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Ježíš zavolal dítě, postavil je dopro-
střed a řekl: „Amen, pravím vám,

jestliže se neobrátíte a nebudete jako 
děti, nevejdete do království nebeského.

Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten 
je největší v království nebeském.
A kdo přijme jediné takové dítě 

ve jménu mém, přijímá mne.
(Mt 18,2-5)
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Zima objektivem otce Pavla: zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Vysoká u Lešné - lípa zasazená před 100 lety při příležitosti vzniku Československa
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Co nám vrtá hlavou Utajené příběhy českých dějin
(Promluva o. Pavla 4. neděli v mezidobí 3. února 2019)

Už vám někdy něco vrtalo hlavou? Může to být mnoho otá-
zek. Já bych teď pro zjednodušení rozdělil lidi do pěti skupin, 
podle toho, co jim vrtá hlavou, a vy sami, bratři a sestry, 
milé děti, přemýšlejte, do kterých z těchto skupin patříte.
1. Některým lidem stále vrtají hlavou tyto nebo podobné 
otázky: Proč jiní jsou zdraví, a já jsem nemocný? Proč někte-
ří lidé mají tolik peněz, a já jich mám tak málo? Proč někteří 
spolužáci se nemusí skoro vůbec učit a mají samé jednič-
ky, a já se učím a mám trojky, čtyřky a někdy i pětku? Proč 
někteří mají práci, která je baví, a já musím chodit denně 
do práce, která mě vůbec netěší?
2. Jsou i jiné otázky, které mohou vrtat hlavou. Například: 
Jak je možné, že to ve vesmíru tak krásně funguje? Jak je 
možné, že se naše zeměkoule pořád tak pravidelně otáčí ko-
lem slunce i kolem své vlastní osy? Jak je možné, že to tak 
funguje v našem těle? Například trávení, srdce, krevní oběh, 
dýchání, mozek atd.? Jak je možné, že se po spojení dvou 
buněk za devět měsíců narodí člověk, který zpočátku váží 
jen několik kilo a za pár roků je to chlap jak hora? To jsou 
otázky pro ty, kteří jsou hloubaví a svět kolem nás považují 
za veliký zázrak.
3. Pokud budeme patřit do této třetí skupiny, může se náš 
pohled na svět i na náš život změnit. Moc bych si přál, aby 
nám vrtalo hlavou Písmo svaté a především evangelium. 
Měli bychom se například divit tomu, proč se Syn Boží stal 
člověkem a narodil se ve chlévě, a proč už na počátku svého 
života se stal bezdomovcem a imigrantem, když musel s ro-
dinou prchat do Egypta. Vrtat hlavou by nám měla i událost 
dnešního evangelia. Jak je možné, že se situace v nazaretské 
synagoze tak rychle změnila. Na počátku Pánu Ježíši tles-
kali, chválili ho a za chvíli ho vypískali, a dokonce ho chtěli 
shodit ze skály. Nejvíc by každému z nás měla vrtat hlavou 
tato otázka: Jak je možné, že právě za mě Pán Ježíš zemřel 
na kříži?
4. Pokud nám bude vrtat hlavou Písmo Svaté a jeho událos-
ti, můžeme se začít ptát jiným způsobem: Jak je možné, že 
ve světě je každou chvíli nějaké zemětřesení, a u nás nic? 
Proč jsou jinde tak často uragány, tajfuny a tornáda, a u nás 
jen sem tam zafouká silný vítr? Jak je možné, že jinde umí-
rají lidé hlady, a my máme stále co jíst? Jak to, že někde již 
tolik let zuří války, a u nás je stále mír? Když potkám slepého 
člověka, měl bych se divit tomu, že já vidím. Když se setkám 
s neslyšícími, měl bych děkovat za to, že slyším. Všechny 
tyto otázky by nás měly vést k vděčnosti Pánu Bohu.
5. A ještě poslední skupina. Možná, že je mezi námi někdo, 
komu stále vrtá hlavou, jak by mohl někomu pomoci a pro 
někoho něco udělat. Někdo, kdo se ptá, co mohu udělat, 
aby těm druhým bylo dobře, aby byli šťastni a spokojeni. 
Některým by mohlo vrtat hlavou, co udělat pro to, abychom 
měli lásku, o které byla řeč ve druhém čtení. Lásku, která 
všechno vydrží, nikdy nad nikým nezoufá, všecko omlouvá, 
lásku, která se nerozčiluje a nemyslí jen na sebe. Nejvíc by 
nám mělo vrtat hlavou, co můžeme udělat pro to, abychom 
někoho přivedli k Pánu Ježíši a k poznání jeho lásky.
To jsou ve zkratce některé otázky, které nám mohou vrtat 
hlavou. Ať už patříme do kterékoli z těchto skupin, je třeba, 
abychom se svými otázkami spěchali k Ježíši. On zná odpo-
věď na všechny otázky, ba co víc, On sám je odpovědí.

o. Pavel

Poděkování za dar

Televizi moc nesleduji. Když však přijedu domů k rodičům, rád 
se s nimi podívám na zprávy a na jiné pořady. Docela náhodou 
jsem narazil na pořad, který mě velmi zaujal. Dívám se a slyším 
zajímavá slova o eucharistii, o Cyrilu a Metodějovi a do toho 
komentáře historiků a církevních představitelů. Nevěřil jsem 
vlastním očím a uším. Byla to jedna  část z osmidílného pořadu 
Utajené příběhy českých dějin. A zrovna tento díl řešil otázku, 
zda svatí Cyril a Metoděj objevili Grál, to znamená kalich, který 
Pán Ježíš použil při poslední večeři. Na tomto seriálu spolupra-
coval Otakáro Maria Schmidt, který již v minulosti vytvořil za-
jímavé dokumenty pro Českou televizi. Seriál Utajené příběhy 
českých dějin byl vytvořen pro televizi PRIMA a všechny díly 
můžete najít v archivu této televize (na ovládači použijte tzv. 
červené tlačítko). Jeden z dílů se jmenuje Exorcismus sv. Pro-
kopa a pojednává o zlých silách a exorcismech. V jiných částech 
se dovíte zajímavou formou například o nevyřešených kauzách 
padesátých let nebo o Husákových kouzelnících (parapsycholo-
gie a psychotronika v sedmdesátých letech).

o. Pavel

Vážený otče, milí farníci,

srdečně Vás zdravíme z Nadačního fondu Betlém nenarozeným 
a z našeho Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který jste 
podpořili v rámci vánoční kampaně Štědrý dar pro betlémské 
děti. Rádi bychom Vám těmito střípky ze života jedné maminky 
z azylového domu poděkovali a zároveň Vás povzbudili.
Není jí ještě dvacet let, sedí naproti, právě dokojila a v náručí 
pevně drží své měsíční mimčo. Přišla teprve v prosinci. Ptám se 
mladé maminky, jak se ocitla v azylovém domě. Začala vyprávět 
svůj příběh… Strastiplná cesta propletená náročnými situace-
mi v původní rodině i v partnerském vztahu. V osmém měsíci 
těhotenství ji přítel, se kterým již dlouho bydlela na ubytovně, 
vyhodil. Neměla kam jít… V průběhu hovoru slyším větu, která 
mi utkvěla: „Teď chci bejt máma na plnej úvazek…“. A i když 
vím, že to pro ni vůbec nebude snadné, právě kvůli dřívějším 
zkušenostem, moc bych jí přála, aby se její sen naplnil. Ptám se, 
jestli můžu kousek jejího příběhu a fotku poslat pro povzbuzení 
našim dárcům, kteří provoz azylového domu podporují, spon-
tánně vyhrkla: „No já vůbec nevím, kam bych šla, kdybyste tady 
nebyli! Pozdravujte je!“ A tak Vám její pozdrav s radostí vyřizuji…
Aby se její přání být dobrou mámou mohlo začít naplňovat, je 
třeba zajistit lidské i materiální zázemí v azylovém domě. Pra-
covnice azylového domu jsou jí k dispozici. Potřebuje se ještě 
od nich mnoho naučit v péči o dítě, jak hospodařit s penězi, jak 
požádat o dávky, kde vyhledat dětského lékaře a zařídit mnoho 
věcí, které nikdy neřešila. Zřejmě ráda také využije služby psy-
chologa a dalších odborníků. A až malá odroste, může v domě 
využít také možnosti zaměstnání formou dohody o provedení 
práce a finančně si trochu přilepšit.
Tento příběh je jeden z mnoha, které se v našem azylovém 
domě v minulém roce odehrály. Od otevření domu v roce 2008 
uplynulo již 11 let a za tu dobu v něm našlo zázemí, podporu 
a pomoc již 141 matek a 182 dětí.
Díky Vaší štědrosti ve vánoční kampani jsme získali celkem pro-
středky zhruba na dva a čtvrt měsíce provozu tohoto azylového 
domu. Děkujeme Vám za tento vánoční dárek. Vaše dary při-
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nesou maminkám a dětem v jejich tísnivé situaci kromě tepla, 
bezpečí a zázemí také novou perspektivu do života.

S úctou, vděčností a prosbou o modlitbu za toto betlémské dílo…
Marcela Holeňová, Nadační fond Betlém nenarozeným

Arcibiskupství olomoucké letos připravuje akce věnované 200. 
výročí jmenování Rudolfa Jana Habsbursko-Lotrinského arcibis-
kupem. První z nich byla přednáška Jindřicha Forejta, kurátora 
jubilejního projektu.

