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Slyšte, nebesa, naslouchej, země,
tak promluvil Hospodin: „Syny jsem vy-
choval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. 

Vůl zná svého hospodáře, osel jesle
svého pána, mne však Izrael nezná, 
můj lid je nechápavý.“ (Izaiáš 1,2-3)
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Zima na Pustevnách a na Radhošti objektivem o. Pavla

Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí,
že Hospodin se vrací na Sijón. (Izaiáš 52,8)

Pane, zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil. (Lukáš 24,29)
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Oltářní obraz Panny Marie

Pozvání ke stolu
U stolu začalo veřejné působení našeho Pána Ježíše Krista. Bylo 
to na svatbě v Káně Galilejské, kde Ježíš udělal svůj první zázrak. 
Dá se říct, že u stolu Ježíšovo působení vyvrcholilo. Při poslední 
večeři Ježíš dovršil dílo naší spásy. Zcela se obětoval a dal se 
nám za pokrm. Hned po vzkříšení Ježíšovo setkávání u stolu se 
svými učedníky pokračuje. Nejdříve v Emauzích a pak v jeruza-
lémském večeřadle.
I z běžného života víme, jak je společné stolování pro lidi důleži-
té. Součástí významných životních kroků, jako jsou např. svatba, 
křtiny, je vždy společná hostina. Také pro rodinu je důležité, aby 
se alespoň někdy scházela u stolu. Dříve to bylo úplnou samo-
zřejmostí, především v neděli. Dnes je to stále těžší, a nejde jen 
o jídlo. Jde o to, aby lidé spolu seděli za stolem a povídali si. 
Z toho pohledu jsou, podle mě, důležitá i setkání chlapů, kteří 
si spolu zajdou na pivo, anebo setkání kamarádek u kafe nebo 
na čaji. Lidé jsou spolu, povídají si, naslouchají jeden druhé-
mu a společně hledají řešení problémů. Dnes je to čím dál tím 
vzácnější. S blízkými je možné komunikovat přes Skype, tele-
fon máme při sobě stále. Člověk si stačí sám. Vše, co ho zajímá, 
najde na internetu. Pokud se rodina schází kolem stolu, stává 
se, že některý z členů drží v ruce mobil, anebo děti co nejdří-
ve po skončeném jídle zalezou do nejrůznějších koutů ke svým 
počítačům a mobilům. A možná nejen děti. Být spolu, jíst spolu, 
mít na sebe čas, to vše se stává ohroženou skutečností.
Není pak divu, že máme také velké problémy v komunikaci 
s Bohem. A nejde jen o to stát před Božím majestátem a odří-
kávat povinné modlitby. Náš Bůh není osamělý jedinec, který 
nám neustále něco vyčítá a děsí nás svou velikostí a svatostí. 
Náš Bůh je trojjediný, náš Bůh je společenství sjednocené lás-
kou. A do tohoto společenství nás přišel pozvat vtělený Syn 
Boží Ježíš Kristus. Doslova nás zve k tomu, abychom si s Trojicí 
sedli za stůl. Možná znáte jednu z nejslavnějších ikon Andre-
je Rubleva: Nejsvětější Trojice. Jde o zachycení návštěvy Boha 
u Abraháma. Křesťanská tradice v těchto třech mužích někdy 
viděla Trojjediného Boha. I když tyto tři Abrahám pohostil, ne-
měl ještě odvahu zasednout s Bohem za společný stůl. Teprve 
skrze Ježíše Krista a působením Ducha svatého, který na ikoně 
ukazuje každému z nás prázdné místo u stolu, můžeme do to-
hoto společenství vstoupit. A pak je to tak prosté. Když sdílíš 
společenství s Trojicí, můžeš opravdu mluvit o všem, co tě za-
jímá a čemu třeba nerozumíš. Cítíš se pochopen, akceptován 
a vybízen k naprosté upřímnosti a otevřenosti. Zakoušíš pře-
devším lásku. Společně se všemi osobami Nejsvětější Trojice 
nacházíš řešení toho, s čím si v životě nevíš rady. Myslím si, že 
zhruba o tom je kniha Chatrč, která se stala světovým bestsel-
lerem a kterou mnozí z vás četli. Přibližně v této linii pokraču-
je známý spisovatel duchovní literatury Richard Rohr v knize 
Trojice a naše proměna. Mimo jiné se zamýšlí nad tím, proč se 
v dějinách církve kolem ústředního tajemství křesťanské víry 
(Trojice) chodilo po špičkách. Možná v podobném smyslu: Je to 
tak veliké tajemství, že o něm raději ani nepřemýšlejte, natož se 
ho snažte pochopit. Proč by nám ale Ježíš toto tajemství zjevil. 
Tajemství není proto, abychom před ním rezignovali, ale aby-
chom do něho pronikali. Richard Rohr jde v tomto směru ještě 
dál, když cituje některé církevní otce a tvrdí, že nás Nejsvětější 
Trojice zve ke společnému kolovému tanci.
Někoho napadne, proč jsem se o tomto tématu tak rozepsal 
právě před Vánocemi. Důvodů je několik.
1. Před námi je jeden z mála večerů, kdy lidé opravdu společně 
jí a možná se také alespoň formálně modlí. Pokusme se i v jiné 

dny, než je Štědrý den, o společné stolování a nebojme se, že 
promarníme čas, když po jídle anebo ještě při něm si budeme 
dlouho povídat. Je před námi tolik krásných svátků, které bu-
dou určitě spojeny s nejrůznějšími návštěvami a společným jíd-
lem. Je to dobře, díky Bohu za to.
2. Právě o Vánocích si můžeme při každé mši svaté uvědomit, že 
nás Trojice skrze Syna, v Duchu svatém pozvala ke společnému 
stolu radosti a tím je oltář. Mysleme na to vždy, když vzýváme 
Nejsvětější Trojici. A je to tak často! Všechny mešní modlitby 
mají tuto strukturu. Po každém žalmu v breviáři se modlíme 
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Totéž se děje po každém de-
sátku růžence. Vzhledem k tomu, že se o tajemství Nejsvětější 
Trojice začínají v posledních letech zajímat v daleko větší míře 
nejenom teologové, je možné se domnívat, že před námi je zla-
tý věk křesťanství.
Zcela zvláštní vztah k celé Trojici a ke každé Osobě zvlášť, má 
naše Matka Panna Maria. Skrze ni se k nám přiblížilo celé nebe. 
Spolu s Marií můžeme daleko lépe prožívat společenství a roz-
hovor s Otcem, Synem a Duchem svatým. Jestliže máme proží-
vat duchovní dětství, pak můžeme za stolem Boží radosti sedět 
jako malé děti na klíně své Matky.

o. Pavel

(Promluva o. Pavla na druhou neděli adventní 9. prosince 2018)

Prožíváme advent a to je mimo jiné doba, ve které se uklízí, 
chystá, čistí. To platí i o naší duši. Je zajímavé, že ke zpovědi 
chodí více lidí před Vánocemi než před Velikonocemi. Je třeba 
připravit duši na Vánoce. V souvislosti s tímto snažením bych 
chtěl říci několik myšlenek o chystané opravě našeho oltářního 
obrazu. 
Nedávno náš kostel navštívila paní Grossová, která je v našem 
regionu největším odborníkem na opravy movitých kulturních 
památek. Měla se vyjádřit k obrazu a jeho rámu. Víte, co mi řek-
la? „Pane, faráři v tomto případě nepůjde jen o nějaké přetření 
rámu obrazu.“ (Já jsem si totiž myslel, že koupíme plechovku 
zlaté barvy, rám pěkně natřeme a bude to!) Paní Grossová po-
kračovala: „Bude třeba provést úplné restaurování celého ob-
razu a to nejen rámu a to bude trvat dosti dlouho. Bude třeba 
obraz odvézt.“ V souvislosti s tím jsem si hned uvědomil, že to 
vůbec nebude levná záležitost. No schválně si tipněte, kolik by 
to mohlo stát. Nebudu vás napínat. Možná víc než milion korun.
A teď jak to souvisí s naší přípravou na Vánoce. Často se spo-
kojíme s jakýmsi povrchním úklidem, a to i ve své duši. Vyřeší 
to zpověď na poslední chvíli před Vánocemi. Neměli bychom 
přistoupit k duchovní obnově našeho nitra důkladnějším způso-
bem? Nejde jen o to něco zamalovat, zamaskovat, ale důkladně 
obnovit. To je samozřejmě úkol na delší dobu než na závěr ad-
ventu. A někoho už teď může napadnout, co by to mohlo stát 
námahy a času.
Když jsem vás před chvílí vyděsil tím, kolik restaurování naše-
ho obrazu může stát, chci připojit i dobrou zprávu. Náš obraz 
Panny Marie Nanebevzaté je národní kulturní památkou. A tak 
máme velkou nadějí na to, že na zmíněné práce můžeme dostat 
90 % veškerých finančních nákladů. A druhá dobrá zpráva je to, 
že těch 10 %, které zbývají, už víceméně máme. Na opravu na-
šeho obrazu jste věnovali víc než 90 000 Kč.
Vraťme se nyní opět k naší duši. Její obnova je již úplně zapla-
cena a to ne jen nějakých devadesát procent. Je to především 
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Zakusit Otcovo objetí

