Při mši budou zpívat 
děti ze ZŠ Salvátor. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE -  pondělí 4. a 18. června 
po večerní mši svaté.
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCI – sobota 23. června.
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCI – sobota 30. června.

POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ: 
2. června (sobota) – eucharistický průvod na Sv. Hostýn, mše 
svatá v 8.30 hodin v Bystřici p. Host.
5. června (úterý) – pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlast-
ní posvěcení (9.00 hodin)
9. června (sobota) – pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

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

INFORMACE

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Kristýna Jančíková
Matyáš Kotlár
Anna Maria Mižikárová
Eliška Kurková
Ema Marie Tafeljuková
Marie Zavičáková
Matouš Eliáš Jež

Jiří Mach
David Jan Strýček
Ema Marie Strýčková
Gabriela Juríková
Natálie Kopřivová
Nela Kopřivová
Jakub Kopřiva

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí

Jan Seget *26. 4. 1931 †3. 5. 2018, Čapkova 688
Julie Ondračková *19. 5. 1932 †7. 5. 2018, Svěrákova 17
Lubomír Dobeš *20. 2. 1950 †7. 5. 2018, Hrachovec 81
Ema Sopuchová *11. 2. 1937 †8. 5. 2018, Hrachovec 129
Petr Grygar *4. 5. 1943 †12. 5. 2018, Hrachovec 130

u něho vyzpovídal. Averin si musí ve vězení odpykat ještě dlou-
hý trest. Činí to však v upřímné kajícnosti.“
Tím se to všechno ale ještě nekončí. V létě toho roku, když byli 
tři mniši zabiti, se nápadně změnila dokonce i příroda. Půda 
začala být úrodná jako kdysi. Les ožil, najednou tam bylo opět 
hodně druhů ptáků. Obyvatelé z okolí nasbírali vrchovaté džbe-
ry borůvek a našli obrovské množství dobrých a jedlých hub. 
Na jabloních se urodilo tolik, jako už dávno ne a i v řece Žizdra 
se opět hemžily ryby. Den po pohřbu začala ze všech třech ná-
hrobních křížů vytékat tekutina, která vydávala silnou vůni. Pra-
voslavní věřící si z ní s bázní brali a žehnali se. Dokonce se mluví 
o různých uzdraveních a zázracích, které se dějí u hrobů těchto 
mučedníků. Ruské národní mužstvo ve vodním pólu přichází 
každý rok ke hrobu svého bývalého spoluhráče mnicha Vasilije 
a rolníci z okolí si rádi berou hroudy země z Trofimova hrobu 
na svá pole. Bylo všeobecně známo, že tam, kde tento mnich 
zadarmo vysadil brambory pro staré lidi, nebyli žádní škůdci, 
přičemž ani jedno pole v okolí před nimi nebylo uchráněné.

Z „Víťazstvo Srdca“ připravil Václav Chládek

Komentář k fotografiím v tomto čísle
Na titulní straně vidíte detail z velké fresky Kika Arguella, kte-
rou si můžete prohlédnout na poslední straně. Je součástí kaple 
v semináři Redemptoris Mater v Římě. Obraz na straně 1. je 
namalován podle slavné ikony Andreje Rubleva Nejsvětější Tro-
jice. Je vyobrazením návštěvy Hospodina u Abraháma v Mamre. 
Kiko ji však pojal současně jako ikonu Svaté rodiny, která je po-
zemským obrazem Nejsvětější Trojice. Obrazem Boha Otce je 
zde svatý Josef, Ducha svatého znázorňuje Panna Maria, která 
byla od počátku Milostiplná, plná Ducha svatého. Vtělený Boží 
Syn, Ježíš Kristus je součástí Trojice Boží i této pozemské rodiny. 
Toto tajemství Nejsvětější Trojice a Svaté rodiny může inspiro-
vat také naše rodiny. 
Strana 2 a 3. Kardinálu Beranovi, který se nemohl vrátit do své 
vlasti, se dostalo veliké cti. Byl pohřben pod bazilikou sv. Petra 
v Římě velmi blízko hrobu samého sv. Petra, apoštola. (Fotka 
č. 1) Když se jeho ostatky vracely do České republiky, stal se ja-
kousi přestupní stanicí římský kněžský seminář Nepomucenum, 
který slouží českým bohoslovcům studujícím v Římě. (Fotka č. 2) 
Pan kardinál Beran zde několik let bydlel. Na fotce na str. 3 vidí-
te bohoslužbu v katedrále sv. Víta, které předsedal pan kardinál 
Duka. Fotografie jsou z portálu Člověk a Víra. V Římě i v Praze 
fotil zakladatel tohoto portálu fotograf Roman Albrecht.
Fotky na prostřední dvoustraně z akademie ZŠ Salvátor jsem 
pořídil já. Omlouvám se všem, které jsem tímto počínáním 
na akademii rušil.
Fotografie kostela v Konojedech na straně 6, 7 sou z archivu 
biskupství litoměřického.
Fotky z Říma na straně 1, 23-14 jsou moje.                        o. Pavel

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Jan Sláma  Marie Hrabovská
 VM, Dvořákova 1009/6  VM, Zašovská 166
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Řím - Tor Vergata 5. května 2018

kostel Santa Maria Madre del Redentore
ve čtvrti Tor Bella Monaca v Římě, kde jsme bydleli

známý pohled z kopule baziliky Svatého Petra
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Diecezně - misijní seminář redemptoris Mater v rímě - kaple

Milujte své nepřátele, přijdu brzy!