„Rudolf Jan patří k čelním postavám dějin Olomouce. Městu 
v mnohém pomohl, zamiloval si ho a cítil se tu doma. O tom 
konečně svědčí i přání, aby po jeho smrti uložili srdce do kated-
rály sv. Václava. Tak se také v roce 1831 stalo a jeho srdce je tam 
dodnes,“ uvedl primátor města Miroslav Žbánek.
Díky svému původu, životu a snaze o zodpovědnou správu svě-
řeného úřadu je Rudolf Jan velmi zajímavou osobností. Byl totiž 
současně kardinálem, arcipastýřem, královským princem pěti 
zemí, arcivévodou, ale také nadšeným skladatelem, milovní-
kem umění, velkorysým mecenášem, láskyplným knihomolem, 
zdatným malířem, sympatickým karikaturistou a všímavým 
zahradníkem. Nutno dodat, že jeho působením začalo období 
prosperity a rozkvětu pro město i celý region.

„Seznámit se s Rudolfem Janem znamená šanci „potkat“ fasci-
nujícího člověka, který je v Olomouci i po dvou staletích stále 
přítomen. Byl to muž, jehož srdce bilo pro Olomouc,“ dodal Jin-
dřich Forejt.

Kdo byl Rudolf Jan?

Třetí olomoucký arcibiskup pocházel z habsbursko-lotrinského 
rodu. Narodil se v roce 1788 v Toskánsku jako Rudolph Johann 
Joseph Rainer a byl to poslední potomek velkovévody Pietra Le-
opolda, syna Marie Terezie, a velkovévodkyně Marie Ludoviky, 
princezny španělské. Do Olomouce přišel jako jednatřicetiletý 
muž plný elánu a vizí. Vedle příkladné péče o arcidiecézi obnovil 
také zdejší univerzitu, založil huť ve Vítkovicích, z níž se posléze 
staly slavné železárny, a v Olomouci nechal vytvořit první par-
kový prostor, jehož slavná alej dodnes nese jeho jméno. Arcivé-
voda umřel v roce 1831 v Badenu u Vídně a jeho srdce bylo poté 
uloženo v olomoucké katedrále.

Arcibiskup Rudolf Jan

III. Konference o evangelizaci
„Pro všechny, kteří touží dopřát druhým poznání Ježíše. Komu 
leží na srdci lidé kolem nás, kteří nepoznali Ježíšovou lásku.“
Tato upoutávka nás oslovila a zatoužily jsme zúčastnit se dvou-
denní Konference o evangelizaci v Olomouci, kterou pořádala 
Komunita Blahoslavenství v Dolanech ve dnech 23.–24. 11. 2018. 

Program byl velmi bohatý a přednášející pocházeli nejen z ČR, 
ale i z Velké Británie, Izraele a Slovenska.
Úvodní přednáška, o. J. Prokeše – kněze z Vodňan, nám doslova 
vzala dech: 
Nezájem o víru v ČR a jak na něj odpovídat? Z čeho tento 
nezájem vychází?
Neméně zajímavé byly další přednášky a pracovní semináře:
Jak objevit svůj misijní styl a co nejpřirozeněji svědčit o Je-
žíšovi? Učedníci, kteří dělají učedníky (Miriam Swaffield 
z V. Británie)
Chci evangelizovat v rámci farnosti a jak na to? (Václav 
Hron)
Chci vytvářet společenství (P. Kamil Obr a Mario Tomášik)
O charismatech (Pavla Petrášková)
Evangelizace jako životní styl nového člověka (P. Pavel Am-
bros)
A další, mezi nimiž bylo velmi těžké vybrat, kterých se zúčastnit. 
Naši pozornost vzbudila i přednáška Pavla Streža s jeho hostem 
z Izraele na téma: Mesiánsko-židovské hnutí, jednota církve 
a zvěstování evangelia. 
Páteční den byl zakončen modlitebním večerem chval s modlit-
bou za naši zemi s Kateřinou Lachmanovou a skupinou Adorare 
v katedrále sv. Václava.
V sobotu pak mši svatou sloužil Mons. Josef Nuzík. Toto požeh-
nané dvoudenní setkání zakončila Komunita Blahoslavenství 
Modlitebním večerem s jejich chválovou skupinou, která nás 
ostatně provázela po celou dobu. 
Ještě dlouho v nás budou dozrávat plody Ducha Svatého, jehož 
vanutí se dotklo každého z nás. Byl to čas, který jsme strávily 
v nádherné atmosféře…
 
„Největší dárek, který můžeš někomu dát, je tvůj čas, protože 
když někomu daruješ svůj čas, daruješ mu kousek svého života, 
který se už nikdy nevrátí, a tak jsme se obdarovaly.“

A radostná zpráva na závěr – všechny přednášky si můžete po-
slechnout na: www.evangelizace.eu

A. Boráková a L. Gajová

Farní kavárna
Slyšeli jste už o tom, že v naší farnosti bude Farní kavárna?
Nevěříte na zázraky? Já ano! Před časem nám to připadalo 
jako sen a dnes je to už realita. 

V mnoha firmách se dnes mluví o konektivitě. Člověk chce být 
pořád připojený na internet, chce všechno vědět, aby byl sou-
částí dění, tok informací nebyl ničím přerušen…
My se při mši svaté připojujeme k toku lásky, ke stolu Božího 
slova a ke stolu Eucharistie. Tam se nám Bůh dává, vstupuje 
do našeho života, do konkrétních situací, do naší každodenní 
reality. To je to správné „připojení“, ke kterému jsme si vyhra-
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dili celý den. Zasvětili jsme neděli Bohu. Chceme být připojeni 
výhradně na Něho, na jeho lásku. Dál rozvíjet to, co nám daro-
val při mši. Často ale příchodem domů otočíme a „pozemské 
starosti“ a uzavřenost našich domovů nám nedovolí naplnit 
mnohé vnuknutí, inspirace, pobízení ke konkrétnímu skutku. 
Nevidíme, že ta paní, co bydlí nad námi je pořád sama. Že jí 
nemá kdo udělat nákup. Že sousedka na mateřské má depresi, 
celé dny s nikým nepromluví. Je na všechno sama a nevidí vý-
chodisko. Že se neteř denně ptá, zda ji má na tomto světe vůbec 
někdo rád. 
Farní kavárna chce vytvořit prostor, ve kterém si můžeme toho 
druhého všimnout. Můžeme mu nabídnout sama sebe. Svou 
společnost, svůj čas, naslouchání, sdílení, posezení při šálku 
dobré kávy nebo čaje. Tak jako Ježíš nabízí sám sebe jako smír-
nou oběť za nás, i my chceme nabídnout sami sebe. Třeba po-
zvu svou maminku nebo sousedku nebo tu paní ze čtvrté. lavice, 
kterou už dlouho zdravím a nemáme čas si povykládat.
Kavárnu budou zpočátku obsluhovat členové FEB (Farní evan-
gelizační buňky). Ve FEB jsme se na základě katechezí zamýšleli 
nad tímto: 

1. Co Bůh pro mě dnes udělal?
2. Co jsem já dnes udělal pro Pána? 
3. Co jsem já dnes udělal pro farnost? 

Zjistili jsme, že i když jsme v naší farnosti už dlouho, neudělali 
jsme pro ni mnoho. Z toho popudu a po vzoru brněnských far-
ností vzniká Farní kavárna. 
Do svého provozu bude potřebovat i další nadšené lidi. Dveře 
jsou otevřeny těm, kdo o tuto službu ve farnosti projeví zájem. 
Každý z nás má jiné dary a schopnosti. Je ještě hodně věcí, které 
bychom pro farnost mohli udělat. Stačí se na to denně zeptat 
při zpytování svědomí a najednou uvidíme prázdné místo, kde 
bychom svoje nadání mohli uplatnit. Nabídni 30 minut svého 
času a uvidíš: 

• kdo potřebuje pohlídat děti,
• kdo potřebuje vyslechnout,
• kdo se nemá komu svěřit,
• kdo prožívá šťastné okamžiky, kdo smutné.

Může Tě to do následujícího týdne posunout na místo, kde Tě 
che mít Pán. Stačí jen naslouchat lidem kolem sebe. 
Minulou službu mi sanita na lůžko přivezla dívku, kterou nikdo 
na světě nemá rád, a proto si sáhla na život. Tak krásná mladá 
dívka! V tu samou chvíli přivezli i starší paní, která se otrávila 
léky. Má velký byt a trápí ji samota. Nemá pro koho žít. Proč se 
tyto dva životy někde nezkřížily? Proč žijeme jen sami pro sebe? 
Kolik rodin i v naší farnosti touží po pozorné babičce a dědeč-
kovi? Kolik starších lidí si nepřeje nic jiného než vnoučata? Aby 
mohli pro ně žít. Aby jejich život dostal nový smysl. 
Rozhlédněte se kolem sebe! 
Naše farnost čítá mnoho takových lidí! 
Jedni se modlí za to, aby už ty děti přišly do jejích životů. Mladé 
rodiny se naopak modlí, aby se už nějaká „paní na hlídání“ našla. 
Aby se stal zázrak a někdo jim podal pomocnou ruku, nabídl 
konkrétní skutek služby. 
Farní kavárna je místo, kde se toto „ zázračné setkání“ může 
odehrát. Je to burza, kde se neobchoduje s „cennými papíry“ 
ale s „cenným časem“. Já Ti nabízím tolik! Tak co, bereš, nebo 
nebereš?
Toto je dost obsáhlé sdělení toho, jak to s kavárnou vidím já. 

