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Kristus byl poslušný až k smrti,
a to k smrti na kříži. 

Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno 
nad každé jiné jméno. (Filipanům 2, 8-9)
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Večerní červánky (Kelčský Javorník) a ranní svítání (Radhošť) z Velké Lhoty (foto o. Pavel)
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Pastýřský list Velikonoce 2019

Cizoložnice

Milé sestry a drazí bratři,
Kristův hrob je prázdný, protože On přemohl smrt, žije a je pří-
tomen mezi námi.
I dnes k nám mluví slovy Písma či hlasem svědomí v tichu srdce.
Přichází k nám v bratřích a sestrách, kteří potřebují náš čas či 
pomoc, a čeká, že jej v nich poznáme.
Čeká ve svatostánku našich chrámů, aby nám naslouchal.
Zve nás k eucharistickému stolu, aby nás vtáhl do společenství.
Sytí nás svým tělem, abychom nezemdleli na životní cestě.
Dává nám zakusit svou přítomnost, když nezištně milujeme.
Buduje ve světě Boží království skrze nás, když žijeme jeho slo-
vo.
Dokonce se zjevuje uprostřed nás, když se shromažďujeme 
v jeho jménu.
Projevuje lidem svou lásku, když v jeho jménu sloužíme potřeb-
ným.
Hlásá světu evangelium, když o něm vydáváme svědectví.
Věrně nás provází životem a ujišťuje nás: Nebojte se, já jsem 
s vámi po všechny dny až do konce světa.
Skuteční křesťané jsou velikonoční lidé. Každému z Vás proto 
přeji pravou velikonoční radost z osobního setkávání se Zmrt-
výchvstalým, z jeho přítomnosti, ba i z jeho působení skrze Vás.
Velikonoční lidé jsou nositeli naděje pro svět. Buďme si vědomi 
svého poslání a zodpovědnosti.
Svým důvěrným životem se Zmrtvýchvstalým dávejme lidem 
ve svém okolí příležitost poznat Zmrtvýchvstalého a setkat se 
s ním v nás.
Děkuji Vám za společné úsilí a všem ze srdce žehnám

arcibiskup Jan

Maminko, ty mě nechceš?
Necháš mě zemřít, než se narodím?

Vždyť ani nevíš, jsem-li dcera nebo syn.
A což jsem z lásky nevzešel?

Jen přiznej, jak vyznala jsi lásku komusi,
tma chodila jak noční hlídka kolem,

milence nikdo vidět nemusí.

Maminko, ty mě nechceš?
A co až budeš chtít vody podat

a osamělá marně zvoláš stokrát?
Co až zmenšíš se na stařenku,

kdo se tě zeptá, maminko, co je ti?
Kdo s tebou třeba chromou půjde venku

a komu zemřeš jednou v objetí?

Ježíš přichází ráno k jeruzalémskému chrámu a začíná učit. Situ-
ace se komplikuje. Na obzoru jsou problémy. Blíží se rozvášněný 
zástup, zákoníci a farizeové vlečou před Ježíše ženu přistiženou 
při cizoložství. Ježíš však tuto situaci využije a vyučuje i skrze 
ni dále.
Tak tomu je i v našem životě. Pán nás učí nejen svým slovem, ale 
i skrze události, které někdy nečekaně přicházejí. 
O co těmto lidem jde? Zkusme si představit, co všechno museli 
udělat, aby uskutečnili toto setkání. Vyhlédli si podezřelou ženu, 
museli čekat, až se dopustí hříchu a při tomto hříchu ji přistihli. 
Pak ji ostentativně vedou k Ježíši. K tomu je třeba jasně říct, že 
jim nešlo ani o ženu, o její nápravu, případně potrestání, ne-
šlo jim ani o Boží zákon a jeho dodržování. Jednoznačně jim šlo 
o Ježíše a o to, jak ho znemožnit a zničit.
Ježíš se dostává do velmi obtížné situace. Mojžíšův zákon 
opravdu obsahoval trest ukamenování pro manželku přistiže-
nou při cizoložství. Je třeba dodat, že v době Ježíšově se takové-
ho trestu běžně nepoužívalo. Teď se hodilo tento zákon oprášit 
a použít ho proti Ježíšovi. Pokud Ježíš řekne: „Buďte milosrdní, 
nechte ji odejít“, jeho protivníci budou mít v rukou argument: 

„Ježíše Mojžíšův zákon nezajímá, dělá si, co chce.“ Pokud Ježíš 
dá pokyn k ukamenování, bude to zase velice vhodná příleži-
tost k tomu, aby od něho odradili mnoho příznivců, kteří v něm 
viděli milosrdného spasitele.
Pán Ježíš v této nezáviděníhodné situaci použije geniální větu. 

„Kdo z vás je bez hříchu, ať hodí kamenem první“. Pak se se-
hnul a něco psal prstem do písku. Co to bylo, nevíme. Někdo 

si povzdechne: Škoda, že nemáme ani jedno slovo, které by 
Pán Ježíš pro nás napsal. Všechno, co se k nám dostalo, bylo 
zapsáno některými jeho posluchači. Kdyby tehdy lidé měli mo-
bily, hned by to mohl někdo vyfotit. I v tomto byl Ježíš podobný 
svému Nebeskému Otci. V Písmu svatém máme jeden případ, 
kdy Bůh ve Starém zákoně, něco napsal. Byly to desky Desatera, 
které Mojžíš dostal jako dar pro celé lidstvo na hoře Sinaj. Jak 
to s nimi dopadlo, víme. Mojžíš sestoupil z hory, a když viděl, 
jak lid křepčí kolem zlatého telete, vzteky desky roztřískal. Ty 
další nesl na horu Sinaj sám a tam už vlastnoručně přikázání 
do kamene vytesal.
Co asi Ježíš do písku psal? Někteří říkají, že to byly docela kon-
krétní hříchy přítomných zákoníků a farizeů a to je odradilo, aby 
ženu ukamenovali. Možná, že Ježíš psal jen deset Božích přiká-
zání, která měla posloužit jako jakési zpovědní zrcadlo pro ty, 
kteří byli odhodláni vykonat rozsudek smrti.
Na tomto vidíme, jak chtěl Ježíš pomoci nejen ženě, ale i zákoní-
kům a farizeům. Dal jim novou šanci. Možnost nového začátku. 
Mohli uznat své hříchy a také prokázali této ženě milosrden-
ství. Něco podobného se děje s námi ve svátosti smíření. Pán 
nám odpouští hříchy, které jsme uznali, a dává nám úžasnou 
nabídku: I ty můžeš být milosrdný, i ty můžeš odpustit dalším 
lidem. Díky tomu, že hříchy farizeů byly napsány do písku, mohl 
je pak Ježíš velmi lehce smazat proto, aby si je nikdo nepřečetl. 
Podobným darem pro nás je zpovědní tajemství, které zavazuje 
zpovědníky.
Nakonec zůstává Ježíš sám se ženou a říká jí opět geniální větu: 

„Ani já tě neodsuzuji!“ Zkusme se ještě na chvíli vžít do situace 
této ženy. Když byla přistižena při činu cizoložství a vlečena k Je-
žíšovi, došlo jí cestou, že její hřích má být použit proti Ježíšovi. 
Jinými slovy, že to svým hříchem Ježíšovi pěkně zavařila. Možná, 
že v tuto chvíli litovala svých hříchů docela novým způsobem. 
S o to větší vděčností a láskou přijímá Ježíšova slova: „Já tě 
neodsuzuji!“ Navíc ještě dostává slovo na další cestu životem: 

„Od nynějška už nehřeš!“ Je to slovo plné života a síly. Může být 
geniálnější spojení? Co jiného potřebujeme slyšet také my: „Já 
tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš!“

(Promluva 5. neděli postní 7. dubna ve farním kostele ve Va-
lašském Meziříčí. Děkuji jáhnu Jiřímu Dřímalovi, jehož kázání 
na toto téma jsem slyšel v sobotu na mši svaté v Krásně a někte-
ré jeho myšlenky jsem použil. o. Pavel)

Báseň
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Peníze, nebo život

Maminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že ubude ti krásy?
Já si tě celou přemaluji jen

a jestli trochu krásy posbírám si,
shlížej se ve mně každý den,
jak v dítěti se shlíží matka,

nemusíš ani hledět do zrcátka.

Maminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že ubude ti lžíček?

Vždyť já bych jenom z odrobinek žil,
jak žije vrabec prosebníček,

natrhal bych si lesních ostružin.
Za války jedli lidé kořínky

a matka přece dala dítě do plínky.

Maminko, ty mě nechceš?
Tak rád bych spatřil nejhezčí dva šperky,

zlaté slunko a pozlacený měsíček.
Tak rád bych viděl sýkorky a čejky,
jak vykukují z hnízd jak z jesliček.

Tak rád bych viděl růži, oblak, nebe
a nejvíc tebe, maminko má, tebe.

Maminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že tatínka mít nebudu

Můžeš mi lhát, že odešel nám do války,
že výstřel roztrhl vás, jak pár holubů,
že zanechal ti dopis, brož a korálky.

Nepřiznávej se, že jste se rozešli,
až půjdeš do práce, tak dáš mě do jeslí.

Maminko, ty mě nechceš?
Snad najdu proti rakovině lék

a proti stárnutí a začnu nový věk.
Popluji k hvězdám na kosmické lodi,
pro kmín ti půjdu pěšky, jak se chodí.

Kosmický světáček už ze mě bude snad,
domů se vrátím s tebou polaskat.

Báseň, kterou četl o. Karol (ve slovenštině)
při promluvě 25. března na Slavnost Zvěstování Páně

Když posloucháme některá Ježíšova podobenství, za normál-
ních podmínek by nás měla zneklidnit a možná i rozčílit. Jako 
příklad uvedu podobenství o dělnících na vinici. Jedni pracovali 
od rána, dostali denár, druzí jen poslední hodinu a také dosta-
li denár. No, nenaštvalo by vás to, kdybyste byli mezi prvními 
dělníky?
Dnešní podobenství o marnotratném synovi nás spíše dojímá. 
Ale to jen proto, že o něm dost pozorně nepřemýšlíme. Kdy-
bychom ho promysleli do důsledku, měli bychom s ním daleko 
větší problém.
Pokusme se o to. Hned první věc, kterou je třeba vysvětlit: Syn 
odchází z domova a otec mu vyplácí jeho podíl z majetku. To 
znamená, že v penězích vyčíslil polovinu hodnoty svého majet-
ku. Jednalo se o velké hospodářství a tak můžeme mluvit řá-
dově o několika milionech korun. S těmito penězi syn odchází 
do daleké země a zdá se, že mu svět leží u nohou. Jak to do-

