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Ještě se svítí
a ještě teče voda.

Kdo odpoví ti
a kdo ti ruku podá?

Ještě se vaří a zdá se, že nám chutná.
Volaná srdce jsou dočasně nedostupná.

Zisky i dluhy
píšeme do análů.
Jeden jak druhý

toužíme po signálu.
A když pak přijde, odpověď je tak smutná:

Volaná srdce jsou dočasně nedostupná.

Marek Eben - Píseň Nikdo to nebere, 1. a 4. sloka, foto: o. Pavel - zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí



2

Betlémské světlo
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Celá krásná jsi, Maria

Betlémské světlo
Najdem je jistě.

Pozorně slyšme přesvaté slovo, jméno Ježíš.
Pane náš, zahynem v temnotě hříšné,

pokud ty sám nás neosvěžíš.
Ó Dítě, které přicházíš

a z dřeva jeslí zvedáš kříž.

Kancionál - píseň č. 282 (1., 2., 3. sloka), text V. Renč

Na počátku vám chci říct vtip: Povídá si Mars se zeměkoulí: „Jak 
se máš, Země?“ Země říká: „Špatně.“ „Jak je to možné?“ říká 
Mars. „Ale, chytla jsem lidi,“ odpovídá Země. „Neboj, to přejde.“ 
těší ji Mars.
Kdybychom se tak mohli zeptat matičky Země: Jak to vnímá, že 
právě na ní žijí lidé? Je to štěstí, nebo katastrofa? Jen namátkou 
si připomeňme: Znečištěné ovzduší a oceány, vykácené pralesy. 
A to všechno není nic proti tomu, kolik lidské krve už musela 
Země vypít. Co všechno se na ní v pohnutých lidských dějinách 
přihodilo. Války, koncentrační tábory atd.
Možná by nám země řekla: Do určité doby to bylo s lidmi ne-
snesitelné. Až se na mně objevilo jedno malé děvčátko, které 
bylo docela jiné než všichni lidé. Její duše byla naplněna svět-
lem. V jejím srdci byla láska ke všem lidem. Skrze ni Bůh daroval 
lidstvu nový počátek a novou naději. Byla bez hříchu, celá čistá, 
celá krásná, celá neposkvrněná. A právě ona se stala Matkou 
Toho, který všechno stvořil. Díky ní na mně stanula noha toho, 
který ač Bůh, stal se člověkem.
Takto se dnes církev dívá na Marii. Bůh si ji už předem připra-
voval pro své vtělení. A tak ji od samého počátku zahrnul nevy-
slovitelnými dary své milosti. Ona je nová Eva a nové stvoření. 
V ní nám Bůh dal novou šanci. To, že se na Zemi skrze Marii 
objevil vtělený Bůh, nekonečně převyšuje všechnu lidskou hříš-
nost, zlobu a nedokonalost. Šťastná je Země, po které kráčel 
Ježíš Kristus.
Teď ještě jedna otázka pro každého z nás. Když se podíváš 
upřímně na sebe, je tvoje přítomnost pro matičku Zemi vyzna-
menáním, nebo katastrofou? Jsi pro Zemi požehnáním, nebo 
kletbou?
Abychom se stali požehnáním, je třeba, abychom spěchali 
k Panně Marii. Možná jste viděli takový obraz: Maria má plášť, 
pod kterým se tísní stovky lidí. Takto k ní musíme utíkat. Ona 
nás přijímá jako své děti a jako dobrá matka nás nejdříve očistí 
a ošetří. A pak, když budeme žít v její blízkosti, můžeme se stále 
více podobat našemu Pánu Ježíši Kristu. V ní a skrze ni se takří-
kajíc narodíme znovu skrze Ducha svatého. Do jaké míry v nás 
bude žít Ježíš Kristus, do té míry budeme pro Zemi požehnáním. 
V opačném případě bychom byli pro ostatní lidi pohromou a ka-
tastrofou. Pak by si matička Země právem stěžovala ostatním 

Nebudu rozebírat Erbenovu Kytici, ani psát o úspěšném filmu 
režiséra Jiřího Stracha. Chci se věnovat největší události lid-
ských i vesmírných dějin: vtělení Boha.
Tento zázrak se stal v Nazaretě. Bůh posílá anděla k dívce jmé-
nem Maria. Ten jí oznámí radostnou zvěst: „Maria, jsi vyvolená, 
jsi milostiplná, z Tebe a skrze Tebe se stane člověkem ten, kte-
rý všechno stvořil, všechno naplňuje a všechno nekonečným 
způsobem převyšuje.“ Maria odpoví: „Ať se stane, jak jsi řekl.“ 
Tuto událost a následné narození Ježíše Krista si připomínáme 
každoročně v době adventní a vánoční. S radostí zpíváme: Nám, 
nám narodil se! Dá se říct, že k Vánocům patří také 25. březen, 
svátek, který slavíme devět měsíců před Hodem Božího naroze-
ní. Církev si však tuto událost připomíná i celý rok, a to dokonce 
třikrát denně: ráno, v poledne a večer. Existuje prastarý zvyk: 
třikrát denně vyzvánějí kostelní zvony a zvou k této modlitbě. 
Večernímu zvonění se říkalo klekání. Mnozí lidé se třikrát den-
ně modlitbu Anděl Páně modlí. K této modlitbě se můžete při-
pojit každý den i na radiu Proglas a na televizi NOE. Určitě by 
bylo dobré, kdybychom se ji alespoň někdy v rodinách i s dětmi 
modlili, třeba před nedělním obědem. Není špatné touto mod-
litbou začít po probuzení nový den. Když nic jiného, tak si ji ale-
spoň jednou přečtěte – tady je v plném znění:

K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha svatého.
 Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;
 požehnaná ty mezi ženami
 a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
 Svatá Maria, Matko Boží,
 pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L: ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria…
K: A slovo se stalo tělem
L: a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria…
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení 
 Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, 
 ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze 
 Krista, našeho Pána.
L: Amen.

