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Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,
budu velebit tvé jméno

po všechny věky.
Každý den tě budu velebit

a chválit tvé jméno po všechny věky.

Veliký je Hospodin
a veškeré chvály hodný,

jeho velikost je nevýstižná.
Jedno pokolení 

zvěstuje druhému tvé činy
a oznamuje tvoji moc. 

(Žalm 145,1-4)

foto: Dolomity - o. Pavel
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Pouť farnosti (a děkanátu) Valašské Meziříčí 9. září 2017 na Radhošť

Při této příležitosti jsme si připomněli 119. výročí posvěcení 
této nejvýše položené kaple v České republice. Příští rok to 
bude tedy 120. výročí. Matice Radhošťská, která se o provoz 

a opravy kaple stará, chystá vydání pamětní medaile a chce 
pozvat biskupy Olomoucké a Ostravsko-opavské diecéze. Kaple 
totiž stojí na společné hranici těchto diecézí.

o. Pavel

My jsme Valaši, jedna rodina, Valašské hory sú naša otčina...

pohled na Javorníky z Radhoště
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Sestra Hedvika v akci

Velehrad v Dolomitech
Kardinál Josef Beran chtěl, aby Češi žijící v exilu měli k dispozici 
pro různé akce dvě centra: dům Velehrad v Římě a druhý Ve-
lehrad nedaleko hranic Itálie s Rakouskem na okraji italských 
Alp, které se jmenují Dolomity. Po pádu totality bylo možné, 
aby oba domy hojně využívali poutníci, kteří připutovali z Čes-
ké republiky do Itálie. Pastorační dům Velehrad ve Sv. Martinu 
v Dolomitech má momentálně na starosti kněžský seminář Olo-
moucké arcidiecéze.
Jsem vděčný, že jsem mohl v tomto domě pobývat čtyři dny 
na počátku školního roku. Díky tomu jsem mohl navštívit někte-
rá místa v Dolomitech. Těším se, až při nějaké příležitosti uká-
žu některé fotky. Kdyby v budoucnu zaznělo pozvání k pobytu 
v tomto pastoračním domě, neváhejte a přihlaste se.

o. Pavel 

Věřím, že Pán nejednomu z nás připravil o prázdninách hezké 
a povzbudivé chvíle. Když budu mluvit za sebe, byl pro mě veli-
ce silným okamžikem pohřeb sestry Hedviky, kterou mnozí znali 
jako Květu Duřpekovou. Se sestrou Hedvikou jsme se rozloučili 
v kapli kláštera Milosrdných sester Svatého Kříže v Kroměří-
ži v pátek 18. srpna. Dožila se 96 let. Její nekrolog, který byl 
přečten na konci mše svaté, si můžete přečíst níže. Jsem vděč-
ný i za vzpomínku Jany Mikuškové, kterou také zveřejňujeme. 
Po návratu ze hřbitova jsme zakusili spolu s dalšími farníky z Va-
lašského Meziříčí tradiční pohostinnost sestřiček a také jsme 
mohli navštívit a alespoň krátce pozdravit našeho bývalého jáh-
na Ludvíka Dřímala a jeho manželku Aničku. Oba co nejsrdeč-
něji pozdravují všechny farníky z Valašského Meziříčí a ujišťují 
o svých modlitbách. Díky Životu farností stále pečlivě sledují, co 
se u nás děje a co prožíváme.

o. Pavel

Sestra Hedvika Květoslava Duřpeková
Nar. 1921, 1. profes 3. 4. 1978, zemřela 10. 8. 2017 v Kroměříži

Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli…

Tímto žalmovým veršem 
uvedla kdysi sestra Hedvika 
svůj životopis. Pán si ji vedl 
podivuhodnými cestami 
a ona prožila dlouhý, bohatý 
a naplněný život. 
Narodila se 22. března 1921 
v Olomouci v rodině Antoní-
na Duřpeka a Marie, rozené 
Sechrové. Při křtu dostala 
jméno Květoslava. Zůstala 
jediným dítětem. V roce 
1923 se rodina přestěhova-

la do Šternberka u Olomouce, kde si tatínek, který byl povo-
láním číšník, pronajal nádražní restauraci. Ve Šternberku zača-
la Květuška v roce 1927 chodit do obecné školy a v roce 1929 
do hodin hry na klavír do kláštera k sestrám Neposkvrněného 
Početí Panny Marie. V roce 1932 se Duřpekovi přestěhovali do  
Valašského Meziříčí. Pan Duřpek se stal nájemcem a šéfem re-
staurace na starém krásenském vlakovém nádraží. Květa cho-

dila do měšťanské školy a do Josefína, kláštera Milosrdných 
sester svatého Kříže, do hodin hry na klavír a také na hous-
le k sestře Karle Bartoníkové. Živá víra sestry Karly měla vliv 
i na děti, které vyučovala. Věnovala se všem bez rozdílu. Do-
vedla nadchnout pro hudbu. Nadchla i Květu. Od rána do pozd-
ního večera bylo slyšet z učebny hudby zvuk houslí a dobroti-
vý, uklidňující a povzbuzující hlas sestry Karly. Její námahy byly 
korunovány úspěchem. Při různých besídkách měla i veřejnost 
možnost sledovat pokroky žáků, kteří překvapovali obecenstvo 
nastudováním i obtížných skladeb. V roce 1940 Květa zakon-
čila maturitou čtyřleté studium na Učitelském ústavu a v roce 
1942 složila státní zkoušky na konzervatoři v Brně. Učila potom 
na hudební škole ve Valašském Meziříčí s výjimkou doby totální-
ho nasazení až do odchodu do důchodu v roce 1978. V hudební 
škole vyučovala mimo hru na klavír také hudební přípravku, hu-
dební nauku, hru na housle, na akordeon a na zobcovou flétnu. 
Vedla dětský pěvecký sbor. Absolvovala mnoho prázdninových 
odborných kurzů. Měla také mnoho zájmových aktivit: zajíma-
la se například o astronomii a docházela na hvězdárnu, dalším 
zájmem bylo esperanto. Od roku 1958 byla členkou Vachova 
sboru moravských učitelek. Vystupovala na mnoha koncertech 
a soutěžích. Se sborem ještě za totality několikrát navštívila 
obojí tenkrát rozdělené Německo, vícekrát Anglii, Rakousko, 
Bulharsko, Itálii, Estonsko a Švýcarsko. Členkou Vachova sboru 
moravských učitelek byla 25 let. Od roku 1970 do roku 1991 
byla navíc dirigentkou Pěveckého sdružení valašských učitelek 
ve Vsetíně. Po smrti varhaníka se stala varhanicí ve Valašském 
Meziříčí. Řídila chrámový sbor. Zpívala na  svatbách a pohřbech. 
V roce 1990 založila ve Valašském Meziříčí ženský pěvecký sbor 

„Hedvika“. 
Po duchovní stránce měla na Květu v jejím dětství a mládí vel-
ký vliv její teta Hedvika, katechetka a zároveň velká přítelkyně, 
ke které se po celý život často ve vzpomínkách vracela. Další ta-
kovou nenápadnou a skrytou duchovní formátorkou  a vzorem 
byla zřejmě sestra Karla Bartoníková, k níž mladá Květa chodila 
do hodin houslí. Ve svém životopise totiž uvádí vstup do klášte-
ra po pohřbu sestry Karly Bartoníkové. Pohřbu v Choryni se teh-
dy zúčastnili také její bývalí žáci z blízkého Valašského Meziříčí. 
Pro ně zůstala sestra Karla příkladem bezvýhradné oddanosti 
ve službě Bohu, který ji přijal jako služebnici dobrou a věrnou.
Bylo to však v období totality. Řeholní společenství nesměla při-
jímat a formovat dorost. Řeholní formace probíhala tedy tajně. 
Při obláčce přijala po své už zmíněné tetě Hedě jméno sestra 
Hedvika. První sliby složila se svou spolunovickou sestrou Kris-
tou 3. dubna 1978 a věčné sliby 29. března 1985. Řeholní oděv 
v té době nosit nemohla. Žila obvyklým životem mezi lidmi 
ve Valašském Meziříčí, bydlela v domě po rodičích a věnovala 
se hudbě a zpěvu jako dřív. K „odtajnění“ jejího řeholního za-
svěcení došlo až v roce 1991. S Pěveckým sdružením valašských 
učitelek uspořádala pro sestry v Choryni koncert a svým kole-
gyním ze sboru se poprvé představila v řeholním oděvu jako se-
stra Hedvika. Sestru Hedviku v jejím už vyšším věku ale čekalo 
ještě nejedno stěhování. Ještě v září v roce 1991 se z Choryně 
přestěhovala do nově vzniklého malého společenství v Hrozno-
vé Lhotě, kde se starala o domácnost, vařila a nosila svaté při-
jímání nemocným. O pět let později se stěhovala do olomouc-
kého semináře. Tam se zapojila do úklidu a žehlení v prádelně.  
Po roce v dubnu 1997 se přestěhovala na faru do Fulneku, kde 
pomáhala při ošetřování nemocného otce Jana Víchy. Po Ful-
neku následovala v roce 1999 Choryně a v roce 2004 Domov 
důchodců v Radkově Lhotě. V Radkově Lhotě navštěvovala 
obyvatelky domova a svážela je podle jejich přání na vozíčcích 
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Vzpomínky na sestru Hedviku Duřpekovou

Smrt nemá poslední slovo

ke mši svaté. Při mši svaté ráda hrávala na harmonium. V lednu 
2007 ukončily sestry činnost v Radkově Lhotě. Sestra Hedvika 
se spolu s ostatními spolusestrami přestěhovala do společen-
ství starších a nemocných sester v provinčním domě v Kromě-
říži. Tam, pokud jí ještě síly stačily, ochotně a ráda pomáhala 
v prádelně při žehlení. Ráda se modlila. Ráda četla. Měla zájem 
o dění ve světě i kolem sebe. Na své přátele, známé i příbuzné 
pamatovala ve svých modlitbách. S přibývajícími léty si už s se-
bou nesla mnoho zdravotních problémů a obtíží stáří. 
Život každého člověka je velikým tajemstvím Boží lásky. Pán si 
sestru Hedviku po celý život vedl podivuhodnými cestami a táhl 
k sobě pouty laskavosti a provazy lásky. K věčnému společen-
ství s Ním v jeho království si ji zavolal 10. srpna 2017. Děkujeme 
našemu dobrému Pánu za dar jejího života a s důvěrou ji svěřu-
jeme jeho nekonečné lásce a milosrdenství.