padlo, víme. Všechno velmi rychle utratil v nepříliš dobré spo-
lečnosti, stal se z něho bezdomovec a dostal se až na úroveň 
prasat, kterým záviděl plné koryto. Sám si zvolil způsob života 
i s jeho důsledky. Časem mu dochází, jaká je jeho budoucnost 
a je si vědom toho, že už nemá na majetek svého otce, potažmo 
bratra, žádný nárok. Proto se rozhodl vrátit domů a pokorně 
požádat o místo pouhého služebníka.
Nyní sledujme jednání otce. Nevíme, jak dlouho vyhlížel ná-
vrat svého syna. Překvapuje nás hned několik věcí. Pozná ho 
i na dálku, přestože se vrací jako špinavý, otrhaný a páchnoucí 
žebrák. Přes svoje stáří se dává do běhu. Utíká naproti svému 
synovi. Ten nestačí ani říct, co od návratu očekává. Tatínek 
v něm přes katastrofální zevnějšek stále vidí svého syna. Dává 
mu nové oblečení, boty a na ruku prsten na znamení, že je opět 
přijat jako syn. Následuje velkolepá hostina.
A teď se vžijme do role staršího bratra, který se vrací z pole. 
Myslím si, že docela dobře chápeme jeho postoj. On vidí, že 
se jeho bratr vrátil, je svědkem hostiny a dochází mu, že ten 
ztracený dostává veškeré výsady v domě svého otce. A tady je 
ten zádrhel. Vždyť to všechno je přece jeho. On je jediný dědic 
tohoto majetku. Mladší bratr byl přece vyplacen. Tady už mu 
nepatří nic. Jsme svědky zjevné nespravedlnosti.
Neznáte náhodou podobné případy v našich farnostech? Ně-
kdo ze sourozenců měl pocit, že rodiče ne úplně spravedlivě 
rozdělili majetek mezi děti, a je zle. Nemluví spolu už celá léta. 
A možná tento spor existuje už několik generací. Někdo doopa-
troval rodiče a dostal větší podíl na majetku než ten, kdo se 
o rodiče z nějakého důvodu nemohl nebo nechtěl starat. Je to 
nespravedlivé? Možná v této chvíli naše sympatie už nejsou tak 
jednoznačně na straně ztraceného syna. Vždyť promarnil tak 
obrovské bohatství. A to ještě velmi zvrhlým životem.
Víte, v čem je hlavní rozdíl mezi otcem a starším synem? Starší 
syn vidí život skrze peníze. Ví, že všecko patří jemu jako jediné-
mu dědici. Dobře si spočítal, kolik peněz jeho bratr doslova vy-
hodil. Na to také především upozorňuje otce. Zcela jinak to vidí 
otec. Toho jako by peníze vůbec nezajímaly. Ani jedna zmínka 
o nich. Ani jedna výčitka. Pro otce nejsou důležité peníze, ale 
vztah, láska! Život v lásce, obnovený vztah, to je život. To je pra-
vá radost.
A teď je řada na nás, abychom se ptali, co je důležité pro nás. 
Dobré vztahy? Láska? Peníze? Majetek? Milosrdenství nebo 
spravedlnost? Žijeme v době, kdy manželé na sebe nemají čas, 
kdy rodiče nemají čas na své děti a děti později na rodiče. Vnou-
čata nemají čas na své dědečky a babičky. Všechno se přepočí-
tává na peníze. Platí anglické přísloví: Čas jsou peníze.
Prožíváme dobu postní a velikonoční. Možná právě v tomto 
čase, při pohledu na Kristův kříž, se můžeme pokusit o nápravu 
a obnovení našich vztahů a to především v rodinách. Vždyť náš 
Bůh je ve skutečnosti vztah. Otec a Syn jsou v Duchu svatém 
jeden jediný Bůh. Život není v majetku, ale v lásce. Každý z nás 
může volit: PENÍZE, NEBO ŽIVOT!

Promluva o. Pavla 4. neděli postní 31. března 2019

Jak moc se změnil svět od dob našeho mládí, a jak se ještě změ-
ní? Některé prognózy, pravda nevyšly. V polovině dvacátého 
století si mnozí mysleli, že kolem roku 2020 budeme běžně létat 
na dovolenou někam do vesmíru. V tomto směru je to daleko 
těžší, než jsme si mysleli. Je to riskantní a stojí to mnoho peněz. 
Těžko si ale někdo v šedesátých a sedmdesátých letech dokázal 

Doba datová
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představit, v jakém spojení s celým světem a se všemi možnými 
informacemi můžeme být skrze malé, nepatrné kapesní telefo-
ny a podobná zařízení. To s sebou nese velká rizika. Ztrátu sou-
kromí a velké možnosti odcizení skrze únik do virtuální reality. 
Mladí to podceňují, starší generace nechápe.
Jaký postoj ke všem těmto vymoženostem máme zaujmout? 
Není reálné celý tento systém přenosu informací ignorovat. Ne-
stačí jen nadávat, že mládež a děti mají stále v ruce jen mobily 
a v uších sluchátka.
Jestliže máme zmenšit dopad škodlivých vlivů měnícího se 
způsobu života, je třeba maximálně využít těchto prostředků 
k šíření dobra. Vím, že tento můj článek bude mít asi jen velmi 
malý vliv na to, co s počítači a mobily prožívají děti. Přesto se 
pokusím o tuto kapku v moři.
1. Spousta z nás má na mobilech a také přes počítače možnost 
volání zdarma nebo volné minuty. Toto se dá využít. Modlím se 
každý den růženec a přiznávám, že někdy je to pro mne, zvláště 
večer, dost těžké. Mnohokrát jsem to vyřešil tak, že jsem něko-
mu, s kým se dobře znám, a o kom vím, že se rád modlí, zavolal, 
a růženec, případně korunku, jsme se pomodlili spolu. Jindy je 
pro mě lepší někomu do mobilu číst texty kněžského breviáře, 
než s tím zápasit sám a usínat u toho.
2. Když si představím, že v minulosti mohli lidé některé sklad-
by hudebních velikánů slyšet snad jen jednou za život, pak mě 
to úplně děsí. Jak úžasné máme možnosti. Kolik hudby je nám 
k dispozici kdykoliv a kdekoliv v naprosto špičkovém provede-
ní. A nejen hudbu můžeme takto poslouchat. Brzy budou snad 
všechny knihy, včetně Bible, v audio podobě. Jen za sebe chci 
napsat. Momentálně poslouchám v autě, kde trávím dost času, 
Nový zákon, který dramaticky namluvili přední čeští herci. Před 
půl rokem jsem si asi během měsíce poslechl v autě 28 dílů 
pořadu rádia Proglas Jako v nebi tak i na zemi. Jedná se o tri-
nitární teologii profesora Ctirada Pospíšila ve velmi poutavé 
a srozumitelné podobě. Máme sice k dispozici i stejnojmennou 
knihu. Kdy to ale číst? Všechny díly mám na DVD ve formátu 
MP3 v několika exemplářích. Rád je někomu půjčím nebo pro-
dám. Dále ještě prozradím, že si každoročně v době dovolených 
při nejrůznějším chystání jídla a při jídle poslechnu celou knihu 
Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Opět se 
jedná o pořad rádia Proglas. Připomínám jenom, že tato kniha 
znovu vyšla v papírové podobě a je k dispozici v knihkupectví 
Hosana. Když se ráno holím, pouštím si na pokračování již ně-
kolik let Deníček sv. Faustyny. Ten mám ovšem jenom v polské 
verzi. Česky ještě takto vydán nebyl.
3. Ještě se vrátím k modlitbě růžence. Na internetu je k dispo-
zici velmi dobrá aplikace Růženec. I tuto na mobilu a tabletu 
často používám. Má to několik výhod. Před očima mám stále 
text modlitby Otče náš nebo Zdrávas Maria včetně příslušného 
tajemství a přehledně vidím, jak velkou část desátku nebo rů-
žence jsem se už pomodlil. Přiznám se, že se takto daleko lépe 
soustředím, než když se dívám kolem sebe, kde co lítá. Takto 
se mohu modlit i Korunku. Po kapsách mám často jeden i více 
růženců, přesto se někdy stane, že nemám žádný. A když se 
chci modlit například Korunku u nemocného člověka v nemoc-
nici, mobil mám k dispozici vždycky. Tato aplikace je podle mne, 
velmi zdařilá a dá se přizpůsobit různým podmínkám. Podobně 
máme k dispozici i celý kancionál. Pokud tento při mši svaté 
někdo používá, může si ho nastavit tak, že se během jeho po-
užití automaticky vypne zvonění mobilu. A to si myslím může 
být také pro účastníky bohoslužeb užitečné. Přesto, že máme 
u vchodu do kostela upozornění na vypnutí mobilu, při boho-
službách se občas nějaký mobil v nejméně vhodnou dobu ozve.

Závěr. Kdyby žil mezi námi sv. Maxmilián Kolbe, asi by se divil, že 
tak málo používáme nejmodernější techniku k hlásání Evange-
lia. Dá se říct, že on tomu zasvětil svůj život. Když vy starší po-
prosíte svoje vnoučata, aby vám třeba do vašeho tabletu nebo 
mobilu stáhli aplikaci Růžence nebo Českého misálu, ve kterém 
jsou všechny texty písma svatého pro každodenní mši svatou, 
nejen že si budete se svými vnoučaty lépe rozumět, ale také oni 
možná začnou používat tyto aplikace. Vzhledem k tomu, že můj 
tatínek (80) a maminka (77) úspěšně tablet i počítač používají 
k mnoha užitečným věcem, nemyslím si, že by si to, co jsem na-
psal, nenašlo svoje vděčné posluchače i ve starší generaci.

o. Pavel

Před jednadvaceti lety se stala tragédie. Na Oznici uhodil blesk 
do staré dřevěnice a ta úplně shořela. V domě naštěstí nikdo 
nebyl. Babička Mrnuštíková tehdy už bydlela u svého syna v By-
nině. Tuto chalupu můžete vidět na vedlejší straně. Protože 

Oheň z nebe

jsem původní stavbu neznal, až při pohledu na fotku mi došlo, 
jaká materiální i historická škoda vznikla. V té době jsem byl 
farářem i v Brankách, kam Oznice patří. Udivil mě jeden fakt, že 
tato bouřka byla právě v den slavnosti seslání Ducha svatého. 
Snad to byla Jeho inspirace, která mě přivedla k myšlence, aby 
na tomto místě u sošky Panny Marie mezi třemi lípami, byla 
každoročně na Letnice slavena mše svatá. Důvodů bylo něko-
lik. Abychom jako lék na rány našich srdcí, které způsobil oheň 
blesku, vyprošovali léčivý plamen lásky Ducha svatého. Oby-
vatelé Oznice kdysi dávno chodívali každou neděli do kostela 
v Brankách a v prosinci i na roráty. Teď už spíše jezdí auty, buď 
do Branek, kde mají na hřbitově svoje drahé, anebo do jiných 
farností: do Pržna, Hošťálkové, Valašského Meziříčí a dalších. 
Proč by tedy alespoň jednou za rok nemohli mít mši svatou 
na Oznici? Toto místo, kterému se říká U Mrnuštíků, je navíc 
na červeně značené turistické cestě, která vede z Valašského 
Meziříčí na Hostýn. Dá se sem putovat pěšky z Branek, Oznice, 
z Poličné i Valašského Meziříčí. Je možné sem přijet z kterékoliv 
strany na kole. Také autem je to možné. Jako parkoviště slouží 
velká louka. Posledním důvodem pro mši svatou na tomto místě 
byl starý zvyk, který je rozšířen na Valašsku i ve Slezsku. O Let-
nicích se dříve smažila venku vajíčka. Na Valašsku se tomu říká 
škračenice. Napadlo mě, že by to mohl být po mši svaté druhý 
zajímavý bod programu. A tak přesně před dvaceti lety na slav-
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nost Seslání Ducha svatého jsme takto prožívali první mši sva-
tou. Dnes je to už tradice, ve které pokračuje farář z Branek Jan-
ko Rimbala. Velmi rád se této poutě vždycky alespoň na chvíli 
zúčastním a na vajíčka se moc těším. Těžko bychom spočítali, 
kolik jich tam obyvatelé Oznice pro nás připravili a usmažili.
Na počátku byla tragédie. Dnes je tady užitečná tradice. Vím, že 
zde při těchto poutích proběhla velmi zajímavá setkání. Chtěl 

bych tedy vyzvat všechny pamětníky a účastníky, aby do příští-
ho čísla Života farností, které vyjde před Letnicemi, dali k dispo-
zici jak svoje svědectví a vzpomínky, tak třeba i fotografie. Tím 
se přesvědčíme, že je pravdivé staré přísloví, že všechno zlé je 
k něčemu dobré, aneb, jak říká apoštol Pavel: Těm, kteří milují 
Boha, všechno napomáhá k dobrému (Řím 8,28-30).