Pozn.: v době velikonoční se místo této modlitby třikrát denně 
modlíme modlitbu Vesel se, nebes Královno.

o. Pavel

Polednice, Klekánice, Anděl Páně

"Plodem víry je láska.
Plodem lásky je služba.

Plodem služby je pokoj.“
     Matka Tereza

Kéž v každém našem povolání i v našich vztazích s druhými
rosteme jako strom, na kterém dozrávají dobré plody.
Kéž nám v tom pomáhá vědomí, že na to nejsme sami.

Radostné slavení svátků vánočních a plodný rok 2018

Vám přejí pracovníci Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Me-
ziříčí.

planetám, že chytla lidi, podobně jako pes chytl blechy, malé 
dítě vši anebo člověk nakažlivou nemoc.

kázání o. Pavla 8. prosince 2017
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Ještě slovíčko k reformaci

Biskup Kročil založil seminář

Nová škola v Kroměříži
vyučí lesníky i zahradníkyMartin Luther po svém vystoupení zpochybnil praxi získávání 

odpustků. Právem kladl důraz na Boží milost, která je bezpod-
mínečným darem Boží lásky.
Katolická církev však praxi získávání odpustků jako takovou ne-
opustila. V novém Katechizmu katolické církve je o této skuteč-
nosti několik stran (KKC čl. 1032, 1471-1479, 1498).
Já osobně si myslím, že získávání odpustků si neprotiřečí s da-
rem Boží milosti a jen v několika řádcích bych chtěl napsat, jak 
je možné tuto skutečnost chápat:
 
1. Když se chci otevřít Boží milosti a přijmout ji, je třeba, abych 
si uvědomil svoje hříchy a činil pokání. Toto je možné nejlépe, 
když přistoupím ke svátosti smíření.
2. Abych za sebe nebo za druhé účinně prosil, je třeba, abych 
byl sjednocen s Kristem. Pán Ježíš říká: „Oddělení ode mne ne-
můžete dělat nic“ (Jan, 15,5). Neznám lepší způsob, jak se sjed-
notit s Ježíšem, než svaté přijímání.
3. Chci-li být sjednocen s Kristem, musím být také sjednocen 
s jeho tělem, kterým je Církev. V čele Církve zde na Zemi je ná-
stupce apoštola Petra - římský biskup neboli papež. Je třeba, 
abych byl v jednotě s ním a modlil se na jeho úmysly.
4. Církev nás vede jako matka a učitelka. Proto nás motivuje 
a povzbuzuje, abychom konali dobro, četli Písmo svaté, modlili 
se různé modlitby a také například navštěvovali hřbitovy.

Vidíte, jak se dá chápat v duchu evangelia získání odpustků. 
Chápu však, že pro někoho tato praxe může být jaksi automa-
tická, mechanická a někdy až magická. Pro člověka, který neži-
je v síle a ve světle Ducha svatého, je snadné sklouznout k této 
vypočítavosti a povrchnosti. Proto také církev klade na první 
místo pro získání odpustků, ať už pro sebe nebo pro zemřelé, 
obrácení srdce. Velmi hezky to vyjádřila sv. Terezie z Lisieux: 
Nejlepším odpustkem je LÁSKA! Skrze lásku můžeme být velmi 
užiteční pro celé stvoření, pro všechny lidi, živé i zemřelé. Kdo 
má stále těžkosti s odpustkovou praxí, ať žije v lásce! My ne-
dokonalí potřebujeme motivaci, která nám pomáhá překonávat 
naši lenost a lhostejnost. Kdo už je dokonalý v Kristu, ať koná 
skutky věčného života bez námahy!

o. Pavel

O střední odbornou školu se za necelý rok rozroste nabídka cír-
kevního školství v olomoucké arcidiecézi. Vzniknout by ale moh-
ly také dvě školy základní.
Odbornou školu otevře v září 2018 v Kroměříži olomoucké ar-
cibiskupství a uchazečům tak poskytne možnost absolvovat tří-
leté učňovské obory s maturitní nástavbou. V prvním roce to 
budou obory lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů, ze-
mědělec-farmář a zahradník. V posledním jmenovaném přitom 
bude možné vybírat ze tří zaměření: zahradník pro pěstování 
lesa, pro okrasné zahradnictví a se zaměřením na vinohradnic-
tví a vinařství.
Tato zacílení souvisí podle arcibiskupa Jana Graubnera přede-
vším s hospodařením církve po restitucích. „Bude-li potřeba 
a možnosti, budeme se snažit obory rozšířit,“ doplňuje olomo-
ucký arcibiskup. Součástí školy, která obsadí nevyužitou část 
stávající hotelové školy v ulici Na Lindovce, bude také internát 
a středisko volného času. „Tato zařízení povedou salesiáni,“ do-
dal arcibiskup Graubner.
V arcidiecézi by přitom v dohledné době mohly vzniknout i dvě 
církevní základní školy – uvažují o nich v Uherském Hradišti 
a v Kyjově. Momentálně na obou místech řeší otázku „kam s ní“. 

„Jednáme s vedením města o v hodném sídle,“ uvedl uhersko-
hradišťský farář P. Josef Říha. Prostory by se podle něj mohly 
do roka uvolnit v budově, kde zatím sídlí základní umělecká 
škola.
Kyjovská farnost už má budovu vyhlédnutou, čeká ale na roz-
hodnutí Jihomoravského kraje o jejím využití. Stejně jako 
v Uherském Hradišti datum otevření směřují k září 2019. „Dů-
ležité je, že máme podporu místních. V anketě mezi farníky se 
jich pro zřízení školy vylovilo pět set a jen 21 proti,“ pochvaluje 
si kyjovský farář P. Vladimír Mrázek.