Když se nebe otevře

Naše Valašsko

Bůh, který chce obnovit náš život svým vtělením, smrtí na kříži 
a slavným vzkříšením. 
Další důležitá věc, kterou si v souvislosti s tím můžeme uvědo-
mit, je hodnota naší duše. Ta je nekonečně větší než cena jaké-
hokoliv uměleckého předmětu. Uvažme, že jedna lidská duše 
má větší hodnotu než celý vesmír s miliardami galaxií. Naše 
duše je nesmrtelná, byla stvořena k Božímu obrazu a je schopna 
pojmout Boha. A právě za očištění, obnovení a posvěcení naší 
duše Pán Ježíš zaplatil svou předrahou krví do poslední kapky. 
Jak by mělo tedy toto restaurování duše probíhat? Bude to chtít 
určitý čas, možná i námahu. Důležité však je nedívat se na sebe, 
na svoji ubohost a slabost, ale zaměřit svůj pohled na toho, kte-
rý jediný může tvé srdce proměnit a obnovit. O Vánocích se 
budeme často dívat na narozeného Spasitele v jesličkách. Žas-
neme nad Boží láskou a můžeme se učit pokoře a duchovnímu 
dětství. Obnova bude pokračovat i v době postní. Zahledíme 
se na Kristův kříž. No a pak se setkáme se vzkříšeným Kristem 
o Velikonocích. Na konci církevního roku a ve zbývajícím čase 
adventní doby můžeme upřít svůj pohled na Krista, který při-
chází v moci a slávě a s ním všichni jeho svatí. Tohoto příchodu 
na konci světa se nemusíme děsit, když si uvědomíme, že stále 
ještě trvá čas milosrdenství. Než přijde poslední soud, můžeme 
se obrátit a prosit Pána o odpuštění, očištění a posvěcení naší 
duše. Jinými slovy o úplné restaurování našeho nitra. Využijme 
drahocenný čas adventu, aby jednou nebylo pozdě. Pomáhat 
nám bude ta, která je na oltářním obrazu. S Pannou Marií se 
nám to bude dařit daleko lépe.

o. Pavel

Náš kraj je opravdu kouzelný. Kdysi dávno zde žili Keltové, poz-
ději přišli Slované a také Valaši. To všechno vytváří jakýsi ma-
gický celek krajiny, lidí a živé přírody. Jsem rád, že jsem mohl 
něco z této krásy ukázat na následujících fotografiích. Při této 
příležitosti chci poděkovat především Pánu Bohu za to, že mě 
do Valašského Meziříčí poslal a že zde jako farář mohu působit 
už skoro čtvrt století. Děkuji také paní Cibulcové a vedení Dia-
konie, že mi v tomto domě nabídli prostor pro tuto trvalou vý-
stavu. Byl zde kdysi klášter Salvatoriánů, a tak jsem vděčný, že 
zde mohu pravidelně sloužit mši svatou. Boží slovo je součástí 
těchto fotografií. Velký dík patří firmě manželů Šumberových 
Kompakt VM, s.r.o. za zhotovení fotografií. Firma je věnovala 
jako sponzorský dar.
Většina fotografií je součástí kalendáře Naše Valašsko 2019. Po-
kud byste měli o tento kalendář zájem, jsou k dispozici ve far-
ním kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí ve Valašském 
Meziříčí nebo na faře.

Pavel Stefan, farář

Cedule v tomto znění je součástí stálé výstavy fotografií Naše 
Valašsko, která je instalována na chodbě v 1. patře Domu soci-
álních služeb Diakonie. Je to budova tzv. bývalé Plícárny. Ještě 
dříve to byl klášter neboli konvikt Salvatoriánů. Půjdete-li ko-
lem, můžete si obrazy v rozměru 50 x 70 cm prohlédnout. Mož-
ná to někoho přivede k myšlence navštěvovat nemocné v tom-
to zařízení.

o. Pavel

Před několika týdny jsem poznal jednoho mladého muže v hos-
pici Citadela v našem měste. Bylo by zajímavé o něm něco na-
psat, ale chci vám nejprve napsat o knize, kterou mi půjčil. Jde 
o knihu s názvem Zakusit Otcovo objetí od Jacka Frosta. Tato 
kniha mne moc oslovila a chtěl bych vám ji doporučit. „Jack 
byl člověk, který všechno říkal správně, všechno dělal správně 
a navenek vypadal jako dokonalý exemplář znovuzrozeného, 
Duchem naplněného, celistvého člověka, který ze všech sil usi-
luje o Boží království. Všechno bylo zdánlivě dokonalé. A přece 
byla v jeho srdci bolest, kterou sebevětší aktivita, nasazení či 
zakrývání nemohly schovat. Zoufale selhával a jeho rodina se 
rozpadala. A uprostřed této bolesti a selhání překvapil Jacka 
Bůh a mimořádným způsobem objal jeho život. Otec mu zjevil 
hloubku své lásky k němu a to zcela proměnilo způsob, jakým 
Jack dosud fungoval v duchovní službě i v rodině.“
V této knize, kterou by doporučil nejen rodičům, kteří přemýš-
lejí o správné výchově svých dětí, ale doporučil bych ji každému 
křesťanovi i nevěřícímu, aby mohl objevit něžnou otcovskou 
lásku Boha. Autor otevřeně popisuje své setkaní s Bohem i to, 
jak radikálně proměnilo jeho manželství, rodinu i duchovní služ-
bu. Současně odlhaluje problémy, které mohou člověku bránit 
prožívat důvěrný vztah s Bohem jako s milujícím Otcem. Tato 
kniha, která vychází z osobní zkušenosti a opírá se o Písmo, za-
vede čtenáře hluboko do Boží přítomnosti, v níž se mu může 
dostat toho, po čem celý život volal – zakusit Otcovo objetí.
V našem knihkupectvi Hosana uz mají prvnich pět exemplářů 
této knihy. Tak neváhejte!

o. Slavomír

Když se nebe otevře a obdaruje hodně lidí najednou. 
Před časem mi přišla zpráva na facebook o tom, že moje spo-
lubydlící z vysokoškolské koleje bude mít svatbu. Bydleli jsme 
spolu tři roky. Vstávaly jsme spolu, snídaly, chodily na výuku, 
na oběd, po zhasnutí jsme si říkaly i tajemství, která se běžně 
neříkají. Vím, že má všechny svátosti. Ale její rodina víru ne-
praktikuje. Když navštěvovala základní školu, většina z třídy 
chodila na náboženství a ve 3. třídě se většina připravila k prv-
nímu svatému přijímání. Tak se přidala ke kamarádkám. V de-
váté třídě se opět připojila k těm, kteří se připravovali na biř-
mování. Když jí kámoška zatelefonovala, že půjdu spolu na mši, 
tak šla. Jinak sama nešla ani s rodiči. Po dobu studia jsem ji taky 
zvala na mše, hlavně ty studentské. Po dlouhém čase, co jsme 
se neviděli, byla jsem v nouzi. Byl mrazivý den a na výpadovce 
mi zamrzlo auto. Čekala jsem tam asi dvě hodiny na odtah. Na-
padlo mi zavolat jí, protože jsem potřebovala stravu a byt v Olo-
mouci a hotel je drahý. Přijala mě s otevřenou náručí. Byla jsem 
vděčná, že jsem mohla strávit týden u ní v bytě a nevynechala 
školení, za které jsem si platila. 
Seznámila jsem se s její dcerkou Emou, přítele jsem znala ještě 
z koleje. Už 10 let se za ně modlím. Aby našla štěstí, rodinnou 
pohodu a měla podporu rodiny. Aby zvládla všechny požadavky 
života, rodiny.
Když jsem před nedávnem viděla oznámení o sňatku, neváhala 
jsem a vyrazili jsme na svatbu. Byla v Trenčíně, na hradě. Tam 
je farní kostel. Moc pěkné místo. Na člověka dýchne kus histo-
rie i promodlená atmosféra. Moje dobrá kamarádka splnila se 
svým snoubencem všechny požadavky a nauky a připravili se 



5

Slovo života na prosinec 2018

k sňatku. A co víc, domluvili se s knězem, aby pokřtil zároveň 
i Emu. 
Po dobu toho obřadu jsem přemítala o naších společných 
akcích, o tajemstvích, o dětech. O tom, jak moc prosím naše-
ho Pána Ježíše, aby si je přivinul na své srdce a obdaroval je. 
Po dobu zimního týdne jsem viděla i věci, s kterými ve vztahu 
s partnerem kamarádka bojovala. I když byli ve vztahu 10 let, 
nešlo s tím hnout. Člověk se snaží se všech sil, poté chvílemi 
rezignuje. Udělá všechno, co je potřeba, a čeká, co ten druhý. 
Tento článek je svědectvím, že opravdu do svého vztahu dostali 