o. Pavel

Časopis Nezbeda
Časopis Nezbeda odebíráme v naší farnosti v počtu 25 kusů. 
Součástí je i příloha Cvrček pro předškolní děti. Časopis příle-
žitostně dávám dětem prvního stupně. V málokterém časopisu 
jsou tak dobré vtipy. Z předposledního čísla jsem jich několik 
vybral, posuďte sami:

U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský 
hlas jednoho jeho kolegy: 

„Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru.“
„Chvíli vydržte, hned jsem u vás“, odpovídá lékař.
Když si obléká kabát, manželka se ho ptá: „Je to vážný případ?“

„Určitě to bude něco hodně vážného,“ odvětí lékař. „Už jsou 
u toho tři doktoři.“

Přijde profesor do lékárny: „Máte sodnou sůl kyseliny acetyl-
salycilové?“

„To myslíte asi aspirin.“
„Vlastně ano, ale já si to nemohu zapamatovat.“

„Pane doktore, pane doktore, moje žena si zlomila nohu!“ 
„A v kterých místech?“ „Na chodbě mezi záchodem a koupel-
nou…“

Sděluje trenér reportérovi: „Naši fotbalisté si založili kapelu. Je 
to jediný způsob, jak vyhrávat!“

Pokud vám to nevyjde hned napoprvé, znamená to, že parašu-
tismus není pro vás.

Muž řídí. Jeho žena na něj pokřikuje: „Jeď pomaleji!“
Tchýně sedí na zadním sedadle a také pokřikuje: „Jeď rychleji!“
Muž ztratí trpělivost: „Tak kdo tady řídí, ty nebo tvoje matka?“

„Co byste dělal, kdybyste vyhrál deset milionů?“
„Nic.“
„Jak to?“
„A proč by?“

o. Pavel
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1. Nedávno někdo poukázal na to, že několik výtisků časopisu 
vždycky zůstává a zda by nebylo vhodné objednat jich méně. 
K tomu chci napsat, že vzhledem k tomu, v jakém nákladu ča-
sopis vychází, je zbylý počet výtisků nepatrným zlomkem. Navíc 
ještě i po delší době jsou příležitosti k tomu, abychom čísla li-
dem nabídli. V minulosti to byly např. Noci kostelů nebo setká-
ní pastoračních rad našeho děkanátu. Také je třeba dodat, že 
za vyšší náklad zaplatíme stejnou částku jako za menší počet, 
a to proto, že náklady na jedno číslo se při vyšším počtu snižují. 
Je pro nás tedy lépe, aby něco zůstalo, než aby byl výtisků ne-
dostatek. 
2. U novinového stolku je uvedena orientační cena jednoho 
výtisku. Vzhledem k tomu, že časopisy platíme z peněz farnos-
ti, může si výtisk vzít každý, kdo kdykoliv přispívá do jakékoliv 
sbírky. Není nutné si tedy říkat, dnes nemám peníze, časopis si 
proto nevezmu. Je v zájmu farnosti, aby všichni byli o všem dob-
ře informováni. Pokud někdo posílá časopisy známým do jiných 
farností, nebo je nosí lidem, kteří do kostela z jakéhokoliv dů-
vodu přijít nemohou, nemusí samozřejmě za časopis platit. Tou-
to cestou chci také poděkovat všem, kteří i v minulosti poslali 
po někom jakýkoliv finanční dar na výrobu našeho časopisu.
3. Stále se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten po Evženu Hlavico-
vi v novém školním roce časopis připravovat do tisku. Zkouším 
různé možnosti, modlím se a věřím, že se nějaké uspokojivé ře-
šení najde. O modlitbu prosím i čtenáře Života farností.

o. Pavel

Náš časopis Život farností

Pozvánka ke čtení při mších svatých
Následující řádky berte, prosím, jako námět k zamyšlení a ze-
jména jako pobídku a pozvání k aktivnějšímu zapojení do jedné 
z forem účasti věřících na mši svaté.
Možná i některé z Vás napadla otázka, proč u nás při mších sv. 
nečtou liturgická čtení také laici. V některých farnostech je běž-
né, že zejména při nedělních mších sv. se do bohoslužby slova 
zapojují členové rodiny, za které je sloužena mše svatá. Jinde 
např. ke čtení liturgických textů oslovuje přede mší sv. kostel-
ník nebo i kněz přítomné věřící. Tuto situaci jsme mnozí z nás 
zažili např. během dovolené v českém pohraničí, kdy jsme přišli 
na nedělní mši sv. a zjistili jsme, že kromě naší rodiny a pár dal-
ších turistů už v kostele téměř nikdo další není.
V naší farnosti je zvykem, že liturgická čtení čtou ministranti. Je 
to určitě dobře, protože stát se lektorem je jedním z vrcholů 
ministrantské služby a pro mnohé kluky jde o motivaci, proč 
třeba chodit na mše i během týdne. Zároveň si však myslím, že 
by nebylo na škodu dát větší prostor i ostatním věřícím. Jed-
nou z mála bohoslužeb, při které pravidelně čtou i laici, je vigilie 
vzkříšení na Bílou sobotu. Také při mších sv. sloužených pro ZŠ 
Salvátor čtou pedagogové školy. Další možností pro zapojení 
laiků bývá situace, kdy žádný z ministrantů nedorazí, a nemá 
tedy kdo číst. Toto se občas stává např. při nedělních večerních 
mších sv. V takovém případě ministranty většinou nahradí kos-
telník. S příchodem o. Karola se však objevila snaha více zapo-
jit i přítomné věřící. Otec Karol je neváhá oslovit přede mší sv., 
ke čtení je povzbuzuje a po skončení mše je nezapomene po-
chválit. Možná jste to zažili i Vy…
Na poslední pastorační radě jsme toto téma otevřeli také. Vý-
sledkem debaty je právě tento článek. Nejde nám ani tak o ře-

šení situací, kdy při mši chybí někdo z ministrantů – lektorů. 
V těchto případech se bude postupovat stejně jako dosud. Ten-
to článek chápeme jako pozvání k zapojení do této služby při 
bohoslužbě.
Co tedy navrhujeme? Jednou z možností, která se nabízí, je mše 
sv., která je sloužena na úmysl někoho z Vás. Pokud budete mít 
chuť, můžete již při zapisování této mše požádat o možnost pře-
číst liturgické čtení. Ve všední den bývá jedno čtení, v neděle 
a svátky dvě. V takovém případě je potřeba přijít do sakristie 
alespoň 10 minut přede mší sv., potvrdit svůj úmysl číst a s da-
ným textem se seznámit.
Jinou možností jsou např. mše za farníky z místních částí, mše 
za různé organizace nebo zájmové spolky. I tady se nabízí, aby 
si liturgická čtení vzali na starost ti, za něž je mše sv. sloužena. 
Bude-li z Vaší strany o čtení zájem, věřím, že se otázka formy 
a způsobu domluvy s knězem nebo s někým, kdo bude mít za-
pisování mší sv. na starosti, najde. Zároveň se však nebojte, že 
bude po Vás automaticky požadováno čtení liturgických textů. 
Jde nám o pozvání k této formě zapojení při liturgii a budeme 
rádi, když toto pozvání přijmete.

Za pastorační radu Bohdan Mikušek

Děkuji Bohdanu Mikuškovi za jeho článek a připojuji ještě jeden 
návrh. Pokud někdo z vás je schopen a ochoten při mši svaté 
číst a předpokládá účást na večerní mši svaté v neděli, ať přijde 
10 minut přede mší do zákristie a tam zjistí, zda jsou přítomni 
lektoři z řad ministrantů. Pokud nebudou, může dotyčná osoba 
nabídnout své služby a první nebo druhé čtení si připraví a při 
mši svaté je přečte.

o. Pavel

To jsou slova, které jsem si jako modlitbu opakovala po celou 
dobu mého posledního těhotenství.

Jsme mladá rodinka, máme pět děti a tenkrát jsme každou 
chvíli čekali to páté. Jednoho dne, byla to středa, čekala jsem 
návštěvu. Od rána jsem měla plné ruce práce. Úklid, prádlo, 
vaření. Chtěla jsem vařit zeleninovou polévku, a abych si práci 
uspíšila, vytáhla jsem na strouhání elektrický robot. Strouha-
la jsem poslední zbytky zeleniny a chtěla robot vypnout. Naše 
tříletá dcera, která je se mnou v kuchyni stále, mně najednou 
před očima vytáhla z robotu tlačítko a místo něj dala do robotu 
ručičku. Naprosto nepochopitelné. Byl to okamžik. Nechápala 
jsem, jak se mně to mohlo stát. Přiběhl manžel, zakrvácenou 
ručičku zabalili čistou utěrkou, sedli do auta a uháněli do ne-
mocnice. V nemocnici ručičku ošetřili, naštěstí byl postrouhaný 
jenom jeden prstík. V pátek jsme byli na převaz a opět jsme se 
měli dostavit do nemocnice v pondělí. A teď se teprve dostává-
me k tomu, co mělo přijít, a člověk si ani neumí představit, co 
všechno se mohlo stát!
Tak strašně se mně nechtělo nikam v pondělí, těhotenství mně 
zmáhalo a my museli zase na převaz na Vsetín do nemocnice. 
Sedla jsem za volant, naštěstí byla se mnou manželova mamin-
ka, která jela s námi a pomohla nám. Na chirurgii nás k mému 
překvapení vzali bez čekání. O patro výše na porodním oddě-
lení byla s miminkem moje kamarádka. Chtěla jsem naší malé 
miminko ukázat a říci jí, že tady s naším miminkem budu brzy 
i já. A tak jsme se i s babičkou tam na chviličku vydaly. 