Jiří Gračka
Převzato k Katolického týdeníku č. 47 – diecézní zpravodajství

Šest studentů bohosloví z různých zemí začalo studovat v nově 
zřízeném diecézně-misijním mezinárodním semináři Re-
demptoris Mater v Českých Budějovicích. Jeho cílem je formo-
vat ke kněžství a pro misie. Zřídil ho biskup Vlastimil Kročil. „Vě-
řím, že správně interpretuji papežovu pastorační výzvu, a proto 
zřizuji tento seminář za účelem formace pro novou evangelizaci,“ 
řekl biskup Kročil.
Seminář sídlí v bývalém kněžském domově v městské čtvrti 
Suché Vrbné. Šest studentů pochází z Itálie, Španělska, Polska 
a Chorvatska. Teoretickou výuku bohoslovci absolvují na česko-
budějovické teologické fakultě. Duchovní formaci pak v semi-
náři pod vedením nově jmenovaného rektora Zdeňka Gibiece. 
Po řádné formaci a dokončení studia budou vysvěceni diecéz-
ním biskupem a ustanoveni do služby podle potřeb církve. (tok)

Převzato z Katolického týdeníku č. 50
fotografie na straně 19

Slavnostní otevření kaple na Juřince

V neděli 19. listopadu v 10 hodin se občanům Juřinky znovu 
otevřela místní kaplička, a to po dvouleté rekonstrukci, během 
které prodělala generální opravu. V roce 2016 byla kompletně 
vyměněna podlaha v místní kapli, jelikož původní dřevěná po-
dlaha byla již silně ztrouchnivělá a její restaurování nebylo již 
možné. 
V roce 2017 pak kaple získala svou dávno ztracenou krásu, když 
nevzhledný břízolit ze 70. let minulého století nahradila původ-
ní hladká omítka. V roce 2017 rovněž bylo instalováno osvět-
lení zvoničky kaple a došlo k malování vnitřních prostor kaple. 
Slavnostního otevření místní kaple se účastnil i starosta měs-
ta Valašské Meziříčí pan Robert Stržínek a místostarosta Josef 
Vrátník. Zároveň si tento okamžik nenechalo ujít více jak 100 
obyvatel Juřinky.
Pojďme se ale na chvíli vydat proti proudu času a připomenout 
si vznik „Juřinské“ kapličky. Příběh kaple na Juřince se začal psát 
v roce 1932, kdy se myšlenkou výstavby začali zabývat místní 
občané Juřinky. Plány dostali zdarma od meziříčského stavitele 
Kuklíka. Významným pomocníkem jim byl také tehdejší mezi-
říčský kanovník pan Kavan, který poskytoval občanům Juřinky 
rady a sám se podílel na získání peněz na stavbu kaple a na své 
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náklady nechal v roce 1933 zhotovit zvon pro věžičku na kapli.
Do pomoci Juřiňanům se mimo jiné také zapojila místní Odbor-
ná škola pro zpracování dřeva, což byla předchůdkyně dnešní 
stavební průmyslovky. Ta zhotovila zdarma oltář se sochou Ne-
poskvrněného početí Panny Marie a tehdejší olomoucký arci-
biskup Leopold Prečan dodal na přímluvu pana Kavana všech-
no potřebné dřevo. Spolek Velehrad pak věnoval na stavbu 
4 000 Kč.
Všichni občané Juřinky i okolí přispívali na stavbu kaple podle 
svých možností: manželé Hurtíkovi věnovali pozemek na stav-
bu kaple, někteří sedláci zadarmo půjčovali potahy na dovoz 
materiálu a téměř všichni pomáhali při samotné stavbě. Proto 
se není čemu divit, že stavbu s láskou a obětavostí dokončili již 
v srpnu roku 1933.
Dnes se píše rok 2017 a kaple je tu stále s námi. Za ta léta se 
stala dominantou Juřinky a je bezpochyby jedním ze symbolů 
naší krásné obce. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhod-
li právě kapli zakomponovat do nového znaku Juřinky. Tímto 
krokem se jasně hlásíme k odkazu našich předků, kteří nám tu 
kapli zanechali. Byli to právě naši předci (pradědečkové, pra-
babičky, dědečkové, babičky, tátové a maminky), kteří věnovali 
obrovskou energii a lásku této stavbě, a je naší mravní povin-
ností na tento odkaz nezapomenout a navázat na něj. Myslím, 
že ať už jsme věřící či nevěřící, každý z nás má Juřinku spojenou 
mimo jiné i s kapličkou, a je tak v paměti a srdcích nás všech. 
Jsem proto velmi rád, že lidé, kteří se starají o kapli, se rozhod-
li navázat na tradici a uspořádat v roce 2016 veřejnou sbírku 
na její rekonstrukci, ve které se vybralo úctyhodných 69 700 Kč 
a právě díky darům všech místních se podařilo kapli znovu 
opravit. Poděkování patří také městu Valašské Meziříčí, které 
na opravy kaple přispělo během dvou let celkem 65 000 Kč. 

Za OV Juřinka Ing. Tibor Mičunek
(převzato z Obelisku 12/2017)

Kaple na Juřince
Kaple na Juřince stojí již 84 let. Byla postavena a vysvěcena 
v roce 1933. Její výstavba byla již popsána v 10. čísle Života far-
ností v roce 2016 zveřejněním dobového zápisu z farní kroniky. 
V kapli byly každoročně slouženy mše svaté, konány májové po-
božnosti a různé církevní obřady.
Obyvatelé Juřinky si své kapličky vždycky velice vážili. Proto 
i slib, daný při svěcení, že budou kapli udržovat „na věčné časy 
v dobém stavu“, byl a stále je brán vážně. 
V roce 1972 byla kaple vlivem času již hodně omšelá. Občané 
mezi sebou vybrali peníze na opravu a vlastními silami kapli 
opravili. V roce 1994 byla už nutná oprava celé střechy a vymě-
něna stará elektroinstalace.
Další opravy byly započaty v roce 2009. Nejdříve bylo uděláno 
nové schodiště, nově vysázena zahrádka před kaplí a zhotoven 
nový plot, zrenovovány vstupní dveře, vyměněny rozbité oken-
ní tabulky a opraven popraskaný strop. Stěny i strop dostaly no-
vou malbu. Nakonec byl nově oplechován nádstřešek a osvětle-
no průčelí kaple. Věžičku se podařilo osvětlit až v roce 2017 při 
výměně stropních světel. Na obnovu schodiště poskytlo Město 
Valašské Meziříčí dotaci 50 000 Kč a dalších 70 000 Kč bylo pou-
žito z darů na opravy od občanů Juřinky.