Můj manžel je člověk praktický, je taky hlavním koordinátorem 
kavárny. Prostě šéf. Ten by řekl jen toto: „Přijeďte na kafe, bude 
kvalitní a na té nejvyšší úrovni. Cena je lidová a zahrnuje výrob-
ní a servisní náklady. O čem si budete povídat, je čistě Vaše věc.“
Po mši v neděli poslouchejte pozorně. Když bude v ohláškách, 
že je kavárna v provozu, znamená to, že ve farní kuchyni se už 
nahřívá kávovar a učebna se promění na celé dopoledne na Far-
ní kavárnu. 
Termíny jsou na plakátku. Pro pořádek uvádím i zde: 3. 3., 17. 3., 
31. 3., 14. 4., 28. 4. A co bude pak? Třeba se najde pár dalších 
šikovných lidí a budeme otvírat každou neděli. 
No a důležité je, že můžete přispět na projekt MARY‘S MEALS. 
O tomto projektu se víc dozvíte, když se v kavárně zastavíte. 
Informační letáčky budou na každém stole. 
A do té doby prosíme o modlitbu. 

Vaši „buňkáči“

Mary´s Meals – naděje hladovějícímu světu
Když přemýšlíme o jídle, máme zpravidla na mysli, co dobrého 
budeme jíst. O tom, že je stále velmi mnoho lidí, kteří nemají 
k jídlu vůbec nic, neuvažujeme. Na světě ale denně umírá hla-
dem asi 8000 dětí.

Dá se s touto skutečností něco udělat?

Jednou z cest, po které se můžeme vydat i my, abychom něco 
změnili, je pomoc prostřednictvím charitativní organizace s ná-
zvem Mary ś Meals (Mariino jídlo).
Celé dílo začalo v roce 1983, když patnáctiletý Skot Magnus Mac 
Farlane–Barroww s přáteli podnikl pouť do tehdy komunistické 
Jugoslávie, aby se stal svědkem celosvětově známých událostí 
v Medjugorje. Protože v té době probíhal v bývalé Jugoslávii vá-
lečný konflikt, Magnus se rozhodl zorganizovat humanitární po-
moc pro lidi zasažené válkou. Na této zkušenosti Magnus uviděl, 
že Bůh má s jeho životem svůj konkrétní záměr. V roce 2002 se 
vydal do africké země Malawi, kterou sužoval v té době hlado-
mor. Zde se v jedné chudobné chýši setkal s matkou, umírající 
na AIDS. Když se jejího nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaký je 
jeho životní sen, odpověděl jednoduše: 

„Chtěl bych mít co jíst a také bych jednou rád chodil do ško-
ly.“ 

Tato věta se stala impulsem pro vznik Mary ś Meals a její základ-
ní myšlenka je velice jednoduchá.

POSKYTNOUT DĚTEM JEDNO VYDATNÉ JÍDLO DENNĚ V MÍSTĚ 
JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ S CÍLEM PŘIVÉST CHUDÉ DĚTI DO ŠKOL-
NÍCH TŘÍD, ABY ZÍSKALY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ JIM V BUDOUCNU 
POMŮŽE VYMANIT SE Z CHUDOBY.

POUHÝCH 421 KČ - TO JSOU CELKOVÉ NÁKLADY NA JÍDLO PRO 
JEDNO DÍTĚ NA JEDEN ŠKOLNÍ ROK

Jak je to možné? Částka je tak nízká, protože většinu práce vy-
konává „armáda“ dobrovolníků, a to jak v zemích pomoci, tak 
i v těch, které tuto pomoc zajišťují. Dobrovolníci z místních ko-
munit, především matky, se každý den střídají při přípravě, va-
ření a podávání jídla ve školách.
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zŠ salvátor

Slovo života na březen 2019

V roce 2002 začalo Mary ś Meals podávat jídlo prvním 200 dě-
tem. Od té doby se toto dílo rozšířilo do 18 zemí napříč pěti 
kontinenty. K dnešnímu dni živí MM každý školní den 1 425 000 
dětí.
Pobočka Mary ś Meals v ČR vznikla v březnu 2018 v Brně. Dárci 
z ČR sytí prostřednictvím MM denně 15 000 dětí. 
Z iniciativy FEB (farních evangelizačních buněk) bude otevře-
na farní kavárna, jak se o tom můžete dočíst v tomto čísle ŽF. 
Výtěžek z prodeje kávy, případně další vaše příspěvky, budou 
zasílány na konto MM. V kavárně bude také možnost setkat se 
s dobrovolníky MM, kteří vám v případě vašeho zájmu poskyt-
nou podrobnější informace o tomto díle.
Informativní letáky budou k dispozici vzadu v kostele. 
Také každý z nás se může stát důležitou součástí tohoto díla. 

„Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť jen jednoho.“
Matka Tereza

Jak přispět:
Bankovním převodem
Č. účtu: 44 102 77 / 0100
nebo
Složenkou typu A na adresu
Mary ś Meals Česká republika z.s.
Okružní 843 / 9a, 638 00 Brno
www.marysmeals.cz

Za dobrovolníky MM Jindra a Eva Vránovi

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš 
Otec!“ (Lk 6,36)
Podle Lukášova vyprávění vyslovil Ježíš 
po sérii blahoslavenství svoji revoluční 
výzvu, abychom milovali každého člově-
ka jako svého bratra, dokonce i když se 
proti nám staví jako nepřítel.

Ježíš to dobře ví a vysvětluje nám to: jsme všichni bratři, proto-
že máme jediného Otce, který stále hledá své děti.
Chce s námi navázat vztah, volá nás k zodpovědnosti, ale záro-
veň je jeho láska láskou pečující, uzdravující, živící. Je to mateř-
ský postoj soucitu a něhy.
Toto je milosrdenství Boží, které se osobně obrací ke každému 
člověku se všemi jeho křehkostmi; ba dokonce dává přednost 
těm, kteří jsou na okraji, vyloučení a odmítaní.
Milosrdenství je láska, která naplňuje srdce a pak se vylévá 
na druhé, na sousedy i na cizí lidi, na okolní společnost.
Protože jsme dětmi tohoto Boha, můžeme se mu podobat 
v tom, co je pro něj charakteristické: v lásce, přijetí, v umění 
počkat, až přijde pro druhého vhodný čas.

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“

Bohužel pozorujeme ve svých osobních životech i ve společnos-
ti ovzduší rostoucího nepřátelství a soutěživosti, vzájemného 
podezírání, neodvolatelných soudů, strachu z druhého; hořkost 
se hromadí, až vypukne konflikt či válka.
Jako křesťané můžeme přinášet rozhodné svědectví cesty proti 
proudu: osvoboďme se od nás samotných a od různých předpo-
jatostí a začněme navazovat poškozené nebo zpřetrhané vzta-
hy v rodině, na pracovišti, ve farním společenství, v politické 
straně.

Jestliže jsme někomu ublížili, požádejme ho odvážně o odpuš-
tění a dejme se znovu na cestu. Je to velmi důstojný skutek.
A jestliže někdo skutečně urazil nás, zkusme mu odpustit a udě-
lat mu zase v srdci prostor, a tak mu umožnit, aby ránu uzdravil.
Co je ale odpuštění?

„Odpuštění není zapomnění (…) není to slabost, (…) neznamená 
to říci o něčem, co je závažné, že to není důležité, nebo co je zlé, 
že je to dobré, (…) není to lhostejnost. Odpuštění je skutek vůle 
a jasného rozumu, tedy svobody, která spočívá v tom, že při-
jmeme bratra takového, jaký je, navzdory zlému, co nám udě-
lal, tak jako Bůh přijímá nás hříšníky navzdory našim chybám. 
Odpuštění spočívá v tom, že neodpovíme na urážku urážkou, 
ale uděláme to, co říká Pavel: ,Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, 
nýbrž přemáhej zlo dobrem.́ 1“2

Tato otevřenost srdce nepřijde sama od sebe. Je to každodenní 
úsilí, neustálý růst v naší identitě Božích dětí.
A především je to dar od Otce, o který jej můžeme a máme pro-
sit.

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“

Vypráví M., mladá Filipínka: „Bylo mi teprve jedenáct, když mi 
zabili otce, ale spravedlnosti nebylo učiněno zadost, protože 
jsme byli chudí. Když jsem vyrostla, vystudovala jsem práva, 
protože jsem si přála za otcovu smrt spravedlnost. Ale Bůh se 
mnou měl jiné plány: jedna kolegyně mě pozvala na setkání 
s lidmi, kteří se snaží skutečně žít evangelium. A tak jsem začala 
také.
Jednoho dne jsem prosila Ježíše, aby mi ukázal, jak mám kon-
krétně žít slova: „Milujte své nepřátele,“3 protože jsem cítila, že 
jsem pořád ještě plná nenávisti k lidem, kteří zabili mého otce. 
Další den jsem potkala šéfa té skupiny. S úsměvem jsem ho po-
zdravila a zeptala jsem se, jak se daří jeho rodině. Úplně ho ten 
můj pozdrav vykolejil, a já jsem byla překvapená, že jsem to 
udělala.
Nenávist ve mně se rozpouštěla a proměňovala v lásku. Byl to 
ovšem jen první krok: láska je kreativní! Pomyslela jsem si, že 
každý člen té skupiny by měl dostat naše odpuštění. Zašli jsme 
za nimi s mým bratrem, abychom napravili naše vztahy a svěd-
čili o tom, že je Bůh miluje! Jeden z nich nás poprosil o odpuště-
ní toho, co udělal, a o modlitbu za něj a jeho rodinu.“

Letizia Magri

1 Srov. Řím 12,21.
2 Srov. C. Lubich, Costruire sulla Roccia, Città Nuova, Roma 19934, s. 56.
3 Mt 5,44; Lk 6,27.

Slovo pana ředitele žákům a pedagogům k ukončení I. po-
loletí ve čtvrtek 31. ledna