Sestry Sv. kříže

Byla jsem členkou Pěveckého sdružení valašských učitelek 
ve Vsetíně, které pí uč. Duřpeková vedla od jeho vzniku v r. 
1970 až do odchodu do kláštera. Paní dirigentka byla veselý 
a přátelský člověk a pěvecké zkoušky byly prokládány humo-
rem, aby se nám opakování  nezdálo tak obtížné. Před koncer-
tem či zájezdem nám říkávala: „Nezapomeňte si vzít : BOŠAKVI 
KOŠTA!“ Což znamenalo: boty, šaty, kvítko, kosmetiku, štamprli. 
Při oslavách jsme měly jednu láhev vína na celý sbor, pro kaž-
dou zpěvačku i štamprli. I to však dokázalo udělat dobrou nála-
du – a ona bývala v dobré náladě každý den. Často nás překva-
povala svými náročnými požadavky, ale nejvíce nás překvapila 
na koncertě v Choryni, když jsme zpívaly sestřičkám v klášteře.

Paní dirigentka měla dlouhé bílé šaty, blond paruku jako na kaž-
dé vystoupení. Po závěrečné písni se slova ujala sestra předsta-
vená, aby nám poděkovala, že jsme jim zpříjemnily odpoledne.
Náhle přišla na podium sestra Hedvika už v řeholním obleče-
ní - my všichni jsme se na ni dívali jako na zjevení, vyhrkly nám 
slzy a věděly jsme, že to je konec našeho zpívání – i její činnosti 
ve světě. To bylo slz! Ale přály jsme jí to, byl to hezký závěr její-
ho civilního života.

Jana Mikušková

Bylo naší společnou radostí vidět některé přenosy z Celostátní-
ho setkání mládeže v Olomouci a zvláště slyšet jednotlivé účast-
níky, kteří se s nadšením vraceli domů.
Pro mladé lidi byl připraven opravdu bohatý program. Mohli se 
setkat se zajímavými hosty, navštívit podle svých zájmů a po-
třeb nejrůznější přednášky. Vrcholem každého dne byla mše 
svatá, katecheze a svědectví biskupů. Na mnohé z toho se mů-
žete podívat i v archivu televize NOE.
Dá se říct, že jakýmsi vrcholem bylo setkání s rodinami v so-
botu 19. srpna. Na konci tohoto setkání mohlo více než sedm 
tisíc převážně mladých lidí naslouchat velmi silnému svědectví 
Enrica Petrilla. Mladí lidé, rodiny a diváci televize NOE slyšeli 
o Chiaře Corbello. Dá se říct, že Chiara a její odkaz se staly ži-
vým Božím slovem, které se hluboce dotýkalo všech poslucha-
čů. Alespoň krátce si připomeňme její příběh.

Po šestiletém manželství s Enricem se konečně dočkali dítě-
te. Když šla Chiara na vyšetření k lékaři, oznámili jí, že holčič-
ka, kterou čeká, má velmi vážné poškození mozku a že po na-
rození nebude dlouho žít. Někteří radili k potratu. Chiara však 
trvala na svém: chce holčičku porodit, dá jí jméno, nechá ji 
pokřtít a bude ji na tomto světě doprovázet do chvíle, než ji 
svěří do Božích rukou. To se také stalo. Marie zemřela asi ho-
dinu po narození. Za nějaký čas oba manželé čekali další dítě. 
Tentokrát to byl chlapeček a pro změnu měl postižení dolních 
končetin a také některých orgánů. Stalo se něco podobného. 
Malý David se narodil, byl pokřtěn a za půl hodiny zemřel. En-
rico a Chiara prožívali velmi těžké období. Mnohé přátele ztra-
tili, mnohé zase našli. Pak přišlo třetí těhotenství. Lékaři mohli 
šťastným manželům oznámit, že je to zdravý chlapec. V pátém 
měsíci těhotenství však Chiara zjistila, že ona sama má rakovi-
nu jazyka. Stáli před těžkým rozhodnutím. Pokud by přistoupila 
na ozařování nebo chemoterapii, dítě by to mohlo poškodit. Po-
kud však tato léčba neproběhne co nejdříve, dá se předpoklá-
dat, že Chiara nebude po narození dítěte dlouho žít. To se také 
stalo. Zemřela půl roku po narození Františka, který má dnes 
již šest roků. Zbývající čas svého života využila k přednáškám 
a ke svědectví o tom, jak je důležité s vírou v Boží lásku proží-
vat právě tu situaci, která v životě nastala. V tomto pokračuje 
i její manžel. Účastníkům celostátního setkání mládeže přijel 
říct, že hodnota našeho života nespočívá v tom, co máme, ale 
ve vztahu ke vzkříšenému Ježíši Kristu. Bůh nemá rád všechny 
lidi, ale každého člověka. A když dopustí těžké chvíle v našem 
životě, můžeme zvláštním způsobem zakusit jeho přítomnost 
a blízkost. Bylo dojemné slyšet, když Enrico říkal: Viděl jsem 
svou ženu umírat šťastnou. Neumírala s nějakým přihlouplým 
úsměvem, ale s vědomím, že splnila na tomto světě svůj úkol 
a své poslání.
O Chiaře vyšla i u nás kniha, která se jmenuje Smrt nemá po-
slední slovo. V Italském originále má kniha název Jednou jsme 
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Františkáni z Bronxu

se narodili a už nikdy nezemřeme. Je nádherným svědectvím 
o tom, že láska je silnější než smrt.

o. Pavel

Enrico Petrillo (uprostřed)

V Karmelitánském nakladatelství vyšla tato kniha. Jsou to krát-
ké příběhy františkánské komunity, která odešla s požehnáním 
newyorského arcibiskupa mezi ty neposlednější do známé a ne-
příliš proslulé čtvrti. Kniha trochu připomíná Kvítky svatého 
Františka z Assisi. Dva příběhy si můžete přečíst.

o. Pavel

FRANTIŠKÁNI Z BRONXU
Luc Adrian

Fraternita Franciscan Friars of the Renewal, o níž je v této knize 
řeč, vznikla v roce 1987, když se osm kapucínů rozhodlo odejít ze 
svých komunit a žít radikálněji život podle evangelia a v souladu 
s původní řeholí svého zakladatele, svatého Františka z Assisi.

„Chcete následovat ukřižovaného Krista?“ zeptal se osmi prvních 
bratrů kardinál O´Connor, newyorský arcibiskup. „Boha můžete 
vzývat kdekoli, ale jestli chcete následovat Krista až na Kalvárii 
jako svatý František z Assisi, zkuste jít až na samé dno ghetta.“
A svěřil jim farnost v jižním Bronxu.

Jak dokáže modlitba poručit nejen ptákům, ale i letadlům…

Před několika měsíci letěl bratr Bob Lombardo, bývalý účetní 
expert z univerzity Notre Dame v Indianě, na rekolekci mladých 
v Atlantě, kde měl kázat.
Kvůli dopravní nehodě přijel bratr Bob na letiště LaGuardia se 
zpožděním. Běží chodbami terminálu, ale u přepážky už nikoho 
nenajde. Čekárna je prázdná. Je tu poslední hosteska. 

„Slečno“, říká otec Bob udýchaně, „musím nutně letět tímhle 
letadlem!“

„Otče, je pozdě, všichni jsou na palubě a dveře se právě zavřely.“
„Slečno, asi jste mi nerozuměla, já tímhle letadlem musím letět, 
protože mám v Atlantě důležitou schůzku.“

„Otče, nechápete? Řekla jsem vám, že to není možné. Federální 
zákony zakazují znovu otevřít dveře.“
Bob Lombardo dokonale ovládá emoce a oznamuje stejným tó-
nem nepodstatné i ty nejzávažnější zprávy. Klidně pokračuje:

„Vy mi nerozumíte, slečno. Mám kázat na rekolekci pro tisíc 
mladých. Čekají na mě, neřekl bych jako na mesiáše, ale skoro... 
Jsem tam jediný kazatel. Já tímhle letadlem letět musím!“
Prosklenými stěnami odbavovací haly zahlédne, jak jeho DC-8 
roluje ke startovací dráze do fronty, z níž se každých třicet vte-
řin zvedá k modré obloze jeden stroj.

„Otče, to vy nerozumíte mně: tohle letadlo by nevrátil ani prezi-
dent USA. Tohle letadlo už má jen jediného pána, a to je pilot…“

„Až po Bohu, slečno, až po Bohu…“
Bratr Bob si nestěžuje. Sedne si a v tichosti začne vzývat Pána 
nemožností: „Bože, jestli chceš, aby měli tihle mladí, kteří 
po tobě hladoví a žízní, kněze, tak se snaž… Já jsem udělal, co 
jsem mohl.“
Letoun do Atlanty už je na začátku dráhy. Přišel na řadu. Stroj 
jede po své dráze, zrychluje… Ve chvíli, kdy se už už odlepu-
je od země, náhle prudce zabrzdí a obrátí se k únikové dráze. 
Hosteska zvedne telefon. Podezíravě se podívá na františkána. 
Letadlo se vrací.
Za několik minut se objeví steward a tlačí před sebou na vozí-
ku velmi bledou starou dámu. Hosteska se obrátí k otci Bobovi, 
a jako by se nic nestalo, řekne mu:

„Tahle paní dostala těsně před vzlétnutím záchvat paniky. Muse-
li jsme ji vysadit. Jestli chcete nastoupit, letadlo je připraveno…“

„Děkuji, slečno.“
Bratr Bob dorazil do Atlanty právě na začátek rekolekce. Mno-
ho mladých se obrátilo a našlo nový život, když slyšeli mluvit 
o Kristu.