V původním záměru se nepočítalo s opravou podlahy ani s úpra-
vou oltáře. Při malování se v několika místech malířům zabořil 
do podlahy žebřík, a tak se ukázalo, že dřevěná podlaha je již 
silně ztrouchnivělá. Všechny části stupínku a oltáře, které byly 
u země nebo u venkovní stěny, byly napadeny dřevomorkou. 
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Slovo života na prosinec 2017

Dřevěnou podlahu nahradil beton a dlažba. Původní vzhled vrá-
tila kapli nová jednobarevná hladká omítka. S nejtěžší prací, vy-
vezením 8 kubíků zeminy a navezení 4 kubíků hrubé kameniny, 
pomohli mladí hasiči. Odborné zednické práce udělaly místní 
zednícké party. Ze zbytků oltáře se podařilo vytvořit zcela nový 
oltář. Město Valašské Meziříčí během dvou let na tyto opravy 
přispělo 65 000 Kč. Občané darovali 69 700 Kč. Mnoho práce 
bylo vykonáno svépomocí, a proto z ušetřených peněz můžeme 
v příštím roce dokončit nápis na průčelí a úpravit základový sokl 
kaple.

Juřinská kaple je znovu dominantou obce, večer a v noci září 
do celého kraje na důkaz věrnosti k odkazu našich předků. 
V neděli 19. listopadu byla kaple znovu otevřena. Otec Pavel ji 
vysvětil a sloužil mši svatou pro více než 100 občanů. Slavnostní 
atmosféra byla doplněna zpěvem Anety Ručkové, na harmoni-

um hrál Josef Kratochvíl. Kaple zase slouží svému účelu. Budou 
zde bývat májové pobožnosti, hodové mše a modlitby růžence.
17. prosince uspořádají mladí a děti z Juřinky před kaplí rozsvě-
cování vánočního stromku se zpěvy koled, recitací a živým bet-
lémem.

Jan Kulišťák

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane 
podle tvého slova!“ (Lk 1,38)
Mladá dívka v nazaretském domě v Pa-
lestině, anonymní periferii mocné řím-
ské říše, dostane nečekanou a šokující 
návštěvu: Boží posel jí přináší pozvání 
a očekává její odpověď.

„Buď zdráva, milostiplná!“ říká jí anděl, když ji zdraví. Pak jí od-
halí velkou Boží lásku k ní a požádá ji, aby spolupracovala na na-
plnění Božího záměru s lidstvem.
Panna Maria přijímá s údivem a radostí dar tohoto osobního 
setkání s Pánem a zcela se odevzdává tomuto jeho zatím nezná-
mému plánu, protože plně důvěřuje Boží lásce.
Svou odpovědí, vyslovenou s naprostou velkodušností, Panna 
Maria naplno vstupuje do služby Bohu a lidem. Svým zářným 
příkladem tak všem ukazuje, jak je možné přijmout Boží vůli.

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“

Když Chiara Lubichová meditovala o tomto úryvku z evangelia, 
napsala: „Aby završil svůj záměr, Bůh potřebuje pouze lidi, kte-
ří se mu odevzdají s pokorou a ochotou sloužit. Panna Maria – 
opravdová představitelka lidstva, jehož osud na sebe bere – tím-
to postojem dává Bohu prostor pro jeho tvůrčí činnost. Avšak 
jelikož „služebník Páně“ byl nejen výraz pokory, ale i čestný titul 
dávaný velkým postavám dějin spásy, jako byl Abraham, Moj-
žíš, David a proroci, Panna Maria těmito slovy potvrzuje svoji 
velikost.“1

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“

Také my můžeme objevit Boží přítomnost ve svém životě a na-
slouchat „slovu“, které nám říká, aby nás tady a teď pozval 
k vložení kamínku do mozaiky jeho láskyplného plánu. Naše 
křehkost a pocit nedostatečnosti by nás mohly zablokovat. Pro-
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zŠ salvátor

1 Srov. Chiara Lubich, Non perdere l‘occasione, Città Nuova, 25 (1981), 22, s. 40.
2 Lk 1,37
3 Srov. Chiara Lubich, Non perdere l‘occasione, Città Nuova, 25 (1981), 22, 
   s. 40-41.

to se musíme řídit slovem anděla: „U Boha není nic nemožné-
ho“2 a důvěřovat Boží moci víc než svým vlastním silám.
Tato zkušenost nás osvobozuje od různých vlivů i od pocitu, že si 
vystačíme sami, aktivuje naši vnitřní energii a zdroje, o kterých 
jsme ani nevěděli, a nakonec nám umožňuje milovat.
Jeden manželský pár vypráví: „Od začátku našeho manželství 
jsme otevřeli svůj dům rodinám dětí, které byly hospitalizovány 
v nemocnicích našeho města. Naším domem prošlo přes sto ro-
din a my jsme se vždy snažili vytvořit pro ně rodinné prostředí. 
Prozřetelnost nám často pomáhala zvládat toto přijetí i ekono-
micky, ale musela tomu předcházet naše připravenost. Nedáv-
no jsme dostali určitou sumu peněz a řekli jsme si, že ji dáme 
stranou, protože jsme si byli jisti, že někomu poslouží. A oprav-
du – krátce poté jsme obdrželi žádost o pomoc. Je to hra lásky 
s Bohem a my pro ni musíme být k dispozici.“

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“

Abychom žili tuto větu z evangelia, může nám pomoci Chiařina 
pobídka, abychom přijímali Boží slovo jako Panna Maria: „…dát 
se plně k dispozici, vědět, že to nejsou lidská slova. Boží slovo 
obsahuje Kristovu přítomnost. Přijmi tedy do sebe Krista v jeho 
slově. A buď aktivně připraven toto slovo žít, v každém okamžiku. 
Když to uděláš, svět opět uvidí Krista, jak chodí po ulicích našich 
moderních měst, Krista v tobě, oblečeného jako ostatní, který 
pracuje v kanceláři, ve škole, v nejrůznějších prostředích, upro-
střed všech.“3

V tomto období přípravy na Vánoce se i my snažme, jako Panna 
Maria, vyhradit si čas k osobnímu setkání s Pánem, třeba tím, že 
budeme více číst evangelium.
Snažme se rozpoznat jeho hlas v našem svědomí, které je osví-
cené Slovem a citlivé k potřebám bližních, které potkáváme.
Ptejme se: jakým způsobem můžu být dnes Ježíšovou přítom-
ností, abych tam, kde žiji, přispěl k tomu, aby se lidské společen-
ství stalo rodinou?