Milí žáci a učitelé,
dnešním dnem jsme společně završili pětiměsíční úsilí nejen 
o to stát se vzdělanějšími, chytřejšími, moudřejšími, ale také 
vychovanějšími. Abychom například uměli pozdravit, uklidit si 
po sobě své věci, své místo, nebýt lhostejní ke spolužákům a ka-
marádům, umět jim pomoci a třeba je i bránit proti projevům 
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nekamarádství a nepřijetí. K tomu nás měly motivovat i příkla-
dy světců – apoštolů, nejrůznější výchovné příběhy, které jsme 
slyšeli při pondělních modlitbách. A nemohu nezmínit i pravi-
delná požehnání od o. Pavla Stefana a výzvu „Jděte a učte se 
ve jménu Páně“, kterou končil své modlitby.
Jak se nám toto všechno dařilo, se přesvědčíte na výpisech z vy-
svědčení, které ale zachycují pouze hodnocení, jak vaše výkony 
vidí a hodnotí učitelé. Ale to je jenom část. Neméně důležitou 
částí je to, jak své výkony hodnotíte vy sami. Myslím, že když 
sami zjistíte, kde máte rezervy, kde a co se vám moc nepovedlo, 
budete se více snažit se zlepšit, než když vám to řeknou učitelé 
nebo rodiče.
Chci vám všem moc poděkovat ze všechny ty krásné věci, kte-
ré jsme během pololetí prožili, za práci, kterou jste odvedli, 
za všechny akce, které jste připravili. A nebylo jich málo! To, že 
se nám něco daří, je nejen pěkné a chvályhodné, ale i zavazují-
cí, abychom v tom pokračovali i v dalším pololetí.  Že se občas 
něco nepovedlo, je škoda, ale to se spraví, vždyť kdo nic nedělá, 
nic nepokazí.
Všem vám ze srdce přeji úspěšné druhé pololetí, ať je ještě lepší 
než to první. Už to, že každé druhé pololetí je pozitivnější, pro-
tože končí dvouměsíčními prázdninami, kdežto první jen jed-
nodenními prázdninami, by mohlo být více motivující pro naši 
práci. A čeká nás toho – jak jinak – hodně moc: karneval s ne-
tradičním překvapením, na který vás zvu, zápis do první třídy, 
projektové dny, lyžák pro VII. třídu, akademie k 25. výročí školy, 
výlety, školy v přírodě a…
Tak ať se vám daří, ať jste úspěšní, deváťáci ať si správně zvo-
lí svou další životní cestu a úspěšně složí přijímačky a ať nám 
všem žehná dobrý Bůh. A jak říká o. Pavel: „Jděte a učte se 
i v druhém pololetí ve jménu Páně“.

Hynek Mikušek

ZLATÝ HATTRICK V ČT OSTRAVA
Že jsou naši deváťáci šikovní, pohotoví, zdatní, chytří, rych-
lí a soutěživí, to už víme z 10. ledna, kdy postoupili v televizní 
soutěži Bludiště do 2. kola tím, že první vyhráli. (O tom jsem 
psala v minulém čísle ŽF.) Když odjížděli do Ostravy 5. února 
na pokračování v natáčení dalšího dílu soutěže, byly dány tyto 
instrukce: „Pokud dopolední klání vyhrajete, zůstanete zde 
na další – odpolední (finální) natáčení.“ V poledne jsem dostala 
první SMS z Ostravy: „Vyhráli jsme, zůstáváme, pokračujeme 
v soutěži.“  Večer jsem dostala druhou SMS: „Zlatý hattrick 
dokonán, vyhráli jsme to, deváťáci jsou prostě nejlepší!“ Mu-
sím říct, že se ve mně, jako učitelce ZŠ Salvátor, střídají pocity 
hrdosti, dojetí, nadšení, radosti, prostě všechny emoce, které 
takový velký – a možná neopakovatelný – úspěch doprovázejí. 
Moc gratuluju žákům, blahopřeji i k té odměně, kterou dostali. 
Všem, kteří vítězné družstvo na jejich cestě „ke zlatu“ dopro-
vázeli: tř. uč. VIII. tř. S. Medveďové, panu učiteli Škorňovi, tříd-
nímu deváté třídy, a všem spolužákům z VIII. a IX. třídy děkuju 
za podporu, fandění a povzbuzování.

Magda Krupová

A jak to všechno probíhalo?

Soutěž „Bludiště“ - vítězný hattrick dokonán!

Po úspěšném a vítězném prvním kole čekal naše soutěžící 5. 2. 
ráno další natáčecí den v ČT Ostrava. Pokud by zvítězili i v kole 
druhém, třetí kolo natáčení by proběhlo odpoledne. Ale ne-
předbíhejme! Dalším soupeřem nám byla ZŠ Bílovec a nutno 

podotknout, že soupeř vypadal velmi sebevědomě. Avšak 
od začátku, za mocného povzbuzování našich fanoušků z 8. a 9. 
ročníku, rozjeli naši soutěžící Metoděj Perutka, Radek Maru-
šák, Anička Skýpalová a Petr Hlavica naprosto spanilou jízdu, 
která skončila vítězstvím ještě před hádáním tajenky. Po uhod-
nutí tajenky našim týmem bylo skóre – 54 získaných bludišťáků 
borců z Valmezu ku 16 bludišťákům soupeře z Bílovce. Nutno 
ocenit soupeře, který byl kvalitní, nicméně našim závodníkům 
nemohl konkurovat, ti se potkali opravdu se skvělou formou. 

Zisk tolika bludišťáků nás opravňoval k zisku zlatého bludišťáku, 
stačilo už jen zvládnout úspěšně balancovník. Euforie nebrala 
konce, i tuto disciplínu „Valmezáci“ zvládli a završili tak vítěz-
stvím parádně zvládnuté druhé kolo! Po asi hodinové pauze nás 
čekalo kolo třetí, tedy poslední. I když začala pracovat trochu 
únava (jen pro představu – jeden díl se natáčí asi čtyři hodiny), 
přesto jsme naše skvělé „deváťáky“ povzbudili, aby zkusili ze 
sebe dostat poslední zbytky sil a zabojovali o vítězný hattrick 
(tři vítězství po sobě). Soupeřem nám byli soutěžící gymnázia 
z Příbrami v Čechách. Ti zvolili zajímavou taktiku, kdy reprezen-

tovala školu čtyři děvčata. Nutno říct, že holky byly velmi šikov-
né a našemu týmu zdatně konkurovaly. V samotné soutěži nám 
opět výborně vyšly pohybové soutěže, vědomosti byly také 
hodně slušné, ale „cérky“ z Příbrami se jen tak bez boje nevzdá-
valy, a tak šli naši borci a naše šikovná borkyně do rozhodující 
tajenky s náskokem devíti bludišťáků. Soupeř si za čtyři bludiš-
ťáky dokoupil jednu nápovědu, tím pádem byl na každé straně 
počet nápověd téměř vyrovnaný a šance na uhodnutí tajenky 
otevřené. Za uhodnutí tajenky je patnáct bludišťáků, to zname-
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nalo, že správná odpověď kteréhokoli týmu by znamenala jeho 
vítězství. Při rozbalování nápověd panovala napjatá atmosféra, 
týmy zkoušely různé odpovědi, zvlášť při těch soupeřových 

nám moc do smíchu nebylo. Nicméně se stalo to, že ani jeden 
z týmů nedokázal v časovém limitu tajenku uhádnout, což nako-
nec znamenalo, že patnáct bludišťáků nezískal nikdo. Celkové 
skóre zůstalo tedy 34:21 pro nás, tedy třetí vítězství v řadě!! 
Velká radost propukla i v hledišti mezi našimi fanoušky, kteří 
přispěchali s gratulacemi našim soutěžícím. Co říci závěrem? 
Samozřejmě velká gratulace a poklona patří našim soutěžícím: 
Metoději Perutkovi, Radku Marušákovi, Aničce Skýpalové a Pe-
tru Hlavicovi. Také všem fanouškům z 8. a 9. ročníku, kteří své 
spolužáky podpořili svými hlasivkami. Děkuji za pomoc, podpo-
ru, spolupráci a fandění také třídní učitelce VIII. třídy S. Medve-
ďové. Doufám také, že najdeme následovníky a také další třídy 
zváží účast v této oblíbené soutěži. Mohou očekávat skvělý zá-
žitek, zajímavé prostředí natáčení v televizi, no a případně, jako 
bonus, mohou i zvítězit. Třeba třikrát! 
Jednotlivé díly můžete zhlédnout na „Déčku“ ČT ve dnech 
16. 3., 23. 3. a 30. 3. (soboty) vždy od cca 11.35 hodin.

Norbert Škorňa, tř. uč. IX. tř.

Školní karneval
Letošní školní karneval, který se uskutečnil ve čtvrtek 31. ledna 
odpoledne v KZ v Hrachovci, byl pěknou tečkou za celým prv-
ním pololetím školního roku. A opět byl také jasnou zprávou 
o tom, jak šikovné maminky děti mají! Nejen co do přípravy 
masek (nad originalitou a složitostí některých masek zůstává 
rozum stát – třeba Pomerančový Tic tac, a asi nepřekonatel-
ný Transformer), ale i co do přípravy pohoštění a příspěvků 

do tomboly. A tak, jak se snaží vše dobře připravit učitelky a vy-
chovatelky, je úspěch karnevalu i dílem rodičů. Letošní program 
byl bohatší o vystoupení kouzelníka. Myslím, že nad jeho triky 
přemýšleli nejen zvídaví školáci, zejména třeťáci:-), ale též mno-
zí dospěláci:-).
Díky všem, kteří jste jakkoli akci podpořili, třeba tím, že jste při-
šli a pobyli s námi!