Mé tělo patří Pánu
a Pán vládne mým tělem
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Slovo života na duben 2019Zrovna bylo před vizitou. Nakoukly jsme do postýlky, prohodily 
pár slov s novopečenou maminkou a najednou mně bylo tak 
zvláštně. Podali mně židli, sklenici vody a já jsem čekala, že to 
přejde. V tu chvíli se otevřely dveře, vešla sestřička, zjistila, že 
je tam špatný vzduch a otevřela okno. Postavila mne s babičkou 
na nohy a položily mne na zem. Když jsem otevřela oči, bylo 
nade mnou snad 150 hlav. Někdo přistrčil vozík, pode mnou 
byla krev. Snažila jsem se odpovídat na otázky, kde mám do-
klady, v kolikátém jsem týdnu, že jsem dva dny před prvním 
termínem porodu. Naštěstí jsem nic nejedla, protože jsem v tě-
hotenství brala železo a hodinu po užití se nesmí jíst a svačinu 
v kabelce jsem ještě nestihla rozbalit.
Dovezli mně na operační sál, nic jsem necítila. V duchu jsem se 
modlila. „Pane, odevzdávám ti sebe i naše miminko, necítím ho, 
nevím, co bude dál.“ Vnímala jsem, jak mně vysvlékají, sundá-
vají náušnice, řetízek, chtěla jsem, aby mně nechali medailku 
Panny Marie, nešlo to. Slyšela jsem povely honem, honem, dě-
lejte rychle. Modlila jsem se: „Pane, požehnej jim tady, žehnej 
jejich práci, každému rozhodnutí, při každém tady stůj.“ A to 
byly moje poslední myšlenky, pak už o ničem nevím. Nedozvě-
děla jsem se, že mně praskla placenta, kdy se miminko zalévá 
krví, ve které se dusí, a maminka jde za chvíli za ním. Stačilo být 
někde kousek od nemocnice, nebo v autě za volantem a bylo 
po všem.
Pavlík se narodil do desíti minut od té doby, co jsem se ocit-
la na zemi. Byla to opravdu rychlost. Se mnou měli doktoři co 
dělat ještě dvě hodiny poté. Probrala jsem se na JIPCE a po na-
rkóze mně z podvědomí tolik zafixovaná slova – „mé tělo patří 
Pánu a Pán vládne mým tělem“ – vyvstanuly jako první na my-
sli. Začaly mně docházet různé souvislosti v různých okamžicích. 
V ten den měl manžel třiatřicáté narozeniny a Pavlík měl stej-
nou porodní váhu jako on. Ten prst, převaz, nestihnutá snídaně, 
žádná fronta na chirurgii, nachystané vše na velkou vizitu, pří-
tomný dětský lékař, všechny sestry v pozoru, místo vizity všech-
na pozornost soustředěna na nás.
A co ta naše malá? Muselo ji to napřed bolet, aby to zachránilo 
nás!
Když přišla vizita ke mně, primář oznámil, že to není zázrak je-
nom pro mě, ale pro celý lékařský personál, který už znal, jakým 
to způsobem jsem se ocitla v pravou chvíli na pravém místě. 
Žádná rychlá sanitka by vás nepřivezla včas, stačilo by být jen 
o 200 m dál a byl by konec. Žádný člověk by si to takhle nena-
časoval ani náhodou. O vás věděli na nejvyšším místě a všichni 
andělé a svatí při vás stáli – tak to byl závěr primáře.
Po čtrnácti dnech se prstíček naší malé nádherně zahojil, jako 
by se ani nic nestalo, a přitom to nejdřív vypadalo, že bude 
možná bez jednoho článku. 
Pavlíček je hodné miminko, které se neustále usmívá.
Nic není na světě náhoda a není lepší ochrany než laskavá ná-
ruč našeho BOHA OTCE.

Radka, 33 let

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak 
i já posílám vás.“ (Jan 20,21)

 Poté, co evangelista Jan dokončí tragické 
vyprávění o Ježíšově smrti na kříži, která 
uvrhla jeho učedníky do strachu a bez-
radnosti, hlásá překvapující novinu: Vstal 
z mrtvých a vrátil se ke svým! Vzkříšený 

se totiž velikonočního rána ukázal Marii Magdalské a dal se jí 
poznat. Večer téhož dne se ukázal dalším učedníkům, zavřeným 
v domě a přemoženým pocitem hluboké bezradnosti a porážky.
Přichází za nimi, chce se s nimi znovu setkat. Není důležité, že 
ho zradili nebo že utekli před nebezpečím. Ukazuje se jim se 
svými ranami: se zraněným bokem a rukama probodnutýma 
a rozedranýma od utrpení na kříži. Jeho první slova jsou přání 
pokoje, skutečný dar, který vstupuje do duše a proměňuje život.
V tu chvíli jej učedníci konečně poznávají a nacházejí znovu svoji 
radost. I oni se cítí uzdraveni, utěšeni, osvíceni, znovu se svým 
Mistrem a Pánem.
Pak Vzkříšený svěřuje této skupince křehkých mužů náročný 
úkol: vyjít do ulic a přinášet světu novinu evangelia, jako to dě-
lal on sám. To je odvaha! Jako se Otec spolehl na něj, tak se nyní 
Ježíš spoléhá na ně.
A nakonec, dodává Jan, na ně Ježíš „dýchne“, rozdělí se tedy 
s nimi o svoji vnitřní sílu, o téhož Ducha Svatého, který obnovu-
je srdce i mysl.

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“

Ježíš prošel celým lidským životem: zažil radost z přátelství i bo-
lest ze zrady, pracovní úsilí i únavu na cestě. Ví, z jakého jsme 
těsta, zná naše hranice, utrpení a pády, které nás dnes a denně 
doprovázejí. Stejně jako učedníky ve ztemnělé místnosti hledá 
i každého z nás v jeho temnotě, v jeho uzavřenosti, a věří nám.
Vzkříšený Ježíš nám navrhuje, abychom spolu s ním zažili nový 
život pokoje a sdíleli jej s ostatními. Posílá nás, abychom svědči-
li o svém setkání s ním, abychom „vyšli“ ze sebe, ze své křehké 
jistoty a ze svých hranic, abychom do času a prostoru rozšířili 
totéž poslání, obdržené od Otce: hlásat, že Bůh je Láska.

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“

V květnu roku 2005 komentovala stejné Slovo života Chiara 
Lubichová takto: „Dnes již nestačí slova. (…) Hlásání evange-
lia bude účinné, když bude podloženo svědectvím života, jako 
tomu bylo u prvních křesťanů, kteří mohli říci: ,Zvěstujeme 
vám, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli…’1; bude účinné, 
když i o nás bude možné říci to, co o nich: ,Podívej, jak se milují, 
jsou připraveni jeden za druhého zemřít.’2 Bude účinné, když 
budeme uskutečňovat lásku tím, že budeme dávat, odpovídat 
na potřeby toho, kdo je v nouzi, poskytovat jídlo, šaty a bydlení 
tomu, kdo je nemá, přátelství tomu, kdo je sám nebo zoufalý, 
a podepřeme toho, kdo prožívá nějakou zkoušku. Když budeme 
takto žít, poskytneme světu svědectví o Ježíšově přitažlivosti. 
Staneme se druhým Kristem a jeho dílo bude pokračovat také 
díky našemu přispění.“3

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“

My se také můžeme vydat hledat Ježíše v lidech, kteří jsou vězni 
své bolesti a samoty. Můžeme jim s úctou nabídnout, že bude-

Setkání schol našeho děkanátu v Kulturním domě v Zašové bylo 
velmi zdařilou akcí. Tolik krásných písniček najednou jsem dlou-
ho neslyšel. Hezké bylo, že každá schola vnesla do setkání něco 
osobitého a originálního. Na stranách 11 – 14 je několik mých 
fotografií z této akce. Sami zkuste některé scholy poznat a pří-
padně doručit některým zpěvákům náš časopis Život farností. 
Na předposlední fotce na straně 13 je Filip Mana.           o. Pavel

Přehlídka schol děkanátu 2019 v Zašové
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zŠ salvátor

1 Srov. 1 Jan 1,1.
2 Tertulián, Apologeticum, 39,7.
3 Ch. Lubichová, Slovo života na květen 2005, in Nové město 5/2005, str. 15.

me jejich společníky na cestě životem k pokoji, který dává Ježíš, 
jako to dělá M. Pia s přáteli v jednom malém centru na jihu Itá-
lie, kde se věnují migrantům, z jejichž tváří prosvítají příběhy 
bolesti, války a násilností, které utrpěli.

„Co hledám?“ svěřuje M. Pia. „Smysl mému životu dává Ježíš 
a já vím, že jej mohu poznat a potkat především v těch nejvíce 
zraněných bratrech. Prostřednictvím naší asociace jsme nabíd-
li hodiny italštiny a pomoc při hledání bydlení a práce, pomoc 
s materiálními potřebami. Ptali jsme se, zda potřebují také du-
chovní pomoc, a tuto nabídku s radostí přijaly pravoslavné ženy 
z našich jazykových kurzů. Do jednoho migračního střediska do-
razili také křesťané z evangelické baptistické církve. Po dohodě 
s baptistickým pastorem je vozíme v neděli do jejich kostela, 
který je kilometry daleko. Z této konkrétní lásky mezi křesťany 
vzniklo přátelství, které jsme ještě upevnili kulturními akcemi, 
kulatými stoly a koncerty. Zjistili jsme, že jsme ,lid’, který hledá 
a nalézá nové cesty jednoty v různosti, aby pro všechny svědčil 
o Božím království.“

Letizia Magri

Okresní kolo soutěže 
O poklad strýca Juráša

Jak jsem se zmínila v minu-
lém čísle ŽF, získal náš žák 
Tobiáš Zgabaj z V. třídy oce-
nění za umístění v okres-
ním kole soutěže O poklad 
strýca Juráša. To jsme ješ-
tě nevěděli, které místo to 
bude. Předání cen proběhlo 
21. března v dětském od-
dělení knihovny. Tobiáš se 
umístil na krásném 3. místě. 
Gratulujeme.

Magda Krupová

Dnes jím jako…ANGOLAN
Letos se třeťáci a také některé další třídy naší školy zapojili 
do projektu „Dnes jím jako…“. Jde o osvětovou kampaň, kte-
rou již po několikáté pořádá Salesiánská asociace Dona Boska. 
Cílem projektu je seznámit děti hravou formou s životem jejich 
vrstevníků v chudých zemích světa. Součástí je také možnost 
uvařit si jídlo typické pro danou zemi – podle čehož je také po-
jmenován. Veškeré výukové materiály a informace připravili 
dobrovolníci, kteří strávili rok v dané zemi. Jsou to nejen pra-
covní listy, ale také videa, hudba, fotky, recepty, rozhovory…
Jsme rádi, že jsme se tohoto projektu zúčastnili. Nejzábavnější 
bylo bezesporu hrát si na Angolu: tancovat v rytmu angolských 
písní, malovat pestrou látku „pana“, zaplétat si copánky po vzo-
ru angolských dívek, připravit si angolské jídlo. Naše možnosti 

„vaření“ byly sice trochu omezené, ale tradiční kukuřičnou kaši 
„funge“, podobnou naší polentě, a avokádovou pomazánku 

jsme zvládli docela dobře i ve třídě. Ochutnali jsme banány, 
mango, kokos i kokosové mléko. Ale mimo to jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavostí o této zemi. A snad jsme si také trochu uvě-
domili, jak dobře se máme a že to určitě není samozřejmé… 
Moc se těšíme na příští ročník.

Petra Mikešová

Den v přírodě – II. třída
Ve čtvrtek 14. 3. 2019 vyrazili druháčci do Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na komentované prohlíd-
ce Dřevěného městečka bedlivě poslouchali výklad průvodce. 
Prohlédli si domy, ve kterých se dříve žilo, např. dům fojta, oby-
čejných měšťanů, poštu, kostel, ale hlavně se dozvěděli, jak těž-
ce se mnohým lidem tehdy žilo. Na závěr se ještě podívali na vý-
stavu „Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si kdysi hráli“, kde zavr-
šili svou výpravu do minulosti.  Cestou zpět pozorovali pro-
bouzející se jarní rostlinky, zvířátka a zahráli si pár her. Čas utekl 
rychleji než obvykle. Ani se děti nenadály a další školní den 
utekl jako voda.

Kateřina Janýšková

Dílny pro 9. ročník
V pondělí 18. března pokračovali chlapci z deváté třídy pod 
vedením zkušeného mistra ve výrobě dřevěného ozdobného 
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vřetena. Tato výuka rozšiřuje hodiny pracovních činností o prá-
ci se dřevem ve vybavených dílnách SPŠS, se kterou již několik 
let spolupracujeme. Naši žáci si tak mohou vyzkoušet základy 
ručního opracování dřeva od počátečního rozkreslení, řezání 
s ruční pilkou, broušení pilníkem či smirkovým papírem, lepení 
a lakování. Po dokončení výrobku si ho mohou odnést domů 
a pochlubit se tak svým výkonem rodičům. Letos se jim takto 
podařilo vyrobit stojan na brýle, deskový hlavolam a ozdobné 
vřeteno. Příště je čeká výroba malého košíku z dřevěných latěk.