„milost Boží“ a některé věci, s kterými nešlo hnout, se začaly 
po sňatku měnit. 
Pro mě byla účast na svatbě velmi silným emočním zážitkem. 
Viděla jsem pár, který jsem znala 15 let, a připadalo mi to jako 
zázrak. Že to, o co jsem prosila Pána, se v tuto chvíli všechno 
splnilo. Že lidi, kteří k němu nemají až tak blízko a nepraktiku-
jí víru, se rozhodli spojit svoje životy svátostným manželstvím. 
Věří, že svátost je víc než sňatek na úřadě. Prosili Boha o pomoc. 
Obnovovali křestní sliby, pokřtili dceru! A On je opravdu obda-
roval víc, než čekali. 
Možná i vy žijete s partnerem ve společné domácnosti a tvo-
říte zázemí pro děti. Možná máte taky touhu pokřtít své děti. 
Možná se vám taky nedaří pohnout s některou povahovou 
vlastností partnera a nevidíte východisko. Tam, kde lidské síly 
nestačí, přichází Boží milost. My jí můžeme otevřít a říct: „Pane, 
já udělám, co je nezbytné, abych se připravil k přijetí svátosti, 
a Ty udělej, co potřebujeme do našeho vztahu. Odevzdávám Ti 
tuto věc.“ 
Prosím o páry v naší farnosti, které se ještě nerozhodly. Ještě 
zvažují, zda to má význam usilovat o svátost manželství. Vždyť 
proč, když už tolik let jsme spolu. Věřte, že je to „Něco“, o co 
stojí bojovat, o co usilovat, kvůli čemu se oplatí namáhat. Svá-
tost je něco, co nás přesahuje. Tam, kde lidské sily nestačí, do-
pomáhá Bůh zvláštním způsobem. Jen mu k tomu musíme dát 
klíče od našeho srdce. 

Eva Opletalová

Farní evangelizační buňky
Milí farníci, už je tomu přesně rok, co v naší farnosti skončil se-
minář Obnovy v Duchu svatém podle P. Ernsta Sieverse. A jak 
už to tak u výročí bývá, často rekapitulujeme, hledáme „plody“ 
a vzpomínáme. My jsme si touto obnovou prošli už podruhé 
a musím říct, že pokaždé to plody přineslo a doufám, že právě 
FEB je jedním z nich. Ale co to vlastně ta tajemná zkratka je?
Farní Evangelizační Buňka je společenství, které se snaží reali-
zovat evangelizaci skrze vztahy. Členové buňky vnímají, že „hlá-
sat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev 
existuje právě proto, aby hlásala evangelium.“ Proto se učíme 
modlit za lidi z našeho nejbližšího okolí: rodinu, přátele, souse-
dy a spolupracovníky a snažíme se jim svým životem i slovem 
svědčit o Kristu. 
Jak se ale k tomuto náročnému úkolu odhodlat a kde brát síly? 
Kde jinde než u přímo u Zdroje - u Ježíše ukrytého ve svátosti 
oltářní. Abychom mohli růst ve víře a mohli evangelizovat, buň-
ky neustále ukazují každému z nás, že začít se musí na kolenou. 
Proto jsou dvěma hlavními pilíři osobní modlitba a eucharistic-
ká adorace. 
Při společném setkávání se nejdříve učíme otáčet svůj pohled 
k Bohu a formou chval a zpěvu písní se snažíme naladit naši duši 
na Ježíšův signál. Čteme Písmo a sdílíme se o dvou zásadních 
otázkách, které nám pomáhají odhalovat Boží stopy v našich ži-

votech: „Co Bůh udělal pro mne?“ a „Co se snažím dělat já pro 
něj.“ Ty nám docela dávají zabrat, ale nejsme na to sami, kaž-
dých 14 dní čteme vyučování neboli „katechezi“ pastýře, který 
nás postupně uvádí do tajů buněk a následování Krista .
Buňka by měla být malým živým organismem, otevřeným přijí-
mat a hledat nové tváře. Smyslem buňky je také množení. Jak-
mile se buňka postupně naplní a dovrší nebo lehce přesáhne 
magickou apoštolskou hranici 12 členů, vyděluje se z ní druhá 
buňka. Díky tomu mají obě buňky možnost dále růst a množit 
se a množit .
FEB ale nejsou nějakým valašsským ani českým „vynálezem“. 
Existují v mnoha evropských zemích, dokonce i mimo náš kon-
tinent a papež se s představiteli buněk již několikrát osobně 
setkal. V České republice mají buňky sídlo v Dolanech u Olo-
mouce a jejich hlavním koordinátorem je představený Komu-
nity Blahoslavenství otec Vojtěch Koukal. Buňky u nás najdeme 
především na Moravě, která je podrozdělena na menší oblasti, 
kde každá oblast má svého zodpovědného kněze, pro Valašsko 
byl určen otec Kamil Obr, náš bývalý děkan.
Je toho ještě mnoho, co by se o FEB dalo říci, určitě by vás za-
jímalo i svědectví členů o tom, co jim buňka přináší a co oni 
přináší buňce, ale – blíží se Vánoce, čas opředený tajemstvím, 
tak mi dovolte skončit tentokráte jako Šeherezáda se slovy: po-
kračování příště.

Bětka Juránková

„Ra duj te se stá le v Pánu“ (Flp 4,4)

Apoš tol Pa vel píše křes ťan ské obci ve Fi-
li pech, za tím co on sám je obě tí pro ná-
sle do vá ní, kte ré mu činí váž né ne sná ze. 
Přes to těm to svým mi lým přá te lům radí, 
ba téměř při ka zu je, aby „se stá le ra do va-

li“.
Je však mož né dát ta ko vý pří kaz?
Když se roz hléd ne me, moc dů vo dů ke kli du, na tož k ra dos ti, ne-
na jde me!
Tvá ří v tvář kaž do den ním sta ros tem, ne spra ve dl nos tem ve spo-
leč nos ti a na pě tí mezi ná ro dy nás sto jí i tak vel ké úsi lí ne ztra tit 
od va hu, vze přít se a ne u zavřít se do sebe.
Přes to Pa vel vy zý vá i nás:

„Ra duj te se stá le v Pánu.“

Jaké je jeho ta jem ství?
„(...) exis tu je dů vod, proč se na vzdo ry všem těž kos tem mu sí me 
stá le ra do vat. Vede k tomu křes ťan ský ži vot, když ho vez me me 
váž ně. Pak v nás v pl nos ti žije Je žíš a spo lu s ním se ne mů že me 
ne ra do vat. On je pra me nem pra vé ra dos ti, pro to že dává smy sl 
na še mu ži vo tu, vede nás svým svět lem, osvo bo zu je nás od vše-
ho stra chu jak z mi nu los ti, tak z toho, co nás ješ tě čeká, dává 
nám sílu pře ko ná vat všech ny těž kos ti, po ku še ní a zkouš ky, se 
kte rý mi se mož ná po tká me.“
Ra dost křes ťa na není jed no du chý op ti mis mus nebo jis to ta ma-
te ri ál ní ho za bez pe če ní či ve se lost toho, kdo je mla dý a zdra vý. 
Je spí še plo dem osob ní ho se tká ní s Bo hem v hlou bi srd ce.

„Ra duj te se stá le v Pánu.“
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Z této ra dos ti, říká ješ tě Pa vel, se rodí schop nost ostat ní sr deč-
ně při jí mat, ocho ta mít čas vě no vat se těm, kte ré máme ko lem 
sebe.
Pa vel do kon ce při jiné pří le ži tos ti dů raz ně opa ku je Je žíšův vý-
rok: „Bla že něj ší je dá vat než do stá vat.“
Z Je ží šo vy spo leč nos ti ply ne také po koj v srd ci, je di ný po koj, 
kte rý do ká že svou od zbro ju jí cí si lou na ka zit lidi, kte ré máme 
ko lem sebe.
Ne dáv no se v Sý rii na vzdo ry vel ké mu ne bez pe čí a útra pám vál-
ky se šla po čet ná sku pi na mla dých, aby si vy mě ňo va li zku še nos ti 
s ži vo tem pod le evan ge lia a za kou še li ra dost ze vzá jem né lás ky; 
od jíž dě li pak roz hod nu ti svěd čit o tom, že bra tr ství je mož né.
Je den z účast ní ků píše: „Pří běhy o pal či vé bo les ti, na dě ji a hr-
din ské víře v Boží lás ku ná sle du jí je den za dru hým. Ně kte ří při-

šli o všech no a žijí s ro di na mi v uprch lic kém tá bo ře, ně kte rým 
ze mře li ti nej bliž ší (...). Tito mla dí se usi lov ně sna ží ko lem sebe 
vy tvá řet ži vot: or ga ni zu jí ve měs tech fes ti va ly, do kte rých se 
za po ju jí ti sí ce lidí, ob no vu jí ško lu a za hra du na malé ves nič ce, 
kte ré ne moh ly být kvů li vál ce do kon če ny. Na bí ze jí pod po ru de-
sít kám uprch lic kých ro din (...). Ne chá va jí zno vu v srd ci vy kvést 
slo va Chi a ry Lu bi cho vé: „Ra dost křes ťa na je jako slu neč ní pa-
prsek, kte rý září ze slzy, jako růže, kte rá vy kvet la z ka lu že krve, 
esen ce lás ky desti lo va ná bo les tí (…), pro to má apoš tolskou sílu 
útrž ku ráje.” V na šich brat řích a sestrách ze Sý rie na chá zí me sílu 
prv ních křes ťa nů, pro to že v této straš li vé vál ce svěd čí o dů vě ře 
a na dě ji v Boha Lás ku a pře ná še jí ji na své sou put ní ky. Dě ku je-
me ti, Sý rie, za tuto lek ci ži té ho křes ťan ství!“