Magda Krupová

Čtvrťáci v knihovně
Čtvrťáci navštívili 15. 1. 2019 dětskou knihovnu ve Valašském 
Meziříčí. Paní knihovnice měla pro děti přichystané povídání 
o knize Ivony Březinové „Útěk Kryšpína N“. Poutavě nastínila 
děj knihy. Dověděli jsme se, že hlavním hrdinou je jedenácti-
letý Kryšpín, který nosí sluchadla, do třídního kolektivu příliš 
nezapadá a spolužáci si z něj často dělají legraci. Na škole v pří-
rodě už to citlivý Kryšpín nemůže vydržet, a tak raději jedné 
noci z horské ubytovny uteče. Věřím, že aspoň některé děti na-
motivovala knihu si půjčit a zjistit, zda se podaří Kryšpína najít 
a jestli se spolužáci poučí, že ubližovat někomu jen proto, že je 
jiný, není správné. Děkujeme paní knihovnici a těšíme se na dal-
ší setkání.

Hana Havranová
Turistika
V sobotu 19. ledna se uskutečnila další turistická výprava. Byla 
zima, jak to v lednu má být, -10 stupňů, ale modré nebe a ranní 
sluníčko dávalo tušit, že bude krásný den. Sešlo se nás jen 11 

„otužilců“, ale nevzdali jsme to a plánovanou vycházku uskuteč-
nili. A byl to moc hezký výlet. 

Magda Krupová
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Lyžák I. stupeň 24. 1. – 30. 1. s víkendovou přestávkou
Letošního lyžařského kurzu I. stupně se koncem ledna na sva-
zích ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích zúčastnil rekord-
ní počet 59 přihlášených dětí. Počasí bylo téměř ideální, sně-
hové podmínky příznivé, a tak naši menší lyžaři po rozdělení 
do skupin podle lyžařských dovedností začali rozvíjet a tréno-
vat potřebné schopnosti k zdokonalení svého lyžařského umě-

ní. Vše probíhalo hravou formou pomocí různých cvičení pod 
bedlivým dohledem jednotlivých instruktorů. Někteří se učili 
základy, jiní zdokonalovali oblouky v pluhu, ti zdatnější zvládali 
oblouky paralelní či pronikali do tajů carvingu. Obzvlášť bych 
chtěl vyzdvihnout začátečníky, kteří udělali obrovský pokrok, 
poslední den nebylo na nich poznat, že by výrazněji zaostávali 
za lyžaři zdatnějšími. Jako každý rok jsme si závěrečný den zpes-
třili závody v družstvech, kdy ani tolik nešlo o výsledky, ale spíše 
o to, aby si každý vyzkoušel jízdu mezi slalomovými brankami. 
Jednotlivé časy byly vyrovnané, mezi medailisty a ostatními 
závodníky byly kolikrát minimální rozdíly. Pochvala patří všem! 
Velké poděkování patří také instruktorům, kteří svou trpělivostí 
a obětavostí přispěli velkým dílem k bezproblémovému zvlád-
nutí celého kurzu.
Závěrem chci pochválit všechny děti, které se nejen naučily 
zase o něco lépe lyžovat, ale také si kurz užily. Svou bezpro-
středností a svým úsměvem se podílely na skvělém zážitku nás 
všech. Tak zase příští rok!

Norbert Škorňa

Prvňáčci v knihovně
V úterý 29. 1. byli naši prvňáčci pozváni do Městské knihovny 
ve Valašském Meziříčí, kde pro ně bylo připraveno Pasování 
prvňáčků na čtenářské rytíře. Celý program byl velmi vhodně 
didakticky provázán hrou s písmeny a s tvořením slov. Žáci také 
složili slavnostní slib, v němž se zavázali pečovat o knihy jako 
o poklady. Poté byli pasováni rytířem a obdrželi pamětní listy. 
A ti, kteří již mají průkazku do knihovny, si mohli jimi vybranou 
knihu i zapůjčit. Děkujeme všem z knihovny za pěkně připrave-
nou a zajímavou akci.

Ludmila Černochová

Patronát VI. třídy
Nad pololetním vysvědčením se v I. třídě sešli šesťáci s prvňáč-
ky. Sdělili si největší dojmy z prvního pololetí, popřáli si navzá-
jem k hezkým známkám a na památku se vyfotografovali. Jejich 
spolupráce bude samozřejmě pokračovat i ve druhém pololetí. 
A třeba i dál... 

Jiří Krupa, tř. uč. VI. tř.

Recitační soutěž – školní kolo
Ve čtvrtek 7. 2. proběhlo školní kolo v recitaci. Celý I. stupeň se 
shromáždil v družině, a vytvořil tak publikum pro recitátory, 
kteří byli úspěšní v třídních kolech a byli vybráni jako postupují-
cí za svou třídu. Za každý ročník vystoupili tři soutěžící, kteří byli 
hodnoceni ve třech kategoriích: I. třída zvlášť = 0. kategorie, po-
tom druhý ročník se třetím = I. kategorie a čtvrtý s pátým = II. 
kategorie. Z každé kategorie postupují dva nejlepší do okrsko-
vého kola. V II. kategorii postupuje jeden soutěžící za oblast po-
ezie a druhý za oblast prózy. Všichni recitátoři se snažili, mnozí 
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se na to i pěkně oblékli. Celkovým vítězem letošního ročníku se 
stal jednoznačně Jiří Žáček . Je to beze sporu velmi oblíbený 
autor.

Magda Krupová

Divadlo Pipi Dlouhá punčocha
V úterý 5. 2. se žáci IV. a V. třídy vydali do Nového Jičína na di-
vadelní představení. Příběh o Pipi Dlouhé punčoše byl zábavný, 
plný písniček, pohybu, vtípků i kouře. Seděli jsme v první a dru-
hé řadě, takže zážitek to byl opravdu silný. 

Veronika Masopustová a Hana Havranová

Mše svatá s prosbou za naši školu
V pátek 8. února jsme se při večerní mši svaté modlili za naši 
církevní školu. Stále s nadějí očekáváme nějaké nové zprávy 
o stěhování naší školy do větších prostor, a tak jsme tyto pros-
by znovu předložili Pánu. Při mši svaté jsme tentokrát zazpívali 
dvě písničky. Nemocnou paní vychovatelku nahradil pan ředitel 
a zahrál na kytaru. Děkuji dětem, které přišly zpívat, a Honzovi 
Štěpánovi za varhanní doprovod.

Pozvánka
Zveme děti, které se chystají k zápisu do I. třídy, na návštěvu 
naší školy, aby si vyzkoušely, jaké to je být prvňáčkem. Děti strá-
ví čas se svými sourozenci nebo kamarády při vyučování (na I. 
stupni) i o přestávkách, prohlédnou si školu, bude čas i na hry 
v družině. Těšíme se na všechny v úterý 12. března v 8:00. 
(Přijďte ale o trošku dřív, v 8 hodin už ZVONÍ ).

Magda Krupová

Třeťáci na hvězdárně
14. února navštívila třetí třída valašskomeziříčskou hvězdárnu. 
Jak napovídá sám název programu „Slunce, Země, Měsíc“, se-
známily se děti se základními pojmy z vesmírného okolí Země. 
Dozvěděly se některé zajímavosti o jednotlivých planetách naší 
Sluneční soustavy, jak souvisí rotace Země a střídání dne a noci, 
za jak dlouho oběhne Země kolem Slunce a proč se střídají roční 
období, co jsou fáze Měsíce, zatmění, sluneční skvrny a mnoho 
dalších zajímavostí. Zábavné bylo vážení na planetární váze, 
která dětem ukázala nejen to, kolik kilogramů váží na Zemi, ale 
kolik kilogramů by to bylo na Měsíci, Uranu, Marsu či Jupiteru. 
Třešničkou na dortu ovšem byla návštěva hvězdárenské kopule 
s obřím hvězdářským dalekohledem. Počasí sice nepřálo pozo-
rování oblohy a jejích těles, ale alespoň jsme spočítali úrodu 
šišek v nedalekém parku .

Petra Mikešová

Svatý Valentýn ve škole
Stalo se již tradicí, že v naší škole „slavíme“ svatého Valentýna. 
Žákovský parlament, který tuto akci pořádá, si nejprve v dosta-
tečném předstihu rozdá úkoly, aby mohl každý člen přiložit ruku 
k dílu. Plakáty, které si i letos sami vyrobili, rozvěsili po škole 
a na určené místo položili ozdobenou krabici, do které měl ka-
ždý možnost vhodit svou valentýnku. Dopisů dorazilo opravdu 
hodně. Ve čtvrtek 14. 2. ráno se parlamenťáci sešli na určeném 
místě, aby dopisy roztřídili podle tříd a sladili si předem dohod-
nutý oděv. Vypadali opravdu úžasně. Největší úsměv na tváří 
všem vykouzlil „Amorek“, který při vstupu do třídy vystřelil 
pomyslný šíp. Radost v tento den neměli jen žáci, ale i ostatní 
zaměstnanci, kterým rovněž parlamenťáci předali valentýnská 
přáníčka. Tento den si všichni náramně užili a už teď se těšíme 
na ten příští.

Marie Čtvrtníčková, koordinátor ŽP

Rybičky - fotka na titulní straně
Na titulní straně je fotografie, kterou vyfotil o. Pavel a na ní 
děti z naší farní školky Rybičky, které se tajně vplížily do farního 
dvoru a postavily jako překvapení pro otce Pavla a ostatní oby-
vatele fary tohoto krásného sněhuláka. Otec Pavel Rybičkám sr-
dečně děkuje. Méně už děkuje ministrantům, kteří krátce na to 
začali bombardovat tohoto sněhuláka sněhovými koulemi. Na-
štěstí existuje fotodokumentace. 

