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Pán zastavil se na břehu,
hledal lidi ochotné jít za ním,

aby se stali rybáři duší.

Můj Pane, dnes i na mne se díváš,
tvoje ústa vyslovila mé jméno,

svoji loďku na břehu zanechávám,
spolu s Tebou nový začít chci lov.

Bárka (oblíbená píseň sv. Jana Pavla II.) Foto: o. Pavel
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Svěcení kříže, obrazu Panny Marie Zašovské a soch sv. Ignáce z Loyoly a sv. Libora

Kříž 
Kříž z roku 1776 byl původně postaven před Krásenskou branou 
městského opevnění. Po zboření brány nedlouho po roce 1834 
byl kříž přemístěn na opačnou stanu ulice do současné polohy. 
Po r. 1948 byl kříž stržen a jeho jednotlivé části byly uloženy v 
lapidáriu Okr. vlastivědného muzea. V roce 2015 byl a v rámci 
rekonstrukce ulice opět vztyčen podstavec kříže (realizoval Mi-
roslav Machala). Kopie samotného kříže vytvořená restauráto-
rem Martinem Slovákem byla osazena ve dnech 8. až 13. června 
2017. Pořízení kopie kříže přišlo město na 196 tisíc korun.

Obraz Panny Marie Zašovské
Na severní stěně domu č.p. 102 je umístěn obraz P. Marie Za-
šovské, malovaný na plechu. Obraz je namalován podle známé-
ho poutního obrazu z 50. let 15. století umístěného v kostele 
v Zašové. Doba, kdy byl obraz na objekt umístěn, není známa. 
Snad se tak stalo již v 18. století, kdy úcta k obrazu vrcholila. 
Starý, již nečitelný obraz byl na jaře tohoto roku 2017 nahrazen 
novým, jehož autorem je malíř Petr Polášek. Město za obraz 
zaplatilo 33 tisíc korun. 

Zdroj: www.valasskemezirici.cz
Další fotografie a informace na straně 12, 13 a 17.
Více fotografií i video záznam naleznete na facebookovém pro-
filu Města Valašské Meziříčí www.facebook.com/valmez/
Dále také na dedafojtik.rajce.idnes.cz
Fotografie kříže na této straně Jiří Fojtík, Valašské Meziříčí,
obraz Panny Marie Zašovské o. Pavel Stefan
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Co dělat po svatém přijímání

Co je to? Kde je to?
Je vtipná a zároveň poučná soutěž, kterou pro nás farníky, ale 
i ostatní zvídavé obyvatele města připravuje náš pan farář 
o. Pavel. V jeho podání se seznamujeme s historií a církevními 
památkami našeho krásného města Valašského Meziříčí a jeho 
přilehlého okolí. Do dubnové soutěže jsem zapojila celou svo-
ji rodinu podle hesla „Více hlav více ví“. S elánem naší rodině 
vlastním jsme se pustili do hledání detailů a zpočátku se nám 
i dařilo. Nejméně složité bylo pro nás rozluštit obrázek č. 2: 
Kristův kříž z roku 1791. Stojí u pravé strany vchodu při vstupu 
do našeho farního kostela, a nevšimnout si ho, považuji téměř 
za nemožné. Obrázek č. 5 „Zbojník Ondráš“, reliéf nad vcho-
dem do domu na ulici Křižná nebyl také těžký. Ovšem obrázek 
č. 3, prapodivné cosi, nám nic neříkal. Potřebovali jsme radu. 
Naštěstí kamarádka věděla, o co se jedná a kde znak najdeme. 
Díky ní dnes už víme, že jde o logo hospicu Citadela, a jsme 
opět o něco chytřejší. Od této chvíle se nám smůla začala lepit 
na paty. Obrázek č. 1 „Vitrážové okno“ byl pro nás oříšek. Roz-
lousknout ho nám dalo hodně práce. Mám pro vitráže slabost, 
proto mě mrzelo, že okno ne a ne najít. Až pomohla náhoda. 
Jedna paní v knihkupectví slyšela, o čem si povídáme a pora-
dila nám, kde je vitrážové okno s Ježíšem Kristem Spasitelem 
umístěno. No přece v Diakonii! Na mou věru lepší místo pro 
něj najít nemohli. Že nás to nenapadlo! Byli jsme spaseni, ale 
jenom pro tuto chvíli, protože doslova ořechem a noční můrou 
zároveň se pro nás stal detail č. 4 – na první pohled jednoduchá 
záležitost. Je to snad nápis na nějakém náhrobku, soše? A to 
najdeme na hřbitově. Kde jinde? Myslela jsem si a byla jsem si 
tím naprosto jistá! Dokonce jsem měla utkvělou představu, že 
jsem tam ten nápis viděla. Obešli jsme hřbitov, ale… Jak to, že 
to tu není? Vždyť tu měl být! Zlobila jsem se. Po nápisu „Pod 
ochranu tvou se utíkáme, svatá Panno Maria“ ani památky. Ne-
zbylo nám nic jiného než začít prohledávat město. V praxi to 
vypadalo následovně: Vždy večer jsem přes internet vytipovala 
lokality a naše babička je potom na druhý den všechny zodpo-
vědně obešla. Já vím, že to bylo vůči babičce tak trochu nefér, 
ale jinak to prostě nešlo. Máme hodnou babičku, naštěstí se 
těší dobrému zdraví. Je čiperná a obětavá, máme ji moc rádi! 
Touto cestou jí děkujeme za to, co pro nás, svého nemocného 
manžela, ale hlavně pro svého vnoučka Adámka dělá. Babička 
brzy zjistila, že náhrobek s nápisem hledá v našem městě mar-
ně, protože tu žádný takový není. Ale přece to nevzdáme! A tak 
jsme se snažili dál. Navštívili jsme i místní muzeum, ptali se zná-
mých i naprosto cizích lidí, objeli Hrachovec, Krhovou a Juřinku. 
Kde jen ten nápis máme hledat. O. Pavel nám nechtěl nic říci. Je 
na čase soutěž vzdát, to nedám. V tuto chvíli nastal ten pravý 
boj. Stojí nám to vůbec za to? Na jedné straně chuť s tím praštit, 
na straně druhé touha vytrvat. Zjistit, co to a kde to je. Navíc 
byl nápis v českém jazyce. Nabízely se další otázky. K čemu to 
sloužilo, a proč to někdo postavil.
No nebudu vás už déle napínat. V neděli 7. května vyrazila naše 
rodina na pouť do Loučky. Projíždíme Poličnou a malý Adámek 
vykřikne: „Tam to bylo!“ My na něho:  „Co jako?“ „No přece ten 
nápis, který hledáme!“ Nebyl čas, abychom to ověřili. Na zpá-
teční cestě jsme se v Poličné zastavili, vystoupili z auta, a když 
jsme viděli, že je to opravdu nápis ze Života farností, detail č. 4, 
začali jsme se na chodníku u mariánského sloupu celá rodina 
objímat. Tu radost si nedokážete představit. Zmíněný marián-
ský sloup, který stojí uprostřed Poličné sloužil k oslavě církve 
a víry a jako díkůvzdání, nejčastěji za odvrácení moru. Stal se 
jedním z nejviditelnějších znaků barokní architektury! Měli 

jsme obrovskou radost, dotáhli jsme soutěž do konce. Poukaz 
knihkupectví Hosana si právem zaslouží můj syn Adámek Kurtin, 
který byl 11. června u prvního svatého přijímání, na které se 
velmi pečlivě připravil. Chtěli bychom Adámkovi popřát, aby se 
mu první svaté přijímání stalo zážitkem, který si bude pamato-
vat po celý život. Máme tě, Adámku, moc rádi. 
Maminka Radana, tatínek Petr a celá rodina Kurtinova a Huň-
kova.
K přání se připojuji i já. Pro Adámka a jeho rodinu sepsala Ro-
mana Janišová.

Moc děkuji za tento napínavý příběh. Zároveň prosím čtenáře Ži-
vota farností o modlitbu za Adámkova dědečka, který se na prv-
ní svaté přijímání svého vnuka velice těšil. Pán Bůh si ho však 
vzal k sobě už v pátek 9. června.  Celá rodina se s ním rozloučila 
v pátek 16. června. Adámek byl na pohřbu dědečka podruhé 
u svatého přijímání.

o. Pavel

(Promluva o. Pavla v neděli 4. června)
Dětem, které půjdou už za týden k prvnímu svatému přijímá-
ní, bych chtěl blahopřát, protože právě dnes si můžeme daleko 
lépe uvědomit, koho vlastně přijímáme. Toto přání platí i těm, 
kdo Ježíše přijmou dnes.
1. Ježíš je Pán! Přichází k nám ten, který o sobě řekl: „Je mi dána 
veškerá moc na nebi i na zemi.“ Ježíš je Pán pánů a Král králů. 
Vzácnější host do naší duše již nemůže vstoupit.
2. Přímluvce. Ježíš je v nebi a také v tuto chvíli stojí před svým 
nebeským Otcem, ukazuje mu své rány a prosí za nás: „Otče, 
podívej, jak jsem je miloval! Šel sem za ně až na kříž! Šel jsem 
za ně až na smrt! Odpusť jim, pomoz jim, zachraň je!“
3. Místo v nebi. Při poslední večeři Ježíš řekl apoštolům: „Od-
cházím, abych vám připravil místo. Zase přijdu a vezmu si vás 
k sobě.“ Jindy řekl: „Kdo jí mé tělo, má život věčný a já ho vzkří-
sím v poslední den.“ Svatá Terezka napsala: „Pro mne si nepři-
jde smrt, ale Ježíš. Neumírám, ale vstupuji do života.“
4. Soudit bude živé i mrtvé. Jednou budeme stát před celým 
lidstvem a bude soud. Bude to pro nás chvíle slávy nebo hanby? 
Kdo přijímá Ježíše ve svatém přijímání, nemusí se posledního 
soudu bát. Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo ve mně věří, 
i kdyby umřel, bude žít.“ Eucharistie, kterou přijímáme, je v nás 
zárukou věčného štěstí. V soudný den nebudeme jako obžalo-
vaní, ale svědkové Boží lásky a Božího milosrdenství.
Toto jsou důvody, proč mohu všem, kdo přistupují k svatému 
přijímání s čistým srdcem, po upřímné a pravidelné zpovědi, 
blahopřát. Někdo by se ale mohl ptát, co mám vlastně po sva-
tém přijímání dělat? Jak toto setkání prožívat?
Vzhledem k tomu, co bylo řečeno výše, bychom nikdy neměli 
zapomenout na čtyři konkrétní kroky po svatém přijímání.
1. Odevzdanost. Jestliže je Ježíš Pánem, není nic lepšího než se 
mu úplně odevzdat a všechno mu svěřit. „Ježíši, tady jsem se 
vším, co jsem a co mám.  Chci být tvůj.“
2. Přímluvná modlitba. Jestliže se Ježíš za nás v nebi přimlou-
vá a ukazuje Otci rány, které z lásky k nám přijal, je velmi dob-
ré, když se po svatém přijímání ve spojení s Kristem alespoň 
na chvíli modlíme za ty, kdo nám ublížili, kdo nám způsobili ně-
jaké utrpení, kdo jsou pro nás křížem. Běžně to asi nedokážeme. 
Po svatém přijímání, když jsme s Kristem doslova jedno srdce, 
on v nás může tento zázrak dokázat. Tato modlitba pomůže ne-
jen nám, ale i těm, za které se modlíme.
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Diecézní pouť ministrantů