„Jsem služebnice Páně“ – tato naše odpověď umožní Bohu zasé-
vat okolo nás pokoj a probouzet radost v našem srdci.

Letizia Magri

Beseda v knihovně - Kamil neumí lítat - 2. ročník
Kamil neumí lítat je název knihy, podle něhož byla pojmeno-
vána i beseda, jíž se v Městské knihovně zúčastnili 21. listopa-
du naši druháci. Děti prošly příběh se špačkem Kamilem, který 
místo létání četl knihy. Jak to pak dopadlo, když měl odlétat 
do teplých krajin, příp. kdo komu pomohl, na to se můžete na-
šich žáků druhého ročníku zeptat. Kdo by si knihu raději přečetl, 
napsala ji Jennifer Berne.

Mgr. Ludmila Černochová
Osvěta - zuby 21. 11. 2017
Dvě budoucí zubní lékařky Michaela Špircová a Michaela 
Vencková, studentky 5. ročníku Lékařské fakulty UP v Olomou-
ci, přišly prostřednictvím firmy Dental Prevention přednášet 

žákům naší školy, jak na to, aby měli zdravý chrup. Žáci viděli 
fotografie zubů zdravých i nemocných, pomocí svých zubních 
kartáčků trénovali nácvik správného čištění zubů, dozvěděli se 
o tom, jak má správný kartáček vypadat, zdali je třeba mít kar-
táček elektrický, kolik pasty je třeba na kartáček umístit, co je 
to zubní plak, jak se dá zjistit, jestli si správně čistí zuby a mno-
ho jiných důležitých věcí, které se zdravými zuby souvisí. Obě-
ma lektorkám tímto děkujeme!

Mgr. Ludmila Černochová

Šachový turnaj ve Vsetíně
Ve středu 22. 11. se pět žáků z naší školy zúčastnilo 11. ročníku 
Šachové Grand Prix školní mládeže (Okresní přebor škol 2017) 
ve Vsetíně. Byli to: Tomáš Kabeláč, Maxim Bořuta, Petr Hlavi-
ca, Tobiáš Zgabaj a Pavel Petrovický. Celkem hrálo na několika 
desítkách šachovnic přes sto dětí! Náš tým neskončil sice mezi 
prvními, ale hrál vyrovnané partie i s těmi nejlepšími. Nejúspěš-
nější hráč týmu – Tomáš Kabeláč – vyhrál 5 partií ze 7, což je 
krásný výsledek. Kromě mnoha herních zážitků a nových zkuše-
ností jsme se na turnaji potkali s naším bývalým učitelem Rad-
kem Holmanem, který teď učí a vede šachový kroužek na škole 
ve Vsetíně.

Mgr. Jiří Krupa

Exkurze POLSKO - OSVĚTIM
Dne 22. listopadu 2017 se žáci IX. třídy zúčastnili školní exkur-
ze do Polska. Navštívili obě části Muzea holocaustu - Osvětim 
(něm. Auschwitz) a Březinka (něm. Birkenau). Poté se ještě po-
dívali do krásného města Krakov, kde proběhla komentovaná 
prohlídka historického centra města, která se soustředila před-
ně na památky jako např. hrad Wawel, Krakovská katedrála či 
Rynek Glowny. Výlet byl velmi poučný a plný zajímavých infor-
mací.

Mgr. Soňa Medveďová

I. třída v knihovně na ul. Zd. Fibicha
Ve čtvrtek 23. 11. se vydali do knihovny i naši prvňáčci. Čekalo 
je zde poutavé vyprávění o životě spisovatele Václava Čtvrtka, 
ale také ukázky z jeho tvorby. Děti zavzpomínaly na postavičky, 
které znají nejen z knížek, ale i z večerníčků - Rumcajse, Manku, 
Cipíska, vílu Amálku, hajného Robátka, jelena Větrníka, Křemíl-
ka, Vochomůrku, Makovou panenku, motýla Emanuela a další. 
Dětem se líbilo nejen povídání, ale také všechny knihy, které si 
mohly v knihovně půjčit a prohlédnout. Už se těšíme na další 
návštěvu knihovny.

Mgr. Kateřina Janýšková
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Muzeum - předání ceny
V listopadu se žáci 2. ročníku zúčastnili soutěže v Muzeu s ná-
zvem Víš, s kým bydlíš?. O tom jsme psali i v minulém ŽF. Za 
třídu tam zvítězila skupinka ve složení Daneček Juránek, Daví-
dek Opletal a Mareček Vaculín. To jsme ještě netušili, že tato 
skupinka bude spolu se dvěma skupinkami z jiných škol vítěz-

nou skupinkou ohodnocenou jako Nejlepší tým Valašska a že 
své vítězství obhájí také před žáky ze 3. ročníků. Paní lektorka 
našim šikovným zoologům předala diplom a balíček sladkostí 
28. 11. Blahopřejeme!