Do naší školky přijeli pracovníci televize NOE a natáčeli krátkou 
reportáž, která bude v Křesťanském magazínu na ČT2. Rybičky 
byly úžasné. Včas dáme vědět všem farníkům a čtenářům ŽF, 
kdy bude tato reportáž vysílána.

text i foto o. Pavel

Rybičky budou v televizi
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Proste Pána žně!
V nedávném pastýřském listu nás otec arcibiskup Jan Graubner 
povzbudil, abychom se modlili za nová kněžská povolání. Jsem 
rád, že v tomto čísle Života farností mohu oznámit radostnou 
zprávu, že v sobotu 15. června, dá-li Pán, přijme Petr Both v ka-
tedrále Nejsvětější Trojice v Žilině jáhenské svěcení. Na této 
dvoustránce vidíte fotografie z liturgického obřadu udělení tzv. 
kandidatury. Tato bohoslužba proběhla 6. ledna v téže katedrá-
le a Petrovi byl při ní předán žilinským biskupem Mons. Tomá-

šem Gálisem dekret, kterým ho církev zařadila mezi kandidáty 
jáhenského a kněžského svěcení. Po přijetí jáhenského svěcení 
se bude Petr ještě rok připravovat na svěcení kněžské. Proto 
chci povzbudit naše farníky, aby se za Petra a další kandidáty 
z kteréhokoliv semináře horlivě modlili. 

Pro ty, kteří to ještě neví, chci oznámit, že v diecézním a misij-
ním semináři Redemptoris Mater (Matka Vykupitele) v Českých 
Budějovicích studuje Stanislav Matyska mladší. Mnozí z vás jste 
mohli vidět Křesťanský magazín v neděli 20. ledna, který byl 
natočen právě v tomto semináři. 

o. Pavel
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Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, ty sám sis vyvolil svoje učedníky a apošto-
ly a po vzkříšení jsi je poslal do celého světa hlásat radostnou 
zvěst o lásce, která je silnější než smrt. Děkujeme ti za to, že 
i z naší farnosti sis vyvolil své služebníky a kněze. Prosíme tě, 
abys jim dával v hojnosti dary svého Svatého Ducha a těm, kteří 
se na kněžství teprve připravují, pomoz v síle téhož Ducha pře-
konat všechny vnější i vnitřní překážky. Prosíme tě i za ty, kte-
ré na cestu kněžství  teprve povoláš. Připrav jejich srdce, aby 
na toto volání velkodušně odpověděli. Prosíme tě také za naše 
rodiny, aby vytvářely prostředí, ve kterém mohou být povolání 
ke kněžství rozpoznána a přijata. Amen.

s maminkou a bratryseminaristi s otcem biskupem

otec biskup předává dekret
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Charita Valašské Meziříčí
Proč jsem se stala dobrovolníkem?
Dobrovolnictví není v lidské společnosti ně-
čím novým, v každé kultuře a společnosti 
pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně 
šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či pří-
rodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidari-
ta a vzájemná pomoc tvoří základ existence 
lidské společnosti.
Práce dobrovolníků je důležitou součástí čin-

nosti naší organizace. Jejich pomoc využíváme buď pravidelně, 
nebo příležitostně.
Otázku proč se stát dobrovolníkem nám zodpověděla Hana 
Bernhardová, studentka meziříčského gymnázia, která svůj vol-
ný čas věnuje dětem z Azylového domu pro matky s dětmi.
 
1. Co Vás přivedlo k dobrovolnické činnosti?
K dobrovolnictví mě přivedla účast v seberozvojovém progra-
mu pro mládež DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), 
jehož součástí je právě provádění libovolné dobrovolnické čin-
nosti.
2. Co Vám osobně přináší dobrovolnictví?
Dobrovolnictví mi přineslo mnoho různých věcí. Především 
samozřejmě dobrý pocit z toho, že dělám něco smysluplného, 
ale to rozhodně není vše. Spolupracuji s Azylovým domem pro 
matky s dětmi ve Valašském Meziříčí a právě práce s dětmi zde 
mi přinesla skvělé zkušenosti s vymýšlením různých her nebo 
se zvládnutím udržení jejich pozornosti. Celkově mi dobrovol-
nictví také přineslo mnoho nových kontaktů, seznámila jsem 
se s novými lidmi a vyslechla si mnoho životních příběhů. Dále 
mi dalo také spoustu jedinečných zážitků, protože na to, když 
za vámi na konci aktivity přiběh-
ne malé dítě, obejme vás a zeptá 
se, kdy přijdete příště, jen tak 
hned nezapomenete.

3. Proč právě Charita VM?
Když jsem se rozhodovala o tom, 
jakou dobrovolnickou činnost 
bych chtěla dělat, tak jsem pře-
mýšlela nad různými varianta-
mi. Chtěla jsem, abych si časový 
harmonogram aktivit vytvářela 
pokud možno sama a lákala mě 
možnost práce s dětmi. Kontak-
tovala jsem proto ADRU, která 
mně následně nabídla několik 
různých možností spolupráce s Charitou VM, ze kterých jsem 
si vybrala právě Azylový dům pro matky s dětmi. A rozhodně 
to byla správná volba, protože spolupráce je bezproblémová 
a zaměstnanci byli vždy velmi ochotní mi poradit nebo pomoct, 
když jsem to potřebovala.

Každý člověk má svůj životní příběh. Některý je veselý, jiný 
smutný. Některý je s dobrým koncem, jiný se špatným. Při práci 
v sociálních službách se potkáváme se spoustou takových pří-
běhů...
Toto je příběh pana Aloise, který využíval služeb naší Charity pro-
střednictvím Denního centra.

Příběh...

PAN ALOIS
Pan Alois žil původně „normální život“ jako každý běžný občan 
této země. Měl ženu, dvě děti a podnikal ve stavebnictví. Jenže 
v podnikání se mu přestalo dařit. Pár lidí mu za práci nezaplatilo 
a on neměl čím splatit vlastní pohledávky. Do toho nějaké další 
běžné problémy a najednou se s ním žena rozvedla, přátelé ne-
zvedali telefon. Dům, ve kterém žil, zůstal jeho již bývalé ženě 
a musel si nahlásit trvalé bydliště jinam, protože se bála, že jí ho 
zabaví kvůli jeho dluhům. Vlastně se jí ani nedivil. 
A tak začala velká životní bitva pana Aloise s osudem. 
Najednou seděl ve vlaku bez jízdenky a jediné, co měl, byla taš-
ka s pár osobními věcmi a dluhy.
Dluhy jsou zvláštní věc. Pořídíte si jeden docela malý, nenápad-
ný a pak se k němu nějak přidávají další. Odstaví vám exekučně 
účet, a když si seženete práci, všechen plat z účtu zmizí a nemá-
te ani na jídlo. Pracujete příležitostně na slovní domluvu za pe-
níze na ruku. Když máte trochu peněz, spíte na ubytovně, když 
jich máte méně, na nocležně, a když nemáte nic, spíte venku, 
prostě jak se dá.
Posloucháte a snažíte se řídit radami sociálních pracovníků, ale 
když už to vypadá trochu lépe, osud si s vámi opět zahraje. 
Jdete po chodníku a najednou vás mine policejní auto a po chví-
li zastaví. Vystoupí muži v uniformách, prohlédnou vaší občan-
ku a naloží jako zavazadlo do auta. 
A odvezou k podání vysvětlení, proč neplatíte výživné na děti. 
Když nemáte z čeho zaplatit, tak jdete na pár měsíců sedět. 
Po propuštění z vězení to není ani o trochu lepší. 
Jdete po mokrém ztemnělém chodníku a máte chuť se na vše 
vykašlat.
A najednou přiletí odněkud ze tmy dvojice závislých, ještě vět-
ších ubožáků, než jste vy, a jen tak si do vás bouchnou a když 
jste na zemi, tak si kopnou a vezmou vám z kapsy to posled-
ní nic, co máte. Chce se Vám plakat, sedíte zbitý pod mostem 
a nemáte ani na to krabicové víno, co by dalo možnost na chvíli 
zapomenout. Cítíte, jak se Vám ruce zatínají v pěst, a chcete – 
ne, musíte - zase vstát a jít se s tím zlořádem osudem servat.
Chce se Vám pryč, někam pryč, kde začnete všechno na novo. 
Zase jdete za sociálními pracovníky, zase sepisujete životopisy, 
formuláře na úřad, sháníte přivýdělky. Hledáte práci s možností 
ubytování daleko, hlavně daleko odsud…

Vánoční balíčky pro děti z Ukrajiny
Charita Valašské Meziříčí se v rámci Arcidiecézní charity Olo-
mouc již tradičně zapojila do obdarování dětí z dětských do-
movů a sociálně slabých rodin na Ukrajině. Ke konci minulého 
roku 21 lidí z naší Charity i z okolních farností připravilo vánoční 
dárek pro konkrétní dítě z ukrajinských měst Ternopil, Bortnyky, 
Lopatyn a  Kolomyja. Dne 27. 12. byly dárky doručeny na naši 
Charitu a potom odvezeny do Olomouce. Odtud již putovaly 
do spokojených náručí dětí.
 Vánoční balíček na Ukrajinu je velmi oceňovaný především díky 
své adresnosti, kdy dárci vědí přesně, komu pomáhají. Většinou 
mají o vytváření balíčků zájem rodiny s dětmi. Rodiče tak mají 
příležitost se svými ratolestmi pohovořit o životě jiných dětí 
v méně bohaté zemi, než je ta naše. V mnoha případech napsali 
do vánočních balíčků také krátké přání a text o sobě v azbuce, 
čímž obdarovali děti nejen materiálně, ale i vztahově. 
Všem, kteří jste se do akce zapojili,  moc děkujeme.