Poděkování za Noc kostelů

Na Velehrad

První pouť na Radhošť

Fotky z prvního svatého přijímání

3. Šťastná hodina smrti. Po svatém přijímání je dobré s Ježí-
šem mluvit i o chvíli našeho odchodu z tohoto světa. Slyšel jsem 
o jednom dědečkovi, který měl skoro devadesát let. Léta se 
modlíval za šťastnou hodinu smrti. Jednou se v kostele po sva-
tém přijímání vrátil do lavice, a když lidé po mši vycházeli z kos-
tela, všimli si, že on stále ještě sedí v lavici. Až pak si uvědomili, 
že už je v Pánu. Ihned po svatém přijímání vstoupil do nebeské 
slávy. 
4. Duch svatý. Někdy prosíme Ježíše o to, co nám on nechce dát. 
Ví, že by nám to neprospělo, anebo přímo uškodilo. Málokdy 
prosíme o to, co nám chce Ježíš vždycky dát. O Ducha svatého. 
Je to Ježíšův Duch, který ho vzkřísil z mrtvých. Po svatém při-
jímání bychom měli vždy prosit: „Ježíši, dej nám svého Ducha, 
jeho sílu, jeho lásku, jeho moudrost. Ať Duch svatý působí, že 
se ti budeme stále více podobat.“ Ve chvíli ticha nyní prosme 
Ducha svatého, ať nám pomůže dobře prožít tuto mši svatou, 
svaté přijímání i zbývající čas našeho života.

o. Pavel

Už se asi nikdy nedovíme, kdo na tuto bájnou horu našich Bes-
kyd vystoupil poprvé. Nyní máme možnost zapsat další stránku 
historie. 
V sobotu 9. září se uskuteční historicky první pouť farnosti a dě-
kanátu Valašské Meziříčí na Radhošti. Mši svatou v 11 hodin 
začnu sloužit v kapli sv. Cyrila a Metoděje anebo před ní, po-
kud bude hezké počasí a poutníků více, než by kaple mohla po-
jmout. Všichni jste srdečně zváni.

o. Pavel

Každý z nás by se nějakým způsobem měl zúčastnit pouti na Ve-
lehrad. Ať už se na toto poutní místo přímo vypraví anebo bude 
sledovat přímý přenos Večera lidí dobré vůle 4. července či 
hlavní poutní slavnost ve středu 5. července.

o. Pavel

najdete na fotografickém portálu Člověk a víra (Olomoucká ar-
cidiecéze 2017). Fotila Helena Martínková, která nám takto po-
sloužila již při žehnání zvonů v Lešné. Pro všechny děti je připra-
ven na faře balíček společných, osobních a rodinných fotografií. 
Zbývající fotky budou také v galerii na internetových stránkách 
naší farnosti (farnost-valmez.cz). Odtud si je rodiče podle po-
třeby mohou stáhnout, případně se za mnou stavit s fleškou 
(pozor, ne s flaškou).

o. Pavel

se uskuteční v sobotu 9. září v Uherském Brodě. Přestože na 
tento den připadá první pouť našeho děkanátu na Radhošť, byl 
bych moc rád, kdyby alespoň menší skupinka ministrantů do 
Uherského Brodu vyrazila. Věřím, že tam prožijí nádherné chví-
le a že naši farnost budou jako vždy vítězně reprezentovat.

o. Pavel

Milí přátelé, duchovní správci a organizátoři!

V pátek 9. 6. se zúročila všechna Vaše příprava, čas, energie 
a nadšení, vložené do Noci kostelů 2017. A myslím si, že můžu 
bez nadsázky podle Vašich reakcí v e-mailech, podle svědectví 
účastníků a vlastního pozorování říci, že skončila úspěchem. Ať 
už mluvím jen za olomouckou arcidiecézi s dvěma sty otevřený-
mi kostely, kaplemi, sbory a modlitebnami, které nabídly pes-
trý a zajímavý program, jenž měl za jediný večer přes 70 000 
návštěvnických vstupů, a v celé ČR pak 1 453 kostelů a okolo 
450 000 návštěvnických vstupů. Počty návštěvníků nejsou sice 
to nejdůležitější, ale přece jen o něčem vypovídají. A to o stá-
lém zájmů našich spoluobčanů navštívit a poznávat místa du-
chovního života věřících a místa bohatá na krásu kulturního 
a duchovního odkazu předešlých generací. Moje upřímné po-
děkování patří Vám všem, kteří jste se o úspěch letošní Noci 
kostelů zasloužili. Užijte si tohoto zaslouženého úspěchu, užijte 
si odpočinku po dobře vykonaném díle a věnujte se svým blíz-
kým, rodinám, přátelům a všemu, co máte rádi. 
Ještě jednou Vám z celého srdce děkuji.

 S přáním všeho dobrého 
Luboš Nágl

sekretář pro pastoraci v Olomoucké arcidiecézi.

Pro zajímavost ještě čísla z Noci kostelů u nás:

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Valašském Meziříčí - 703 osob
Kostel sv. Jakuba v Krásně - 295 osob
Kostel sv. Michaela v Lešné - 98 osob

Poslední číslo Života farností mělo vyjít před Letnicemi. Tepr-
ve až bylo vytištěno, jsem si uvědomil, že v něm není o Duchu 
svatém téměř nic. Jak se to mohlo stát? Možná proto, abychom 
si uvědomili, že v naší farnosti bude ještě jedno Seslání Ducha 
svatého a to biřmování v sobotu 16. září v 10.00 hodin ve far-
ním kostele. Přál bych si, aby toto číslo ŽF pomohlo biřmovan-
cům i ostatním farníkům v závěrečné přípravě. Kéž následující 
prázdniny jsou pro nás pro všechny příležitostí setkat se s Du-
chem Utěšitelem v přírodě, v chrámech a kostelích na pout-
ních místech a při nejrůznějších setkáních s mnoha lidmi, které 
na svých prázdninových cestách potkáme. Za naše biřmovance 
se můžete alespoň někdy pomodlit známý svatodušní hymnus, 
který je na stránce 23 tohoto časopisu.
K tomuto článku jsou připojeny i poslední organizační pokyny 
před biřmováním. Prosím rodiče a kmotry, aby si je nejen pře-
četli, ale také dohlédli, aby na ně biřmovanci nezapomněli. Pří-
prava na biřmování je záležitostí nás všech. 

o. Pavel

Závěrečná část přípravy na biřmování 
1. Po prázdninách se poprvé sejdeme na adoraci v pátek 1. září 
v 19.45 hodin. Můžete opět pozvat rodiče, kmotry a další pří-
buzné. Účast se tentokrát zapisovat nebude.
2. Dopisy pro otce arcibiskupa je třeba odevzdat nejpozději 
v pondělí 4. září na faře. (Přibližná osnova dopisu: Žádost o udě-
lení biřmování, zdůvodnění – krátce popiš osobní cestu víry, jak 

Přijď, Duchu svatý
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Zajímavé setkání

Svědectví o cestě ke křtu

V týdnu před nedělí 28. května mi někdo volal: „Mohl byste nám 
v neděli otevřít kostel? Naše babička má 95 let a kdysi dávno 
bydlela ve Valašském Meziříčí. Teď by tam ještě chtěla navštívit 
hřbitov. Jako dárek k 95. narozeninám bychom jí chtěli zajistit 
návštěvu kostela, kam jako děvče pravidelně chodila.“ V neděli 
ve tři hodiny jsem otevřel kostel a babičku s celou rodinou přiví-
tal. Za svobodna se jmenovala Zdeňka Nachmilnerová a bydlela 
s rodiči v domku na Jičínské ulici. Po svatbě se z našeho města 
v roce 1947 odstěhovala. Rodiče se po zbourání domku přestě-

jsi prožil přípravu, co očekáváš od svátosti biřmování a co může 
církev po biřmování očekávat od tebe. Nezapomeň na prázdni-
nové zážitky spojené s vírou (setkání mládeže v Olomouci, festi-
val mladých v Medjugorii atd.)
3. Poslední příprava bude v pátek 8. září 2017 v 19.30 na faře 
nebo v kostele, podle toho, co bude ohlášeno v ohláškách v ne-
děli 3. září.
4. Nácvik biřmování – tzv. generálka se uskuteční v pátek 
15. září v 19.30 hodin v kostele a může trvat až do 21.30 hodin. 
Počítá se i s účastí kmotrů, pokud ovšem nepřijedou zdaleka až 
v sobotu na biřmování. 
5. Před biřmováním je třeba jít ke zpovědi. Kdy se bude zpo-
vídat od 1. do 15. září, uslyšíte v ohláškách nebo na poslední 
přípravě 8. září.

o.Pavel

hovali do paneláku na Zašovské ulici, kde žili až do smrti. Oba 
zemřeli v červnu 1981. 
Bylo pro nás dojemné poslouchat, jak si v kostele zavzpomínala 
na své dětství. Mně udělala velikou radost, když přijala nabídku 
svátosti smíření, pomazání nemocných a svatého přijímání. Tak 
ke svým 95. narozeninám mohla přijmout ten největší dar Boží 
lásky. Zde je její fotka u křtitelnice. Najde se mezi našimi farníky 
někdo, kdo si na ni nebo na její rodiče vzpomene?