Mgr. Ludmila Černochová

Bible a my - okresní kolo
V pátek 24. listopadu se v Kelči uskutečnilo okresní kolo dějepis-
né soutěže Bible a my. Naši školu reprezentovalo ve 3 katego-
riích 6 žáků, kteří postoupili ze školního kola. Těší nás, že velmi 
úspěšní byli: v I. kategorii Jindřich Petr, který se v okresním kole 
umístil na 3. místě. Ve II. kategorii zvítězil Radovan Lev a 2. mís-
to vybojoval Tobiáš Pupík. Ve III. Kategorii získal prvenství Mar-
tin Garncarz. Všem blahopřejeme! Do krajského kola postupují 
ti, kteří získali první nebo druhé místo. Ať se jim i tam velmi 
pěkně daří!

Mgr. Ludmila Černochová
Mše svaté
V pátek 24. 11. a 15. 12. jsme se při večerních mších svatých 
v našem kostele modlili za naši církevní školu Salvátor. Zazpívaly 
děti ze školy, které na nástroje doprovodili Šimon Přádka z IX. ř., 
paní vychovatelka Eva Vránová, a děkujeme také Honzovi Ště-
pánovi, Michalu Perutkovi a Jindřichu Vránovi. V pátek 8. pro-
since jsme společně s farností při mši svaté oslavili Slavnost 
Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Při mši za-
zpívaly děti z naší školy pod vedením paní učitelky K. Hoferové 
a paní vychovatelky Evy Vránové.

MK

Hasík – 2. část
Hasík je název programu, který pro žáky základních škol připra-
vují Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. V pátek 1. pro-
since proběhla druhá výuková hodina pro žáky 2. a 6. ročníku. 
Poučeni byli o prevenci požárů, o rizikovějších místnostech 
v domě nebo bytě, o tom, jak se zachovat, když vznikne požár, 
jaké jsou zásady bezpečnosti v případě, kdyby děti kouř z ohně 
probudil v noci, o důležitosti hlásičů požárů apod. Dětem se be-
seda líbila, na závěr mladší žáci obdrželi hasičské rozvrhy hodin.

Mgr. Ludmila Černochová
Pečení perníčků v družině
Ve středu 22. 11. 2017 jsme se s dětmi školní družiny a klu-
bu pustili do pečení perníčků. Nejdříve jsme si připravili třídy, 
ve kterých tento voňavý den probíhal. V jedné místnosti se 
válelo těsto a proměňovalo v Mikuláše, čerty či jiné zajímavé 
tvary. Ve druhé nám příjemnou atmosféru umocňovala pohád-
ka Anděl Páně, během níž si děti vykreslovaly omalovánky či 
plnily úkoly z pracovních listů. Perníčky se krásně pekly a díky 
práci skvělého týmu jsme ani jeden kousek nepřipálili. Pomoc-
níci, tedy patroni z 6. ročníku, byli důležitou součástí, bez nich 
bychom se v tento den neobešli. Při práci s dětmi byli šikovní 
a trpěliví. Následující středu jsme své sladké výtvory nazdobili 
a výsledek byl opravdu překrásný. Někteří mlsouni nevydrže-
li a medové dobroty snědli hned ve škole, s jinými jsme si je 
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svátečně zabalili. A protože se nám akce pěkně vydařila, už se 
těšíme, až ji příští rok zopakujeme.

Lenka Karolová DiS., Mgr. Eva Vránová

Adventní věnce
Ve čtvrtek 30. 11. vyráběli žáci 1. a 2. ročníku adventní věnce. 
Našim prvňáčkům pomáhali v rámci patronátu jejich kamarádi 
a kamarádky z 6. ročníku. Práce jim šla pěkně od ruky. Čtvrťáci 
pak věnce vytvářeli v pátek 1. 12. Všichni se moc snažili a všem 
se podařily. Každý věnec byl originální, těžko by se vybíral nej-
krásnější. Na 1. neděli adventní, 3. prosince, byla v každé rodině 
slavnostně zapálena 1. svíčka. Přejeme všem příjemně strávený 
adventní čas. 

Za všechny učitelky a jejich pomocníky K. Janýšková

Mikulášská laťka
Známé sportovní soutěže Mikulášská laťka se letos opět zúčast-
nili i naši žáci, delegovaní za „své“ sportovní oddíly ve městě. 
Vedlo se jim velice dobře! V kategorii nejmladších školáků získal 
1. místo Marek Slowioczek z I. třídy. V kategorii III. tříd získal 
bronzovou medaili Kryštof Pupík a za děvčata IV. třídy získa-
la 1. místo Kateřina Fojtíková. Gratulujeme! Pochvalu zaslouží 

za 4. místo Amálka Kuipers z III. třídy a Jakub Fojtík z VI. třídy. 
A protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, chválíme i Tobi-
áše Pupíka z VI. třídy.

MK
Projektový den - IV. třída
V pátek 1. 12. jsme v naší třídě započali pilnou přípravu na Vá-
noce. Během první hodiny jsme se dozvěděli mnoho informací 
o celém adventu. Povídali jsme si o počátku vzniku adventní 
doby, připomněli jsme si známé světce (např. sv. Barboru, sv. 
Mikuláše, sv. Ambrože, sv. Lucii aj.), své slovo dostaly obvyk-
lé i méně obvykle tradice. Povídali jsme si o dávném věštění 
budoucnosti z jablečných semínek, natrhaných barborek či roz-
krojeného jablíčka. Na závěr jsme si vyprávěli o dřívější podo-
bě dárků a štědrovečerní tabule. Od druhé vyučovací hodiny 
jsme za doprovodu adventních a vánočních písní tvořili advent-
ní věnce, které se všem náramně povedly. Kromě věnců jsme 
vyráběli i drobnosti na vánoční jarmark. Kluci vyráběli sněho-
vé vločky a jesličky, holky se pustily do šití stromečků. Plnými 
doušky jsme si začali vychutnávat krásnou adventní náladu. Náš 
povedený den jsme zakončili s písní na rtech.