Jak bratr Stan zaplatil pohřeb z honoráře za svá alba

Toho rána bratr Stan odsloužil pohřeb dvaadvacetiletého Luise. 
Na zeď v 153. ulici, na místě, kde byl před třemi dny zavražděn, 

Všemohoucí Bože, kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Pan-
ny Marie za důstojný příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal 
také mé tělo a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly. Plna vděčné 
radosti dávám se zcela do Tvé služby. Také dítě, které jsi mi dal, 
Ti cele zasvěcuji. Ochraňuj a opatruj klíčící život a dej, ať se toto 
dítě šťastně narodí a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem. 
Chraň mé dítě v celém jeho dalším životě, ať kráčí věrně ces-
tami Tvých přikázání a ať dosáhne věčného života v nebesích.
Dobrotivý Bože, tento klíčící život jsi však svěřil mé ochraně 
a mé zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla i duše, 
dej mi dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepře-
dala špatné náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen 
dobré povahové vlastnosti.
Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla 
ve svém srdci hodně čisté radosti a abych směla tuto radost 
šířit kolem sebe. Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci 
propadnout malomyslnosti, i kdyby snad v příštích dnech nebo 
ve chvíli porodu se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž 
mi v této době, Matko Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti 
a na utrpení Tvého Syna.
Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte 
mne, manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili 
podle vůle Boží a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu.

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svaté-
ho sestup na mne, na mého manžela i na mé dítě. Amen!

Ó Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás!

S božským Dítkem, Máti, † rač nám požehnání dáti.

Modlitba ženy v požehnaném stavu
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napsali přátelé zelenou barvou jeho jméno pod anděla se zla-
tými křídly, který se mu podobá jako bratr. Plnou parou vzlétá 
k růžovému fosforeskujícímu nebi.
Těmhle pamětním freskám se říká RIP, „Requiescat in pace“. I ti, 
kteří neumí anglicky, rozumí téhle latině: „Ať odpočívá v pokoji.“ 
Po zdech jižního Bronxu a Harlemu je jich plno. V ghettech se 
střílejí čím dál mladší. Obchod s drogami, nepřátelství gangů, 
ale i pletky s holkama, drobnosti a nedůtklivost.
Angela, jedna místní, prozrazuje: „To Stan zaplatil pohřeb toho 
chlapce. Má i náhrobní desku! Bratr Stan je bývalý jazzmen; 
hrával v hospodách na Lower East Side. Dál skládá, ale teď už 
ho inspiruje Duch Svatý, jak říká. Zaplatil pohřební výlohy hono-
rářem za svá alba.“

Ranní modlitba
posledních optinských starců

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mně 
přinese tento den.
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do Tvé svaté vůle; každou 
hodinu tohoto dne mě všemu uč a podepři.
Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat 
s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve všem je Tvá sva-
tá vůle.
Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám, veď moje myšlenky 
a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl, 
že všechno jsi seslal Ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny, 
abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny udá-
losti v jeho průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.
Amen.

Po úspěchu loňského kalendáře jsem se rozhodl vydat kalendář 
i pro příští rok. Kromě fotografií jsou v něm i krátké biblické 
citáty a na úvodním listu i úvahy, které nějak souvisí se vznikem 
fotografie, nebo s místem, které je na fotce znázorněno. Vý-
robní cena kalendáře je něco přes čtyřicet korun. Pokud dáte 
například za jeden kus padesátikorunu, přispěli jste tak částkou 
asi 8 Kč na potřeby naší farnosti. Za to vám děkuji a Pán Bůh 
vám to odměň.

o. Pavel

Kalendář Moje Valašsko 2018

Nevím, jak vy, ale já sleduji soupeření atletů na olympijských 
hrách i na mistrovství světa docela rád.
Co mě ale na letošním mistrovství světa nejvíce oslovilo, bylo 
svědectví suverénní vítězky v běhu na 10 km Almaz Ayanaové, 
která je z Etiopie. Když před nějakým časem kdosi vznesl po-
chybnost, jestli nedosahuje tak výjimečných výkonů s pomocí 
nějakého dopingu, ona sama prohlásila: „Mým jediným dopin-
gem je Bůh, do jeho rukou jsem vložila svůj život a on mi může 
dopřát skvělá vítězství.“ Když to televizní komentátor po jejím 
vítězství říkal, nevěřil jsem vlastním uším. Tato slova by mohla 
být klidně životním programem každého z nás.

o. Pavel

Mistrovství světa v atletice

Almaz Ayanaová

Tak se jmenuje knížka, kterou napsal jeden z bývalých kaplanů 
ve farnosti Valašské Meziříčí P. Pavel Zíbal. V Želivě je prastarý 
premonstrátský klášter, který sloužil v 50. letech jako internač-
ní tábor pro téměř 500 kněží a řeholníků z různých klášterů. Dá 
se říci, že to byla jakási umírněnější forma kriminálu pro ty, kteří 
i v době komunismu chtěli zůstat věrni svému povolání. Kromě 
Pavla Zíbala zde byl také náš otec Jan Žilinský, dále například 
kardinál Tomášek a biskup Otčenášek a další.
V tomto klášteře, který už opět spravují premonstráti Želivské 
kanonie, jsem mohl prožít několik dnů na konci srpna a zúčast-
nit se duchovních cvičení pro kněze, které vedla řeholní sestra 
Briege McKenna a otec Kevin Scallon. Možná jste četli jejich kni-
hu - Zázraky se dnes opravdu dějí. 
Kromě přednášek a modliteb mě zaujala architektura obnove-
ného kostela i kláštera. Kostel navrhoval známý architekt Jan 
Blažej Santini. Velice hezká je tzv. křížová chodba a rajský kláš-
terní dvůr. Součástí křížové chodby je i nový památník kněží, 
kteří byli v Želivě internováni. Za křížem jsou na zdi jejich jména. 
To vše si můžete prohlédnout na straně 14.

o.Pavel

Šéfe, znáte Želiv?

Už po čtvrté jsem se v době prázdnin vyměnil s P. Františkem 
Barošem. On byl necelé tři týdny ve Valašském Meziříčí a já 
zase v Supíkovicích v Jeseníkách. Je to snad pro mě jediný způ-
sob, jak prožít v době prázdnin delší čas pro odpočinek a rekre-
aci. Fotky na zadní straně mohou být jakýmsi pozdravem farní-
kům, se kterými jsem se pravidelně setkával. Někdy je zvykem 
popsat i krátkou historii vzniku snímku.
Jednou jsem v kuchyni na faře umýval nádobí (pro mne výji-
mečná činnost). Venku bylo zataženo. Najednou jsem si všiml, 
jak budova sousedního domu a školy na černém pozadí doslova 
září. Znamenalo to, že od západu svítí slunce. Došlo mi, že takto 
bude krásně ozářený i kostel. Na nic jsem nečekal a vyběhl jsem 
i s foťákem na hřbitov. Přesně tak to bylo. Na pozadí černých 
mraků svítila věž kostela ozářená zapadajícím sluncem. A neje-
nom to! Kolem kostela se vytvořila dokonce dvojitá duha. Něco 
takového uvidíte opravdu snad jen jednou za život. Tuto foto-
grafii bych nazval Smíření. Duha je totiž znamením Božího mi-
losrdenství. A protože fotka byla pořízena v sudetském pohra-
ničí, můžeme myslet také na smíření mezi Němci, kteří museli 

Pozdrav do Supíkovic
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tento kraj opustit po 2. světové válce, a Čechy, kteří pohraničí 
obsazovali. Na druhé fotce je pohled na kůr kostela sv. Hedviky  
v Supíkovicích.

o. Pavel

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám 
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“ 
(Mt 16,24)

Ježíš je uprostřed svého veřejného půso-
bení, naplno hlásá, že Boží království je 
blízko, a připravuje se na cestu do Jeru-

zaléma. Jeho učedníci, kteří vytušili velikost jeho poslání a kteří 
v něm rozpoznali toho, koho poslal Bůh a jehož očekával celý 
izraelský národ, konečně očekávají osvobození od římské nad-
vlády a úsvit lepšího světa, který přinese mír a prosperitu.
Ježíš však nechce přiživovat tyto iluze. Říká jasně, že jeho cesta 
do Jeruzaléma ho nepřivede k triumfu, nýbrž k odmítnutí, k utr-
pení a k smrti. Odhaluje i to, že třetího dne vstane z mrtvých. 
Jsou to slova těžká k pochopení i k přijetí. Petr na ně reaguje 
a dává najevo, že takový absurdní plán odmítá. Dokonce se sna-
ží Ježíše odradit.
Ježíš Petra ostře pokárá a poté se obrací na všechny učedníky 
s touto převratnou výzvou:

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a násle-
duj mě!“
 
Co však žádá Ježíš – tehdy i dnes – od svých učedníků, když volí 
tato slova? Chce, abychom si nevážili sami sebe? Abychom se 
všichni dali na asketický způsob života? Žádá od nás, abychom 
vyhledávali bolest a tím se zalíbili Bohu?
Spíše nás tato slova vyzývají k tomu, abychom následovali Je-
žíše po jeho cestě, abychom přijali evangelijní hodnoty a poža-
davky, abychom se mu stále více podobali. To znamená žít celý 
život v plnosti tak, jako ho žil on, a to i tehdy, když se na cestě 
objeví stín kříže.

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a násle-
duj mě!“

Nelze to popřít: každý má svůj kříž – bolest v různých formách 
je součástí lidského života, ale je pro nás nesrozumitelná, pro-
tože odporuje naší touze po štěstí. Přesto právě v bolesti nás 
Ježíš učí objevovat netušené světlo. Je to, jako když vstoupíme 
do některého kostela a zjistíme, jak nádherně osvětlené jsou 
jeho vitráže, které se zvenku jevily jako tmavé a nezajímavé.
Chceme-li Ježíše následovat, on od nás chce, abychom zcela 
změnili své hodnoty, upustili od sebestřednosti a odmítli logiku 
hledání osobního zájmu. Navrhuje nám, abychom věnovali více 
pozornosti potřebám druhých než svým vlastním a abychom 
využili svoji energii k tomu, abychom činili druhé šťastnými. 
Jako Ježíš, který nevynechal jedinou příležitost k tomu, aby po-
těšil nebo dal naději těm, s nimiž se setkal. Toto osvobozování 
se od egoismu přinese rozvoj naší lidské stránky a získáme svo-
bodu, skrze kterou se budeme plně realizovat.