Letizia Magri

Z obyvatel města Valašské Meziříčí zahynuli:

 ADAMÍK FERDINAND 1894-1918    PISCHKITEL FRANTIŠEK 18??-1917
 BOROVIČKA RUDOLF 1898-1918    POLEDŇÁK ANTONÍN 1895-1917
 BROKEŠ FRANTIŠEK 1891-1915    POLEDŇÁK JOSEF 1891-1919
 ČADAN JOSEF 1887-1915     POSPÍŠIL LEOPOLD 1894-1917
 ČERNOCH ALOIS 1894-1915    RATSAM FERDINAND 1885-1918
 ČERVÍK VALENTIN 1895-1918    ŠELEŠOVSKÝ INOCENC 1878-1916
 DANĚK FRANTIŠEK 1896-1916    SLABÝ KAREL 1888-1915
 DANĚK JOSEF 1896-1918     SOMMER LUDVÍK 1877-1914
 DENK LUDVÍK 1893-1916     STAVENÍK RAIMUND 1872-1916
 DORČÁK FRANTIŠEK 1895-1919    STOLAŘ TEODOR 1897-1914
 DORČÁK RUDOLF 1889-1914    STRÝČEK VÁCLAV 1885-1918
 FRYČ FERDINAND 1884-1914    STŘELEC BEDŘICH 1890-1918
 GRAUBER ALBERT 1876-1916    SULOVSKÝ BOHUMIL 1890-1917
 HERMANN FRANTIŠEK 1878-1916    ŠENK JOSEF 1888-1916
 HODOŇ JOSEF 1882-1916     STEINER BOHUSLAV 1899-1918
 HOLČÁK FRANTIŠEK 1887-1915    TÁBORSKÝ DANIEL 1889-1915
 HOLČÁK ONDŘEJ 1878-1918    TÁBORSKÝ JAN FRANTIŠEK 1896-1915
 HRBÁČ JOSEF 1888-1917     TÁBORSKÝ JOSEF 1893-1917
 CHLUP VÁCLAV 1883-1914     TŮMA ROBERT 1887-1918
 JAHN OTTO 1875-1915     ÚSTUPSKÝ ALOIS 18??-1915
 JANKE ANTONÍN 1898-1915    VINKLÁREK VÁCLAV 1881-1916
 JURAJDA JOSEF 1889-1915    VÍTEK KAREL 1886-1916
 KARTŮSEK ANTONÍN 1900-1918    VRLÍK ADOLF 1891-1918
 KLESKA ANTONÍN 1867-1916    VÝROSTEK STANISLAV 1899-1917
 KNÖPFELMACHER LEO 1886-1918
 KORYTÁŘ JAKUB 1888-1915
 KRATOCHVÍL CYRIL 1884-1915
 KREMPL JIŘÍ 1890-1918
 KRISTEK ALOIS 1879-1918
 KVERKA JOSEF 1897-1916
 LIEBISCH JOSEF 1892-1918
 LUX BOHUSLAV 1895-1917
 MALÝ METODĚJ 1888-1915
 MÍSTECKÝ JAROSLAV 1899-1917
 MITÁŠ JAN 1887-1914
 NACHMILNER FRANTIŠEK 1885-1914
 OBADAL JOSEF 1885-1914
 OREL JAN 1890-1916
 PASTOREK RUDOLF 1889-1916

…Tisíce rovů je roztroušeno po širých polích haličských, po kop-
cích italských a srbských, sta hrobů pokrývá širé ruské stepi Sibi-
ře i roviny italské a pláně francouzské a mezi těmito hroby našich 

Slavnostní odhalení památníku obětem 1. světové války
ve Valašském Meziříčí 11. 11. 2018

krajanů, udatných vojínů, kteří nalezli poslední odpočinek v dale-
ké cizině. Na jejich prostých mohylách, propadajících se do země, 
srovnávajících se travou, ční jen pustý březový kříž. Hluboké ticho 
je jediným jejich přítelem, který je neopustil…
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zŠ salvátor

Z obyvatel městečka Krásno nad Bečvou zahynuli:

 BECHNÍK JOSEF 1893-1916     SCHÄFFER ENGELBERT 1889-1915
 BOROVIČKA ANTONÍN 1877-1916    SCHNEIDERLE OTTO 1892-1915
 ČERNÝ JOSEF 1895-1915     SKALKA JOSEF 1890-1918
 FLIEGER KAREL 1895-1917     STANČÍK JINDŘICH 1898-1917
 HALKE ALOIS 1894-1917     STAVINOHA ARNOŠT 1892-1918
 HOFFMANN RUDOLF 1893-1917    STRÝČEK FRANTIŠEK 1894-1915
 HOFFMANN VILÉM 1894-1917    ŠIMURDA ADOLF 1890-1916
 HYNEK JOSEF 1894-1915     ŠPŮREK JAN 1884-1918
 CHRIST KAREL 18??-1916     ŠTEPÁNEK OSKAR 1894-1916
 JUNGWIRTH VILÉM 1893-1915    TÁBORSKÝ AUGUSTIN 1895-1918
 KRČMÁŘ FRANTIŠEK 1893-1916    TOMANDL JOSEF 1897-1916
 KUBEŠA VALENTIN 1882-1914    VAŠEK KONRÁD 1891-1915
 KUNETKA JOSEF 1887-1916    VEČEŘA EDUARD 1899-1918
 MALINA CYRIL 1866-1916     VRÁTNÍK JAN 1870-1917
 MALINA JULIUS 1894-1918    VÝROSTEK JOSEF 1878-1917
 MICHONĚK ANTONÍN 1893-1917    ŽILINSKÝ JOSEF 1874-1917
 RAUCH VILÉM 1890-1914

ÚSPĚCH V PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽI „ JALOVEČEK“
Dne 22. 11. 2018 si jeli vybraní žáci páté a čtvrté třídy zasoutě-
žit na přírodovědnou soutěž Jaloveček do Vsetína. Čekaly na ně 
úlohy týkající se tématu Ekosystém les. Nejprve si pozorně po-
slechli krátkou přednášku o našich lesích, pak je čekal písem-
ný test, kde mohli zúročit některé poznatky z úvodní zmíněné 
přednášky pana lektora Mgr. Jana Husáka. Ve druhé části se 
rozutekli do různých zákoutí krásného vsetínského zámku a vy-
pracovávali zde různé úkoly (poslech hlasů zvířat lesa nebo po-
znávání lesních zvířat a jejich stop). A pak už jsme plní očekává-
ní čekali na vyhlášení výsledků. Z osmnácti soutěžících družstev 
se naši kluci umístili na nádherném druhém místě za družstvem 
z Vidče a získali hezké ceny. Klukům děkujeme za krásný výsle-
dek a přejeme hodně zapálení do dalšího poznávání úžasné pří-
rody.

Hana Havranová

Autorem pomníku obětem 1. světové války je kameník Karel 
Pařenica. Pomník má podobu obelisku – jehlanu, celková výška 
je 4,5 m. Je vyhotoven z božanovského pískovce. Na podstavci 

jsou 4 desky z černé žuly se jmény padlých. Nyní budou osaze-
ny jen tři desky. Čtvrtá deska je zatím prázdná a bude osazena 
později.
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ČERVENÁ STŘEDA
28. listopadu se v České republice poprvé konala Červená stře-
da. Iniciativa připomíná osoby pronásledované po celém světě 
pro jejich víru. Symbolem je rozsvícené červené světlo. Také 
třetí třída ZŠ Salvátor vyjádřila svoji solidaritu s touto akcí. Při 
ranní modlitbě jsme se pomodlili s dětmi za všechny pronásle-
dované křesťany ve světě. Podívali jsme se na mapu a ukázali 
jsme si, v kterých zemích i dnes hrozí mnoha křesťanům pro 
jejich víru třeba i smrt. Potom jsme se vydali na náměstí, kde 
jsme se u sloupu Panny Marie za všechny pronásledované ještě 
jednou pomodlili a zapálili červenou svíci. Svíčku jsme zapálili 
také u kříže před kostelem.