Hynek Mikušek

Sv. Josef
O slavnosti sv. Josefa jsme se společně s farností sešli při mši 
svaté ve farním kostele. Kromě žáků naší školy přišly se svými 
učitelkami také děti z farní školky Rybičky. Otec Pavel nás vy-
zval, abychom zhodnotili, jak se nám daří nebo nedaří plnit naše 
předsevzetí do postní doby, kterou prožíváme… Připomněl 
nám tři nenáročné úkony do postní doby (modlitba každé ráno 
po probuzení, každodenní četba v Písmu svatém, účast na kří-
žových cestách)… Kromě toho nakopíroval dětem pracovní listy, 
podle kterých mohou plnit úkoly a aktivity zaměřené na různé 
oblasti na každý postní týden. Na konci mše svaté jsme společ-
ně v modlitbě ke sv. Josefu prosili za všechny děti a zaměstnan-
ce školky Rybičky i za církevní školu Salvátor.

Magda Krupová

Žonglování
V úterý 19. března si děti školní družiny užily zábavný výuko-
vý program žonglování. Na začátku samotného programu byly 
děti seznámeny s bezpečností. Poté lektor dětem předvedl 
krátké vystoupení a ukázku všech pomůcek s vysvětlením prin-
cipů. Brzy se děti tělocvičnou rozprchly k jednotlivým stanovi-
štím a samy volily, kolik času vybrané aktivitě věnují. Někdy se 
rozhodly pro možnost spolupráce, např. žonglování ve dvojici či 

skupině, jindy zas samy za sebe zkoušely zjistit, jak danou věc 
ovládnout. K dispozici měly míčky, šátky, kuželky, kruhy, diabo-
la, balanční desky, šlapadla, minikola, jednokolky, flowersticky, 
kendama a další. Děti trénovaly rovnováhu, koncentraci a ko-
ordinaci pohybů. Na závěr si někteří odvážlivci připravili vy-
stoupení a ostatním divákům předvedli, čemu se věnovali nebo 
naučili. Program všem přinesl spoustu radosti a navíc pěknou 
vzájemnou spolupráci.

Lenka Karolová

Celostátní kolo soutěže Bible a my
V pátek 22. března se konalo, poprvé v Brně na Biskupském 
gymnáziu (BiGy), celostátní kolo soutěže „Bible a my“. Naši ško-
lu úspěšně reprezentovali dva žáci, a to Petr Hlavica z IX. třídy 
a Tobiáš Pupík ze VII. třídy. Po písemné části oba získali poměr-
ně dost bodů a umístili se v horní části výsledkové listiny, ale 
postup do užšího finále jim o pár bodů unikl. Rád se s vámi 
podělím o informaci, že nejstarší kategorii – studentů - tohoto 
celostátního kola vyhrál náš bývalý žák Daniel Savko. Gratuluje-
me! Organizačně byla soutěž velmi dobře připravena, a pokud 
všechny zúčastněné přiblížila alespoň o krůček blíž k poznání 
Bible, a tím k Bohu, mělo to svůj význam.

Jiří Krupa

Matematický klokan
Stalo se tradicí, že se s našimi žáky zapojujeme do celostátní 
soutěže Matematický klokan. Taky letos poměřili své matema-
tické schopnosti žáci v kategoriích Cvrček (2. a 3. ročník), Klo-
kánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. 
ročník). Žáci pracovali na úlohách dle pokynů a v určeném čase. 
Nikdo nesměl používat kalkulačku. Na začátku obdržel každý 
řešitel body podle počtu úloh, takže nejhorší výsledek na konci 
řešení je 0 bodů, kdy žák vyřeší všechno špatně. Kdo nevyřeší 
nic, netipuje a žádnou odpověď nevybere, má na konci oněch 
24 bodů (Cvrčci 18). Při rovnosti bodů v jedné kategorii má lepší 
umístění mladší žák. 

Výsledky v jednotlivých kategoriích:

Cvrček
1. Jan Stančík a Timotej Zgabaj 2. ročník  67/90
2. Kristina Matysková, Tereza Havranová a Lucie Zubíková  
    2. ročník  62/90
3. Ondřej Kořístka  2. ročník  58/90
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Klokánek
1. Tobiáš Zgabaj   5. ročník  103/120
2. Markéta Pitrunová  5. ročník  88/120
3. Lucie Vránová   5. ročník  86/120
Benjamín
1. místo: Ruben Kuipers  6. ročník  98/120
2. místo: Jindřich Petr  6. ročník  72/120
3. místo: Vendula Janíková  6. ročník  69/120
Kadet
1. místo: Josef Pavela  9. ročník  89/120
2. místo: Radek Marušák  9. ročník  82/120
3. místo: Metoděj Perutka  9. ročník  77/120

Magda Krupová

Beseda v knihovně pro prvňáčky 27. 3.
Na zajímavou besedu o Petru Horáčkovi, ilustrátorovi a auto-
rovi velmi úspěšné série knih, byli pozváni žáci 1. ročníku. Za-
jímavé povídání paní knihovnice bylo o knize Papuchalk Petr, 
o jeho kamarádovi, ztrátě, hledání a nacházení podobných ptá-
ků v různých oblastech světa. Naši prvňáčci byli zaujati progra-
mem, mohli si na videozáznamu prohlédnout, jak autor obrázek 
postupně vytváří. Sami pak jej mohli napodobit a zkusit papu-
chalka nakreslit, což se některým báječně povedlo.

Ludmila Černochová

Přednáška pro rodiče
Ve středu 27. března odpoledne proběhla na naší škole před-
náška pro rodiče. Byla to první přednáška z cyklu tří přednášek, 
které pořádáme pro rodiče i další zájemce z projektu („Šablo-
ny“). Pozvali jsme k nám do školy PhDr. Veroniku Skorunkovou 
a jako první téma jsme zvolili ADHD – týká se jen dětí? Paní 
doktorka potom odpovídala na četné dotazy přítomných a na-
konec jsme se s ní domluvili i na další besedě, která proběhne 
22. 5. v 15.30 opět u nás ve škole. Tímto vás všechny na zajíma-
vé povídání o obtížích ve výchově zveme. Tentokrát by mělo být 
hlavním tématem období puberty.

Den učitelů – Den naruby
Den učitelů – 28. březen – u nás ve škole oslavujeme tak, že 
si učitelé a žáci vymění své role. Učitelé se stanou žáky a žáci 
zaujmou jejich místa před tabulí a snaží se svým spolužákům 
předat nějaké informace, zopakovat učivo nebo sdělit něco za-
jímavého. Někteří „učitelé“ jsou velice hezky připraveni, a tak 
nejde ani o žádné ztráty vyučovacích hodin. Ale není to jedno-
duché! Postavit se před třídu a zaujmout! Dá to práci! Tato pěk-
ná tradice je přesto velmi oblíbená a také letos se do ní zapojili 
žáci jak z I. tak z II. stupně.

Magda Krupová

II. třída - Ekocentrum
„Co všechno musí udělat jaro“ byl název výukového programu, 
na který se vydali druháčci do Valašského ekocentra. Poznávali 
jarní květinky, snažili se zapamatovat jejich názvy, ale také zda 
jsou léčivé či naopak jedovaté. Nabyté vědomosti pak zúročili 
při zábavných hrách. Poznávali také zástupce z říše živočichů - 
motýly, obojživelníky, ale i ptáky. Děti velmi bavilo poznávání 
ptáků podle ptačího zpěvu a hledání ptáčků se zavázanýma oči-
ma ve dvojicích. Na konec si děti vyrobily z papíru čápa a dosta-
ly za úkol sledovat, kdy se do našeho okolí vrátí z teplých krajin 
na naše komíny. Jelikož bylo nádherné počasí, využili jej ještě 
k malé procházce kolem rybníčku v areálu bývalých kasáren, 
kde si prohlédli naučné tabule, které je seznámily s „obyvateli“ 
rybníka a jeho okolí.

Kateřina Janýšková

Předtaneční
Věneček – tradiční zakončení kurzu předtaneční výchovy pro 
žáky 8. ročníků – proběhl na konci března. Všem našim osmá-
kům to moc slušelo a základy společenských tanců zvládli. Rádi 
na společné fotografii vidíme i bývalého spolužáka osmáků Ja-
kuba.

Turistický kroužek – výlet na Miloňovou
V sobotu 30. března se uskutečnila turistická výprava na roz-
hlednu Miloňová ve Velkých Karlovicích. Předpověď počasí sli-
bovala sluníčko, přesto jsme se vybavili teplejším oblečením 
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i rukavicemi, protože jsme počítali se zbytky sněhu ve stinných 
místech a pod lesem. Autobusem jsme se svezli přímou linkou 
z Valašského Meziříčí na Horní Bečvu k přehradě, odkud jsme 
vystoupali 400m převýšení po žluté značce na Polanu. Cestou 
nás zaskočilo obrovské množství popadaných mladých stromů 
přes cestu, které jsme museli různě podlézat nebo obcházet. 
Sníh nás nepřekvapil . Pokračovali jsme dál až k rozhledně Mi-
loňová. (V tomto školním roce je to už naše třetí rozhledna, 
a ještě nekončíme!) Od rozhledny vede do Velkých Karlovic ně-
kolik turistických značek. Nás naše cesta dovedla ke sjezdovce 
nad penzionem Školka, který si někteří naši školáci pamatují 
z pobytu na škole v přírodě před třemi lety. Z Velkých Karlovic 
jsme se po túře svezli autobusem do Rožnova a potom ještě vla-
kem do Krhové. Výlet jsme ukončili na autobusovém nádraží. 
Přestože to byl jeden z těch vzdálenějších výletů, vyšla cena 
jízdného na jedno dítě 30 Kč tam i zpět. To je prima. Tak se bu-
deme těšit příště. 

Magda a Jiří Krupovi

Dopravní hřiště – II. třída
V úterý 2. 4. se druháčci vypravili na dopravní hřiště, na které se 
velmi těšili. Při jízdách na kolech a čtyřkolkách si měli možnost 
ověřit, zda ovládají pravidla silničního provozu a dopravní znač-
ky. Na jízdu podle dopravních předpisů totiž dohlížel „pan poli-
cista“, který rozdával „pokuty“ za nesprávnou jízdu . I když 
byly děti unavené z mnoha najetých kilometrů, odcházely 
s úsměvem na tváři. Popřejme jim mnoho dalších kilometrů bez 
nehod.

Kateřina Janýšková
Zápis
V úterý 2. a ve středu 3. dubna se uskutečnil v naší škole zápis 
dětí do budoucí I. třídy. S mnohými předškoláčky se už známe 

– přišli k nám na návštěvu do školy na akci Na zkoušku prvňáč-
kem a již si vyzkoušeli, jaké to ve škole bude. Při zápisu se ne-
ohroženě pustili do všech připravených úkolů. Zvládli orientaci 
na ploše, barvy, obkreslování a napodobování tvarů i kresbu 

postavy. Poznali, co je nejmenší, čeho je víc, spočítali předměty, 
poznali barvy. Někteří zazpívali písničku, převyprávěli pohádku 
nebo přednesli básničku. Skoro všichni - někteří i přes viditelný 
hendikep (ruka v sádře) - zápis k povinné školní docházce zvládli 
výborně. Na konec každý obdržel pamětní list, spoustu drob-
ných dárků a sladký pamlsek.