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a násle-
duj mě!“

Ježíš nás vyzývá, abychom byli svědky evangelia, i když je tato 
věrnost vystavována zkouškám kvůli malým či velkým nedoro-
zuměním v prostředí, ve kterém žijeme. Ježíš je s námi a chce, 
abychom spolu s ním nasadili život pro ten nejvyšší ideál: všeo-
becné bratrství, civilizaci lásky.
Tato radikalita v lásce je hlubokou potřebou lidského srdce, jak 
to dosvědčují i osobnosti z jiných než křesťanských nábožen-
ských tradic, které důsledně následovaly hlas svého svědomí. 
Gándhí napsal: „Kdyby mě někdo zabil a já bych zemřel s modlit-
bou za svého vraha na rtech, s myšlenkou na Boha a s vědomím 
jeho živé přítomnosti ve svatyni mého srdce, pouze tehdy by se 
dalo říci, že jsem silný díky nenásilí.“1

Chiara Lubichová nalezla v tajemství Ježíše ukřižovaného 
a opuštěného lék na uzdravení všech osobních ran i každé ne-
jednoty mezi lidmi, skupinami i národy, a tento objev sdílela 
s mnohými. V roce 2007 u příležitosti setkání hnutí a komunit 
z různých církví ve Stuttgartu napsala: „Také každý z nás trpí 
ve svém životě bolestmi alespoň trochu podobnými těm jeho. 
(…) Když prožíváme takové utrpení a bolesti, je třeba si vzpome-
nout na něj, který je vzal na sebe. Jsou jakoby jeho přítomností, 
účastí na jeho bolesti. Jednejme jako Ježíš, který v této bolesti 
neustrnul, nýbrž ke svému výkřiku dodal slova: ,Otče, do tvých 
rukou poroučím svého ducha!´ (Lk 23,46) Znovu se tak zcela svě-
řil Otci. 
I my můžeme, tak jako on, projít bolestí, překonat zkoušku a říci: 
,Miluji v ní tebe, Ježíši opuštěný. Miluji tě, bolest mi tě připomíná, 
stává se pro mne tvým výrazem, tvou tváří.́  Když pak v dalším 
okamžiku milujeme bratry a sestry a pozorně a s láskou konáme, 
co Bůh žádá, často zakusíme, že bolest se (…) promění v radost. 
(…) V malých skupinách, v nichž žijeme, (…) mohou existovat růz-
ná malá nebo velká rozdělení. Také v této bolesti můžeme vidět 
jeho tvář, překonat svou bolest a udělat všechno pro obnovení 
bratrského vztahu s druhými. (…) Cestou a vzorem kultury spole-
čenství je Ježíš ukřižovaný a opuštěný.“2

Letizia Magri
1 M. K. Gandhi, Antiche come le montagne, Ed. di Comunità, Milano 1965, s. 
95-96.
2 Ch. Lubichová, Per una cultura di comunione, Mezinárodní setkání „Společně 
pro Evropu“, Stuttgart, 12. května 2007 – online in http://www.together4eu-
rope.org, česky in Nové město 7-8/2007, III

Doprovázení na cestě růstu
v pěti oblastech křesťanského života

Čas od času jsme svědky vnitřní touhy pomoci sobě či jiným 
na cestě Víry, Naděje a Lásky. Pravidelné přijímání svátostí a po-
dílnictví na denní liturgii církve se stává téměř samozřejmostí, 
kontemplace, modlitební úsilí, účast ve společenství či rozjímá-
ní nad Písmem též. A přesto dochází k situacím, kdy bychom 
si přáli duchovně růst, ba dokonce se cítíme zavázáni Pánu 
darovat svůj čas i pro možnost podpory růstu druhých. Jedna 
z možností, jak takovou touhu uspokojit, je prožít dvouměsíční 
cyklus metodiky růstu v pěti oblastech křesťanského života, jež 
zpracoval a ve své kanadské provincii i úspěšně praktikuje, otec 
Mario St.Pierre. Vzhledem k tomu, že seminář s tímto knězem 
bylo možno prožít v dubnu letošního roku v komunitě Blahosla-
venství v Dolanech na Olomoucku, popisované svědectví je již 
jen ukázkou reálnosti využití i v naší domácí periferii.
Do metodiky se vstupuje ve dvojici, ideálně však v trojici („Ne-
boť tam kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam 

Svědectví
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zŠ salvátorjsem já uprostřed nich.“ Mt 18,20). Na úvodním setkání se ozřej-
mí pět oblastí zamýšleného růstu:

 • Modlitba: růst v důvěrném vztahu s Pánem (Matouš 5-7 
„Kázání na hoře“)
 • Evangelizace: růst nabídkou dobré zprávy (Matouš 10 

„O poslání“)
 • Formace: růst prohlubováním vlastní identity (Matouš 13 

„Podobenství o růstu“)
 • Bratrství: růst ve vzájemné lásce (Matouš 18 „Život ve spo-
lečenství“)
 • Služba: růst v pomoci druhým (Matouš 24-25 „Eschatolo-
gická řeč“)

Poté se společně hledají konkrétní podoby, jež se pod jednotli-
vými oblastmi nacházejí. Čím více, tím lépe. Následně se ony ob-
lasti ohodnotí stupněm vyzrálosti a vybere jedna oblast i jedna 
konkrétní podoba, jež by nám měla dopomoci ke křesťanskému 
růstu. Podoba musí být: srozumitelná, měřitelná, přizpůsobitel-
ná, splnitelná a termínovaná. Náš výběr byl následující:

 • Pavel: Formace – vytvořit si denní/týdenní plán Bohuli-
bých aktivit a ten naplňovat (neb řád dne se mění)
 • Markéta: Bratrství – dívat se na druhé s láskou, pochope-
ním a úsměvem (neb klientela je rozmanitá)
 • Milan: Evangelizace – při rodinném jídle učinit kříž, případ-
ně i požehnání (neb můj otec je již stár)

Někomu se může jevit výběr snadno splnitelný, nicméně je 
třeba přijmout fakt, že každý žijeme v jiné existenční rovině 
a co je pro jednoho snadné (či snad běžné), to pro jiného může 
být zcela naopak. Týden co týden jsme se setkávali v modlitbě, 
v rozjímání nad Božím slovem a vzývali Ducha svatého. Násled-
ně si vzájemně sdělovali dosavadní zkušenosti a upřesňovali 
související podpůrné aktivity k naplnění cíle, kterým je růst. 
I proto byly v mezičase mezi setkáváním vřazeny další prvky 
duchovního přístupu, jako jsou svátosti smíření, adorace či kaž-
dovečerní modlitba za úmysly nás všech („A nit trojitá se teprve 
nepřetrhne!“ Kaz 4, 12).
Byť to samotný průběh nenaznačoval (spíše naopak – obtíže 
na denním pořádku), výsledek naprosto předčil naše očekává-
ní. Získali jsme zkušenost s metodikou duchovního doprovázení, 
kterou jsme se rozhodli dále využít. Porostli jsme v mnoha ob-
lastech duchovního života a formy poznání praktikujeme i na-
dále. Byli jsme obdarováni Bohem a obdarováni bližními. Co se 
pod výše zmíněnými dary Hospodina míní konkrétně: zpravi-
delnění hodinové adorace týdně, pětidenní oslavy jmenin, akt 
reálného odpuštění v manželství, nečekaný dar knihy o. Eliase 
Velly „Srdce pastýře“, účast nejbližších na Dětském firemním 
dni a obdržení 1. ceny, požehnaná fyzická práce na opravě 
vzhledu rodinného domu, trvalé žehnání v rodinném prostředí, 
společná účast na slavnostní mši svaté v rodišti otce rodiny atd.
atd., s famózním vyvrcholením po osmi týdnech od ukončení 
dvouměsíčního cyklu, jímž bylo svátostné smíření mého otce 
s Pánem po nesmírně dlouhých 63 letech.
Zážitek natolik silný, že jsme se dohodli obdobné dva měsíce 
prožít znovu a nabídnout tuto formu služby jiným.

„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce 
a dobrým skutkům.“ (Žid 10, 24)

Milan Volf

Nový školní rok 2017/2018
Tak jsme zase ve škole! Než jsme se nadáli, prázdniny jsou mi-
nulostí a před námi se otevírá další školní rok se svými úkoly, 
povinnostmi, cíli, očekáváním a příležitostmi. 
Co vlastně od nového školního roku očekáváme? 
 • Většina z nás asi nárůst povinností, práce, množství nejrůz-
nějších úkolů, každodenní pracovní stereotyp daný rozvrhem 
hodin, kde je – nejen u dětí, téměř do poslední minuty naplá-
nován sled činností, které je potřeba absolvovat, zajistit, udělat 
a někdy také „přežít“.
 • Někteří, a myslím, že to také bude většina, očekáváme, že 
se nám bude dařit, že to, co si naplánujeme, co máme splnit, 
úspěšně splníme, že budou děti prospívat k naší velké radosti, 
a že budou přesně takové, jaké je chceme mít.
 • Učitelé asi očekávají, že budou děti ve vyučování pozorné, 
vnímavé, dychtivé po informacích a vzdělání, že se jim bude vý-
uka dařit a budou z ní mít i dobrý pocit.
 • Rodiče třeba očekávají, že škola bez problémů zařídí vzdě-
lání, výchovu a komplexní rozvoj jejich dětí, u církevní školy 
i rozvoj v jejich duchovní oblasti.
 • Někteří možná raději moc neočekávají, protože jsou za ta 
léta „proškoleni“ mnohými nezdary, které občas přicházejí, ze-
jména ve chvíli, kdy jsou naše očekávání největší.
Nedávno jsem slyšel pěkný vtip: Jedna paní přišla do zverimexu 
koupit papouška. Procházela mezi klecemi, až přišla k jednomu 
papouškovi a říká: „Tak co, umíš mluvit?“ a papoušek odpoví: 

„Zajisté, a co ty, umíš létat?“
Tak, jako ta paní si „naprojektovala“ do malého papouška své 
očekávání, že bude mít něco málo z lidských dovedností, aniž 
by si uvědomovala, že sama neumí to, co umí jen papoušek, tak 
mnozí z nás očekáváme od druhých, že budou přesně takoví, 
nebo ještě lepší, než jaké je chceme mít… a oni zatím třeba do-
káží to, co ani my sami ne… 
A co Bůh, co od nás čeká? Může mít vůbec nějaká očekává-
ní? Myslím, že rozhodně ano. Nejen obecně, kdy po nás chce, 
abychom byli jako On, ale s každým z nás má svůj plán. On ale, 
na rozdíl od nás, ví, že jsme hodně nedokonalí, nespolehliví 
a že často děláme něco jiného, než od nás očekává, a že se jeho 
plánům někdy docela úspěšně bráníme. Přesto respektuje naši 
svobodu a dál nám věří. Každému neustále nabízí svou pomoc 
a Ducha, které, když využijeme, nám umožní aspoň částečně 
plnit úkol, ke kterému nás vybral.
Svěřme tedy vše, co nás v tomto školním roce čeká, do jeho ru-
kou. Nejen úkoly, které budeme plnit, ale i naše očekávání, cíle, 
příležitosti, a také děti, které se budeme snažit rozvíjet, učitele 
a vychovatele, kteří je budou provázet, rodiče, jimž jsou děti 
svěřeny, a také všechny, kteří budou o škole rozhodovat a bu-
dou mít v rukou její budoucnost. Svěřme také to, že občas ne-
bude vše tak, jak chceme, jak očekáváme. 
Věřím, že s touto pomocí a v Jeho rukou bude nový školní rok 
ještě úspěšnější než rok minulý. To také vám i celé škole ze srd-
ce přeji.