Petra Mikešová

ŠACHOVÝ TURNAJ
Ve středu 28. 11. se sedm žáků z naší školy zúčastnilo Okresního 
přeboru škol v šachu ve Valašské Polance. Celkem hrálo na ša-
chovnicích přes sto dětí. My jsme letos vyslali dvě družstva, a to 

jak pro mladší kategorii - ve složení Tobiáš Zgabaj, Jindra Gajdoš 
a Václav Baričiak, měl jet ještě Kryštof Mervart, ale nestihl vlak, 
tak pro starší kategorii, kde za nás hráli Tomáš Kabeláč, Ma-
xim Bořuta, Petr Hlavica a Pavel Petrovický. Nejúspěšnější hráč 
staršího týmu byl Tomáš Kabeláč (vyhrál 6 partií ze 7) a taky 
Pavel Petrovický, který porážel soupeře o mnoho let starší. Cel-
kem žáci skončili na 6. místě z 15 týmů, což je krásný výsledek. 
V mladším týmu se dařilo Tobiáši Zgabajovi (vyhrál 5 partií ze 
7), ale úspěch zaznamenal i náš prvňáček Václav Baričiak, který 
několikrát remizoval. Nakonec mladší tým skončil na 8. místě 
z 10 družstev, protože za neúčast jednoho hráče se počítá vždy 
kontumační výsledek v náš neprospěch. Všichni účastníci si od-
vážejí nadšení, že si mohli zahrát na velkém turnaji, který byl 

opět skvěle zorganizován, a taky mnoho herních zážitků, no-
vých zkušeností z šachových polí, a jsou rádi za setkání s kama-
rády - šachisty z jiných škol.

Jiří Krupa

VÝSTAVA BETLÉMŮ V HRANICÍCH NA MORAVĚ
Na výstavu betlémů do Hranic na Moravě se koncem listopadu 
v rámci zimního dne v přírodě vypravili žáci prvního ročníku. 
V prostorách Galerie M + M je čekalo mnoho překvapení v po-
době nádherných betlémů nejen ze sbírek v České republice, ale 
i ze zahraničí. Všichni se podivili pestré paletě materiálů, z nichž 
byly vyrobeny. Například perníkový, keramický, porcelánový, 
měděný, z drátků, pletený, paličkovaný, papírový, dřevěný (a to 
v nejrůznějších technikách), z pedigu, z kamenů, ze žaludů, z ku-
kuřičného šustí, z chleba, sádrový, dále ze sádry v kombinaci 
s otisky krajky, z Vizovického pečiva či z vosku aj. Zajímavé byly 
i stromy z peří, ze šišek i ze sušené trávy nebo množství ad-
ventních a vánočních dekorací. Celou výstavou děti provázela 
průvodcovským slovem paní Musilová, která sdělila mnoho za-
jímavostí k celé tematice. Velmi jí za její slova děkujeme!

Ludmila Černochová

PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ V DRUŽINĚ a KLUBU
Koncem listopadu jsme si ve školní družině a klubu zopakovali 
úspěšnou akci loňského roku, a to pečení a zdobení perníčků. 
Akce opět probíhala ve dvou třídách. V jedné místnosti se peklo, 
tam to obzvlášť vonělo! V protější třídě družiny si děti krátily 
chvíli sledováním pohádek, než se konečně dočkaly vlastní prá-

ce s těstem. Patroni všem ochotně a trpělivě pomáhali, nechali 
děti těsto vyválet a poté vykrajovat. Výběr tvarů byl rozmani-
tý, především si děti vybíraly anděla, čerta či Mikuláše. Srdíčka, 
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stromečky a zvonečky se nechaly upéct na školní vánoční jar-
mark. Další týden jsme si perníčky nazdobili a kdo si svá díla ne-
zabalil, ten si na nich rovnou pochutnal. Veselá nálada nám při 
pečení a zdobení vykouzlila příjemnou a pohodovou atmosféru.

Lenka Karolová
ADVENTNÍ VĚNCE
Všichni žáci I. stupně vyráběli v pátek 30. 11. adventní věnce. 
Během tohoto tvoření je vždy co obdivovat – totiž jak šikovné 
ruce po částech omotávají větvičkami celý věnec, postupně je 
drátkem stahují tak, aby větvičky vypadaly uhlazeně, jak potom 
věnec zdobí ozdobami a svíčkami. Obdivujeme také tvořivost 
a domluvu dětí v rodinách, kde se setká více sourozenců, kteří 
věnec ve škole vyrábějí. Někteří z nich uvedli, že své věnce da-
rují babičkám a dědečkům, starším tetám a strýcům, přátelům, 
kteří jejich rodinám pomáhají, nebo je věnují na rodinné hroby. 
Dokonce jsme se dozvěděli, že některý věnec putuje k rodině 
do zahraničí.
Pozoruhodná je i pomoc žáků 6. ročníku v rámci tzv. patronátu. 
Tito šesťáci pomáhají našim nejmladším žákům a patří jim za to 
velká pochvala, a to nejen po stránce umu věnec vyrobit, ale 
i po stránce komunikace s prvňáčkem: vytvořit společně věnec 
tak, aby vyhovoval představám těch, kteří ho vyrábějí obvykle 
poprvé. 
V náboženství pak s dětmi mluvíme o symbolice kruhu, zele-
ných větviček, svíček nebo ozdob na adventním věnci.
Naše poděkování patří rodině Vaculínové, která pro všechny 
děti věnovala větvičky.

Ludmila Černochová
BIBLE A MY
V pátek 30. 11. 2018 proběhlo v Kelči okresní kolo soutěže z bi-
blických znalostí „Bible a my“. Z naší školy Salvátor se celkově 

zúčastnilo 6 žáků – ti nejlepší ze školního kola. Žáci základních 
škol soutěžili ve 3 kategoriích a jedna kategorie byla určena pro 
středoškoláky.
V 1. kategorii, jejímž tématem byl Abraham, se do finále dostal 
Jindřich Gajdoš, který skončil na konečném 5. místě. Ve 2. ka-
tegorii žáci přemýšleli nad podobenstvími Pána Ježíše v evan-
geliích. A i v této skupině se nám dařilo. Tobiáš Pupík obsadil 
skvělé 1. místo a Karolína Matysková se umístila na 5. místě. 
Ve 3. kategorii pro VIII. a IX. třídy se do finále probojoval Petr 
Hlavica, který skončil na krásném 2. místě. Tentokrát se prově-
řovaly jejich znalosti o cestách apoštola Pavla.
Všem účastníkům soutěže moc blahopřeji a Tobiáši a Petrovi 
přeji hodně úspěchů v ústředním kole, které se bude konat 
na jaře v Brně. Nám všem přeji, ať otvíráme a čteme Bibli každý 
den.

Jiří Krupa
CHVÁLYHODNÝ ČIN
V pátek 30. 11. se na autobusovém nádraží stala jednomu člově-
ku závažná příhoda ohrožující jeho život. Kolem se brzy seběhlo 
několik lidí, kteří se snažili dotyčnému pomoci. Ráda bych oce-
nila duchapřítomnost našich žáků Metoděje Perutky a Radka 
Marušáka z IX. třídy, kteří se bezodkladně zapojili do poskytnutí 
první pomoci. Jejich aktivity si všimla i Městská policie, která 
předala tuto informaci na Městský úřad ve Valašském Meziří-
čí. O jména chlapců se hned po víkendu zajímala taky redakce 
týdeníku Jalovec. Na 21. 12. jsou žáci pozváni na radnici k panu 
starostovi. 
Chlapci, velice si vašeho činu vážím a děkuji.

Magda Krupová 
 
ŠKOLNÍ KLUB V MUZEU
V neděli 2. 12. jsme na našich adventních věncích zapálili 1. 
svíčku, dříve se 1. adventní neděli říkalo „železná.“ Tradice ad-
ventních věnců k nám přišla z Německa, stejně jako zdobení vá-
nočních stromků… adventní zvyky a tradice spojené se svátky 
sv. Barbory (4. prosince), sv. Mikuláše (6. prosince) nebo sv. Lu-
cie (13. prosince), vánoční zvyky a tradice-vánoční stromek, 
Betlém, štědrovečerní večeře, lití olova, pouštění lodiček z oře-
chových skořápek, rozkrojení jablíčka… To vše jsme mohli vidět 
a prožít v pondělí 3. prosince v Muzeu zámku Kinských, kde jsme 
se s dětmi ze školního klubu zúčastnili lektorského programu 

„Valašské Vánoce“. A rozhodně jsme neodcházeli s prázdnou – 
kromě nových poznatků a adventní a vánoční atmosféry, která 
na nás dýchala z každého koutu svátečně vyzdobených zámec-
kých pokojů, si děti odnesly balíček dobrot - vlastnoručně upe-
čených perníčků a škvarkového cukroví, upečeného podle dáv-
ného receptu babičky naší paní lektorky z muzea. Po dnešku se 
naše těšení na Vánoce ještě více umocnilo…

Eva Vránová

BETLÉM HORNÍ LIDEČ
V úterý 4. 12. třeťáci navštívili betlém v Horní Lidči. Počasí bylo 
nevlídné, a proto jsme byli rádi za objednaný minibus, který nás 
v suchu a teple dovezl až na místo. Zde nám paní průvodky-
ně pověděla některé zajímavosti o betlému a promítla dětem 
půlhodinový snímek, který jim přiblížil nejzajímavější historické 
momenty, události, zvyky a stará původní řemesla tak, jak se 
v průběhu staletí vyvíjel život v našem kraji. Filmem je provázel 
Poutník, který měl doprovodné slovo. V průběhu projekce byly 
osvětlovány barevnými světly jednotlivé části betléma, o kte-
rých se v daném okamžiku ve filmu hovořilo. Vše podbarvovala 
podmanivá hudba. Po skončení projekce se dal betlém do po-
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hybu, což byl pro děti asi nejsilnější zážitek. V klidu jsme si po-
tom celý betlém prohlédli, poznávali jsme zobrazená řemesla, 
stavby a události. Na závěr si děti mohly zakoupit drobné upo-
mínkové předměty.