o. Pavel 

Dobrý den, 
jmenuji se Jaroslav Hošpes a rád bych vám ve zkratce popsal 
svoji cestu k tomuto článku.
Vše začalo v létě roku 2009, 
kdy jsem odletěl, jako přísluš-
ník jednotek KFOR, na míro-
vou misi do Kosova. Během 
této doby jsem se seznámil 
se svou manželkou a dá se 
říct, že to bylo i mé seznáme-
ní se s vírou.
Po návratu jsem ukončil své 
působení v silách AČR a pře-
stěhoval se za Pájou do Prahy, 
kde jsme spolu začali žít. Čas 
běžel a já vzhledem k faktu, 
že má tehdy ještě přítelkyně 
byla praktikující katolička, za-
čal víc a víc pronikat do tajů 
a zákoutí víry. V roce 2011 jsem požádal Páju o ruku a v září 
téhož roku nás v místním farním kostele otec Pavel oddal. 
Jako člověk bez vyznání jsem ještě v Praze prošel přípravou 
na svátost manželství. O dva roky později jsme se rozhodli 
opustit matičku Prahu a naše kroky nás zavedly na Valašsko, od-
kud má žena pochází a kde má většinu své rodiny. Po začátcích, 
kdy jsme bydleli v Kelči, se nám po čase podařilo zajistit si vlast-
ní bydlení zde ve Valašském Meziříčí. V tuto dobu jsem začal 
uvažovat, že bych přijal Krista i já, ale do finálního rozhodnutí 
ještě nějaký ten čas scházel. 
Přišlo to, když jsme se rozhodli stát se rodiči. Zatím ještě pota-
jí, jsem začal Pána prosit, aby nám dal požehnání k tomu, aby-
chom mohli víru šířit i mezi své děti. V ten okamžik jsem věděl, 
že chci žít s Kristem jako se svým Pánem.
Bůh naše prosby vyslyšel a my se stali v lednu 2017 hrdými 
rodiči malé Marianny. V tu dobu už jsem se již pod vedením 
otce Pavla intenzivně připravoval na křest a ke svému prvnímu 
svatému přijímání. Příprava byla velice obohacující, a také slav-
nostní představení katechumenů v Olomouci bylo pro mne 
nepopsatelným zážitkem. Velikonoce se rychle blížily, a i díky 
tomu, že jsme chtěli nechat pokřtít i dceru Mariannu, nervozita 
lehce gradovala.
Až nastal den D. Bílá sobota, 15. dubna 2017. Nikdy na ten den 
nezapomenu. Ačkoliv mi srdce bušilo už od rána, nesmírně 
jsem se těšil. Křest byl úžasný, i když jsem asi díky tíze zodpo-
vědnosti pozorně nevnímal dění v kostele. Byl jsem vážně hrdý 
a zároveň velmi poctěn, že mne pozval náš Pán k sobě a já se 
mohl stát právoplatným křesťanem. Vše jen umocnilo, týden 
na to, pokřtění naší dcery. 
Vím, že toto je jen začátek na mé cestě a budu se muset mno-
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1 Srov. Ch. Lubichová, Slovo života, leden 1994.
2 Srov. Ch. Lubichová, La mia esperienza nel campo interreligioso: punti de-
lla spiritualità aperti alle religioni (Moje zkušenost v mezináboženské oblasti: 
body spirituality otevřené náboženstvím), Cáchy (Německo), 13. listopadu 
1998, s. 3.

Slovo života na červen 2017

zŠ salvátor

hému ještě naučit. Ale i tak jsem od tohoto okamžiku tak nějak 
„jiný“… Lepší? Snad…
Každopádně mohu říct, že nyní cítím Boží přítomnost všude ko-
lem sebe a na náhody již nevěřím. Vím, že všechno je Boží vůle. 
Nadále se budu učit žít jako správný křesťan a další krok, který 
bych rád učinil, je přijetí Svátosti biřmování, abych se tak křes-
ťansky dospělým.

Nakonec bych rád poděkoval své ženě, otci Pavlovi a v nepo-
slední řadě své kmotřičce Anně Mužíkové st., která mi byla 
a věřím, že ještě dlouho bude, oporou nejen jako kmotra, ale 
především jako člověk s velkým srdcem. Děkuji všem. 

Jaroslav Hošpes

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

Ve dnech po Ježíšově ukřižování se jeho 
učedníci zavřeli doma, byli vystrašení 
a zmatení. Předtím následovali Ježíše 
po cestách Palestiny, když všem zvěsto-

val, že Bůh je Otec a něžně miluje všechny lidi!
Otec poslal Ježíše nejen proto, aby životem svědčil o této veliké 
zprávě, ale i proto, aby otevřel lidstvu cestu k setkání s Bohem; 
s Bohem, který je Trojice, společenství lásky sám v sobě, a který 
chce k sobě přivinout veškeré stvoření.
Během Ježíšova poslání mnozí viděli, slyšeli a zakusili dobrotu 
a účinky jeho gest a jeho slov plných přijetí, odpuštění, naděje… 
Pak přišlo odsouzení a ukřižování.
V tomto kontextu nám Janovo evangelium vypráví, jak se Ježíš, 
který třetího dne vstal z mrtvých, ukázal svým učedníkům a vy-
slal je, aby pokračovali v jeho poslání.

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

Jako by jim řekl: „Pamatujete, jak jsem s vámi sdílel svůj život? 
Jak jsem nasytil váš hlad a žízeň po spravedlnosti a pokoji? Jak 
jsem uzdravoval srdce i těla mnoha lidí vyloučených ze společ-
nosti nebo na jejím okraji? Jak jsem bránil důstojnost chudých, 
vdov, cizinců? Teď pokračujte vy: hlásejte všem evangelium, 
které jste dostali, hlásejte, že Bůh se chce setkat se všemi a že 
vy jste všichni bratři a sestry.“
Každý člověk, stvořený k obrazu Boha Lásky, má již ve svém srd-
ci touhu po setkání; všechny kultury a všechny společnosti mají 
tendenci budovat vztahy soužití. Dosažení tohoto cíle však stojí 
obrovské úsilí a překonávání mnoha sporů a těžkostí. Tato hlu-
boká touha se každý den střetává s naší křehkostí, uzavřeností 
a obavami, s nedůvěrou a se vzájemným odsuzováním.
Přesto nás Pán s důvěrou i dnes vyzývá k témuž:

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

Jak žít v tomto měsíci, abychom odpověděli na tak smělou vý-
zvu? Není to snad předem prohraný boj - probouzet bratrství 
v lidstvu, které je tak často rozdělené?
Sami bychom to nikdy nedokázali, a právě proto nám Ježíš dal 

zvláštní dar – Ducha svatého, který nás podporuje v našem úsilí 
milovat každého člověka, i nepřítele.

„Duch svatý, který je dán křtem (…), je duchem lásky a jednoty. 
On učinil ze všech věřících jedno společenství, společenství se 
Zmrtvýchvstalým, čímž překonal veškeré rasové, kulturní a so-
ciální rozdíly (…). Náš egoismus staví bariéry, které nás oddělují 
od toho, kdo je jiný než my. (…) Budeme se tedy snažit naslou-
chat hlasu Ducha svatého a růst v tomto společenství (…), čímž 
překonáme zárodky rozdělení, které v sobě nosíme.“1

S pomocí Ducha svatého na to i my tento měsíc pamatujme 
a žijme slova lásky ve vztazích s druhými při každé větší či menší 
příležitosti: přijímat, naslouchat, soucítit, vést dialog, povzbu-
zovat, zahrnovat, pečovat, odpouštět, oceňovat… Tak budeme 
žít tuto Ježíšovu výzvu, abychom pokračovali v jeho poslání, 
a staneme se kanály toho života, který nám Ježíš dal.
Toto zakusila skupina buddhistických mnichů během pobytu 
v mezinárodní citadele v Loppianu v Itálii, kde se 800 obyva-
tel snaží věrně žít evangelium. Tito mniši byli hluboce osloveni 
evangelijní láskou, kterou neznali. Jeden z nich vypráví: „Dával 
jsem své špinavé boty na noc za dveře – a ráno tam byly čisté. 
Dával jsem svůj špinavý oděv na noc za dveře – a ráno byl čistý 
a vyžehlený. Věděli, že je mi zima, protože jsem z jihovýchodní 
Asie – proto více topili a dávali mi víc přikrývek… Jednoho dne 
jsem se zeptal: ‚Proč to děláte?’ ‚Protože tě milujeme, protože 
tě máme rádi,’ zněla odpověď.“2 Tato zkušenost otevřela cestu 
k opravdovému dialogu mezi buddhisty a křesťany.

Letizia Magri

SOUTĚŽE, úspěchy
Úspěch v krajském kole OVOV
Významného úspěchu dosáhlo družstvo našich sportovců 
na krajském kole OVOV (Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů). Soutěž se konala 8. června v Otrokovicích. Ve složení: 
Adéla Denková, Jakub Fojtík, Marek Matyska, Jindřich Vrána, 
Alžběta Vránová, Lucie Vránová, Veronika Štefková, Metoděj 
Perutka, Lukáš Kořístka, Ester Vančurová, Tobiáš Pupík získali 
ve velké konkurenci kvalitních výkonů všech zúčastněných řadu 
cenných kovů.
Zlatá medaile: Jakub Fojtík a Jindřich Vrána.
Stříbrné medaile: Lucie Vránová, Adéla Denková a Marek Ma-
tyska.
Bronz: Lukáš Kořístka.
4., 5., a 6. místo: Veronika Štefková, Ester Vančurová, Tobiáš 
Pupík.
V kategorii družstev se ze 13 zúčastněných týmů umístilo 
na krásném 3. místě družstvo: 
Adélka Denková, Alžběta Vránová, Ester Vančurová, Veronika 
Štefková, Jakub Fojtík, Marek Matyska, Jindřich Vrána a Lukáš 
Kořístka
A POSTUPUJÍ DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE! (Bude se konat 
v září 2017). Velká gratulace!!
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Výtvarné a další soutěže
V pátek 26. 5. proběhlo v budově MěÚ na Zašovské ulici slav-
nostní předávání ocenění za výtvarnou soutěž na téma: Želez-
niční přejezdy. Taky naši žáci nakreslili nebo namalovali obrázky, 

které jsme pořadatelům v dubnu odevzdali. Mezi oceněnými 
dětmi máme hned dvě! V kategorii 5. ročníků se na 3. místě 
umístil Maxim Bořuta. V kategorii mladších žáků (1. a 2. roč-
níky) Radim Pospíšil z II. třídy dokonce zvítězil!! Gratulujeme!!
Dalšího skvělého úspěchu dosáhla naše „školní výtvarnice“ Te-
rezka Pospíšilová v celostátní tvořivé soutěži O nejhezčí krea-
tivní sešit, do které jsme Terezku přihlásili přes výzvu v týdení-
ku Školství. Terezka se umístila na skvělém 2. místě. Od firmy 
KODEX Opava, která je garantem soutěže, obdržela mnoho 
pěkných cen. 
Terezka se zapojuje i sama do mnoha výtvarných soutěží. Jed-
nou z dalších byla i soutěž vyhlášená Povodím Moravy s názvem 