Martina Došková
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Ozvěny z Haiti
Milí přátelé,
zdravím vás z Gonaives, Haiti.

Už jsem slyšela ně-
jaké ohlasy od na-
šich přátel a part-
nerů, že postrádají 
další zpravodajský 
bulletin z Gonai-
ves. Velice mě to 
potěšilo a jsem 
moc ráda, že jste 
s námi ve spoje-
ní a toužíte zjistit 
všechny zprávy 
o misii.
V posledních několika měsících si země prošla velmi obtížnou 
fází. Došlo zde k nejhorším projevům ničení, zabíjení atd.; tyto 
neblahé události otřásaly zemí a narušily její život. Co se týká 
silnic, jsou velmi riskantní a nebezpečné; dále je zde nedostatek 
potravin, benzínu, nafty a dalších základních komodit. Náklady 
na věci se zvýšily příliš a lidé zde velmi trpí. Přetrvává nejistota 
z blízké budoucnosti.
Gonaives zažívá dlouhé temné chvíle - je bez elektřiny. Jsme 
tady ve tmě. Solární panely s bateriemi, které nám instalovala 
německá ambasáda, které nám sloužily 5 let a byly pro nás ne-
smírně užitečným zdrojem, explodovaly a měnič napětí se sou-
časně spálil. Jsme na tom stejně jako lidé kolem nás, kteří jsou 
bez elektřiny, bez tekoucí vody, bez telefonů, bez počítačů, bez 
internetu, bez chladniček apod. Mezitím se snažíme opravit náš 
měnič a nainstalovat nové baterie, to ale může trvat ještě ně-
kolik týdnů, protože zde na Haiti nejsou snadno dostupné. Díky 
Bohu jsme však stále schopni jasně vidět Boží tvář v tom všem 
utrpení kolem nás. To nás činí silnými k tomu, abychom mohli 
směle pokračovat v naší misi.

Škola
Nový školní rok začal 10. září. Do školy nastoupilo 652 studentů, 
a to od 1. třídy do 7. třídy. 
Máme 19 profesorů a 5 učitelů, kteří přijíždějí učit studenty sed-
mých tříd podle požadavků školské rady.  Změnili jsme systém 
školní docházky, kdy studenti z šesté třídy postupují dál do tří-
dy sedmé. Máme tam tedy 27 studentů, kteří chodí do sedmé 
třídy. Je to úžasná skupina dětí a je nádherné vidět, jak spolu 
dobře vycházejí a skvěle spolupracují. Přejeme jim hodně zdaru.

Školní kuchyň
Letos jsme rozdělili děti do tří skupin na obědy. Díky Children’s 
Care Emmaus ze Švýcarska, která nám pomohla najít sponzory 
a také díky Amis de Tous, kteří nám finančně pomohli spustit 
program poskytující potraviny dětem ve školách. Děkujeme 
vám za spolupráci a za vaši podporu. Děti tedy dostávají jed-
no teplé jídlo denně. Pro mnoho našich dětí je to jediné jídlo 
denně. Jménem těchto dětí a našich zaměstnanců děkujeme 
partnerům, kteří nám pomáhají kuchyni provozovat. Díky spo-
lečnosti RES, které se svým neúnavným úsilím podařilo získat 
mléko pro děti na tento rok. Díky, milí přátelé.

Ortopedické centrum
Ortopedické centrum navštěvuje mnoho nových handicapova-
ných dětí, které pravidelně chodí na léčbu a na terapii. Letos 
jsme otevřeli novou pobočku v Ruelle Wilson, kde máme náš 
druhý dům. Pro rodiče je tedy mnohem výhodnější přivézt děti 
přímo do střediska, které se nachází ve městě. Terapie pro pa-
cienty probíhá 3 dny v hlavním centru a poté 2 dny v novém 
středisku.

Nutriční centrum
Nutriční centrum pro matky s dětmi jsme letos otevřeli 14. 
ledna. Zároveň proběhla registrace nové skupiny matek a dětí. 
Děkujeme společnosti CCO, která nám pomáhá tato střediska 
provozovat a také za jejich podporu.

Šicí centrum
Máme tu dvanáct žen, které začaly první ročník šití. Věříme, že 
si povedou dobře. Skupina našich studentek byla vybrána k prá-
ci na šicích strojích v šicí továrně. Švadleny tento týden začínají 
kurz pro tuto práci a doufáme, že provoz továrny začne v dubnu 
2019. Stavba již probíhá a bude brzy dokončena. To bude pro 
řadu lidí veliká úleva, zvláště pro ty, kteří získají v továrně práci. 
Děkujeme společnosti CCO a společnosti INC, která tuto továr-
nu v našem areálu provozuje.

Oslavy
Vánoční oslavy probíhaly v různých skupinkách. Prožily jsme 
opravdového ducha Vánoc s veškerou radostí a pokojem. Díky 
všem našim partnerům bylo možné sdílet dárkové balíčky s té-
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Haiti potřebuje naši pomocměř 350 rodinami. Jídlo bylo poskytnuto více než tisíci lidem, 
což dalo našim Vánocům další smysl.

Návštěvy
Klára Lőffelmannová a lékař Josef Marada z České republiky 
s námi byli během září a října. Udělali skvělou práci tykající se 
sponzorování našich dětí a doktor Josef neúnavně pracoval 
se všemi nemocnými a těmi, kteří potřebovali pomoc. V na-
šem středisku měl kliniku pro handicapované děti, matky, děti 
a školní děti. Děkujeme české Charitě z Olomouce za jejich pod-
poru, péči a blízkost k nám v každé potřebě.

20. září nás navštívila Helga a další dobrovolníci z CCO.

Sestra Francisca Soren, provinciální představená z provincie In-
die, nás navštívila 7. prosince a zůstala u nás do 7. ledna 2019. 
David Adams, ředitel Cross Catholic Outreach, Robert Penette 
a Elrood Liberias nás navštívili 13. prosince 2018.  Jim Weber, 
Sue Weber a Rodney nás navštívili 26. a byli s námi do 28. pro-
since, aby zde zařídili fungování šicí továrny. Několikrát nás na-
vštívili během posledních tří měsíců. 
Měli jsme radost ze setkání se sestrou Prema, hlavní představe-
nou sester Matky Terezy z Kalkaty.
Děkujeme všem našim návštěvníkům, kteří k nám přišli strávit 
svůj čas a požehnali nás svou přítomností.

Nové projekty:
Nové vozidlo – děkujeme našim přátelům z Help for Haiti z Re-
gensburgu a české Charitě z Olomouce za nové vozidlo. Je to 
skvělý dárek pro naše poslání a velice děkujeme za vaši velko-
rysost.
4 nové třídy – práce na budování třídních místností byla zatím 
zastavena, protože v době, kdy dětí chodí do školy, nelze po-
kračovat v práci. V přízemí jsou 2 třídy připravené a v práci se 
bude moci pokračovat, jakmile bude škola uzavřena o letních 
prázdninách.
Ráda bych poděkovala všem našim dobrodincům, kteří o nás 
projevili obrovskou starost a poskytli nám péči. Bez vaší po-
moci bychom nebyli schopni v misi pokročit dál. Když začíná-
me tento nový rok 2019, znovu tak obnovujeme důvěru k vám 
a naše přátelství, abychom dále spolupracovali v našem poslání 
přiblížit se co nejvíce k potřebným lidem této země.

S láskou a modlitbami,
Sr. Renee Quadros, SJA a Cty

Zdroj: Echoes from Haiti, SJA, Gonaives, leden 2019

Zařadil jsem do tohoto čísla ŽF Ozvěny (Echo) z Haity, což je 
bulletin, který mi chodí pravidelně z Charity Olomouc. Nebudu 
tady popisovat úplně historicky, jak jsme se k Haiti a k Adop-
ci na dálku jako rodina dostali, nicméně je pravdou, že když 
člověk sám zažívá nějakou bolest, bývá citlivější k problémům 
lidí, kteří na tom také nejsou dobře. Je to již mnoho let zpět, 
kdy nás napadlo, že bychom i my mohli pomoci tam, kde se 
bez cizí pomoci těžko obejdou. Už ani nevím proč zrovna Haiti, 
bylo to v době, kdy se více hovořilo o jiných zemích, ale vím, 
že jsem moc nechápal (a dodnes úplně nechápu), že existuje 
ostrov v Karibiku, jehož jedna polovina je destinace pro luxusní 
dovolenou a druhá polovina patří mezi ty nejchudší země světa. 
A jak už to tak bývá ve všech těch nejchudších částech světa, 
tou nejohroženější skupinou v této bídě bývají kromě lidí sta-
rých také děti. Určitě mělo vliv i vědomí, že právě olomoucká 
charita se snaží Haiti pomáhat. Možná si vzpomenete na kně-
ze-misionáře Romana Musila (který je shodou okolností stejný 
ročník jako já), jak byl za dramatických okolností v roce 2005 
na Haiti unesen. Proč o tom píši? Mnoho let jsme podporovali 
jedno děvče (letos na podzim jí bude 18 let) a před dvěma lety 
přišla zpráva, že se odstěhovali neznámo kam (na nějaké jiné 
místo na Haiti). Nabídli nám možnost podporovat jiné dítě, což 
jsme udělali, ale přesto mi to bylo líto a na tu naši adoptivní 
dceru často vzpomínám a říkám si, jak se jí asi daří. Dětí s po-
dobným a ještě těžším životem je tam spousta a jak už bylo 
napsáno v tomto čísle na straně 6 „Když nemůžeš nasytit sto lidí, 
nasyť jen jednoho“ (Matka Tereza).
Vůbec jsem netušil, že v tomto čísle bude více článků na podob-
ná témata, ale vlastně je to tak před blížící se postní dobou dob-
ře. A tak bych chtěl touto svou zkušeností povzbudit všechny 
ty, kteří přemýšlejí o nějaké konkrétní formě pomoci. Adopce 
na dálku na těžce zkoušeném ostrově může být jednou z nich. 
Více informací je možno najít na https://haiti.cz/