Petra Mikešová
FLORBAL – DÍVKY!
Ve čtvrtek 22. 11. se konalo okrskové kole ve florbalu dívek, kte-
rého se zúčastnila také naše děvčata z VIII. a IX. třídy. Protože 

hrála skvěle, obsadila postupové místo a 30. 11. se utkala s nej-
lepšími v okresním kole. Po vyrovnaných výsledcích obsadila 
nakonec pěkné 5. místo. O děvčatech ve sportovních soutěžích 
ještě určitě uslyšíme. Jsou to: Ester Vančurová, Anna Skýpalo-
vá, Anežka Petrovická, Barbora Koryčanská, Veronika Štefková, 
Hana Sedlářová, Kristýna Žilinská, Eliška Marušáková a Adéla 
Komendová, kterou v okresním kole pro nemoc nahradila Ven-
dula Sulovská.

Magda Krupová

LOVCI PEREL
Městská knihovna pořádá každý rok pro čtenáře soutěž Lov-
ci perel. S radostí jsme ve škole obdrželi informaci o tom, že 
v tomto školním roce v kategorii mladších čtenářů obsadili 
první místa naši žáci! Jsou to: na 1. místě Miriam Dřímalová ze 
III. třídy, na 2. místě Dominik Lev z II. třídy a na 3. místě se umís-
tily Anežka Dřímalová a Hanička Hlavicová.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA na ZŠ Salvátor a v Rybičkách
Ve čtvrtek 6. prosince přišel do naší školy sv. Mikuláš se svou 
andělskou družinou. Nevím, jak je možné, že se k nim někde 
cestou připojila taky velká skupina čertů a že se čerti vůbec od-
vážili vstoupit na půdu CÍRKEVNÍ ŠKOLY! Sv. Mikuláš má ovšem 
velkou autoritu, a tak se při návštěvách tříd na I. stupni čerti 
drželi za dveřmi a děti strašili pouze rachotem a řinčením ře-
tězů. V každé třídě přečetl sv. Mikuláš zprávy z „nebeské knihy“ 

o chování dětí a každého odměnil za pěknou školní práci dáreč-
kem. Některé děti si chtěly čerty alespoň prohlédnout, a rychle 
poznaly, že při setkání s nimi končí každá legrace… Na druhém 
stupni se čerti „podívali“, kdo ve třídách nejvíce zlobí… Nako-
nec ale všechno dobře dopadlo a zůstalo nám 185 žáků . Sva-
tý Mikuláš navštívil v průběhu dopoledne i „Rybičky“.

Magda Krupová

BESEDY S POLICISTOU
V pondělí 10. prosince navštívil V. a VII. třídu příslušník Policie 
ČR. Páťákům ukázal základy sebeobrany, které si děti s nadše-
ním vyzkoušely, a seznámil je s prací policie. Děti byly zvídavé, 
měly spoustu všetečných otázek a dověděly se mnoho nové-
ho. V 7. ročníku proběhla přednáška na závažné téma – drogy 
a drogová závislost.

Veronika Masopustová

DIVADLO
Snažíme se pro naše žáky vybrat vždy alespoň jedno předsta-
vení, na které vyjedou do „opravdového“ divadla. V pondě-
lí 10. 12. jeli žáci 3. a 4. ročníku na představení „Středa nám 
chutná“ do Ostravy a ve středu 12. 12. jeli žáci VIII. a IX. třídy 
a několik sedmáků do Beskydského divadla do Nového Jičína 
na představení Lakomec v podání herců Divadla Radka Brzobo-
hatého z Prahy. 

SDÍLENÍ DÍLEN
Chlapci 9. ročníku navštívili 10. prosince v rámci pracovních 
činností opět dílny na ul. Vrbenská, aby pokračovali na výrobě 
stojánku na brýle. Žáci 6. ročníku pak strávili v dílně jedno celé 
dopoledne, aby měli dostatek času na výrobu hlavolamu ze dře-
va. Byli moc šikovní a krásně se jim to povedlo!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 11. prosince dopoledne jsme nechali „otevřené dveře“, 
aby se rodiče mohli podívat, jak se jejich dětem daří ve vyučo-
vání. Kromě toho jsme tu uvítali návštěvu Rybiček. Děti si přišly 
prohlédnout třídy a další prostory, které se možná jednou sta-
nou místy jejich školní docházky. Odpoledne proběhl ve škole 
tradiční předvánoční jarmark. V souvislosti s ním jsem si dovoli-
la vyjádřit svoje pocity, které zde uvedu:
Milí rodiče!
11. 12. jsme ve škole prožili mimořádný den! Díky všem učite-
lům, zaměstnancům, dětem a taky vám jsme mohli zakusit pra-
vou jarmareční atmosféru a ruch a prožít příjemný čas a chvíle 
vzájemné pohody. Všichni, kteří jste přišli, mi dáte zapravdu, že 
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to byl čas naplněný milými náhodnými či plánovanými setkání-
mi, čas kdy jste v rozzářených dětských očích mohli vidět radost 
a vděčnost, že jste si koupili právě tu jejich maličkost, čas, kdy 
se škola promění v čilé mraveniště a kdy se najednou ocitáme 
na opravdovém jarmarku. Moc si vážím vaší podpory a děkuji 
vám za to velké množství rozličných dárků, které jste s dětmi 

nebo i sami pro naše třídy přichystali! Jste úžasní! Děkuji, že jste 
k nám do školy dopoledne nebo odpoledne přišli a ráda jsem 
ve škole potkala i bývalé žáky. Díky moc.
Myslím, že takto to vidí všichni učitelé.

Magda Krupová
POHÁDKA PRO RYBIČKY
Ve čtvrtek 13. prosince navštívili naši třeťáci mladší kamarády 
v Rybičkách, aby jim zahráli pohádku. Byla to Vánoční pohádka. 
MŠE S PROSBOU ZA NAŠI ŠKOLU
V pátek 14. 12. vpodvečer jsme se společně s farností potka-

li na mši svaté k uctění Ducha Svatého. Při této mši svaté se 
v tomto školním roce modlíme také za naši školu. Pěkné písnič-
ky zazpívaly opět děti z pěveckého kroužku školy pod vedením 
paní vychovatelky Evy Vránové. Děkuji také jejím dospělým po-
mocníkům, kteří doprovázejí zpěv dětí na nástroje.

CO JEŠTĚ PROBĚHLO DLE PLÁNU, ale až po uzávěrce ŽF: 
vystoupení pěveckého kroužku v Citadele, Preventivní akce 
v VII. třídě, tradiční předvánoční turnaj ve florbalu Salvátor Cup, 
knihovnická lekce pro sedmáky, Program s vánoční tematikou 
v Muzeu pro 2. ročník, Živý betlém na náměstí a předvánoční 
besídky ve třídách. K těmto akcím se ráda vrátím v lednovém 
čísle ŽF.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKO
Chtěla bych ještě poděkovat Terezce Pospíšilové z VIII. třídy, 
která nám opět letos namalovala překrásné vánoční přáníčko. 
Je to šikulka (na poslední straně ŽF).

Magda Krupová
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Charita Valašské Meziříčí
Co se děje s věcmi, které nám darujete?

Naším cílem je, aby pomoc byla přiměře-
ná, pomohla překonat člověku akutní situaci 
a nečinila ho trvale závislým na pomoci dru-
hých. Práce s klienty v našich službách smě-
řuje k tomu, aby lidé využili vlastních sil k ře-
šení své nepříznivé situace, nespoléhali pouze 

na pomoc zvenčí, ba dokonce pomoc nezneužívali. Pro přidě-
lování věcí zdarma máme proto svá pravidla. S každým klien-
tem intenzivně pracujeme a vždy důkladně zvažujeme, co mu 
v dané situaci pomůže a co mu naopak může uškodit. V naší 
práci se řídíme příslovím: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na je-
den den, nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“
V praxi se setkáváme s různými Vašimi představami, jak s dary 
dále nakládáme. Proto Vás chceme informovat o tom, co se 
dále děje s věcmi, které jste nám darovali.

Všechny Vámi darované věci se vytřídí do 3 oblastí:

1. Věci, které zdarma dáváme potřebným - od textilu, obu-
vi a oděvních doplňků až po vybavení domácnosti - tyto věci 
putují do Centra sociálně materiální pomoci, kde se na základě 
pravidel dostávají k těm opravdu potřebným. Jedná se o věci, 
které se využít dají, ale nejsou zrovna „super in“.