„Voda štětcem a básní XII“. V této soutěži dostala Cenu redakční 
rady ve 4. kategorii.
Žáci ZŠ Salvátor se zúčastnili soutěže, kterou již druhým rokem 
vyhlásilo Arcibiskupství pražské. Její téma znělo: Škola a rodi-
na. Pro žáky I. stupně šlo o soutěž výtvarnou, úkolem bylo na-
malovat obrázek k biblickému textu „Jak se malý Ježíš ztratil“ 
(Lk 2,41−52). Na II. stupni měl každý žák napsat popisný slohový 
postup se zadáním „Moje škola ve snu a v realitě“, a to v roz-
sahu 2−3 normostran. Ze školního kola jsme směli odeslat za I. 
a II. stupeň po třech výherních pracích. Velmi nás potěšilo, když 
přišla výsledková listina. Za I. stupeň získal krásné 2. místo se 
svým obrázkem Radimek Pospíšil (2. ročník), na II. stupni se 
nádherně − na 2. místě − umístila s literární prací Eliška Maru-
šáková (6. ročník). Oběma blahopřejeme!
Předání cen proběhlo 16. 6. v Praze v Arcibiskupském paláci 
z rukou otce biskupa Václava Malého. Těší nás nejen přiložená 
fotografie, ale také vzkaz, který Mons. V. Malý napsal žákům 
naší školy. 
Na obrázku je italská řeholnice – bosá karmelitánka – sestra 
Marie Elekta (1605−1663), která byla pověřena založením Kláš-
tera bosých karmelitánek v Praze. Její tělo bylo tři roky po smrti 
exhumováno a umístěno v podobě, jak je na obrázku, v karme-
litánském Kostele svatého Benedikta na Hradčanech.

Ludmila Černochová
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Nedávno jsme informovali o soutěži z nakladatelství Fraus 
„Moje zdravá snídaně“. Byla určena pro žáky ruského a němec-
kého jazyka.  Mezi prvních deset jsme se v množství zaslaných 
prací z celé republiky sice nedostali, ale těší nás, že žákyně 
9. ročníku Alena Trusinová byla za svoji pěknou práci odmě-
něna, navíc všichni účastníci soutěže obdrželi menší pomůcky 
s přehledem gramatiky pro příslušný jazyk.

Anna Hříbková, Ludmila Černochová

V měsíci květnu se naši žáci 1. ročníku zúčastnili soutěže „Kdo 
má domy mezi stromy?“, kterou pořádalo Muzeum regionu 
Valašsko. Těší nás pěkné výsledky: 2. místo obsadila skupinka 
děvčat – Miriamka Dřímalová, Adélka Havranová, Alenka Chu-
dá; 3. místo získala skupinka chlapců – Vojtíšek Zavičák, Dane-
ček Juránek a Mareček Vaculín. Oběma týmům blahopřejeme 
a skupince děvčat, která kromě menších publikací o přírodě ob-
držela jako cenu masožravé rostliny „tučnice“, přejeme, ať jim 
tyto mexické rostliny dobře rostou.

Ludmila Černochová

Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda již zná své vítě-
ze. A my se netajíme velkou radostí, že dnes můžeme informo-
vat o tom, že mezi úspěšnými řešiteli máme rovnou celkového 
vítěze!!! Je to Martin Garncarz z 8. ročníku. Skvělé! Děkujeme 
za příkladnou reprezentaci školy. 

Možná vás zajímá, jak dopadlo poslední, třetí, kolo matema-
tické soutěže „Jáma lvová“ a jak ovlivnilo celkové pořadí. Žák 
VI. třídy, Radovan Lev, toto třetí kolo vyhrál. To ho posunulo 
na první místo v konečném pořadí! Předběhl tak všech 47 sou-
těžících z různých škol v republice včetně studentů víceletých 
gymnázií! Tak to je vynikající úspěch! Velká gratulace!! 

Den technické kariéry pro 8. ročník
Další dopoledne plné zajímavých aktivit nabídla pro naše žáky 
SPŠS v našem městě. Žáci měli možnost se seznámit s dalšími 
studijními obory a prakticky si vyzkoušet současný způsob pro-
jektování v počítačových programech. Obor architektura a de-
sign, který se nově na škole vyučuje, může být vhodnou volbou 
i pro děvčata. 

Čtvrťáci na jarní škole v přírodě
V úterý 23. 5. jsme se se žáky 4. třídy vydali na jarní školu v pří-
rodě. Nejprve jsme si prošli naučnou stezku v parku u zámku 
Kinských, tím jsme si doplnili učivo „ekosystém park“. Už cestou 
ze školy a pak v parku žáci plnili různé úkoly. Autobusem jsme 
přejeli do Choryně, kde jsme po naučné stezce vystoupali na vr-
chol Choryňská stráž. Aby se nám lépe šlapalo, žáci ve skupin-
kách opět plnili úkoly. Počasí nám přálo, všichni jsme se v po-
řádku vrátili domů.

V. Masopustová

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Nové znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy přinesla 
nejmladším žákům naší školy návštěva dopravního hřiště. Usku-
tečnila se za pěkného květnového dopoledne pod odborným 
vedením krajského koordinátora organizace BESIP Zdeňka Pa-
tíka. Výuka byla rozdělena na část teoretickou, při níž se děti 
dozvídaly důležité skutečnosti ze silničního provozu, včetně in-
formací o sedačkách pro děti v autě, o vystupování z auta apod. 
Děti si na auta a chodce již ve třídě zahrály, pomohly jim k tomu 
látkové doplňky výuky. Poté navazovala praktická část, při níž 
se téměř všichni stali cyklisty nebo řidiči šlapacích motokár. 
Na závěr byly děti odměněny omalovánkou a reflexní páskou. 
Panu Patíkovi děkujeme za vynikající proškolení dětí, v němž 
měl své místo i humor okořeněný vtipnou dramatizací.

L. Černochová

Dopravní hřiště navštívily v květnu taky děti ze školní družiny. 
Chodí tam hrozně rády a vždy se těší a přejí si, aby vyšlo pěkné 
počasí. A tentokrát jim to vyšlo parádně. Před samotnou ná-
vštěvou dopravního hřiště jsme se s dětmi školní družiny řád-
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ně připravili; vysvětlili jsme si základní pravidla bezpečnosti 
v silničním provozu, jaké dopravní značky potřebujeme znát či 
jak bezpečně překonat silnici. Nechyběla důležitá připomínka 
o správném vybavení cyklisty a společná tvorba „řidičského 
průkazu pro cyklistu“. Poté jsme se konečně poslední květnový 
den vydali na dopravní hřiště. Děti se při jízdě na kole či mo-
tokáře snažily dodržovat všechna pravidla; také jak se chovat 
na chodníku a přechodech. Sluníčkový den na hřišti se nám bá-
ječně vydařil.

L. Karolová

V květnu byli na dopravním hřišti taky žáci 4. ročníku. Hlavním 
důvodem jejich návštěvy bylo splnění zkoušek (testů) a jízd 
na Průkaz cyklisty. Tento průkaz plní každoročně právě čtvrťá-
ci, aby potvrdili, že jsou připraveni na jízdu na kole v silničním 
provozu bez doprovodu dospělé osoby. Snad se to podařilo na-
konec všem .

Mše svatá – Slavnost Nanebevstoupení Páně
Ve čtvrtek 25. května jsme s farností společně prožili Slavnost 
Nanebevstoupení Páně při mši svaté v kostele. Přímluvy přečet-
ly děti z IV. třídy, obětní dary přinesli třeťáci a písničku na konci 
mše svaté zazpívaly děti ze školního pěveckého kroužku.

„LESNÍ PEDAGOGIKA“ aneb Učíme se o přírodě v lese
S nabídkou učit děti o přírodě přímo v přírodě přišla Střední 
škola lesnická v Hranicích na Moravě. Připravuje programy pro 
žáky základních škol na svém Školním polesí ve Valšovicích. 
S žáky 2. a 3. ročníku jsme se na tento program vypravili. V krás-
ném prostřední lesa jsme se pod vedením pedagogů a studen-
tů lesnické školy dověděli spoustu informací o významu lesa. 
Na šesti stanovištích jsme vyslechli zajímavosti třeba o těžbě 
dřeva,  přibližování dřeva koněm nebo o výsadbě a péči o stro-
my. Zkusili jsme si zde práci s různým lesnickým nářadím, po-
seděli v traktoru nebo si pohladili koně. Tvoření na nás čekalo 
v podobě výroby přívěsku na krk ze dřeva, na které jsme pomo-
cí razítek a voskovek kreslili obrázky s lesní tématikou. Na závěr 
jsme se seznámili s mysliveckou kynologií a sokolnictvím. Les 
nám celou dobu poskytoval příjemný stínek v nádherném hor-
kém dni, který jsme si náležitě užili.