Evžen Hlavica

Matice zašovská pokračuje v pořádání přednášek. V loňském 
roce se s námi o zážitky ze své cesty do Jeruzaléma podělil 
poutník Petr Hirsch a s přednáškou přibližující osudy našeho 
nejstaršího mužského kláštera k nám přijel arciopat břevnov-
ského kláštera P. Petr Prokop Siostrzonek. Tento klášter založili 
před tisíci lety společně kníže Boleslav II. a biskup sv. Vojtěch. 
Koexistence státu a církve však nebyla vždy takto idylická.  Prá-
vě na osudu našich klášterů můžeme dobře sledovat často dra-
matické změny ve vztahu církve a státu: od spolupráce až k ote-
vřenému nepřátelství.
Nejednou stát neodolal pokušení moci a tvrdě zasáhl do života 
církve. Někdy převažovaly motivy „ekonomické“ - bylo tak láka-
vé přetavit liturgické zlato a stříbro na žold pro vojsko (zašov-
ský kostel nebyl výjimkou), jindy to byly důvody politické nebo 
ideologické, byla zde i snaha udělat z farářů poslušné státní 
úředníky. A když se politika zvrhla ve vojenský konflikt, stát bez 
skrupulí zrekvíroval i kostelní zvony…
V minulém čísle Zašovských novin jsem připomněl životní pří-
běh redemptoristy P. Březiny a obdobnou zkušenost se státní 
zvůlí měla i komunita „zašovských sestřiček“. Stejně nekompro-
misně byla už o dvě století dříve ukončena činnost trinitářského 
řádu.

Mezi trůnem a oltářem
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 CÍRKEV a STÁT 
KOMPLIKOVANÁ MINULOST A SOUČASNOST JEJICH VZTAHU 

 

 PŘEDNÁŠÍ prof. PhDr. STANISLAV BALÍK, Ph.D.   
 

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ JE VEDOUCÍM KATEDRY POLITOLOGIE FAKULTY 
SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO. 

 

PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ V SÁLE KULTURNÍHO DOMU ZAŠOVÁ  

VE ČTVRTEK 28. BŘEZNA OD 18HOD. 
Vstupné dobrovolné 

 
                   www.matice-zasovska.cz 

  

 

                                                PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM 
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH A DÍLO GENIÁLNÍHO ČESKÉHO STAVITELE 

 JANA BLAŽEJE SANTINIHO-AICHELA . 
 

           ČLENOVÉ SPOLKU PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM NÁM  
PŘEDSTAVÍ OBDIVOVANÁ DÍLA TOHOTO STAVITELE –                                                                          

…TVŮRCE BAROKNÍ GOTIKY . 
 

PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ V SÁLE KULTURNÍHO DOMU ZAŠOVÁ  

V PÁTEK 22. BŘEZNA OD 18HOD. 
Vstupné dobrovolné 

 
                   www.matice-zasovska.cz 
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Vážení přátelé, toto číslo dovršuje přesně 10 let mé samostatné 
tvorby Života farností. Nikdy jsem nebyl žádný specialista na de-
sign či sazbu a byla a je to pro mě spíše služba nejen této farnosti 
a vidím v ní i jistý evangelizační rozměr. Nicméně všechno se ča-
sem okouká a já cítím, že by to chtělo změnu a někoho, kdo tomu 
dá nový náboj (já už jsem prázdná nábojnice). Pokud by se našel 
někdo takový, kdo by se toho ujal, ať napíše na mail uvedený 
v tiráži na poslední straně ŽF.

Evžen Hlavica

INFORMACE

Příroda svědčí o Ježíši Kristu

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

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Anna Juránková *30. 5. 1925 †15. 1. 2019, Písečná 1161
Milan Lipový *4. 6. 1946 †17. 1. 2019, Podlesí 304
Vítězslav Malý *6. 4. 1952 †18. 1. 2019, Smetanova 1152
Miroslav Gerla *12. 12. 1942 †5. 2. 2019, Podlesí 1

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 1. března. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá 
adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 2. března. 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. 
POPELEČNÍ STŘEDA – 6. března. Mše svaté s udílením popel-
ce budou ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin., 
v Lešné v 16.00 hodin.
KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době – ve Valašském Meziříčí - pátek 
a  neděle v 16.45 hodin před večerní mší svatou, v Lešné v pátek 
v 16.00 hodin.  
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO A ZA ZŠ SALVÁTOR -  
pátek 8. března v 17.30 hodin. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 4. a 18. března 
po večerní mši svaté.
SLAVNOST SV. JOSEFA – úterý 19. března. Mše sv. budou 
ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin, v Lešné 
v 16.00 hodin.

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Sofie Alžběta Janovská Jakub Vyhnánek

Lešná
Kate Sofia Viktorie Toman
Ester Marie Klanicová

Jan Michael Derevjanik

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Ondřej Kudla  Eva Steinerová

Příroda dokazuje reálnou přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii.
Situace se odehrála v říjnu v roce 1995 během apoštolské cesty 
Jeho Svatosti Jana Pavla II. do USA v prostorách „prázdné kaple“.
Webová stránka www.americaneedsfatima.org letos vydala 
šokující zprávu o události zaznamenané v poslední den apoštol-
ské cesty papeže sv. Jana Pavla II. do USA v roce 1995. Zprávu 
předkládá Fr. Albert J. Byrne v článku s názvem „Příroda doka-
zuje reálnou přítomnost“ („Fyzický důkaz o reálné přítomnosti“), 
živá přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii, jeho tělo, krev, duše 
i božství.
Svědectví popisuje příchod Svatého otce 8. října do Baltimoru, 
kde navštívil seminář Santa Maria a chtěl uskutečnit neplánova-
nou návštěvu kaple Nejsvětější svátosti. Ti, kteří byli zodpověd-
ní za papežovu bezpečnost, okamžitě procházeli všemi prostory 
budovy se cvičenými psy, kteří pomáhají nalézt lidi při zřícení 
budov a během přírodních katastrof, aby se ujistili, že na místě 
nejsou žádné ukryté - nebezpečné osoby.
Psi také dělali svou práci uvnitř kaple, která vypadala prázdná. 
Když však psi přišli před Svatostánek, zastavili se a doslova zí-
rali, jak to dělají, když spozorují osobu, která je uvězněná mezi 
troskami. S očima hypnoticky upřenými na Svatostánek zůstali 
sedět a odmítali opustit místo. Svým jednáním dokazovali, že 
pro ně byla uvnitř ukrytá osoba.
Psi opustili místo až na několikanásobné vyzvání od svých vůd-
ců.
Tolik psi. Nabízí se otázka: „A co my?“
Zdroj: catolicaconet.com.br. 

Václav Chládek

Avšak ani představitelé církve se vždy neřídili oním evangelij-
ním: „co je císařovo - císaři“ a sami chtěli tahat za nitky státní 
politiky či usilovali o světskou moc. Církev a stát zde přes tisíc 
let jdou dějinami spolu, vedle sebe i proti sobě.
Ve čtvrtek 28. března se sál Kulturního domu Zašová změní v uni-
verzitní posluchárnu. Z brněnské Masarykovy univerzity k nám 
přijede předseda jejího akademického senátu prof. PhDr. Stani-
slav Balík, Ph.D.  Na jeho přednášku jste všichni zváni a není 
třeba se bát – zkoušet se nebude a výklad určitě nebude nudný 
a suchopárný. Přednáška začíná v 18 hod. a její téma zní: Církev 
a stát – komplikovaná minulost a současnost jejich vztahu.
Vztah mezi trůnem a oltářem byl často plný dramatického na-
pětí, ale někdy i plodného a tvůrčího souladu. Pokud nastala 
ona druhá konstelace, mohlo se rozvíjet vzdělání, umění, kul-
tura a vznikala díla, která obdivujeme dodnes. Bylo velkým 
štěstím, že právě do tohoto klidnějšího období naší historie se 
narodil pozdější geniální český architekt, tvůrce barokní gotiky 
Jan Blažej Santini-Aichel.
Putování za Santinim je název přednášky, která se uskuteční 
v pátek 22. března v 18 hod. v sále našeho KD. Barokní gotika 
je stavební sloh, ve kterém se jedinečným způsobem snoubí 
dynamika baroka s výrazovými prostředky gotické architektury. 
Dílem Santiniho se nechali ovlivnit i další stavitelé, ale většinu 
nejpůsobivějších staveb v tomto slohu, které doposud zdobí 
naši českou a moravskou krajinu, vytvořil sám Santini. Přednáš-
ku spojenou s projekcí a výstavkou zajistí odborníci ze Spolku 
Putování za Santinim.  Posláním tohoto spolku je  dokonale zdo-
kumentovat a dále propagovat Santiního dílo, které lze právem 
považovat za „originální český produkt“.

Josef Krůpa
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Karneval končí! odložme masky! 6. března bude Popeleční středa.
začne doba postní! Čiňme pokání a věřme evangeliu!