Magda Krupová

Misijní koláč
V neděli 7. 4. se naše škola zapojila do aktivity Papežského mi-
sijního díla (PMD) s názvem Misijní koláč. Chceme tímto podě-
kovat všem, kdo den předem koláče, buchty, perníčky, šneky, 
štrúdle, muffiny aj. dobroty upekli a přinesli. Náš dík patří také 
těm, kdo byli v neděli při nákupu štědří. Celkem jsme mohli 
na konto PMD odeslat 14 901 Kč. Všimli jsme si, že v naší far-
nosti přibývá farníků s dietami, jedna maminka měla již vloni 
vynikající nápad – označit bezlepkové nebo bezlaktózové peči-
vo zvlášť. V této tradici míníme, dá-li Bůh, pokračovat.

Ludmila Černochová

Praxe studentů
Také v tomto školním roce umožňujeme studentům vysokých 
škol vykonávat praxi u nás ve škole. A těší nás, že jsou to ve vel-
ké míře naši bývalí žáci. Práci vychovatelky v družině si v rámci 
své praxe vyzkoušela Martina Přádková a v I. třídě vyučovala 
Anežka Žilinská. Od 5. do 17. 4. byl u nás na praxi student teolo-
gie Michal Štverák. (Ten není absolvent ZŠ Salvátor, ale na praxi 
byl u nás už i vloni.) A v květnu se do školy díky své praxi dočas-
ně vrátí Míša Pavlíková.

Pečení jidášků
V úterý 9. dubna jsme si s dětmi ze školní družiny a školního klu-
bu udělali projektové odpoledne na téma Velikonoce. Nejprve 
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jsme si povídali o událostech velikonočních svátků – o Květné 
neděli, kdy si připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, Zelený 
čtvrtek – slavení Poslední večeře a Ježíšova modlitba v Getse-
manské zahradě, kde byl zatčen po zradě Jidášem, Velký pátek 

– Ježíšovo utrpení a smrt na kříži, Bílá sobota – Ježíš je v hrobě 
a Velikonoční neděle – vzkříšení – největší událost v dějinách, 
kdy Ježíš Kristus přemohl smrt a vstal z mrtvých. Potom jsme se 
rozdělili do skupinek. Jedna skupinka dětí tvořila z připravené-
ho těsta jidášky – velikonoční sladké pečivo, které dříve hospo-
dyňky pekly na Zelený čtvrtek na připomínku toho, že apoštol 
Jidáš zradil Ježíše. Proto se těsto stáčí do uzlu, spirály nebo ji-
ných tvarů, které připomínají smyčku z provazu, na kterém se Ji-
dáš oběsil. Upečené jidášky jsme obalovali v cukru. Ostatní děti 
měly připravené omalovánky, pracovní listy a pěknou pohádku 
s velikonoční tématikou. Ve třídě panovala příjemná předveli-
konoční atmosféra a krásně zde voněly upečené dobroty, kte-
ré si děti druhý den pěkně zabalené odnesly domů. Děkujeme 
děvčatům z VI. třídy, které těm nejmenším ochotně pomáhaly. 

Lenka Karolová a Eva Vránová

Orientační dny - Fryšták
Právě v době uzávěrky dubnového čísla Života farností, přesně 
od středy 10. dubna do pátku 12. dubna, prožili šesťáci a sed-
máci (každá třída se svým vlastním programem) čas ve Fryštá-
ku. Instruktoři v Domě Ignáce Stuchlého připravili pro děcka 
spoustu her a aktivit na posílení kolektivu, na vzájemné vzta-
hy, a taky pro osobní rozvoj a poznání sebe sama. Podrobnější 
zprávy a zážitky z třídenního pobytu plného poučení i zábavy si 
můžete přečíst v příštím čísle ŽF.

Křížová cesta pro farnost
V pátek 12. dubna si učitelé a žáci naší školy připravili křížovou 
cestu pro farnost. Tentokrát ležela tíha zodpovědnosti nejvíce 
na páťácích, kteří spolu s pedagogy četli texty k jednotlivým 
zastavením. Písně a doprovod připravila paní vychovatelka Eva 
Vránová. (Jsme moc rádi, že už je zase zdravá a že naší školou 
bude opět znít více zpěvu.) Po křížové cestě následovala mše 
svatá k uctívání Ducha Svatého, při které se modlíme a prosíme 
také za naši školu. 

Magda Krupová

Sportovní úspěch
Ve čtvrtek 11. 4. se konalo okresní kolo soutěží OVOV. Naši ško-
lu reprezentovali žáci 3., 4., 5. a 8. ročníku. (Žáci VI. a VII. třídy 
byli ve Fryštáku). Ve velké konkurenci obstáli na výbornou a ob-
sadili přední umístění vždy za svou kategorii:
5. místo: Václav Trusina VIII. tř.
4. místo: Kateřina Fojtíková V. tř., Jáchym Bořuta a Filip Škrla 
ze IV. tř.
3. místo: Lucie Vránová V. tř., Alžběta Žilinská IV. tř.
2. místo: Veronika Štefková VIII. tř., Terezie Vránová III.
1. místo: Kryštof Pupík a Jeroným Štefka ze IV. tř.
Sportovci, kteří skončili na 1. a 2. místě, postupují do krajského 
kola, které bude na konci května! Velká gratulace! 

Magda Krupová
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Charita Valašské Meziříčí
Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Praha, 2. dubna 2019
Představte si, že si u vás někdo objedná prá-
ci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném 
rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že 
dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Při-
padá vám to správné a spravedlivé? Přesně 
takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní 

pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům 
domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto 
přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme 
pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzý-
váme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.

Poskytování zdravotní péče doma je trend, který umožňuje 
pacientům zůstávat i přes jejich obtíže doma, s jejich blízký-
mi. Často až do konce života. Charita začala s touto formou 
péče jako s experimentem společně s Ministerstvem zdravot-
nictví krátce po sametové revoluci, v roce 1991. Osvědčila se 
ve všech ohledech: pro rodiny pacientů, které se o své blízké 
chtějí starat, je to nenahraditelná pomoc. Pro stát a zdravotní 
pojišťovny jde zase ve srovnání s pobytem v nemocnici nebo 
v některém z lůžkových zařízení dlouhodobé péče o nejlevnější 
variantu. A právě tato forma služeb je teď v ohrožení kvůli zdra-
votním pojišťovnám, které ji oproti nemocnicím znevýhodňují. 
V extrémním případě hrozí až její likvidace. Pojišťovny totiž pro-
plácejí jen část výkonů, které zdravotníci z Charity provedou. 
Stávková pohotovost, do níž se vedle Charity Česká republika 
zapojily i Asociace domácí péče, Česká asociace sester – sekce 
domácí péče a odborná společnost Gratia Futurum 913, trvá už 
od srpna 2018. S ministrem zdravotnictví i zástupci zdravotních 
pojišťoven jsme za poslední rok absolvovali 7 jednání, avšak 
žádný z našich požadavků zatím nebyl splněn.

„Pro zdravotní pojišťovny jde o směšné částky – domácí zdravot-
ní péče činí necelé 1 procento výdajů zdravotního pojištění. Ale 
nám jde o existenci. Už skoro rok požadujeme, aby našim sest-
řičkám byly doplaceny peníze, o které přišly v posledních dvou 
letech kvůli nespravedlivým regulacím. Celkově je to téměř 30 
milionů. V současné chvíli přicházejí od zdravotních pojišťoven 
konečná vyúčtování za loňský rok – a opět je zřejmé, že nebyl 
vyslyšen ani náš nejmenší požadavek, aby výše regulací nesní-
žila konečnou cenu bodu pod jednu korunu,“ udává zdravotní 
koordinátorka Charity Česká republika Ludmila Kučerová, která 
se aktuálně připravuje na první kolo dohodovacího řízení o ce-
nách bodu pro rok 2020, jež se uskuteční 4. dubna. A dodává, že 
naši stávkovou pohotovost podporuje i Odborový svaz zdravot-
nictví a sociální péče ČR a považuje ji za oprávněnou.

Nespravedlivě regulovaný systém úhrad domácí zdravotní péče 
tak stahuje mzdu zdravotní sestřičky, která zdravotní úkony 
u pacientů provádí a jejíž práce má být placena právě z úhrad 
zdravotní pojišťovny, hluboko pod celostátní průměr platu se-
ster. Ale nejen to – do chronické tíživé finanční situace se tím 
dostávají také organizace, které tuto domácí zdravotní péči po-
skytují.

„My si pacienty nevybíráme, proto máme často ty nejtěžší pří-
pady, k nimž je třeba jezdit několikrát denně. A neurčujeme si 

ani, které výkony máme provést: stanovuje je pacientův ošet-
řující lékař a zákon nás zavazuje, abychom je provedli,“ uvádí 
ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Potíž pak nastává, 
když zdravotní pojišťovny zaplatí jen část provedených výkonů. 
Na poskytovatele totiž zdravotní pojišťovny uplatňují tzv. re-
gulaci, která výslednou výši vyplacených peněz sníží. Regulace 
může fungovat u výkonů lékařů, kteří si jejich počet určují sami, 
a pojišťovny tak regulací brání případnému zneužívání. Regulo-
vat ovšem indikované, tedy lékařem stanovené výkony sestrám 
domácí zdravotní péče je nesmyslné a nespravedlivé.

Zmíněná cena bodu, jímž se přepočítávají odvedené výkony, je 
dalším z podstatných témat. Odvíjejí se od ní mzdy zdravotních 
sester v domácí péči a rovněž ovlivňuje proplácené náklady 
na zdravotnický materiál potřebný k ošetření. Jenomže zatím-
co za posledních 11 let se vše zdražilo, cena jednoho bodu se 
naopak snížila – z 1,11 Kč na dnešních 1,05 Kč. Neodráží tak ani 
reálnou hodnotu lidské práce, ani cenu zdravotnického materi-
álu nutného pro daný výkon.

I proto jsme v srpnu 2018 vstoupili do stávkové pohotovos-
ti. Víc udělat nemůžeme – nemůžeme opustit naše pacienty 
a vstoupit do faktické stávky, byť na jediný den. Ani nechceme, 
protože nebojujeme s našimi pacienty, ale za ně. A odbory jsou 
na naší straně. „Plně podporujeme stávkovou pohotovost a po-
žadavky sester domácí péče. Současná situace je tristní. Sestry, 
které v terénu odvádějí kvalitní, potřebnou a nenahraditelnou 
zdravotní péči, jsou finančně podhodnocené, společensky ne-
doceněné a svými mzdami sponzorují a zachraňují systém. Bez 
nich by mnozí pacienti skončili v nemocnicích, což je pro ně slo-
žitější, navíc nemocniční péče je dražší. Není ovšem možné, aby 
sestry, které do svého povolání – či spíše poslání – dávají samy 
sebe, byly dál zneužívány. Opakovaně varujeme, že celý systém 
zdravotnictví je před kolapsem. Není za pět minut dvanáct, ale 
pět minut po dvanácté. Kvalitní a dostupné zdravotnictví se bez 
peněz udržet nedá,“ uvádí Dagmar Žitníková, předsedkyně Od-
borového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Proto nyní pozvedáme svůj hlas a doplňujeme jej symbolickou 
červenou mašlí, kterou si připínáme. Mašlí, která znamená, že 
jsme svázáni s lidmi, jimž svou péči poskytujeme. Mašlí, která 
připomíná srdce. Červenou, jako láska i jako krev. I jako červená 
linie, kterou už jsme překročili. Mašlí, která symbolizuje i to, že 
při své práci máme svázané ruce.