G. Vránová a H. Havranová

PARLAMENT - Beseda s Adélkou Sekyrovou
V listopadu 2016 uspořádal náš školní parlament sběr papíru. 
Výtěžek z tohoto sběru byl darován Adéle Sekyrové, postižené 
sportovkyni, žákyni 9. ročníku ze ZŠ Žerotínova ve Valašském 
Meziříčí. Ta nám za to slíbila besedu (u nás ve škole) o svých 
sportovních aktivitách. (O tom jsme na stránkách školy i v ŽF 
psali.) Plánovaná beseda proběhla ve středu 31. 5. 2017 za účas-
ti celé školy. Na besedu Adélka přizvala i zlatou paralympijskou 
vítězku z Pekingu 2008 paní Evu Kacanu (z Olomouce). 
Adélka nám představila kuželku, kouli i disk, se kterými soutě-
ží. Všichni měli možnost si je potěžkat. Parlamenťákům bylo 
umožněno nahlédnout do její osobní kroniky, kde měla společ-
né fotky se slavnými osobnostmi a jejich podpisy: např. Špotá-
ková, Plekanec, Jágr a dále tam byly i výsledky ze soutěží, které 
Adélka absolvovala. Povyprávěla nám o svých sportech, které 
provozuje, a seznámila nás se sportovními pravidly u hendike-
povaných. Rovněž jsme se dozvěděli, jak Adélka trénuje a co 
všechno pro to musí udělat. 
Eva Kacanu, zlatá paralympionička, nám promítla krátké video 
z olympijských her v Pekingu, kde získala zlatou medaili ve vrhu 

kouli. Její vrh koulí byl tehdy zároveň světovým rekordem. Tuto 
vzácnou medaili jsme si mohli rovněž prohlédnout. Nakonec 
nás vyzvala, abychom se zapojili do výtvarné soutěže na téma 

„Paralympiáda“. Výtvory našich žáků jí budou do Olomouce hro-
madně zaslány a tři nejlepší paní Eva odmění.  
Beseda byla velice hezká. Jsme rádi, že jsme se mohli blíže 
seznámit s těmito sporty a zároveň osobně poznat nadějnou 
mladou sportovkyni Adélku a zlatou paralympioničku paní Evu 
Kacanu.

Parlamenťáci

Šesťáci a DORTOVÁ SLAVNOST
S originálním nápadem na oslavu Dne dětí přišli v Regionál-
ním muzeu ve Valašském Meziříčí: vytvořit si se třídou origi-
nální dort! Naši šesťáci s paní učitelkou třídní nabídky využili 
a na akci se přihlásili. Třída se rozdělila na dvě skupiny. První 
skupina zhlédla komentovanou výstavu „Kdo má domy mezi 
stromy“ a druhá dostala korpus s krémem, který ozdobila dle 
své fantazie. Potom se skupiny vyměnily. (Cukrářská díla si 
v muzeu vyfotografovali a zařadili do soutěže o nejoriginálnější 
dort. Vítězné tři třídy se mohou těšit na ocenění.) Vlastnoručně 
vytvořený dort si šesťáci následně vychutnali v muzejní kavár-
ničce.

Den dětí  - film ŠPUNTI NA VODĚ
Ve čtvrtek 1. června jsme dali dětem dárek ke Dni dětí: společ-
nou návštěvu filmového představení v kině. Když se žáci dozvě-
děli, na jaký film půjdeme, byli spokojeni a někteří se velmi těšili. 
Věříme, že se film „Špunti na vodě“ dětem líbil a že jim udělalo 
radost i to, že nemusely nic zaplatit . Po filmu už nemusely 
do vyučování, a to udělalo radost zejména starším školákům .



10

Výjezdní zasedání školního parlamentu
V pátek 2. 6. 2017 se ráno v 6.55 hodin sešli na vlakovém nádra-
ží členové školního parlamentu. Tady to vlastně všechno zača-
lo. Školní parlament se vypravil strávit dva dny na chatě zvané 

„Krásná samota“ ve Vidči. Kromě povinností, které si parlamen-
ťáci naplánovali udělat, zažili i spoustu legrace a her. Navečer si 
opekli špekáčky a za doprovodu kytar a flétny zazpívali písničky. 
Po setmění si postupně všichni účastníci prošli stezku odvahy, 
kterou pro mladší připravily starší děti. Protože se domů odjíž-
dělo až v sobotu odpoledne, mohli si ještě všichni užít čas plný 
her a zábavy.  Pobyt se velmi vydařil a každý odjížděl do svých 
domů se spoustou zážitků. (Náklady na pobyt parlamenťákům 
za vynikající práci za uplynulý školní rok uhradila škola.)

Beseda v knihovně se spisovatelem J. W. Procházkou
V pondělí 5. června se žáci VIII. a IX. třídy zúčastnili besedy 
v knihovně. Do Valašského Meziříčí zavítal spisovatel Jiří Walker 
Procházka, který nejen píše, ale pořádá pro děti, žáky, studenty 
zajímavé programy (www.jwp-prochazka.cz). Hlavní téma jeho 
přednášek a workshopů je: „Vše, co nás vede ke čtenářství, 
jest dobré. Komiksy, sci-fi, fantasy, detektivky, dobrodružné 
i veskrze akční nebo zamilované příběhy, to vše je dobré.“ Žá-
kům se beseda líbila.

Bufet a výlet VII. třídy
Bývá dobrým zvykem na naší škole umožnit žákům II. stupně 
v rámci učiva o stravovacích návycích a správné výživě uspo-
řádat tzv. Bufet. Žáci - někteří sami, jiní ve spolupráci s mamin-
kami, nachystají různé dobroty, které potom v rámci „bufetu“ 
nabídnou spolužákům i z jiných tříd a také učitelům. Je to velmi 
oblíbená aktivita a věřte, že stojí za to odhlásit si na ten den 
oběd .
Koncem května uspořádali BUFET žáci 7. ročníku. Každý navařil 
či napekl nějaké dobroty. Žáci ostatních tříd i učitelé měli tak 
možnost „rozmazlit své chuťové pohárky“ podle svého gusta. 
Nutno dodat, že to bylo velmi chutné!
Výtěžkem z bufetu si sedmáci zaplatili téměř celý výlet do Brna. 
Na ten jsme se vydali 5. června vlakem. Cílem byl brněnský 
JUMPPARK. Po cestě vlakem přišlo vhod asi hodinové odreago-
vání v galerii Vaňkovka, kde jsme měli možnost navštívit různé 
obchody či občerstvení (zvlášť oblíbené KFC).
Poté jsme se již přesunuli do samotného JUMPPARKU. A o co 
vlastně jde? Je to vnitřní komplex různých druhů trampolín, kde 
si děti hodinu vyzkoušely různé akrobatické prvky (např. salta 
do molitanu, skákací vybíjenou atd.). A dojmy? Na všech bylo 
vidět, že si to maximálně užili, možná že tam někteří nebyli na-
posled. Zpáteční cesta vlakem proběhla v poklidu, na všech byla 
vidět příjemná únava a spokojenost z krásně stráveného dne.
Závěrem chci říct, že to byl poslední školní výlet s touto třídou 
pro Matyáše Fuksu, Tondu Kratochvíla a Terezku Kabeláčovou. 
Důvodem je přestup na víceleté gymnázium. Chtěl bych jim 
popřát, ať se jim v novém prostředí daří nejen prospěchově, 
ale hlavně ať jsou jako doposud otevřeni naslouchat druhým 
a jsou nápomocni svým kamarádům a blízkým.

N. Škorňa

IV. třída v Ekocentru
Žáci 4. ročníku se v červnu vypravili do Ekocentra na výukový 
program „NAD VODOU, POD VODOU“. Při tomto terénním 
programu se žáci seznámili s životem nad i pod vodní hladinou. 
Děti se učily určování drobných vodních bezobratlých živočichů, 
seznámili se s vlastnostmi a čistotou vody. Dozvěděli se, jak fun-

gují ekologické vztahy a souvislosti. Práce s lupou a určovacími 
klíči děti bavila nejvíce.

„Relax týden“ druháčků
V úterý 6. června jeli druháčci na divadelní představení „Dášeň-
ka“ do Ostravy do Divadla loutek.
Ve středu 7. června se vypravili žáci na výlet do Frenštátu pod 
Radhoštěm a navštívili stezku „Beskydské nebe“.
Ve čtvrtek měli s paní učitelkou den v přírodě, odpoledne se 
sešli ve škole a přespali ve třídách. To se jim líbilo asi nejvíce 
ze všeho .

Letní den v přírodě – I. třída
Na letní den školy v přírodě se vydali prvňáci do Zašové. Od ná-
draží doputovali pěšky až do Stračky, kde se seznámili s legen-
dou o vytrysknutí pramene, vodu také okusili a nabrali si domů, 
pozorovali, vyhledávali a určovali přírodniny, na téma ekosysté-
my pracovali ve skupinkách. Cestou zpět se zastavili v poutním 
chrámu P. Marie. Jednou z „atrakcí“ byla jízda vlakem, kterou si 
pořádně vychutnali.

L. Černochová

Výlet IX. třídy
Ve čtvrtek 9. června navštívili deváťáci v rámci svého posled-
ního třídního výletu krásné město Litomyšl. V rámci programu 
navštívili Rodný byt Bedřicha Smetany, kde mohli vidět nejed-
nu dochovanou památku. Poté následovala prohlídka na ocho-
zu kostela Nalezení svatého Kříže, dále prohlídka kostelíku 
Rozeslání svatých apoštolů. Navštívili taky zahrady přiléhající 
k zámku a v odpoledních hodinách proběhla prohlídka zámku 
s výkladem průvodce. Závěrečný čas děti strávily v centru toho-
to malebného města. A když vyjde počasí, tak se všechno zdá 
ještě krásnější.

Jana Komoňová

Výlet školní družiny a školního klubu
Ve středu 14. června odjela družina společně se školním klu-
bem na výlet do dětského letního a lanového parku „Razulák“. 
Cesta autobusem všem rychle utekla. Děti byly plné očekávání 
a všechny se už těšily na atrakce letního parku. Po příjezdu byli 
dětem představeni instruktoři, kteří si děti následně rozdělili 
do čtyř družstev. A začalo soutěžení. Sportovní program spočí-
val v soutěžním zápolení týmů i jednotlivců. Během odpolední-
ho programu se střídala stanoviště ve skocích do písku, střelbě 
na terč, rychlostním překážkovém běhu lanovým centrem či 
jízdě na motokáře. Asi nejvíce legrace bylo v bazénku na lodič-
kách. 
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Při všech disciplínách děti ostatní soutěžící hlasitě povzbuzova-
ly, a tím se vytvořila skvělá soutěžní atmosféra. Další atrakce, 
jako tubing či trampolíny, si všechna družstva mohla postupně 
vyzkoušet. V poslední části byly sečteny časy a výsledky jednot-
livých disciplín všech týmů, taktéž proběhlo finální soutěžení 
a vyhodnocení se sladkou odměnou. Výlet v krásném a klidném 
prostředí Velkých Karlovic si děti s dostatkem pohybu a výbor-
nou náladou opravdově užily. Tvůrcům a instruktorům progra-
mu moc děkujeme a doufáme, že se v příštím roce znovu setká-
me při další zajímavé akci.