Mgr. Kristýna Hoferová

Školní družina v knihovně
V pátek 1. prosince jsme se školní družinou navštívili městskou 
knihovnu. V hezkém prostředí dětského oddělení nás přivíta-
la paní knihovnice, která nás po celou dobu provázela čertov-
ským programem. Děti byly následně rozděleny do čtyř druž-
stev. A tak začalo soutěžení čertíků, luciferů, pekelnic a ďáblí-
ků. Ve skupinkách se luštily zábavné kvízy, hádanky a všelijaké 
čertoviny. Společně si také děti zatančily čertovský taneček, při 
kterém se všichni dostatečně vyřádili. V poslední části progra-
mu nás čekala pohádka. Paní knihovnice vyprávěla kouzelný 
příběh o čertovi Florimónovi a krásné kominici Tradamile. Pou-
tavé vyprávění, doplněné příjemnými ilustracemi, nás v tento 
chladný den krásně zahřálo u srdíčka. Po zábavném soutěžení 
si děti mohly číst či jen tak listovat ve vybrané knize a odpočívat 
na pohodlných sedácích. A kdo měl zájem, mohl si knížku půjčit 
i domů. Pro některé to byla úplně první návštěva knihovny, kte-
rá určitě nezůstane tou poslední.

Lenka Karolová, DiS.
Turistika 4
V sobotu 2. prosince jsme se s dětmi z turistického kroužku, kte-
ré se nebojí zimy, vypravili na turistickou vycházku. Ráno bylo 
na teploměru minus 7 stupňů, ale 13 dětí a 3 dospělé to ne-
odradilo. A byla to moc hezká túra „do sněhového království“. 
Zatímco dole ve městě byl sněhu jen poprašek, sotva jsme vyšli 

pokračování na straně 12
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DESET, DEVĚT, OSM, SEDM...
10. Desatero
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl
 a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.

9. Ovoce Ducha svatého: (Gal 5,22.23)
Láska   Věrnost
Radost   Tichost
Pokoj   Zdrženlivost (sebeovládání)
Shovívavost
Vlídnost
Dobrota

8. Osmero blahoslavenství:
Blahoslavení chudí v duchu, 
neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, 
neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší, 
neboť oni dostanou Zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, 
neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnosti,
neboť jejich je nebeské království.

7. Sedm darů Ducha svatého:
1. Dar moudrosti 
2. Dar rozumu 
3. Dar rady 
4. Dar síly 
5. Dar umění 
6. Dar zbožnosti 
7. Dar bázně Boží

Sedm hlavních hříchů:
1. Pýcha
2. Lakomství
3. Smilstvo
4. Závist
5. Obžerství
6. Hněv
7. Lenost

Sedm svátostí:
1. Křest
2. Biřmování
3. Eucharistie
4. Smíření
5. Kněžství
6. Manželství
7. Pomazání nemocných
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6. Šest základních pravd:
1. Bůh je jeden.
2. Bůh je nejvýš spravedlivý.
3. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí vykoupil
 a navěky spasil.
5. Duše lidská je nesmrtelná.
6. Milostí Boží je ke spáse nevyhnutně potřeba.

5. Pět církevních přikázání:
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté
 a zachovávat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
3. Přijmout svaté přijímání alespoň v době velikonoční.
4. Zdržovat se požívání masa a zachovávat půst újmy
 ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.

4. Čtyři základní ctnosti:
Moudrost
Spravedlnost
Statečnost
Mírnost

Čtyři evangelisté:
Matouš
Marek
Lukáš
Jan

3. Tři božské ctnosti:
Víra
Naděje
Láska

Tři Božské osoby:
Otec
Syn
Duch svatý

2. Dvě přirozenosti Ježíše Krista:
Božská a lidská (pravý Bůh a pravý člověk)

Dvě hlavní přikázání:
První: Miluj Pána svého Boha celým srdcem, celou duší, celou 
myslí a celou svou silou.
Druhé: Miluj svého bližního jako sám sebe.

1. Jeden Bůh
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pokračování ze strany 9
na Jehličnou, byli jsme jako v pohádce. Sněhu plno, všude bílo 
a ticho. Nádhera. Mráz nás štípal do tváří, ale kdo je v pohybu, 
tomu zima nevadí. Děti si užily sněhu i klouzání po ledě. Na-
šlapali jsme 13,5 km, takže chválím všechny děti i za sportovní 
výkon.

MK

Svatý Mikuláš na škole
Ve středu 6. 12. navštívil děti ve škole Mikuláš se svou družinou. 
Čerti vypadali hrůzostrašně, a kdo potřeboval, s tím si promluvi-
li. Mikuláš s anděly pak v každé třídě odměnil děti dárkem.

MK

Exkurze 1. ročníku v Ovocentru
Děti 1. ročníku měly 6. 12. v plánu podívat se do zdejšího Ovo-
centra. Jak byly ale překvapeny, když je u brány přivítal čert 
a anděl! Ti je pak provázeli sklady, kde jim ukazovali a povídali 
o různých známých i neznámých druzích ovoce a zeleniny. Ná-
sledovala pestrá ochutnávka. Děti ale netrpělivě celou dobu 
také očekávaly, zda přijde i Mikuláš. Toho se nakonec dočkaly! 
Zazpívaly mu písničku i zarecitovaly básničku a za odměnu do-
staly ještě dárečky.

Mgr. Kateřina Janýšková
Den otevřených dveří
V dnešní době, kdy se velmi hlídá zabezpečení vstupních dve-
ří škol, je docela oříšek pořádat Den otevřených dveří. Přesto 
se snažíme tuto milou tradici zachovat a umožnit rodičům, aby 
se přišli k nám do školy podívat i za běžného provozu. V úterý 
12. prosince jsme pozvali rodiče, aby navštívili vyučování svých 
dětí. Kdo mohl, tak přišel, a jsme za to rádi! Odpoledne proběhl 
jarmark (fotografie na samostatné stránce). To na vás dýchne 
vánoční atmosféra se vším všudy. Děti se vždy hrozně těší, že 
budou prodávat připravené výrobky, a pak nabízejí, počítají, 
smlouvají, radují se, že něco prodaly, a učí se tak vlastně finanč-

ní gramotnosti v praxi . Děkujeme vám, rodiče a prarodiče, 
za podporu naší školy, za výrobky, které jste s dětmi nebo i sami 
vyrobili a doplnili tak nabídku výrobků vašich dětí ve třídě. Vá-
žíme si spolupráce s vámi a těšíme se i na další společné akce.