Prohlášení Charity Česká republika, Asociace domácí péče 
a České asociace sester – sekce domácí péče
Pracujeme ve prospěch společnosti, ve prospěch země, v níž 
žijeme, a jejích občanů.

Bojujeme za sebe, za důstojné mzdy zdravotních sester v domá-
cí péči. Za to, aby za stejnou nebo ještě těžší práci měly stejně 
jako sestry v nemocnici. Zatímco jim se mzdy zvyšovaly, nám ne.

Bojujeme za své pacienty, kteří jen díky nám mohou zůstat 
doma a nemusejí odcházet do nemocnice.

Požadujeme spravedlnost. Naším cílem je správné fungování 
domácích zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojiš-
tění, tudíž dostupných pro všechny, kdo si zdravotní pojištění 
celý život platili.
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A bojíme se. Bojíme se o zemi, v níž opět domácí zdravotní péči 
hrozí zánik. V níž by se prováděly jen úkony, které se někomu 
vyplatí. Kde by i nejzákladnější zdravotnické služby byly posky-
továny jen jako byznys (a proto by nebyly dostupné pro všech-
ny).

Nechceme se vrátit do totalitních 80. let, kdy lidé s hendikepem 
žili v ústavech a kdy bylo normální umírat v nemocnici za plen-
tou.
Další informace najdete na www.charita.cz/stavkova-po-
hotovost.

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovate-
lem sociálních a zdravotních služeb v České republice. Pomáhá 
rodinám, ženám, mužům i dětem bez ohledu na jejich věk, víru 
nebo zemi původu. V oblasti domácí zdravotní péče, u jejíhož 
zrodu v roce 1991 stála, poskytuje jejích 836 sester pomoc 
37 400 klientům ročně.

Lhostejnost zde není na místě
Již popáté se naše Charita Valašské Meziříčí zapojila do celore-
publikové akce Ukliďme Česko. Ve čtvrtek 4. dubna naši zaměst-
nanci spolu se studenty místního Gymnázia Františka Palacké-
ho uklidili část veřejného prostranství ve Valašském Meziříčí. 
Všem nám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, pracujeme 
a studujeme. Jejich přítomnost vnesla svěží duch do společ-
ného dobrovolničení. Úklid nebyl prvním společným počinem, 
s pedagogy a studenty Gymnázia intenzivně spolupracujeme již 
šestým rokem a za tuto spolupráci jsme nesmírně vděční a vel-
mi si jí vážíme.

Ve všech přidělených úse-
cích jsme vysbírali cca 55 kg 
odpadků. Všichni jsme 
byli překvapeni, jak velké 
množství odpadu jsme opět, 
na stejných místech jako 
loni, nasbírali. Většinu z nich 
tvořily obaly od různých 
pochutin, nápojů a dalších 
předmětů, vršky všeho dru-
hu, úlomky skla a kousky po-
lystyrénu, nedopalky cigaret, 
zbytky okapů atd.
 Člověk se běžně v těchto 
lokalitách pohybuje a občas 
si všimne pohozených plas-

tových láhví, obalů od cukrovinek a dalších „předmětů“, které 
na zemi nemají co dělat. Někdo je zvedne a vhodí do odpadko-
vých košů, někdo, sáhněme si do svědomí, je nechá ležet třeba 
v domnění, že je zvedne někdo druhý. 
Tato akce byla součástí postoje Charity Valašské Meziříčí, co se 
týká společenské odpovědnosti. Naše organizace odpovědně 
přistupuje k životnímu prostředí, nejen tříděním odpadů. Auto-
mobily, které při zajištění služeb využíváme, jezdí na alternativ-
ní pohon LPG a v neposlední řadě pořizujeme technické zařízení 
šetrné k životnímu prostředí.
Závěrem bych ráda připomněla orientační dobu rozkladu někte-
rých odpadů. Nedopalek cigarety s filtrem se rozloží cca za 15 
let, plechovka 15 let, igelitový sáček 25 let, plastový kelímek 70 
let a PET láhev se rozloží až za 100 let. O dalších materiálech, 
jako je sklo a pěnový polystyren ani nemluvě, protože u těchto 
materiálů doba rozkladu dosahuje až tisíce let.

Smyslem také bylo zamyslet se nad tím, kolik odpadu „produ-
kujeme“ my a poukázat na to, že je „normální“ nezahazovat od-
padky na zem a uklízet si po sobě.
Nebuďme tedy lhostejní ke svému okolí. Jaké si ho uděláme, ta-
kové ho budeme mít.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

BB = benefiční beránek
Sedmdesát tři beránků. Přesně tolik jich naše Charita nabízela 
na Velikonočním jarmarku ve Valašském Meziříčí v pátek 5.4. 
Byli různí – piškotoví, s rozinkami, ořechy i mandlemi, s polevou 
i bez. Asi se ptáte, kde jsme k takovému množství beránků přišli. 
Odpověď je jednoduchá. Máme šikovné dobrovolníky, přízniv-
ce, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, kteří se s ocho-
tou zapojili do jejich pečení a zdobení. Velkými pomocníky při 
přípravě na jarmark byli studenti a studentky místní Střední 
průmyslové školy stavební, kteří beránky připravili od „zákla-
du“ – napekli, nazdobili, uvázali pod krk mašli, zabalili. Nabízení 

beránků se skvěle zhos-
tily studentky Gymnázia 
Františka Palackého, kte-
ré je již šest let charitním 

„dobrovolníkem“.
Akce s názvem BB = be-
nefiční beránek byla 
úspěšná. Což dokazuje 
vybraná částka ve výši 
3 770 Kč, která poputuje 
do Domu pokojného stá-

ří ve Valašské Bystřici, které je jedním z našich zařízení.
Všem, kteří se do benefiční akce zapojili, patří velké poděkování.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Ve Valmezu budeme férově snídat
Celorepublikový piknikový happening s názvem Férová sní-
daně se ve Valašském Meziříčí uskuteční v sobotu 11. května 
od 9 hodin na nádvoří zámku Žerotínů. V případě nepříznivé-
ho počasí se akce přesune pod podloubí zámku. Již potřetí se 
přidáme k více než stovce míst, kde se ve stejnou dobu sejdou 
tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány 
dostávají velmi málo zaplaceno a navíc často pracují v nedůstoj-
ných i nebezpečných podmínkách.
Snídani pořádá Charita Valašské Meziříčí ve spolupráci s Měs-
tem Valašské Meziříčí, které se od roku 2017 může pyšnit ti-
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tulem Faitradeové město, se Střední průmyslovou školou sta-
vební, která má titul Faitradeová škola, a Gymnáziem Františka 
Palackého. 
Pro návštěvníky Férové snídaně bude zdarma k dispozici doma 
připravené občerstvení z fairtradových produktů. „Účelem této 
akce není prodej a následný zisk, ale osvěta veřejnosti ve vní-
mání férového obchodu a zároveň apel na využívání lokálních 
a sezónních potravin,“ řekla organizátorka akce Martina Doško-
vá. Chybět nebude ani doprovodný program pro děti i dospělé.
Cílem letošní snídaně je podpořit pěstitele a pěstitelky 
v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao, 
kávu, čaj nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno 
a jejich rodiny nemohou žít důstojný život. Na to reagu-
je systém fair trade, který garantuje dostatečné výkupní 
ceny a sociální příplatky. Díky zapojení do fairtradových 
družstev mohou pěstitelé posílat své děti do školy či pěs-
tovat šetrně s ohledem na životní prostředí. 
Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami přinesou fair-
tradové dobroty. Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtra-
dový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či 
fairtradové banány. To vše mohou doplnit lokálními produkty, 
jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře 
či farmářky. 
„Zájem o Férovou snídani rok od roku roste. V roce 2011, kdy 
se piknik konal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 
8 100 lidí na 172 místech republiky. Máme radost, že odpo-
vědnou spotřebou žije stále více lidí,“ uvedl Stanislav Komínek 
z nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která akci 
koordinuje.
Fairtradeové město Valašské Meziříčí se tak připojí k více než 
stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou lidé, aby vyjádřili svůj 
zájem o pěstitele a pěstitelky, jejichž plodiny se dostávají na náš 
stůl.

Martina Došková Charita Valašské Meziříčí

Obrácení italského herce Pietra Sarubbiho, který ve filmu Umu-
čení Krista ztvárnil Barabáše, velmi výrazně dokazuje, že někdy 
stačí jen jediný pohled člověka sjednoceného s Bohem, aby to 

- třeba i beze slov - naruby obrátilo život někoho druhého.
Po nepokojném životě, plném snů a zklamání to Pietro Sarubbi 
přece jen dotáhl daleko. Tento muž, narozený v roce 1961, se 
stal uznávaným italským divadelníkem a hercem se zkušenost-
mi i na mezinárodní úrovni. Když v létě 2002 dostal 40letý he-
rec nabídku, o jaké se mu doposud ani nezdálo, právě prožíval 
osobní profesní krizi. Zatrpklý, sotva praktizující katolík Sarubbi 
vzpomíná:

„Všechno začalo jednoho pěkného dne u moře. Zavolal mi Mel 
Gibson a pozval mě do Říma na natáčení filmu Umučení Krista. 
Vzhledem k mému vnějšímu vzhledu, urostlé postavě, s výra-
zem evokujícím upřímnost, jsem očekával, že snad dostanu roli 
apoštola Petra, který se objevoval v ději po dobu celého filmu. 
Vždyť nakonec - chtěl jsem si dobře vydělat, stát se slavným 
a dostat se na stránky časopisů. Mel Gibson mi však nabídl roli 
Barabáše, zloděje a vraha. Ještě ze školních časů, z katechizmo-
vé přípravy na první svaté přijímání jsem si pamatoval, že Ba-
rabášovo „vystoupení“ bylo úplně kratičké. Gibsonovu nabíd-
ku jsem přijal jen s těžkým srdcem. A potom při čtení scénáře 
jsem zjistil, že Barabáš vůbec nic neříká! Ani slovíčko, zhola nic! 
Nanejvýš zklamaný jsem na Mela Gibsona naléhal: „Nechej mě 

Pohled plný lásky

něco říci. Pro mne za mne, ať je to cokoliv; Pilátovi nebo Kaifá-
šovi!“ Ale zůstalo to při starém. Mel Gibson mě jen povzbudil 
a s neobyčejným pochopením a s otcovskou trpělivostí řekl: 