L. Karolová

Návštěva v Katolické škole v Uherském Brodě
Ve čtvrtek 1. června se vydali ŘŠ Hynek Mikušek, ZŘŠ Magda 
Krupová a vedoucí CPR Zdenka Bořutová Uherský Brod. Zde 
navštívili Katolickou základní školu a Dětskou skupinu Justýnka. 
Obsahem jednání bylo nastínění možností budoucí spolupráce 
mezi školami, konzultace problematiky vedení školy, možnosti 
rozvoje škol včetně aktivit, které napomáhají k podchycení zá-
jmu rodičů o školu a zajištění dostatečného počtu žáků pro bu-
doucí první třídu. Součástí návštěvy byla také prohlídka prostor 
školy, která vyučuje I. a II. stupeň odděleně ve dvou budovách, 
vzdálených více než 1 km od sebe.

Noc kostelů
V pátek 9. června proběhla také v našem kostele Nanebevzetí 
Panny Marie „Noc kostelů“. (Součástí doprovodného progra-
mu Noci kostelů bývají kromě duchovního slova pana faráře 
také hudební či pěvecká vystoupení, koncerty, projekce apod.) 
U nás v kostele zazpívaly po mši svaté děti z naší školy (od první 
po devátou třídu), které pod vedením paní vychovatelky Evy 
Vránové nacvičily několik písní za doprovodu hudebních ná-
strojů (kytary, klávesy, violoncello, flétna, housle). Bylo to moc 
pěkné a za sebe mohu říci, že si vážím toho, že v naší škole je 
stále dost dětí, které mají chuť zpívat. A Evičce Vránové děkuji 
za vedení pěveckého kroužku a za to, že dokázala nadchnout 
i děti, které pravidelně do kroužku zpívat nechodí. (Ty zpívají 
třeba taky na mších svatých s prosbou za naši školu vždy jednou 
v měsíci.)

1. svaté přijímání
Neděle 11. června byla pro naše třeťáčky obzvláště slavnost-
ní. Poprvé totiž přistoupili ke svatému přijímání. Už od rána 
bylo zřejmé, že to bude pro všechny děti i jejich rodiny krásný 
den. Sluníčko svítilo, nebe bez mráčku, všichni krásně nastroje-
ní. A kromě toho – všechny děti byly dobře připraveny na tuto 
velkou událost. Kostel byl plný lidí, schola hezky zpívala, otec 
Pavel měl krásnou promluvu, všechno se s Božím požehnáním 
vydařilo. 

Za ZŠ Salvátor (pokud není podepsáno) Magda Krupová
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Svěcení kříže, obrazu Panny Marie Zašovské a soch sv. Ignáce z Loyoly a sv. Libora na Mostní ulici ve Valašském Meziříčí dne 16. června 2017
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Svěcení kříže, obrazu Panny Marie Zašovské a soch sv. Ignáce z Loyoly a sv. Libora na Mostní ulici ve Valašském Meziříčí dne 16. června 2017

Po svěcení kříže, obrazu a soch následovala mše svatá za Základní církevní školu Salvátor. Hlavním celebrantem byl Mons. Josef Nu-
zík, generální vikář Arcidiecéze olomoucké. Po skončení mše svaté se ještě všichni přítomní odebrali před kříž ke společné fotografii.
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Charita Valašské Meziříčí

I letos se sešly v hojném počtu rodiny z celého děkanátu společ-
ně prožít nedělní odpoledne na farní zahradě v Zašové. Na za-
čátku setkání jsme si vyprosili požehnání Panny Marie za do-
provodu zpěvu zašovské scholičky. A pak už jsme se ocitli v po-
hádkové době králů, princezen a draků. S obrovským nasaze-
ním se děti vrhly do plnění úkolů na deseti stanovištích, aby tak 
společnými silami zachránili princeznu před hladovým drakem. 
Nechybělo občerstvení pro rodiče v královské pivnici a pro děti 
v královské cukrárně, kde bylo možné si vybrat odměny za plně-
ní úkolů. I díky krásnému počasí jsme mohli všichni prožít jedno 
velké rodinné společenství a už teď se můžeme těšit na vidě-
nou za rok.         Zdenka Bořutová

Děkanátní centrum pro rodinu

Na zahradě rodiny, princezna a drak

Charita Valašské Meziříčí rozšiřuje vozový 
park

Třicet osobních automobilů se může někomu 
zdát moc, jinému málo.  Představme si území, 
na kterém Charita poskytuje své služby. To 
sahá od Horní Bečvy, Valašské Bystřice přes 
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí 
po Kelč a Hranicko. Jsou to dva mikroregiony 

Valašskomeziříčsko – Kelečsko a Rožnovsko, kam Charita jezdí 
za svými klienty. Bez vyhovujícího  vybavení  auty by tento roz-
sah poskytování služeb nebyl možný. 
Aby rozsah i kvalita služeb byla zachovaná, dochází  v součas-
né době k rozšíření  vozového parku. Podařilo se nám uspět 
se žádostí o finanční podporu v rámci programu Ministerstva 
práce a sociálních věcí Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb.

Projekt s názvem Podpora mobility sociálních služeb Charity 
Valašské Meziříčí byl podpořen částkou 1 421 322 Kč. V rámci 
veřejné zakázky byla vysoutěžena cena 1 895 097 Kč. Spolu-
účast Charity Valašské Meziříčí ve výši 473 775 Kč byla uhraze-
na z prostředků Tříkrálové sbírky. Za vysoutěženou částku jsme 
pořídili tři automobily Škoda Fabia Activ a jeden devítimístný 
Opel Movano s úpravou pro převoz dvou osob na invalidním 
vozíku
Dva nové automobily budou  sloužit  Centru služeb pro seniory 
a lidi se zdravotním postižením v Rožnově pod Radhoštěm k pl-
nění jejich pracovních povinností  včetně rozvozu obědů, ale 
také klientům k přepravě do zařízení, k lékaři, do škol a  k vyří-
zení běžných záležitostí. Jedno auto budou mít k dispozici pra-
covníci služeb pro lidi bez domova a v krizi. Opel Movano pak 
bude využíváno klienty všech služeb Charity Valašské Meziříčí.

Charita Valašské Meziříčí pořádala Férovou snídani

Na více než 160 místech se v sobotu 13. května uskutečnil pik-
nik Férová snídaně na podporu lokálních a fairtradových pěs-
titelů. Ve Valašském Meziříčí proběhl na nádvoří zámku Že-
rotínů a sešlo se na něm přes 90 lidí. Na dekách si pochutná-
vali na fairtradové kávě či čaji a doma napečených buchtách 
z fairtradového cukru a kakaa, na sýrech, tvarohu a na poma-
zánkách z produktů místních farmářů. Lidé tak dali najevo, že 
je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. 
Piknik s názvem Férová snídaně NaZemi, který pořádala Cha-
rita Valašské Meziříčí ve spolupráci s Městem Valašské Meziří-
čí a místní Střední průmyslovou školou stavební a Gymnáziem 
Fr. Palackého,  proběhl ve Valašském Meziříčí poprvé. Akce 
se koná vždy druhou květnovou sobotu na Světový den pro 
fair trade.
Střední průmyslová škola stavební se již může pyšnit titulem 
Fairtradová škola. Město Valašské Meziříčí chce být Fairtra-
dovým městem a Charita Valašské Meziříčí Fairtradovou orga-
nizací. Podstatou získání titulu je, že se Město i místní Charita 
budou hlásit ke globální odpovědnosti v souvislosti se spraved-
livým obchodem, který si zakládá na podpoře lokálních produk-
tů a produktů z rozvojových zemí, na jejichž výrobě se nepodílí 
dětská práce a za něž farmáři dostanou spravedlivě zaplaceno. 
Férová snídaně NaZemi je největší akcí na podporu fair trade 
v České republice. První ročník se uskutečnil v roce 2011 na 41 
místech, nyní se snídalo na více než 160. 
Letošní ročník byl zaměřen na fairtradové banány, které jsou 
pro české spotřebitele obtížně dostupné. Účastníci snídaně 
mohli podepsat petici adresovanou zástupcům českých super-
marketů, aby zařadili do nabídky více fairtradových produktů.
Společnou snídaní dali účastníci najevo, že upřednostňují lokál-
ní farmářské produkty a u exotických produktů, jako jsou tře-
ba káva, kakao nebo banány vyžadují ty s certifikací Fairtrade. 
Za ně totiž pěstitelé dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstu-
jí s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit 
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do školy. Zaměstnanci běžných banánových plantáží pracují 
12 hodin denně, ale platí jim jen za osm, mzda jim nestačí ani 
na základní rodinné výdaje. Pracují s nebezpečnými chemikáli-
emi a nemohou vstupovat do odborů. Kávoví pěstitelé se zase 
nejvíce potýkají s nízkými výkupními cenami, které za kávu je-
jich rodině místní výkupci platí.
V České republice je nejprodávanějším fairtradovým výrobkem 
káva. Té se dle organizace Fairtrade Česko a Slovensko proda-
lo v ČR v roce 2015 173 tun. Další informace o akci naleznete 
na www.ferovasnidane.cz

Zaměstnanci  Charity Valašské Meziříčí uklízeli města

Již třetím rokem se naše organizace zapojila do celorepubliko-
vé akce Ukliďme Česko. V pondělí 10. dubna jsme uklidili část 
veřejného prostranství ve Valašském Meziříčí, ve kterém jsme 
vysbírali cca 80 kg odpadků. 
Jelikož naše působnost sahá také na Rožnovsko, rozhodli jsme 
se, že přiložíme ruku dílu také v Rožnově pod Radhoštěm. 
Po domluvě s pracovnicí Městského úřadu nám byl přidělen 
úsek, ve kterém jsme vysbírali cca 90 kg odpadků. 
Člověk se běžně v těchto lokalitách pohybuje a občas si všim-
ne pohozených plastových láhví, obalů od cukrovinek a dalších 