Hynek Mikušek
Ředitel školy
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Nové webové stránky školy
Naše škola má od prázdnin v provozu nové webové stránky. 
(www.zs-salvator.cz se nemění!) Ke změně jsme přistoupili 
nejen kvůli tomu, že jsme si přáli modernizovat stránky a mít 
je pěknější , ale chtěli jsme reagovat na nové možnosti webo-
vých aplikací, i proto, že některé věci již na starých stránkách 
nešly řešit nebo ukládat, protože technicky nestačily. Přáli jsme 
si stránky přehledné, funkční, efektivní, vypovídající a s mož-
ností duchovního slova. S realizací záměrů a přání vedení ško-
ly pak velice pomohl pan Tomáš Dřímal, kterému tímto moc 
děkujeme. O fotografie a duchovní slovo na hlavní stránce se 
bude starat o. Pavel. Velký podíl na tom, jak jsou stránky aktua-
lizovány, má paní Maruška Cahlíková.

Díky za přípravu tříd po prázdninách
V pondělí 28. 8. se učitelé znovu potkali po dovolené ve škole, 
aby se připravili na nový školní rok. Jak jste si mohli již přečíst 
na webových stránkách školy, čekaly je ve škole připravené tří-
dy: všechny jsou vymalované, podlahy byly krásně naleštěné, 
poličky a skříňky nachystané, květiny přesazené, nové zatem-
nění již téměř ve všech třídách. Velké poděkování za přípravu 
tříd po prázdninách patří: paní Ludmile Žnivové, paní Mirce 
Matyskové a nepostradatelnému Ladislavu Sulovskému. Moc 
děkujeme! V krásně nachystaných třídách se učitelům pak dob-
ře připravuje další výzdoba.

Učitelé se připravovali na nový školní rok
Pedagogičtí pracovníci se v úterý 29. 8. zúčastnili vzdělávací 
akce, aby si připomněli nebo se seznámili s možnostmi někte-
rých výukových programů, které se dají využívat na interaktiv-
ních tabulích. Interaktivní tabule není jen módním výstřelkem, 
ale stává se nedílnou součástí běžné výuky. Každý učitel umí 
zvážit její využití a pracuje s ní efektivně.

Požehnání prvňáčkům
Před zahájením školního roku, při nedělní mši svaté v 9.30, si 
do kostela mohly přinést aktovky děti, které v září nastupují 
poprvé do školy. Pan farář udělil dětem na jejich cestu školním 
rokem požehnání.

Zahájení školního roku 2017/2018
V pondělí 4. září se některé děti nemohly dočkat a přišly do ško-
ly velmi brzy – hlavně byly zvědavé, kde letos mají třídu a mož-
ná si chtěly zajistit ta nejlepší místa ve třídě. Nový školní rok 
jsme zahájili společnou mší svatou a přivítáním nových prvňáč-
ků v kostele. Ochránci prvňáčků, patroni a celoroční kamarádi 
budou žáci VI. třídy. Ti se s dětmi přivítali, připevnili jim stužku 
na památku a předali dárečky. Na závěr se společně vyfotogra-
fovali s panem děkanem, o. Kamilem Obrem, který v našem 
kostele mši svatou sloužil. Šesťáci se budou o prvňáčky starat, 
pomáhat jim, radit. O přestávkách se mohou vzájemně navště-
vovat ve třídách. Budou prvňáčky v prvním týdnu školy taky 
doprovázet na oběd a učit je, jak to v jídelně chodí.  Ať je pro 
všechny žáky školy i pro zaměstnance nový školní rok pohodo-
vý, radostný a úspěšný. Kéž nám Pán žehná.

Nové tváře na ZŠ Salvátor
Od nového školního roku pracuje na naší škole nová paní učitel-
ka. Je to Mgr. Kristýna Hoferová a učí IV. třídu. Kromě ní posílila 
naše řady školní asistentka Bc. Anna Jelínková. Napsaly pro čte-
náře Života farností krátce o sobě:

Kristýna Hoferová: Jsem „čerstvá“ paní učitelka. Mám ráda 
milé žáky, dobrou kávu a procházky přírodou. Jsem svobodná. 
Pocházím ze Zubří, kde jsem dříve vedla scholu. Nyní se věnuji 
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Anna Jelínková: Narodila jsem se a vyrostla v Praze. Do Va-
lašského Meziříčí jsem se přestěhovala s manželem a dvěma 
dcerami koncem roku 1991. Zde se nám narodily další 4 děti. 
Vystudovala jsem sociální pedagogiku a zaměřuji se na poruchy 
učení. Absolvovala jsem kurzy zahraničních specialistů, které 
pro Českou republiku zprostředkovala doc. Věra Pokorná. Pra-
covala jsem s romskými dětmi nebo s dětmi ze sociálně znevý-
hodněných rodin. 

vedení Misijního klubka a práci s dětmi ve farnosti. Ráda zpí-
vám, hraju na klavír a běhám v přírodě. 

Úspěchy našich žáků
Máme radost, že jsme hned v druhém týdnu v září (po pondělní 
ranní modlitbě školy) mohli odměnit naše žáky za individuální 
nebo skupinové úspěchy.
Během prázdnin jsme se ve škole dozvěděli několik zpráv 
o úspěchu Terezky Pospíšilové ze VII. třídy. První z nich se tý-
kala úspěchu ve výtvarné soutěži „Krásná jako kvítko…“, za kte-
rou obdržela diplom a pozvánku na vernisáž vybraných obrázků 
do Havířova. Druhé ocenění je za úspěch v soutěži, kterou po-
řádá Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde v Německu. Motto 
letošní malířské soutěže znělo: „Hledej pokoj!“ („Hledej pokoj!“ 
je také mottem 101. Německých katolických dní (Deutscher 
Katholikentag), které se budou konat 9. – 13. 5. 2018 v Műnste-
ru.) Terezka získala krásné 3. místo! Gratulujeme!

Velice úspěšně si vedli taky naši sportovci na republikovém 
finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Již 
jen postup do tohoto finále je velikým úspěchem! Družstvo 
ve složení: Jakub Fojtík, Lukáš Kořístka, Jindřich Vrána, Marek 
Matyska, Ester Vančurová, Veronika Štefková, Adéla Denková, 
Alžběta Vránová skvěle reprezentovalo naši školu, když ze 44 
zúčastněných škol obsadilo krásné 11. místo. Kromě kolektivní-
ho úspěchu zazářili i jednotlivci. Ve svých kategoriích se do 10. 
místa umístili Marek Matyska a Jindřich Vrána ze VII. třídy. 
Skvělé! A v kategorii ročníku 2006 získal Jakub Fojtík dokonce 
stříbrnou medaili! Být druhý z celé České republiky, to je parád-
ní. Myslím, že o našich sportovcích toho ještě v budoucnu usly-
šíme víc. Všichni ostatní se umístili skvěle. Taky 34. místo ze 110 
je parádní! Díky, děcka, za reprezentaci školy a velká gratulace! 
Díky i trenérovi – panu učiteli – Norbertu Škorňovi.

Čokoládový den ve škole
Víte o tom, že čokoláda má svůj den? Na 13. 9. vychází Meziná-
rodní den čokolády! Ve škole jsme si tento „sladký svátek“ taky 
připomněli. V pátek 15. 9. jsme se společně sešli před vyučová-
ním na chodbě, abychom si řekli některé zajímavosti o čokolá-
dě: odkud se vzala, jak se vyrábí, které kakaové boby jsou nej-
hodnotnější, jaké druhy čokolády máme i to, zda je nebo není 
pro naše zdraví prospěšná. Třídy si zvolily nejlepší ověřený re-
cept, který doma děti s maminkami připravují. A nemohlo tomu 
být jinak, než že nakonec KAŽDÝ DOSTAL ČOKOLÁDU. Mňam!

Magda Krupová
Medový den na náměstí
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili akce Medový den, která se ko-
nala na náměstí našeho města. Děti zaujala ochutnávka medu 
s možností ohodnotit ten nejlepší, dověděly se také mnoho zají-
mavého ze života včel, prohlédly produkty vyráběné ze včelího 
medu a pochutnaly si na některých dobrotách z medu vyro-
bených. Potěšilo je, že si také domů mohly odnést informace 
o medu a jeho užitečnosti pro naše zdraví, omalovánky, rozvrhy 
hodin nebo recepty. Včelařům tímto moc děkujeme.