2. Věci, které se už nedají použít, protože jsou poškozené nebo 
již neupotřebitelné, expedujeme do firmy Dimatex, kde se pou-
žívají jako výplň do automobilových sedaček nebo se ještě dále 
recyklují.

3. Věci, které mohou ještě někomu dobře sloužit, putují do na-
šeho nového obchůdku KOMPOOT na ulici Zámecká 921 ve Va-
lašském Meziříčí.

Zde si za symbolickou částku mohou nakoupit lidé, kteří jsou 
v tíživé životní situaci a na nové věci nemají.
Může zde však nakupovat kdokoliv, kdo se zajímá o trvale udr-
žitelný rozvoj, má rád věci z druhé ruky, nerad zbytečně utrácí, 
případně je třeba sběratel nebo chce prostě jen levně nakoupit. 
Obchod je ale také pro všechny, komu jsou blízké naše princi-
py, a prostřednictvím nákupu chce naši činnost podpořit. V ob-
chůdku totiž zaměstnáváme lidi se zdravotními hendikepy a tím 
je zároveň podporujeme v samostatnosti a nezávislosti na soci-
álních dávkách. Obchod také využíváme i jako nácvikové praco-
viště služby sociální rehabilitace, kde se klienti učí potřebným 
pracovním návykům, aby mohli v budoucnu uspět na otevře-
ném trhu práce. V neposlední řadě chceme recyklací použitých 
věcí přispívat k lepší ochraně životního prostředí.
Darované věci přijímáme ve Valašském Meziříčí na adrese Zá-
mecká 921 od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00 a v Rožnově 
pod Radhoštěm v budově Charity na ulici Pivovarská 2190 ka-
ždý všední den od 8.00 do 15.00 hodin. Pouze ve výjimečných 
případech věci přijímáme také na adrese Kpt. Zavadila 1345 
ve Valašském Meziříčí.
V případě nejasností doporučujeme konzultovat telefonicky 
nebo mailem vedoucí obchodu KOMPOOT Gabrielu Galetko-
vou, tel. č. 777 672 903, mail Info@valmez.charita.cz.
Nepřijímáme elektropřístroje (nemají revizi, mohou být nebez-
pečné), poškozené a znečištěné věci.

Nábytek přijímáme pouze po domluvě s vedoucí Centra sociál-
ně-materiální pomoci Terezou Tichou, tel. č. 734 680 365.
Vážíme si toho, že svým přístupem podporujete Charitu Valaš-
ské Meziříčí.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Tříkrálové koledování není jen sbírka

První lednový víkend u vás opět zazvoní tříkráloví koledníci. 
Proč vlastně? Abyste přispěli do pokladniček? Ano, ale nejen to! 
Zkuste se zeptat svých babiček a dědečků. Zajisté zavzpomínají 
na minulé časy, kdy děti i dospělí převlečeni za Tři krále s pa-
pírovými korunami v dlouhých bílých košilích a s pochopitelně 
začerněnou tváří třetího krále, chodili dům od domu, zpívali 
koledy a na dveře či rám oken psali svěcenou křídou C + M + B 
a letopočet. Za svou koledu a přání štěstí, zdraví a dlouhých let 
dostávali od hospodářů dobrou odměnu. 
To, že Charita již od roku 2000 pořádá Tříkrálovou sbírku, je jen 
navázáním na starobylou lidovou tradici. Pokud otevřete dveře 
svých domovů koledníkům, přijměte především Boží požehnání, 
které tyto děti přinášejí. Psaní písmen K, M, B na dveře vašich 
příbytků znamená vlastně zkratku slov: „Christus mansionem 
benedicat“ neboli Kristus žehnej tomuto domu. Požehnání, přá-
ní dobra, nám pomáhá, abychom se po celý rok navzájem měli 
rádi, abychom si dokázali odpouštět, abychom byli citliví k po-
třebám druhých, abychom byli opravdově šťastní. To je něco 
velkého! To je důvod, proč Charita pořádá Tříkrálové koledo-
vání. Vzpomeňme si na to, až Tři králové zazvoní u našich dveří.

Tereza Olejníková, pastorační asistentka

Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst tříkrálové ko-
ledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu o narození Ježí-
še Krista a požehnání do všech dní nového roku 2019. V rámci 
koledy je možné přispět od kasičky na pomoc lidem, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci.

Koleda se ve vašem městě uskuteční 
v sobotu 5. 1. 2019.

Každý, kdo by se chtěl do koledování zapojit, je srdečně zván.
Koordinátorem ve vašem městě je Pavla Palátová, 
tel. 731 226 064.
Koordinátorem za Charitu je Tereza Olejníková, 
tel. 603 549 682.
V roce 2019 chceme z vašich darů uhradit rekonstrukci vnitř-
ních prostor budovy na Zámecké pro lidi bez domova, poskyt-
nout přímou pomoc potřebným, zajistit provoz Centra sociálně 
materiální pomoci a pořídit dekontaminační přístroj pro Charit-
ní dům ve Valašské Bystřici.

Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
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Vánoční koncert Bohoslužby o Vánocích 2018
ve farnosti Lešná

FARNÍ KOSTEL LEŠNÁ

Štědrý den pondělí 24. 12. 21.00 hod

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

Silvestr Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2018
 pondělí 31. 12. 16.00 hod
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok úterý 1. 1. 8.30 hod
Slavnost Zjevení Páně neděle 6. 1. 8.30 hod
Svátek Křtu Páně neděle 13. 1. 8.30 hod

KAPLE JASENICE

Slavnost Narození Páně úterý 25. 12. 10.00 hod
Svátek Svaté Rodiny neděle 30. 12. 10.00 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok úterý 1. 1.  10.00 hod
Slavnost Zjevení Páně neděle 6. 1. 10.00 hod
Svátek Křtu Páně neděle 13. 1. 10.00 hod

V neděli 30. prosince v 15 30 hodin se uskuteční tradiční vá-
noční koncert, na kterém vystoupí chrámový sbor, komorní or-
chestr při ZUŠ a sólisté. Chrámový sbor zazpívá známé vánoční 
písně pocházející nejen z Čech, ale i z jiných národů, v úpravě 
A. Tučapského, Fr. Fialy a dalších autorů. Komorní orchestr do-
provodí trumpetistu Aleše Kučeru ve skladbě Gabriels Oboe 
(Gabrielův hoboj), jejíž autorem je Ennio Morricone. Toto dílo 
je z anglického filmu Misie, který jsme mohli vidět v televizi 
nebo v kinech asi před dvaceti lety. Dále zazní klasický houslový 
Koncert A dur P. Rodeho, který s orchestrem zahraje houslista 
Antonín Kratochvíl. Sopranistka Aneta Ručková zazpívá za do-
provodu orchestru Ave Maria od Bohumíra Kratochvíla a zná-
mou pastorelu J. J. Ryby Rozmilý slavíčku. Uslyšíme také králov-
ský nástroj, za nějž zasedne Josef Kratochvíl a Karolína Blablo-
vá. V jejich podání si poslechneme díla německého barokního 
mistra D. Buxtehudeho, francouzského romantického autora 
C. Francka a E. Gigouta. Aleš Kučera působí jako pedagog v ZUŠ 
ve Valašském Meziříčí. Aneta Ručková je členkou operního sou-
boru v Lipsku. Josef Kratochvíl studuje varhany na vysoké škole 
(Hochschule F. Mendelssohn Bartholdy) v Lipsku. Antonín Kra-
tochvíl je žákem ZUŠ ve třídě Magdaleny Kratochvílové. V lednu 
ho čekají přijímací zkoušky na pražskou konzervatoř. Karolína 
Blablová je bývalou žákyní ZUŠ ve Valašském Meziříčí, kde stu-
dovala varhany ve třídě Bohumíra Kratochvíla. Nyní je poslu-
chačkou ostravské konzervatoře.
Srdečně zveme

Bohumír Kratochvíl, dirigent, sbormistr
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Bohoslužby o Vánocích 2018
ve farnosti Valašské Meziříčí

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Štědrý den pondělí 24. 12.
Vánoční mše svatá pro děti
(s doprovodem cimbálovky)   15.30 hod
Půlnoční   22.00 hod
Půlnoční   24.00 hod

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

Svátek svatého Štěpána středa 26. 12. 6.30 hod
    8.00 hod
    9.30 hod 
Svátek Svaté Rodiny neděle 30. 12. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod

Silvestr
 pondělí 31. 12. 6.30 hod
Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2018 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 úterý 1. 1. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů
 neděle 6. 1. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Kostel sv. Jakuba v Krásně sobota 29. 12. 17.30 hod
 sobota 5. 1. 17.30 hod

Kaple Hrachovec středa 26. 12. 10.00 hod

Kaple Krhová  úterý 1. 1. 16.00 hod

KONCERTY

Vánoční písně a koledy (schola) úterý 25. 12. 15.30 hod

Vánoční koledování sobota 29. 12. 16.00 hod 
(Bača, Polajka, Cantio a hosté)

Vánoční koncert neděle 30. 12. 15.30 hod
(chrámový sbor, komorní orchestr ZUŠ a sólisté)