„předmětů“ , které na zemi nemají co dělat. Někdo je zvedne 
a vhodí do odpadkových košů, někdo, sáhněme si do svědomí, 
je nechá ležet třeba v domnění, že je zvedne někdo druhý. Sami 
jsme byli překvapeni objemem sesbíraných odpadků.  Většinu 
z nich  tvořily  obaly od různých pochutin, nápojů a dalších před-
mětů, vršky všeho druhu, úlomky skla a kousky polystyrénu,  
nedopalky cigaret atd.
Tato akce byla součástí strategického chování Charity Valašské 
Meziříčí, co se týká společenské odpovědnosti. Naše organiza-
ce odpovědně přistupuje k životnímu prostředí nejen tříděním 
odpadů. Automobily, které při zajištění služeb využíváme, jezdí 
na alternativní pohon LPG a v neposlední řadě pořizujeme tech-
nické zařízení šetrné k životnímu prostředí.
Závěrem bych ráda připomněla orientační dobu rozkladu ně-
kterých 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.
Nebuďme tedy lhostejní ke svému okolí. Jaké si ho uděláme, ta-
kové ho budeme mít.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Náš kostel
Po delší odmlce si můžeme připomenout dvě místa z našeho 
kostela, která byla zmíněna i v minulém čísle ŽF v článcích „Nej-
známější Čech“ a „Koruna na varhany“ na straně 4. V našem 
kostele je oltář sv. Jana Nepomuckého s jeho sochou. Tento ol-
tář je umíéstěn na předělu kostelní lodě a kaple Panny Marie. 
František Šigut v Dějinách farnosti Valašské Meziříčí uvádí, že 
je tento boční oltář nejmladší ze všech bočních oltářů v koste-
le, pochází z období druhé poloviny 18. století (po kanonizaci 
sv. Jana Nepomuckého). Šigut uvádí, že se mu jeví tento oltář 
jako kompozičně nejslabší a původně zde byl obraz sv. Jana 
Nepomuckého, který byl na konci 19. století nahrazen sochou 
světce. Šigut o této soše říká, že v porovnání s ostatními socha-
mi je méně zdařilá. Současně byl také celý oltář opraven. Je oz-
doben dvěma anděly a nahoře v oblacích je vidět jazyk (červe-
ný) sv. Jana Nepomuckého - mučedníka za zpovědní tajemství. 
Oltář obsahuje také svatostánek, který sloužil k uchování Nej-
světější svátosti od velkopátečních obřadů až do Vigilie Zmrt-
výchvstání Páně. Nyní se již nepoužívá (v období velikonočního 
Tridua se přenáší svatostánek z krásenského kostela sv. Jakuba.
Životopis sv. Jana Nepomuckého (nar. kolem r. 1345) je opředen 
mnoha legendami, nicméně z historických pramenů víme, že 
král Václav IV. hledal záminku k propuštění své manželky (chtěl 
si vzít jinou ženu) a sv. Jan, který byl zpovědníkem královny 
a měl  být donucen jakožto její zpovědník potvrdit její údajnou 
nevěru, nikdy nevyzradil nic ze zpovědního tajemství a po kru-
tém mučení (doloženém i zkoumáním jeho ostatků v roce 1993) 
byl 20. 3. 1393 kolem 21. hodiny vhozen do Vltavy a jeho tělo 
vyplavalo 17. dubna. Když jej rybáři spatřili v řece, viděli jej 
s pěti světly kolem hlavy, které se podobaly hvězdám. Odtud 
jsou jeho hvězdy mezi atributy, které kromě Panny Marie nemá 
žádný další světec. 
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Svatý Jan Nepomucký  má svátek 16. května a je patronem kně-
ží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů; bývá vzýván za mlčen-
livost, proti nebezpečí vody, za ochranu mostů.
Atributy: hvězdy kolem hlavy, jazyk, kněz, kotva, kříž, most, pal-
ma, ryba, řeka

Dalším bočním oltářem v našem kostele je oltář sv. Josefa, 
snoubence Panny Marie. Je to v tuto chvíli (po zboření hlavní-
ho oltáře v r. 1984) nejstarší oltář v kostele. Oltář je dozdoben 
anděly a v horní části je pěkná soška sv. Jana Křtitele (jedno ze 
čtyř vyobrazení světce v našem kostele). Původní obraz z po-
čátku minulého století byl zničen a farní kronika k tomu uvádí 
zajímavé skutečnosti. Zápis má nadpis: Sešílela v kostele.
V červni t. r. (1909) přišla do kostela jistá majitelka domu v Za-
šovské ulici vdova Orlová, právě když byla zpověď školních dítek. 
Orlová se modlila - pojednou však byla zachvácena šílenstvím. 
Vyskočila na mensu oltáře sv. Josefa a vydávajíc nesrozumitelné 
skřeky roztrhala starobylý obraz sv. rodiny (smrť sv. Josefa). Poté 
běžela se stejným úmyslem k oltáři sv. Jana Nep., byla však za-
držena a strážníky odvedena. Na místě obrazu potrhaného dal 
farář Fran. Gillig malovat na oltář sv. Josefa obraz sv. Rodiny.
Přiznám se, že je to můj oblíbený příběh z farní kroniky a už 
dlouho jsem se těšil, jak jej tady zveřejním. Také se přiznám, že 
tento obraz se mi moc nelíbí a rozhodně nenaplňuje mé před-
stavy o sv. Josefu, spíše bych jej nazval obrazem sv. Simeona, 
jak drží v chrámu malého Ježíše a velebí Boha (Lk 2, 22 - 40).

Evžen Hlavica
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Svěcení kříže, obrazu Panny Marie Zašovské a soch sv. Ignáce z Loyoly a sv. Libora

Socha sv. Ignáce z Loyoly
Původní barokní socha světce z roku 1739 uzavírala s protileh-
lou sochou sv. Jena Nepomuckého levobřežní stranu mostu 
přes řeku Bečvu. Socha byla již v roce 1935 přemístěna do are-
álu bývalého hřbitova u kostela sv. Jakuba v Krásně nad Bečvou. 
V roce 2012 byla socha přemístěna zpět k mostu.

Socha sv. Libora
Barokní socha od Ondřeje Zahnera z roku 1750 uzavírá společ-
ně se sochou sv. Valentina pravobřežní stranu mostu přes řeku 
Bečvu. Po poškození mostu na konci války v roce 1945 byly obě 
sochy přemístěny na Masarykovu ulici.  Socha sv. Valentina se 
dočkala návratu na své původní místo již v r. 2006. Socha sv. Li-
bora byla přemístěna na podzim 2016. Samotný přesun sochy 
stál 312 tisíc korun. Peníze šly z rozpočtu města. 

Zdroj: www.valasskemezirici.cz

Sv. Ignác z Loyoly (†1556): kněz, mystik, zakladatel řádu jezuitů, 
patron jezuitů, vojáků, dětí, těhotných žen. Atributy: drak, kněz, 
srdce, znak IHS.

Sv. Libor (†IV. stol): biskup, pomocník proti onemocnění kame-
ny. Atributy: biskup, kniha se třemi kameny, páv.

Sv. Valentin: kněz a mučedník, patron mladých lidí a zvláště je-
jich čisté a oddané lásky. Atributy: meč.

sv. Ignác Loyoly sv. Libor

sv. Valentin
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Noc kostelů 9. června 2017
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Mariánské informace

Žiji jen díky lásce mé matky

• Pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje je plánována 
na dny 15. 10. - 21. 10. 2017. Přijímám přihlášky.

• Místa nám nejbližší, která navštíví putovní socha Panny Ma-
rie z Fatimy: Ostrava 23. 9. Olomouc 24. 9. - pojede autobus, 
Frýdek Místek 29. 9., svatý Hostýn 30. 9. 2017.

• Přednášky P. Paula Sigla z modlitebních dnů ke cti Panny 
Marie, Matky všech národů je možné shlédnout

 na www.mvn.sk
Václav Chládek

Jedna z prvních otázek Panny Marie při prvním zjevení ve Fatimě 
zněla: „Chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, kte-
rá na vás sešle na smír za hříchy, jimiž je urážen a jako prosbu 
za obrácení hříšníků?“
V rámci prožívání jubilejního roku Fatimy nabízím svědectví mi-
sionáře společenství Rodiny Panny Marie, P. Tomáše Jána, z No-
vých Hradů v Jižních Čechách.

Pavel Svoboda z Byňova (nedaleko Nových Hradů) měl tehdy 
25 roků a byl nezaměstnaný, když se mu 16. březen stal osud-
ným dnem. „Hned přijdu“, napsal na lístek a nalepil ho na vcho-
dové dveře, když odcházel do blízkého obchodu. Tam se setkal 
se svým kamarádem a oba dostali bláznivý, troufalý nápad: 
Udělají zkoušku odvahy a vyrazí proti sobě - Pavel na starém 
kole a ten druhý na své úplně nové motorce, která ještě neměla 
ani SPZ. Kdo se jako první druhému vyhne, prohrává. Vítězem 
a hrdinou se stane ten, kdo uhne později, a nebo neuhne vůbec. 
Jak si umínili, tak i udělali. Nikdo z nich nechtěl být zbabělcem. 
Pavel však na kole v posledním okamžiku uhnul, avšak v té samé 
vteřině zabočil tím směrem i jeho kamarád, kterému - nane-
štěstí - stál v cestě elektrický sloup, a tak se musel bleskově 
rozhodnout: sloup, a nebo Pavel! A v tom se čelně srazil se svým 
kamarádem. Pavel vyletěl do vzduchu a hlavou narazil na zem. 
Těžké zranění přežil jen díky okamžité operaci. Jeho stav byl 
kritický - silné krvácení do mozku, extrémní opuchlina a mozek 
v pravé části lebky byl místy pokrytý už jen kůží, spodní čelist 
pětkrát zlomená, vrchní čelist třikrát a přidalo se i ochrnutí 
na jednu stranu.