Ludmila Černochová a Kateřina Janýšková

Školní pouť
Na Den církevních škol pořádáme již tradičně školní pouť. Vždy 
všichni společně: žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci navštívíme 
některý kostel buď v okolí Valašského Meziříčí, nebo i ve větší 
vzdálenosti. V minulých letech jsme byli ve Vidči, v Zubří, v Rož-
nově, vloni ve Veselé. Letos jsme podnikli výlet do Rýmařova. 
Cestou jsme se nejprve zastavili v Jiříkově, kde jsme navštívili 

„Pradědovu galerii“, expozici s netradičním výkladem pomocí 
ozvučených dřevěných soch. Na webových stránkách galerie 
byste našli, že mezi hlavní dominanty galerie patří bezesporu 
největší socha “vládce Jeseníků“ Děda Praděda v ČR, která je 
10,4 metrů vysoká a váží 15 tun. Další významnou částí galerie 
je betlém, který obsahuje přes 250 figur a který se neustále 
rozrůstá. Betlém byl rovněž vystaven u příležitosti světového 
kongresu betlemářů v Hradci Králové, kde byl oceněn titulem 
Největší betlém na světě. Za třetí unikát se považuje obří dře-
věný obraz Děda Praděda a jeho říše. Obraz je vyřezán ze čty-
řiadvaceti lipových kmenů, měří 2,2 m x 5 x 5 m a naleznete 
ho v jedné ze zastřešených částí expozice. Všechny tři zmíně-
né dominanty jsou zapsány do České Guinessovy knihy rekor-
dů. Děti byly nadšené, že si mohou na exponáty sáhnout nebo 
na některé vylézt. Venkovní areál – dětské hřiště -  si děti taky 
náramně užily. Další zastávkou byla kaple v Lipkách. Kaple Na-
vštívení Panny Marie je nazývána perlou severomoravského ba-
roka a vznikla na místě starší církevní stavby v letech 1710-1715. 
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Skvostný interiér upoutá směle klenutým stropem na čtyřech 
masivních sloupech s umělým mramorem. Prostor především 
zaujme freskami, jejichž autorem byl olomoucký malíř Ferdi-
nand Naboth (asi 1664 - 1714) se svým nadaným tovaryšem Ja-
nem Kryštofem Handkem (1694 - 1774) z blízkých Janovic, který 
po předčasné smrti mistra výzdobu kaple dokončil roku 1715, 
a stal se jeho nástupcem v Olomouci. Zde jsme prožili mši sva-

tou. Poslední zastávkou byla křížová cesta na Křížovém vrchu. 
To už jsme ale trochu spěchali, abychom se včas vrátili domů. 
Počasí nám vyšlo na jedničku, děti byly šikovné, většina si za-
slouží velkou pochvalu, zejména naši nejmenší školáčci. Děku-
jeme všem řidičům za bezproblémovou cestu a šťastný návrat.
Chvála Pánu Bohu za vydařenou pouť.

Magda Krupová

Charita Valašské Meziříčí
Děti otevřely novou zahradu pro seniory 
z Valašské Bystřice.

V Charitním domě pokojného stáří ve Valaš-
ské Bystřici, který je zařízením Charity Valaš-
ské Meziříčí,  děti slavnostně otevřely novou 
zahradu pro seniory. Na revitalizaci zahrady 
přispěla Nadace ČEZ částkou 596 000 Kč.

Zahrada za Charitním domem pokojného stáří byla donedávna 
travnatou plochou bez chodníků, tedy pro většinu seniorů ne-
přístupná. Denní činnosti se proto musely odehrávat v domě 
nebo na terase. „Díky finanční podpoře Nadace ČEZ jsme mohli 
zahradu upravit a zpřístupnit obyvatelům domova. Vybudovali 
jsme chodníky, provedli terénní úpravy, zahradu osázeli ovocný-
mi stromy a keři a zasadili jsme také bylinkovou a zeleninovou 
zahrádku. Aby se obyvatelé domova cítili na zahradě co nejlépe, 
pořídili jsme zahradní nábytek, houpačku,  kuželky a vybudovali 

jsme i ohniště s posezením,“ řekla Jana Řiháková, vedoucí Cha-
ritního domova pokojného stáří. 

pokračování na straně 16
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16. září 2017 uděloval v naší farnosti Arcibiskup Mons. Jan Graubner svátost biřmování

foto: Jan Peroutka
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Znáte Želiv?
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Pouť do Santiaga de Compostelly
Trasa: od kostelíka sv. Jakuba v Krásně → S. d. Compostella; 
3700 km (29 dní)
Cyklisté: Pavel Tovaryš, Pavla Tovaryšová, Helena Poupěová, 
František Číhal
Pěší turisti: anglická cesta 121 km (5 dní); Ferrol → S. d. Com-
postella; Ivan Tovaryš, Ondřej Tovaryš, Barbora Vančurová, Ka-
rolína Tovaryšová, Ludmila Tovaryšová
Pavel: Pouť do Compostelly byla pro mě poděkováním za 50 let 
šťastného bytí a v cíli pak vzpomínka na všechny blízké a známé, 
i ty neznámé, kteří nám po cestě pomáhali.
Pavla: Na pouti do Santiaga jsem si uvědomila, jak je člověk ne-
ustále POD OCHRANOU. Vždy v pravou chvíli se objevil někdo, 
kdo nás povzbudil, poradil kudy jet či poskytnul přístřeší. I když 
jsme po cestě zažívali těžké chvíle (oprava kola nebo nějaké ty 
bolístky), vždy byly přesně načasované tak, abychom je zvládli – 
protože za pár kilometrů, v jiném terénu nebo počasí, by mohly 
být mnohem těžší .
Hela: Na této cestě jsme prožili spoustu nezapomenutelných 
okamžiků, navštívili nová místa, poznali zajímavé lidi a také sami 
sebe – zjistili jsme, že máme v sobě více síly, než jsme si mysleli. 
Tato pouť do Santiaga byla pro mě obohacující po všech smě-
rech a s radostí na ni budu vzpomínat.
Ivan: Cesta plně splnila moje očekávání, zajímavé bylo setkává-
ní s lidmi z celé Evropy. Rád bych se na tuto cestu vydal z jiného 
směru.
Ludmila: Duchovní pouť plná modlitby, rozjímání, proseb, obě-
tování a také bolavých puchýřů, překonávání nepřízně počasí 
(déšť, horko) – tak jako v každodenním životě. V cíli pak radost 
a vděčnost za shledání s nejbližšími a modlitba u sv. Jakuba 
za blízké, známé, za kněze a naši farnost.
Ondra: Pouť pro mě byla příjemným duchovním osvěžením. Za-
žili jsme snad všechno, co na správné pouti lze zažít. Kdo váhá, 
zda se na Camino vydat, rozhodně doporučuju.
Bára: I přes všechny bolesti a trápení, které nás na cestě potká-
valy, to byla krásná a nezapomenutelná pouť se zážitky, které 
v nás zůstanou napořád. Jsem ráda, že jsem se mohla na tuto 
pouť vydat a děkuju všem, kteří mi to umožnili.
Karolína: Celá cesta pro mě byla velkým zážitkem. Člověk má 
po cestě dost času myslet na blízké a modlit se. Největší radost 
byla dorazit na místo a vidět tolik lidí, kteří jsou ochotni se pro 
svou víru na cestu vydat.

Ludmila Tovaryšová
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pokračování ze strany 11

Do projektu „Děti na pomoc aktivnímu stáří“ se s radostí zapo-
jili žáci ze Základní školy ve Valašské Bystřici i studenti z Gymná-
zia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Cílem projektu 
bylo zahradu celkově upravit a zpřístupnit obyvatelům domova, 
přičemž do drobnějších úprav a údržby se zapojily právě děti 
a mládež. Děti také seniory pravidelně navštěvují a připravu-
jí pro ně různé aktivity nebo taneční a divadelní vystoupení. 
V červnu jeli na společný výlet do Zoologické zahrady v Lešné 
u Zlína. Školáci také slíbili pomoc s pravidelnou údržbou zahra-
dy a už se moc těší na společné akce pod širým nebem.
První z nich proběhla v úterý 27. června. Slavnostní otevření 
zahrady začalo vystoupením folklórního souboru Valášek a zú-
častnili se ho děti, gymnazisté, senioři i jejich blízcí. „Je to nád-
herná ukázka úcty mládí ke stáří a provázanosti generací, kdy 
mladí lidé pomáhají těm, kteří jsou odkázaní na pomoc dru-
hých.“, uvedla za Nadaci ČEZ její ředitelka Michaela Ziková.

Celý projekt je podporou seniorského věku jako plnohodnotné 
etapy života. Všem za tuto podporu patří velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Před 80 lety roku 1937 je ve farní kronice zapsáno:
Letošní rok byl ve znamení brannosti národa. Na jaře vyšel zá-
kon o branné výchově, kterou se má v obyvatelstvu vypěstit 
zdatnost a obětavost pro obranu státu.
Tento rok byl pro nás také rokem ztráty prvního prezidenta ČSL 
republiky Tomáše G. Masaryka. Zemřel dne 14. září v Lánech. 
Vojenský pohřeb mu byl vypraven v Praze 21. září. V době, kdy 
začal pohřební akt, bylo z nařízení ordinariátu vyzváněno zvony 
na všech kostelích. Masaryk byl pochován na lánském hřbitově.
7. února jsme slavili ve farním kostele slavnými bohoslužbami 
s Te Deum a papežskou hymnou 15. výročí volby a korunovace 
sv. Otce Pia XI. a prosili jsme Boha, aby ho ještě dlouhá léta 
Církvi svaté zachoval.     
Na jaře slavil valašskomeziříčský děkan čestný kanovník kromě-
řížský a farář rožnovský Josef Seget své sedmdesátiny. Kněž-
stvo děkanátu se sešlo při této příležitosti 7. dubna v Rožnově 
na faře.
Farní katolická akce pořádala v Lidovém domě ve Valašském 
Meziříčí dvě přednášky pro širší veřejnost. První byla 29. března 
na téma „Proč jsem se vrátil do katolické církve“. Měl ji profesor 
Pozlovský z Hranic. Druhá byla 9. května na téma „Církev a nová 
doba“. Přednášel Dr. Alfred Fuchs z Prahy.
V rámci katolické akce byly pořádány v naší farnosti stavov-