„Tvůj Barabáš bude mít pro tebe a pro tento film o mnoho větší 
význam než úloha s mnoha dialogy v nějakém jiném filmu. Jen 
mi důvěřuj a uvidíš!“
Na místě natáčení filmu vládla citelně hluboká atmosféra. Bylo 
tam přítomno i několik kněží, kteří byli hercům k dispozici 
na rozhovor nebo poradit ohledně filmových úloh. Před natá-
čením své scény jsem musel být už o půl páté ráno v maskérně. 
V důsledku četných zkoušek, když jsem měl na rukou těžké oko-
vy, mi začala krvácet zápěstí. Co však na mne udělalo opravdu 
ohromný dojem, to byla vážnost, s jakou se Jim Caviezel, kte-
rý ztvárnil Ježíše, vžil do této své role - byl celý strhaný, trpěl 
a hodně se modlil. Vůbec se nešetřil a mezi jednotlivými scé-
nami nedělal žádné přestávky tak, jak jsem to dělal například 
já. Jednoduše jsem ‚vyklouzl‘ z mé postavy, debatoval jsem 
s ostatními, stěžoval si na zraněná zápěstí a pil vřelý čaj. Cavie-
zel, který by se jako hlavní představitel mohl dožadovat pohodlí, 
zůstával v tichosti stát na svém místě, úplně ponořený do své 
úlohy, bosý a vystavený napospas vlhkému chladu lednového 
Říma. Spontánně se pro mě stal vzorem v tom, jak bych se i já 
měl vžít do své role. Přemohl jsem svou neochotu... a chtěl 
jsem pro ‚mého‘ Barabáše vydat ze sebe také jen to nejlepší.“
Natáčení scény, v které Pilát přivádí Ježíše a Barabáše židům 
a pobouřený lid si žádá Barabášovo propuštění, se nakonec 
protáhlo na několik dní. Nadešla chvíle, kdy se měl před běžící 
kamerou poprvé setkat pohled Pietra Sarubbiho alias Barabá-
še s pohledem Ježíšova představitele Jima Caviezela. Ten měl 
pravé oko nalíčené, jakoby bylo těžce zraněné - podobně, jak to 
ukazuje Turínské plátno. Sarubbi potvrzuje: „Od Mela Gibsona 
jsem dostal pokyn, abych na Ježíše pohlédl až na konci scény, 
když budu už bez řetězů sestupovat dolů schody. Až tehdy jsem 
se já Barabáš měl podívat na toho ‚ubohého a ubitého nezná-
meho‘, který je nyní vydán na smrt místo mne... Jak jsem tedy 
sestupoval na první stupínek, náhle jsem na svém pravém ra-
meni pocítil něco jako jemné škubnutí a zároveň pocit tepla. Mi-
movolně jsem pohlédl tím směrem... a byl jsem nanejvýš zasko-
čený a zmatený pohledem Ježíšova představitele! Nenašel jsem 
v něm nic z toho, co jsem očekával - žádnou zlost a nebo žalobu. 
Byla v něm jen nesmírná hloubka dobroty, příjetí a milosrden-
ství, obklopená láskou a starostí o mne - o Barabáše, zloděje 
a vraha. Toto všechno jsem vyčetl v pohledu, jakým se na mne 
do té doby ještě nikdo nikdy v životě nepodíval! Byl to nepopsa-
telně silný pocit, který v mém nitru způsobil okamžitou promě-
nu. A to, co bývá při filmování často namáhavé - totiž natáčení 
té samé scény znovu a znovu - se pro mně stalo příležitostí stále 
znovu a hlouběji přijímat tento pohled, který byl pokaždé stejně 
naléhavý; pohled herce, v kterém přebýval Bůh! Ano, v tom-
to pohledu jsem se setkal s Ježíšovým pohledem. Ptal jsem se 
však: Jak je to vůbec možné?! Jak na mne může očima herce 
hledět sám Kristus, a to při natáčení filmu?!
Celé následující měsíce jsem v sobě nosil hluboký nepokoj 
a neuměl jsem najít osobu, s kterou bych o tom dokázal mluvit. 
Přesto, že jsem měl mnoho přátel a známých, uvědomil jsem si, 
jak jsem v podstatě osamělý. Ani mé partnerce a rodičům jsem 
se nedokázal s důvěrou svěřit a zeptat se jich na tento pohled, 
který mě pronásledoval a v noci mi nedal spát. Naštěstí, ani 
nevím proč, ale tato malá, vedlejší role Barabáše vzbudila zá-
jem u žurnalistů. Přišli a vedli se mnou dlouhé rozhovory. Jedno 
z těchto interview bylo zveřejněno ve známém deníku a dosta-
lo se do rukou dona Gabrieleho, kněze. Zavolal mi a řekl: „Zau-
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jal mě zvlášť ten pohled.“ Ve své bezradnosti jsem si pomyslel: 
„No konečně je tu někdo od fochu, kdo by mi snad uměl pomoci, 
abych dokázal pochopit, co se se mnou vlastně stalo.“ Já, který 
jsem z náboženství znal tak málo a ani modlit jsem se neuměl, 
jsem po mnohých rozhovorech pomalu začínal chápat. Jednoho 
dne jsem dostal encykliku papeže Benedikta XVI. Deus caritas 
est - Bůh je láska. Během dlouhé cesty vlakem jsem ji náhodně 
otevřel a zrak mi padl právě na větu: „Pán nebyl nepřítomný ani 
v dalších dějinách Církve; stále nám vychází vstříc novým způ-
sobem - prostřednictvím lidí, skrze které vyzařuje.“ To byla ta 
dlouho vytoužená odpověď: Pán využil ten pohled jako nástroj, 
aby se na mne zahleděl! Bylo to pro mne něco tak udivujícího 
a ohromujícího, že mě to doteď dojímá.
Postupem času se můj život od základů změnil. Stále znovu 
a znovu jsem se díval na film Umučení Krista a tento film se pro 
mně stal „vyučováním katechismu“. Zaujala mě zvláště scéna 
Poslední večeře. V určité chvíli jsem cítil touhu - ba řekl bych 

- až naléhavou potřebu přijmout svatou Eucharistii. O to větší 
byla bolest, že se toho musím zřeknout, protože jsem žil se že-
nou, se kterou jsem nebyl ženatý. Tato neslýchaná, přitažlivá 
síla Eucharistie mě nakonec přivedla k novému přehodnocení 
mých osobních postojů a ještě v listopadu téhož roku 2003 
jsme se církevně vzali. Od těch časů mají naše děti otce, který 
je pokojnější, mírnější a veselejší. Ve své herecké profesi však 
hledám způsoby, jak bych mohl posloužit Pánu a víře, a to mě 
naplňuje obrovskou radostí.
P.S. Pietro Sarubbi dnes považuje Barabáše za „symbolický ob-
raz, alegorii naší trpící společnosti, obraz padlého lidstva, jehož 
všechnu vinu vzal Ježíš na sebe.“
P. John Bartunek, člen kongregace Legionáři Krista, měl na sta-
rosti duchovní správu po dobu natáčení filmu a byl k dispozici 
k spontálním rozhovorům o víře. Zvláště silně na něj zapůsobi-
lo obrácení italského herce Lucy Lionella, který ztvárnil zrádce 
Jidáše Iškariotského. P. Bartunek o tom vydává svědectví: „Li-
onello začal natáčení filmu jako zarytý eteista a neměl žádné 
zábrany vyznávat to i veřejně. Když byla předběžná verze filmu 
se zvukovým materiálem hotová, seděl jsem právě v rozhlaso-
vém studiu, když přišel Lionello, kterého ještě čekal postsychron 
několika úseků (dodatečné studiové nahrávání dialogů a zvuků). 
Zde se mě zeptal, zda by se mohl u mne vyzpovídat. Podle všeho 
se v něm po tom, co zažil, udála vnitřní proměna. Nechal pokřtít 
své děti, uzavřel právoplatné manželství a stal se katolíkem.“ Jim 
Caviezel vzpomínal i dalšího protagonistu z filmu, jistého musli-
ma, který po dobu natáčení objevil Krista: „Byl jedním z vojáků, 
kteří mě bili, a obrátil se.“

Z „Víťazstvo Srdca“ připravil 
a požehnané Velikonoce čtenářům ŽF přeje a vyprošuje

Václav Chládek

• V úterý 4. 6. 2019 je plánováno v našem kostele letošní re-
gionální setkání Světového apoštolátu Fatimy a mariánských 
ctitelů.
• Pouť apoštolátu Fatimy do Medžugorje je letos plánováno 
ve dnech 15. 9. - 21. 9. 2019. Přjímám přihlášky.

Václav Chládek

Mariánské informace

INFORMACE
OD NEDĚLE 21. DUBNA BUDOU VEČERNÍ MŠE SVATÉ 
VE FARNÍM KOSTELE ZAČÍNAT V 18.30 HODIN. V LEŠNÉ 
VE ČTVRTEK V 17.15 HODIN, U SV. JAKUBA V KRÁSNĚ NA-
DÁLE MŠE SVATÁ ZAČÍNÁ V SOBOTU VEČER V 17.30 HODIN.
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU V PRAZE – sobota 
27. dubna.
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – 28. dubna. 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 3. května. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 4. května. Příležitost ke svátos-
ti smíření ráno od 6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, večer 
od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO – pátek 10. května 
v 18.30 hodin. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE – pondělí 6. a 20. května 
po večerní mši svaté.
KONCERT – AFFETO – čtvrtek 16. května v 19.30 hodin. 
NOC KOSTELŮ – pátek 24. května.

POUTĚ – SVATÝ HOSTÝN:
27. dubna (sobota) – hasičská pouť
1. května (středa) – prvomájová pouť rodin
8. května (středa) – pouť Mary’s Meals 
12. května (neděle) – pouť podnikatelů, živnostníků a za-
městnanců
18. – 19. května (sobota-neděle) – pouť včelařů

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Jiří Čáň
Amálie Slámová
Martin Bakoš
Katharina Magdaléna Heroldová

Filip Olbert
Liliana Marie Poláchová
Teodor Adámek

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Vlasta Pohunková *28. 1. 1949 †15. 3. 2019, Zašovská 210
Vladimír Knap *20. 3. 1957 †17. 3. 2019, Soudní 1221
Helena Baklíková *27. 4. 1937 †24. 3. 2019, Hálkova 660
Bruno Redl *30. 10. 1936 †28. 3. 2019, Písečná 1159
Pavel Zukal *13. 5. 1938 †29. 3. 2019, Seifertova 701

Lešná
Vladimír Mičkal *12. 5. 1945 †17. 3. 2019, Perná 58
Marie Klanicová *3. 9. 1934 †23. 3. 2019, Lhotka nad B. 17
Josef Flajšar *16. 2. 1948 †29. 3. 2019, Lešná 129
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Křesťané se učí vidět v ukřižovaném Ježíši vzkříšeného vítěze 
nad hříchem a smrtí a v tom, kterému je dána veškerá moc 
na nebi i na zemi trpícího Spasitele. Všem čtenářům Života far-
ností přeji a zároveň vyprošuji, aby v těžkých okamžicích svého 
života prožili Ježíšovo vítězství a aby si v radostných a šťastných 
okamžicích připomněli, že jsou ovocem a důsledkem Ježíšova 
životodárného utrpení a smrti.
Požehnané a milostiplné Velikonoce přeje o. Pavel, farář ve Va-
lašském Meziříčí
Malá poznámka k těmto fotografiím: domeček je od Čaputů 
(Vysoká) a beránek je od Vašutů (Hrachovec)

Křesťané se učí vidět v ukřižovaném Ježíši vzkříšeného vítěze 
nad hříchem a smrtí a v tom, kterému je dána veškerá moc 
na nebi i na zemi trpícího Spasitele. Všem čtenářům Života far-
ností přeji a zároveň vyprošuji, aby v těžkých okamžicích svého 

života prožili Ježíšovo vítězství a aby si v radostných a šťast-
ných okamžicích připomněli, že jsou ovocem a důsledkem Ježí-
šova životodárného utrpení a smrti. Požehnané a milostiplné 
Velikonoce přeje o. Pavel, farář ve Valašském Meziříčí

Malá poznámka k těmto fotografiím: domeček je od Čaputů (Vysoká) a beránek je od Vašutů (Hrachovec)
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Pohled ze Santova na Radhošť a Veřovické vrchy (vpravo Velký Javorník) (foto o. Pavel)
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