Duchem Pavel všechno od začátku vnímal, ale co mu chybělo, 
byla chuť do života. Nemluvil a postupně přestal jíst, takže ho 
museli živit skrze sondu. Neschopný pohybu a zchudlý na 40 ki-
logramů nechtěl dále bojovat. Po jedenácti měsících to vzdali 
i lékaři a Pavla plánovali přeložit na hospic. Jeho matka Rena-
ta se však 19. února 2013 odhodlala vzít si ho domů, do svého 
chudobného jednopokojového bytu, kde bydlela se svými tře-
mi syny. Lékaři této statečné ženě, která se kvůli svému synovi 
vzdala i zaměstnání, ale jako jediná neztratila naději, předpoví-
dali: „Nepřežije do Vánoc“.

V těch těžkých měsících bylo pro ni vždy zábleskem naděje, 
když si znovu a znovu četla Pavlův vzkaz z onoho tragického 
dne: „Hned přijdu“.

Dnes Pavel každému říká: „Žiji jen díky lásce mé matky“. A je to 
pravda. Renata se naučila, jak ho má správně opatrovat; den 
a noc, bez jediného volného dne, bez dovolené. Její nezištná 
mateřská starostlivost a dobrá kuchyně způsobily, že tento mla-
dý muž začal znovu samostatně jíst. A to je zázrak!

Pavla jsem u nich doma poprvé navštívil tři týdny po jeho ná-
vratu z nemocnice - vypráví P. Tomáš. Do té doby jsem neznal 
ani Pavla, ani jeho rodinu. Jsou sice pokřtění, ale víru neprak-
tikovali. Dokud se mnou jeho matka rozmlouvala, Pavel občas 
zlehka přikývl, ale neřekl ani slovo. Před odchodem jsem řekl: 

„Jestli chcete, tak se nyní můžeme pomodlit“. Přežehnal jsem se 
a začal modlitbou Otče náš. Pavel se ke mně hned přidal a zvuč-
ným hlasem se se mnou pomodlil i Zdrávas, Maria. Jeho matka 
na nás hleděla s otevřenými ústy. „Ale... vždyť on nemluví! Ni-
kdy nemluví!“ zajíkala se dojetím. Trvalo to ještě měsíce, do-

kud Pavel začal mluvit, pokud nepočítáme modlitby Otče náš 
a Zdrávas, Maria. Jeho první slova, slova modlitby však byly pro 
matku i syna nádherným znamením, které jim úžasně pomohlo 
otevřít se pro Boha a pro víru.

Pavel se stal mým přítelem. Když ho přijdu navštívit, leží přede 
mnou vždy stejně už celé roky bezmocně v plenkách, ale není 
nešťastným člověkem, je veselý a laskavý. „Zdravím tě, Pavle! 
Jak se máš?“ ptám se ho a on mi s humorem odpovídá: „Ach, 
vlastně se mám celkem dobře. Celý den mohu vylehávat.“ Ne-
vzpírá se a otevřeně přiznává svou vinu, že tehdejší zkouška 
odvahy nebyla správná. Spolu se svou matkou se snaží odpustit 
svému bývalému kamarádovi, který byl jen lehce zraněn, ale 
nikdy se  neozval, ba ani se pořádně neomluvil.

Je dojímavé, jaký hluboký soucit dokáže mít Pavel. Jednou jsem 
mu přinesl krátký film o Ježíšovi, ale nemohl se na něj dívat 
do konce. Tohoto citlivého mladého muže se Pánovo umučení 
tak dotklo, že celé hodiny proplakal.

Už dvakrát jsem se ho ptal: „Chtěl by si své bolesti, své ochrnutí 
a své utrpení obětovat?“ - „Ano, ano!“ odpověděl pokaždé s vel-
kou ochotou. „Chtěl by si to obětovat i za kněze?“ pokračoval 
jsem. „Ano, za tebe!“ vyšlo z něj rychle jako blesk.

Velmi mě to potěšilo a jsem přesvědčený, že Bůh právě skrze 
oběť mého přítele dává milosti nejen mně, ale nám všem v Kláš-
teře Božího milosrdenství.

„Pro mne jako kněze je velmi dojímavé vidět, jaký nápadně velký 
znak kříže dělá Pavel při požehnání: pomalu shora dolů, doleva 
a doprava. Jako při prvním setkání, i nadále se modlí pevným 
hlasem a matka Renata s ním.“

Sám si to navařil! Sám si je na vině! Takto nějak si v duchu příliš 
rychle zhodnotíme, posoudíme a často i nahlas řekneme. Pán 
Ježíš ale chce a může psát rovně i na křivých linkách a všechno, 
co jsme si sami zavinili může proměnit na požehnání, pokud mu 
to dovolíme.

(k Jubilejnímu roku Fatimy z „Víťazstvo Srdca“ připravil
Václav Chládek)
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INFORMACE

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

Fotky na str. 1, 2, 5, 12, 13, 17 o. Pavel
7-11 - archiv ZŠ Salvátor
14,15 - Zdenka Bořutová
18,19 - Vojtěch Pospíšil
15, 16, 22 - Jan Peroutka
str. 24 Helena Martinková - Člověk a víra

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Ester Batlová
Filip Batla
Zlatan Drobilič

Justýna Dřímalová
Anastázie Folvarčná

Lešná
Pavla Lucie Chvatíková Michal Chvatík

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Jozef Farbák *29. 1. 1931 †16. 5. 2017, Za Dráhou 907
Alena Palátová *20. 1. 1936 †28. 5. 2017, Jiráskova 12
Marie Drábková *23. 9. 1944 †31. 5. 2017, Sokolská 1091
Anežka Capilová *1. 12. 1926 †3. 6. 2017, Poličná 161
Antonín Žlebek *1. 4. 1942, †6. 6. 2017, Podlesí 275
Jarmila Harvánková *17. 6. 1936 †6. 6. 2017, Podlesí 286
Pavel Huňka *3. 10. 1944 †9. 6. 2017, Zahradní 1003

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

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA je ve čtvrtek 29. června. Mše 
svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 a v 8.00 hodin 
a večer v 18.30 hodin. V Lešné v 17.15 hodin. 
MŠE SVATÁ NA ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZŠ SALVÁTOR – 
v pátek 30. června v 8.00 hodin.
BOHOSLUŽBY VE  FARNÍM KOSTELE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 
O PRÁZDNINÁCH:  
Pondělí – mše svatá v 6.30 hodin
Úterý – mše svatá v 18.30 hodin
Středa – mše svatá v 6.30 hodin, od 18.00 hodin večeřadlo Fa-
timského apoštolátu
Čtvrtek – mše svatá v  6.30 hodin, od 18.00 do 19.00 hodin 
adorace se svatým přijímáním
Pátek – mše svatá v 6.30 a v 18.30 hodin 
Sobota – mše svatá 6.30, v Krásně v 17.30 hodin 
Neděle – mše svaté v 6.30, 8.00, 9.30 a 18.30 hodin
ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH VE FARNÍ KANCELÁŘI 
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ budou pouze v pondělí od 8.00 
do 10.00 hodin. V ostatních dnech lze setkání domluvit osobně 
nebo telefonicky. 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 7. července, 4. srpna a 1. září.  Výstav 
Nejsvětější svátosti po celý den, společná adorace v 19.45 ho-
din, celonoční tichá adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 1. července, 5. srpna a 2. září. 
Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat ráno 
od 6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, večer od 17.00 hodin 
v kostele sv. Jakuba v Krásně. 
ZAŠOVSKÁ POUŤ VE DNECH 1. a 2. ČERVENCE:  
Sobota – 20.00 hodin – noční bdění ve Stračce 
Neděle – 7.00, 8.15, 10.30 hodin – mše svatá v kostele
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - středa 5. července. Mše 
svatá ve Valašském Meziříčí  bude ráno v 6.30 hodin a v 8.00 ho-
din. V Lešné v 8.30  hodin, v Jasenici poutní mše svatá v 10.00 
hodin.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 28. července, 
11. srpna, 8. září v 18.30 hodin.
MŠE SVATÉ NA MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍJEN se začnou zapisovat v pon-
dělí 31. července po ranní mši svaté.
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – farnost Val. 
Meziříčí - neděle 13. srpna.
POUTNÍ MŠE SVATÁ V POLIČNÉ NA KOTLINĚ - neděle 13. srpna 
v 11.00 hodin.
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - úterý 15. srpna. Mše 
svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin a v 8.00 
hodin a mimořádně i večer v 18.30 hodin. Poutní mše svatá 
bude v kapli v Hrachovci v 17.00 hodin. V Lešné bude mše svatá 
v 16.00 hodin. 
ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE ve Valaš-
ském Meziříčí – čtvrtek 24. srpna. Výstav Nejsvětější svátos-
ti  oltářní bude po ranní mši svaté v 7.15 hodin. Společná část  
adorace  bude od 18.00 do 19.00 hodin zakončena svátostným 
požehnáním a svatým přijímáním. 
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK NAŠICH PRVŇÁČKŮ - neděle 3. září ve Va-
lašském Meziříčí při mši svaté v 9.30, v Lešné v 8.30 a v Jasenici 
v 10.00 hodin  
MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZŠ SALVÁTOR – 
pondělí 4. září v 8.00 hodin.

POUŤ DĚKANÁTU A FARNOSTI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA RAD-
HOŠŤ – sobota 9. září, mše svatá v 11.00 hodin.
SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ – sobota 16. září v 10.00 hodin.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - úterý 4. července a 1. srp-
na po večerní mši svaté.

POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ: 

POUŤ DĚTÍ NA ZAČÁTKU PRÁZDNIN - sobota 1. července.  Mše 
svatá za děti a mládež v 9.00 a v 10.15 hodin.
POUŤ DECHOVÝCH HUDEB - neděle 6. srpna. Mše svatá v 10.15 
hodin.
HLAVNÍ POUŤ - neděle 13. srpna. Hlavní mše svatá v 10.15 ho-
din.
TITULÁRNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – úterý 
15. srpna. Hlavní mše svatá v 10.15 hodin.
POUŤ PEDAGOGŮ - sobota 19. srpna. Hlavní mše svatá  v 10.15 
hodin.
TRADIČNÍ ORELSKÁ POUŤ – neděle 20. srpna. Hlavní mše  sva-
tá v 10.00 hodin.
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A DĚTÍ NA KONCI PRÁZDNIN - so-
bota 26. srpna. Mše svatá v 10.15 hodin.
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Veni Sancte Spiritus (procházka parkem v Lešné pro ty, kdo to nestihli)
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