Z farní kroniky ské přednášky a to 2. května pro muže, 9. května pro jinochy, 
16. května pro ženy a 17. května pro dívky. Ráno byla vždy mše 
svatá, společná zpověď, svaté přijímání a odpoledne v kostele 
promluva.
Dne 13. června byla pěkná slavnost v Bynině. Obec totiž posta-
vila za spoluúčasti občanů nový kamenný kříž, který byl toho 
dne posvěcen. Odpoledne šel z farního kostela průvod do By-
niny. Kázání měl a svěcení kříže vykonal dp. P. Štěpán Šrahůlek 
S.D.S., kooperátor z Valašského Meziříčí. Po svěcení začal déšť, 
který potom narušil světskou slavnost, která se měla konat.
29. srpna byla ve Valašském Meziříčí manifestační slavnost ka-
tolického lidu u příležitosti svěcení praporu Okresního Sdružení 
katolické Omladiny a orelské vlajky.
31. října se konala slavnost svěcení nového juvenátu Salvatori-
ánů ve Valašském Meziříčí. Svěcení vykonal vldp. P. Fakundus 
Peterek, generální vikář Salvatoriánů z Říma za účasti mnohých 
kněží z okolí města a starosty města Ladislava Štorkána.
Jako jiná léta konalo se před svátky velikonočními ve farním 
kostele triduum jako příprava na Velikonoce.
V červenci šla obrovská farní pouť do Zašové a 24. srpna při eu-
charistickém dni naší farnosti byla velká účast na pobožnostech 
před vystavenou Nejsvětější Svátostí.
Exercicií se letos zúčastnilo zase hojně nejenom žen a dívek, ale 
i jinochů. Většinou byli na duchovních cvičeních v blízké Chory-
ni a někteří byli na Velehradě.
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Tolik v tomto roce zápis ve farní kronice. Meziříčským farářem 
byl po P. Eduardu Kavanovi P. Josef Štrajt, který působil ve far-
nosti již od roku 1915. 

z farní kroniky vybral Josef Krupička

Kněží ve farnosti v 30. letech
P. Eduard Kavan a P. Josef Štrait

čtyři salvatoriáni trvale působící na faře ve Valašském Meziříčí

CSM v Olomouci 15. - 20. 8. 2017

fotky z portálu Člověk a víra
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Chtěli bychom tímto pozvat všechny mladé lidi od 15 let nahoru, 
aby se k nám připojili. Scházíme se každý pátek po večerní mši 
svaté na faře a rádi uvítáme nové tváře mezi námi. Nemusíte 
se ničeho bát, je to velká šance jak poznat nové přátele a strá-
vit čas trochu jinak. Čeká Vás parta skvělých lidí, spousta zába-
vy, společných zážitků, legrace a hlavně budeme spolu a Bůh 
s námi. Můžeme se například podělit o to, co právě prožíváme, 
zazpíváme si, pomodlíme se. Na různá témata si zveme hosty 
nebo si někdo z nás přichystá náplň spolča sám. Dvakrát roč-
ně jezdíme na víkendové pobyty, při kterých zažijeme spoustu 
skvělých a nezapomenutelných zážitků.
V dnešní době je velmi důležité, aby se mladí lidé scházeli a trá-
vili čas spolu. Naše společenství charakterizuje slovo „buchto-
žravci“. Proč? Přijďte a uvidíte.  Moc se na Vás všichni těšíme.  

Za spolčo K. Slavíková a Eliška Pavelová

Pozvání do pátečního spolča pro mládež
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Aktuální slovo
K probíhajícímu jubilejnímu roku Fatimy aktuální promluva 
P. Petera Nižníka, vojenského kaplana, kterou pronesl 8. 7. 2017 
v Košicích
Evangelium, které jsme dnes slyšeli, dovolím si odvážně 
říci, všichni dobře známe. Mluví o povolání celníka Matouše 
(Mt 9,9-13), o povolání k tomu, aby následoval Ježíše. Při povo-
lání jednotlivých apoštolů by se nám mohlo zdát, že každé jed-
no z těchto povolání bylo cílené jen na tyto lidi. Při těchto po-
voláních bychom mohli mít pocit, že Bůh povolává jen ty, kteří 
chtějí nějakým zvláštním způsobem zasvětit svůj život službě 
Bohu, chtějí vstoupit do řádu nějakého společenství, chtějí se 
stát knězi. Jen tyto Bůh povolává. Takovou myšlenku bychom 
mohli mít při dnešním evangeliu, kdy Bůh povolává celníka Ma-
touše, že se to týká jen těch, kteří zasvěcují svůj život Pánu.
Ale když se podíváme na dnešní evangelium, na toto dnešní 
povolání apoštola Matouše, tak skrze právě jeho osobu, osobu 
celníka, nám Bůh dává poznat, že touží po povolání každého 
z nás, k jeho následování. V páté kapitole Matoušova evangelia 
slyšíme Ježíšovu výzvu: „Vy tedy buďte dokonalí, jako je doko-
nalý váš Nebeský Otec.“ Toto je výzva, která nás všechny má 
vést ke svatosti života, tedy k hlubokému a důvěrnému sjedno-
cení s Bohem.
Sv. Tomáš Akvinský říká, že: „Svatost je ctnost, kterou naše 
mysl odevzdává Bohu samu sebe. A všechno co si myslí a koná.“ 
A zase ve 24. žalmu čteme: „Kdo smí vystoupit na Hospodinovu 
horu, kdo smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné 
ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti, kdo svému 
bližnímu křivě nepřísahá.“ Žalmista zde píše, že být svatým zna-
mená mít nevinné ruce a čisté srdce.
Způsob života, který vidíme v dnešní době ve všech vztazích, 
které jsou okolo nás, které jsou součástí našeho života v rodi-
nách, ve kterých žijeme, je velmi často opakem této cesty ná-
sledování Krista. Ve výzvách Fatimského poselství, které sestra 
Lucie zpracovala jako reakci na množství doručených otázek 
na zjevení ve Fatimě, na vizionáře, na přijaté poselství a důvo-
dy některých žádostí v něm, nacházíme vyjádření sestry Lucie, 
která píše:

„V těchto dnech, kdy se zdá, že společnost chce z hříchu smilstva 
udělat zákon, Písmo svaté nepřestává opakovat Boží přikázání: 
Nesesmilníš. Je to Boží slovo a Boží slovo se nemění. Stejně jako 
se nemění jeho Zákon. Snadněji pomine nebe a země, než by ze 
Zákona vypadla jediná čárka.“
Nahlédněme ve skutečnosti dnes do našich vztahů, čím je ovliv-
něna celá naše společnost. Podívejme se na děti, které dospíva-
jí. S čím dospívají dnešní děti ve společnosti. Právě čistota srdce 
v mnohých rodinách chybí. Chybí nám formace a vedení rodičů 
svých dětí k čistotě srdce, čistotě mysli, čistotě těla. Chybí to. 
Rodiče dnes své děti nechávají vyrůstat napospas okolnostem, 
napospas všem situacím, které se v jejich životech objeví, ne-
chávají je, ať rostou. V této oblasti se mnozí rodiče spoléhají 
na jakési „zastoupení“ u vychovatelů, u učitelů.

„A vždyť někoho potká, s někým si promluví, něco si někde najde, 
přečte...“
Omyl! Je to úloha tebe, jako otce, tebe, jako matky a nikoho 
jiného, prioritně je to tvoje úloha, aby své děti vedl k čistotě 
srdce, čistotě mysli, čistotě těla.
Mnozí z vás, kteří jste rodiče a máte děti, které už mají ne jeden, 
dva, tři, čtyři, ale už možná mají 12, 14, 16, 18 roků, kolik času 
jste věnovali dětem s tím, abyste je přímým nebo nepřímým 
způsobem vedli k čistému vztahu, později k čistému manželství, 
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Milí rodiče, kteří máte děti ještě či už školou povinné, v den křtu 
vašich dětí jste na sebe vzali povinnost, že naučíte vaše děti 
poznávat a milovat Boha, poznávat a plnit jeho příkazy. Máte 
být prvními zvěstovateli víry a v tomto úkolu jste nazastupitelní. 
Bůh vám dává příležitost spolupracovat s Ním na lidské a také 
náboženské formaci Jeho (Vašich) dětí. Je to úžasné. Člověk smí 
spolupracovat s Bohem. Velké poděkování každému z vás za to, 
co jste pro náboženskou formaci vašich dětí už udělali. Je to 
nejnáročnější úkol, protože se rozhoduje o věčnosti vašich dětí. 
Bůh vám žehnej!
Základ náboženské výchovy se dává doma, dítě ale stejně nutně 
potřebuje mít také společenství svých vrstevníků. S nimi také 
objevuje víru a učí se podle ní žít. A k tomu je vyučování ná-
boženství. Bohužel však zájem o výuku náboženství stále klesá. 
Děti jsou nejvíce přihlašovány do 3. třídy, a pak postupně počet 
přihlášených dětí klesá. Na 2. stupni ZŠ už je zájem velmi malý, 

V úterý 26. září zahájíme koncertem Pavla Poláška ze Slovenska 
další ročník festivalu Podzimní varhany v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Tato slavnost varhan mohla 
vzniknout díky rekonstrukci našeho královského nástroje v roce 
2010, díky spoluprácí ZUŠ ve Valašském Meziříčí s naší farností. 
Pro letošní festival bude charakteristické a povzbudivé to, že 
na něm vystoupí výhradně mladí umělci z Evropy. Umělci, kte-
ří navazují na odkaz (ve varhanách) tisícileté tradice evropské 
křesťanské kultury. Za tuto jedinečnou a nezaslouženou mož-
nost - šířit křesťanské umění - je podle mého přesvědčení po-
třeba děkovat, není samozřejmostí. Osobně na (nejen) mě zatím 
nejvíc zapůsobil Labyrint světa a ráj srdce (P. Eben, J. A. Komen-
ský) v podání Marka Ebena a Tomáše Thona v roce 2015. Ně-
kteří posluchači se mě tehdy s dojetím a právem ptali, co ještě 

„silnějšího“ mohou očekávat v dalších ročnících festivalu. Těžko 
odpovědět. Necháme se překvapit. Každý umělec je originální 
a neopakovatelný, taktéž jeho poselství zjevuje Krásu pro nás 
vždy novým, dosud nepoznaným způsobem. V úterý 17. října se 
na druhém koncertu představí Linda Sítková z České republiky. 
I když žije v Praze, pochází z nedalekého Rožnova p. Radh. Třetí 
koncert se uskuteční v úterý 7. listopadu. Uslyšíme polského 
varhaníka Daniela Strzandalu. Podrobnější informace o účin-
kujících budou k dispozici v programech jednotlivých koncertů. 
Na všech koncertech zazní skladby J. S. Bacha, díla českých au-
torů, v neposlední řadě skvosty francouzských mistrů. Srdečně 
zveme.