„Slunečné dny by nebyly tak krásné, kdybychom neměli ty ob-
lačné“. Je to pravda. Když musíme zatnout zuby, abychom se 
probojovali přes studený vítr, až tehdy umíme ocenit teplý den. 
Něco podobné můžeme aplikovat i na náš vztah s Pannou Marií. 
Abychom si lépe uvědomili hodnotu jejího „FIAT“, zamysleme 
se nad jejím vysloveným „NE“. Zde je 10 příkladů:

1. Řekla NE každé výmluvě a nebo podmínce, kterou mohla 
předložit před Boha a jeho vůli. Jako Boží Matka však nepoža-
dovala nic, ani se nevymlouvala. Jednoduše souhlasila.
2. Řekla NE marnosti. Pro mnohé ženy v těch časech by příleži-
tost být matkou Mesiáše bylo splněným snem. Po tom, co byla 
vyvolená, Panna Maria neztratila hlavu a nezačala se povyšovat 
nad ostatní. Považovala se za obyčejnou služebnici Pána.
3. Řekla NE pomlouvání. Nikdy nevychrlila do světa zprávy 
o svém poslání a poslání svého Dítěte. Dokonce to neřekla ani 
Josefovi... ani když šlo o její ochranu.
4. Řekla NE egocentrismu. Když od ní archanděl Gabriel odešel, 
nezačala se hýčkat a odpočívat. Naopak, když jí anděl pověděl 
o Alžbětě, okamžitě se dala do pohybu, myslela na druhé na-
vzdory svému vlastnímu stavu.
5. Řekla NE speciálnímu zacházení. Když slyšela o sčítání oby-
vatel, mohla požádat Boha o andělský zásah. A potom znovu, 
když museli utéct do Egypta. A opět tehdy, když se Ježíš ztratil 
v chrámě. Ale ona nikdy neočekávala od Boha, že jí pošle na po-
moc anděly a nebo nějaké speciální milosti.
6. Řekla NE lpění na „co kdyby“. Když měla porodit v situaci 
velmi odlišné od té, jakou si ji s Josefem představovali, neztrá-
cela svůj čas přemýšlením o tom, „co by bylo, kdyby“. Přizpůso-
bila se tomu, co jí Bůh dal a prožila to nejlépe, jak uměla.
7. Řekla NE životu v bublině. Mohla se uzavřít do svého ma-
lého světa s Josefem a Božím Synem a vychutnávat si radosti 
života v jejich společnosti. Namísto toho dala od začátku své 
dítě druhým - pastýřům, mudrcům z východu a později celému 
světu.
8. Řekla NE pokušení odmítnout Boží plán. Maria zjevila 
sv. Terezii, že když jí Simeon řekl o meči, který pronikne její srd-
ce, měla vizi Kristova umučení. Viděla kříž, který čekal na Ježíše. 
Mohla tehdy začít prosit Boha, aby změnil svůj plán, ale místo 
toho jej přijala. Přijala ho do takové míry, že se v Káně stala 
iniciátorkou Ježíšovy veřejné služby.
9. Řekla NE odmítnutí, které musela pocítit, když jsme jí byli 
dáni do péče jako děti. Její Syn ji z kříže svěřil svému milova-
nému učedníkovi a tím ji učinil matkou nás všech. Jak těžké 
muselo být přijmout toto mateřství - stát se matkou všech nás, 
kterých hříchy způsobily smrt jejího Milovaného. Ale ona opět 
řekla ano, bez váhání a nebo náznaku odporu.
10. Řekla a stále říká NE jakémukoliv úpadku její lásky vůči 
nám a její přímluvě za nás. Maria neuchovávala odpor vůči 
učedníkům, kteří opustili Ježíše na kříži. Po Nanebevstoupení 
se horlivě věnovala modlitbě s nimi i za ně. Musela být velmi ra-
dostná, když je viděla plné Ducha svatého, jak odcházejí do svě-
ta kázat, jak jim to Ježíš přikázal. Když byla vzata na nebe, pokra-
čovala ve své úloze matky. Zajímají ji naše potřeby a problémy 
a svůj „čas ve věčnosti“ věnuje modlitbě za nás. Přebývá v krá-
lovství nebeském, vnímavá vůči tomu pozemskému, na věky 
věků ta nejlepší Matka.

Prosme ji, aby nám pomáhala napodobovat ji v těch případech, 
kdy řekla „NE“ a přidejme k tomu tři „NIKDY“ předsevzetí:

10 příkladů, kdy Panna Maria řekla NE
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INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových 

stránkách: farnost-valmez.cz

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 4. ledna. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 5. ledna. 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. 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – sobota 5. ledna.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 7. a 21. ledna 
po večerní mši svaté.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO A ZA ZŠ SALVÁTOR - 
pátek 11. ledna v 17.30 hodin. 

První svaté přijímání v Lešné – neděle 2. června v 10.00 hodin.
První svaté přijímání ve Valašském Meziříčí – neděle 16. červ-
na v 9.30 hodin.

• Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů, se 
uskuteční v sobotu 16. února 2019 v Nitře na Slovensku. Přijí-
mám přihlášky na společnou cestu autobusem.
• Pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje je plánována 
ve dnech 15. 9. - 21. 9. 2019. Přijímám přihlášky.
• Děkuji všem, kteří v průběhu tohoto roku přispívali na výzdo-
bu sochy Panny Marie Fatimské. Ať Vám ona odplatí vyslyšený-
mi modlitbami.
• Všem přispěvatelům i čtenářům Života farností přeji a vypro-
šuji požehnané svátky Narození našeho Spasitele a jím a jeho 
Matkou požehnané dny nastávajícího roku 2019.

Václav Chládek

Mariánské informace

NIKDY na ni nezapomínat, NIKDY ji nepřestat milovat a NIKDY 
se k ní nepřestat utíkat s našimi potřebami.
Pamatuj, ó nejlaskavější Panno Maria, že nikdo, kdo se kdy utí-
kal pod tvou ochranu, prosil o tvou pomoc a nebo potřeboval 
tvou přímluvu, nezůstal bez pomoci.

Zdroj: aleteia.org Připravil: Václav Chládek

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Maxmilián Hons
Filip Alois Macháč

Klára Holomá

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí

Zdenka Volfová *16. 9. 1936 †3. 11. 2018, Zašovská 168
Anna Mužíková *11. 5. 1935 †12. 11. 2018, Podlesí 136
Františka Hruškovská *19. 12. 1927 †24. 11. 2018, Máchova 
23
Marie Kainarová *7. 6. 1926 †24. 11. 2018, Lešná 51
Marie Horáková *17. 4. 1939 †24. 11. 2018, Lhotka n. B. 39
Mária Bažacká *13. 11. 1933, †25. 11. 2018, Křižná 674
František Matocha *6. 6. 1938 †28. 11. 2018, Krhová 430
Rudolf Střílka *22. 8. 1938 †1. 12. 2018, Jarcová 119
Olga Švidrová *19. 4. 1936 †1. 12. 2018, Na příkopě 386
Josef Berousek *25. 9. 1953 †2. 12. 2018, Zašovská 776

Lešná

Josef Klanica *2. 1. 1933 †24. 11. 2018, Lhotka nad Bečvou 
17
Josef Janík *8. 2. 1942 †3. 12. 2018, Perná 18

Oltářní obraz – doplňující informace k promluvě na str. 3 a 4
Dotace na movité kulturní památky pro rok 2019 jsou již přidě-
leny. Pro náš obraz můžeme získat dotaci nejdříve v roce 2020. 
V roce 2019 budeme o tuto dotaci žádat, a také mohou pro-
běhnout některé přípravné práce. Modleme se, aby vše klaplo.

Oltářní obraz - doplnění

Komentář k fotografiím
Strana 1
Určitě jste poznali náš betlém. Jeho část byla v loňském roce za-
půjčena na výstavu betlémů na zámek v Lešné. Tam jsem také 
pořídil tuto fotografii.

Strana 2
Ve středu 28. listopadu jsem odpoledne vyjel na Pustevny a šel 
jsem směrem k Radhošti. Prožil jsem nezapomenutelný večer. 
Na stromech byla krásná jinovatka, kolem se honily mraky, kte-
ré střídavě ozařovalo zapadající slunce. Ke kapli jsem nedošel. 
Přesto jsem se vracel až za tmy. Vyhlížel jsem medvěda, se kte-
rým bych si rád pořídil selfie. To jediné se nepodařilo. Během 
asi tří hodin vznikla série fotek, kterou si můžete prohlédnout 
na mém instagramovém účtu @o.pavel.stefan. Některé fotky 
budou možná součásti kalendáře pro rok 2020.  

Strana 10 a 11
Letošní Mikulášská byla úžasná. Škoda, že tady nemohu dát více 
fotek. Něco bude možná v příštím čísle.

Strana 12
Na adventním jarmarku ZŠ Salvátor jsem utratil rekordní částku. 
Koupil jsem samé hezké a praktické věci. Na fotkách vidíte pře-
devším prvňáčky a po dvou žácích sedmé a deváté třídy.

o. Pavel
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Požehnané vánoční svátky a šťastný rok 2019 přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Salvátor