Bohumír Kratochvíl

k čistotě svého života. Chybí nám to. To je úloha v tom prvním 
stupni, kdy dítě jen začíná poznávat a nacházet tuto cestu čis-
toty v sobě samém.
Ale podívejme se na vztahy dnešních mladých lidí. Ve vztazích 
dnešních mladých lidí, opět možná kdesi ze zapomenuté, za-
nechané formace dětí v tom dospívajícím období, mladí lidé 
jen tak vstupují do různých vztahů. Velmi lehkovážně přicházejí 
o svou čistotu. Velmi lehkovážně přicházejí o ty základní hod-
noty, které mají přinášet do Bohem požehnaného manželského 
svazku.
Bůh nás ale povolává k této čistotě od počátku. A jak se na ta-
kové dospívající děti, žijící nebo udržující různé vztahy, dívají 
rodiče? Výrok matky: „Otče, to se nedá. Vždyť dnešní doba je 
jiná. Dnes už to není tak jako kdysi, dnešní mladí lidé se potře-
bují poznat. Dnešní mladí lidé potřebují možná nějak začít spolu. 
Víte, doba je těžká. No, nemůžeme je nutit.“ Najednou opou-
štíme ty nejzákladnější principy. Ale slyšeli jste sestru Lucii? 
Přímou účastnici Fatimských zjevení, co řekla v těchto výzvách 
fatimských poselství?
Písmo svaté nepřestává opakovat Boží přikázání - Nesesmil-
níš. Je to Boží slovo, Boží slovo se nemění, stejně jako se nemění 
jeho zákon. Boží slovo se nemění! Jak si potom můžeme dovo-
lit my otcové a matky dnešní doby říkat, vypustit ze svých úst 
výrok: „Taková je doba, to už je jinak, jak bylo kdysi. To musíte 
pochopit. Nemohu je nutit.“
Zvláštní. A rodiče dnešní doby v mnoha jiných věcech umí být 
velmi zásadoví. Pokud se bavíme o mnoha jiných oblastech 
společenského života, ať je to cokoliv, dokážeme své děti na-
pomínat - „Jen abys náhodou... no opovážíš se a...“ Ale když jde 
o hodnotu čistoty života, čistoty srdce, mysli, těla - „ach, no tak, 
vždyť je taková doba, pane faráři, pochopte to.“
Ne, doba není žádná jiná. Doba je stále stejná. Boží slovo je stej-
né, je neměnné, je dané. A my jsme ti, kteří chceme silou, mocí 
přesvědčit sami sebe, přesvědčit společnost, přesvědčit církev 
i představitele církve - potřebujeme to všechno změnit.
Co potřebujeme? Konečně si sednout k Božímu slovu a začít na-
slouchat Bohu, který mluví i do této dnešní doby. Do doby, kte-
rá, jak jste velmi výstižně slyšeli v jejím postoji, v jejím výroku: 

„...je dobou, kdy společnost chce z hříchu smilstva udělat zákon.“
První část promluvy se souhlasem autora

připravil Václav Chládek

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

SLAVNOST SV. VÁCLAVA – čtvrtek 28. září - zároveň Výroční 
den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouc-
kým (1992 – 25 let). Národní pouť ve Staré Boleslavi.
Mše svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin a v 8.00 
hodin. Mše svatá bude také v 10.00 hodin v kapli sv. Václava 
v Podlesí. V Lešné bude mše svatá v 8.30 hodin. V olomoucké 
katedrále sv. Václava bude mše svatá v 10.00 hodin. 
ŘÍJEN – měsíc modlitby svatého růžence.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 6. října. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční tichá 
adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 7. října. Ve farním kostele ve Valaš-
ském Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin a od 7.15 
do 8.00 hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krás-
ně. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO -  pátek 13. října v 18.30 
hodin. 

Podzimní varhany za dveřmi

Vyučování náboženství pro děti:
Proč a k čemu?

a to je právě období, kdy si starší děti začínají vytvářet žebříček 
životních hodnot, opouštějí dětské představy o fungování svě-
ta a hledají své místo ve světě. Začíná nové období i v chápání 
víry, poznávání Boha a objevování Jeho působení v životech lidí. 
V tomto citlivém období je důležité náboženské vzdělávání, aby 
v mladých nezůstalo dětské chápání víry a Boha, ale aby spolu 
s jejich tělem a osobností mohla dospět i víra praktikovaná v ži-
votě dospělého křesťana. 

vybrala Ludmila Vránová
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Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Jana Zuzana Pallová
Michal Bajer
Jakub Škorňa
Damián Bártek
Vitorio Gaži
Filip Jakub Havran
Isabella Ája Kabeláčová
Amálie Filípková 
Vít Žamboch 

Petr Palát
Tomáš Hradil
Ema Cifková
Sofie Stodůlková
Šimon Petr Kolaja
Jakub Ohera
Dominik Josef Ovčáčík
Marek Plešek
Alice Surových

Lešná
Jakub Jan Švancara
Tereza Anna Částečková
Amálie Jana Kochanová

Patrik Kubeša
Pavel Zachrdla
Kamila Marta Tofelová

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Daniel Janovský  Marie Žilinská
 Rožnov p. R., Hrnčířská 1445  Valašské Meziříčí, Smetanova 605/8

 Tomáš Cabák  Markéta Šimčíková
 Jarcová 200  Valašské Meziříčí, Vsetínská 477

 Miroslav Holáň  Ivana Malušková
 Lešná 74  Valašské Meziříčí, Podlesí 449

 Libor Vanduch  Lucie Čepicová
 Krhová, U bytovek 484  Frýdek-Místek, Klicperova 385

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, 14, 23, 24 o. Pavel
9-11 - archiv ZŠ Salvátor
11, 16 - archiv Charita Valašské Meziříčí
15 - archiv Tovaryšovi
17 - fotografie z portálu Člověk a víra

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
František Michalský *27. 4. 1934 †11. 6. 2017, Zašová 470
Miroslav Ševeček *9. 2. 1941 †15. 6. 2017, Nádražní 110
František Večeřa *22. 9. 1936 †16. 6. 2017, Jasenice 73
Josef Lacina *14. 7. 1940 †17. 6. 2017, Hrachovec 92
Oldřich Ondračka *25. 11. 1930 †24. 6. 2017, Svěrákova 17
Helena Zigmundová *29. 4. 1935 †7. 7. 2017, J. K. Tyla 1412
Karel Dytko *11. 7. 1966 †8. 7. 2017, Růžová 158
Zdislava Klčová *25. 11. 1928 †10. 7. 2017, Tolstého 1138
Bohuslav Habuda *26. 1. 1924 †11. 7. 2017, 28. října 382
Hana Janíková *7. 8. 1970 †22. 7. 2017, Vsetínská 457
Pavel Žlebek *9. 4. 1973 †31. 7. 2017, Lhotka nad Bečvou 61
Ing. Ivo Bureš *5. 6. 1933 †19. 8. 2017, Bratří Čapků 685
Radomíra Střílková *7. 8. 1965 †17. 8. 2017, Jarcová 119
Naděžda Štainerová *14. 9. 1939 †18. 8. 2017, Hranice,

Jungmannova 1805
Marie Hatlapatková *23. 1. 1934 †25. 8. 2017, Horní Bečva 81

Lešná
Václav Trefil *25. 8. 1939 †8. 7. 2017, Lešná 41
Marie Kubešová *5. 10. 1938 †31. 7. 2017, Vysoká 29
František Rýdl *30. 9. 1947 †5. 8. 2017, Perná 12

Lešná

 Radovan Vašíček  Ester Matochová
 Loučka 233  Poličná 251

 Pavel Táborský  Anežka Kološová
 Vizovice, Růžová 454  Lešná 98

 Jaroslav Hodula  Nikola Marečková
 Hovězí 291  Lešná 39

Mariánské informace
• V naší blízkosti je možné se setkat se sochou Panny Marie z Fa-
timy, a to v Olomouci v neděli 24. září (jede autobus), na Svatém 
Kopečku u Olomouce v pondělí 25. září v 16.00 hodin, ve Frýd-
ku v pátek 29. září v 10.00 hodin a na Svatém Hostýně v sobotu 
30. září v 10.00 hodin.
• Na zakončení putování sochy Panny Marie z Fatimy a na hlav-
ní den slavení Jubilea Fatimy v ČR pojede do Koclířova v sobotu 
7. října autobus. Odjezd v 7.30 hodin od nádraží ČSAD. Přijímám 
přihlášky.

Václav Chládek

Daruji za odvoz skříně 50 let staré v dobrém stavu:
• obývací stěna - 174 cm dlouhá, 50 cm široká, 160 cm vysoká
• dětská knihovna - 118 cm dlouhá, 35 cm široká, 160 cm vyso-
ká.
Kontakt v případě zájmu 792 311 623.

Inzerát

MŠE SVATÉ NA MĚSÍC LISTOPAD A PROSINEC se začnou zapiso-
vat v pondělí 2. října po ranní mši svaté.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 2. a 16. října 
po večerní mši svaté.
POUŤ FARNOSTI NA SVATÝ HOSTÝN - středa 4. října – 11.15 
hodin mše svatá, 13.00 svátostné požehnání. Odjezd autobusu 
v 9.00 hodin z autobusového nádraží ve Val. Meziříčí. 
BISKUPSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCI – sobota 14. října v 10.00 
hodin v katedrále.
VARHANNÍ FESTIVAL – 1. koncert - úterý 26. září v 18.00 hodin 
ve farním kostele
2. koncert – úterý 17. října v 18.00 hodin ve farním kostele
3. koncert – úterý 7. listopadu v 18.00 hodin ve farním kostele
DEN MODLITEB ZA MISIE – neděle 22. října

POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ: 
RŮŽENCOVÁ POUŤ – neděle 1. října
DUŠIČKOVÁ POUŤ – sobota 14. - neděle 15. října 
SVATOHUBERTSKÁ POUŤ – sobota 21. října
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Znáš tyto motýly? Důležitější je poznávat Stvořitele vesmíru a Dárce života!



Ž i vo t  f ar n o s t í  č í s l o  7,  r o č n í k  X XI V
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, Tisk: Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí.

redakce: Mgr. P. Pavel Stefan, Evžen Hlavica, grafická úprava a realizace: Evžen Hlavica, jazyková a stylistická korektura: Mgr. Alžběta Dřímalová.
Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf@farnost-valmez.cz anebo osobně odevzdejte na faře.

Toto číslo vychází o 25. neděli v mezidobí, 24. září 2017. Výrobní cena 10 Kč. Uzávěrka příštího čísla je 12. října 2017.
http://farnost-valmez.cz/

Pozdrav do supíkovic (viz str. 6)