MK
Vernisáž výstavy obrazů Markéty Štefkové
Mnohokrát si během roku vzpomeneme na naše bývalé žáky. 
O některých víme od jejich sourozenců, kteří k nám chodí 
do školy, někteří se k nám hlásí, když třeba v rámci studia vy-
konávají u nás pedagogickou praxi. Jsme rádi a vždy nás potěší, 
když se dovídáme o úspěších našich absolventů. Markéta Šte-
fková chodila na naši školu do roku 2008. Po studiích na střed-
ní škole nyní studuje šestým (posledním) rokem Akademii vý-
tvarných umění v Praze. Když byla v rámci své praxe na podzim 
u nás ve škole, domluvili jsme se na tom, že bychom mohli – byť 
v našich omezených prostorách – uspořádat výstavu jejích pra-
cí. A tuto myšlenku jsme dotáhli do konce, a tak se v rámci Dne 
otevřených dveří mohla uskutečnit vernisáž. O úvodní, hudební, 
část se postarala děvčata Zuzanka Olejníková a Hedvika Petro-
vická. Několik slov potom řekl pan ředitel a sama autorka děl, 
Markéta Štefková. Pokud jste se nemohli zatím přijít podívat, 
nevadí, přijďte kdykoli, výtvarné práce jsou vystaveny nahoře 
na chodbě.

MK
Krabice od bot - poděkování
Více jak tři týdny probíhala v naší škole sbírka „Krabice od bot“. 
Tento projekt organizuje Diakonie ČCE s pomocí mnoha dobro-
volníků, kteří působí především na sběrných místech po celé ČR. 
Vánoční „krabice od bot“ se poprvé objevila v USA a postupně 
se rozšířila do celého světa. Tento nápad využila i Evangelická 
církev a Diakonie, ty organizují tuto akci již od roku 2012. Hlavní 
myšlenkou je obdarování dětí ze sociálně slabých rodin, které 
si vánoční dárky pro děti nemohou dovolit. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem dětem, rodičům, učitelům a příznivcům ško-
ly, kteří se do sbírky zapojili. Během tří týdnů se v naší škole 
nasbíralo krásných 58 dárků! Nádherně zabalené krabice se mi 
pomalu nevešly do auta. V pátek 8. 12. všechny dárky puto-
valy na sběrné místo v Novém Jičíně, odtud již budou putovat 
do celé ČR. Děkujeme.

Mgr. K. Hoferová

INSPEKCE
V období od 28. do 30. listopadu jsme prožili v učitelském sbo-
ru i v kanceláři „trochu“ stresu, protože v naší škole probíhala 
celková inspekce. Přesto, že máte všechno v pořádku a děláte 
všechno s těmi nejlepšími úmysly, nikdy si nemůžete být jisti, 
a inspektoři bývají při své práci velice důkladní! I když ještě ne-
máme inspekční zprávu, bylo řediteli školy naznačeno, že jsme, 
jako škola, celkově dopadli velmi dobře. Dostali jsme pochvalu 
jak za vzdělávací výsledky žáků, tak za realizované hospitace 
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u pedagogů. Vedoucí paní inspektorka doslova řekla, že od po-
slední inspekce v roce 2012 udělala škola velký posun v kvalitě. 
Jsem ráda a Pánu vděčná, že máme na škole takový pracovitý 
učitelský tým a všem děkuji za jejich každodenní svědomitou 
práci.

Mgr. Magda Krupová
Živý betlém (fotografie na straně 15)
Stalo se tradicí, že naši žáci vystupují v předvánočním čase na ná-
městí ve městě s představením Živý betlém. Letos si tento pro-
gram připravili žáci VIII. třídy pod vedením tř. uč. Mgr. N. Škorni. 
S písněmi jim pomohli žáci IV. třídy s paní uč. Mgr. K. Hoferovou. 
Všem žákům, i jednotlivcům z jiných tříd, kteří se na vystoupení 
podíleli, patří velká pochvala.

Mgr. Magda Krupová

Noc venku ve Valmezu
Charita Valašské Meziříčí se již podruhé roz-
hodla zapojit do celorepublikové akce Noc 
venku, jejíž termín připadl na čtvrtek 23. listo-
padu. Cílem této akce bylo otevřít problemati-
ku bezdomovectví široké veřejnosti a zmírnit 
její předsudky vůči lidem, kteří se vlivem růz-
ných okolností ocitli bez domova. 
Pro návštěvníky akce byl připraven bohatý 

program. Ten se tentokrát odehrával na zdejším Náměstí, kde 
byly připraveny hry a tvůrčí činnosti pro mladší návštěvníky. 
Tam se také na zahřátí rozdávala čočková polévka a čaj. V Café 
Tucan pak veřejnost mohla navštívit přednášku Honzy Husáka 
na téma Zážitky z cest a zaposlouchat se do písní Lucie Redlo-
vé. S velkým ohlasem se setkala ohňová show v podání skupiny 

Už jste někdy napsali dopis Ježíškovi? Vzpomínám si, že v době, 
kdy jsem byl malý, jsme spolu se sourozenci psali Ježíškovi do-
pis každý rok před Vánocemi, v němž bylo, co bychom chtěli 
dostat pod stromeček. Když jsme ještě nechodili do školy a ne-
uměli psát, místo slov jsme kreslili obrázky a hrozně moc jsme 
se snažili je co nejlépe vykreslit v obavě, aby podle nich Ježíšek 
poznal, co že to vlastně chceme. Dopis jsme dali rodičům, kteří 
slíbili, že ho Ježíškovi předají někdy v noci, kdy už budeme dáv-
no spát. Tehdy jsem si říkal, že je to velká škoda, když se nemo-
hu setkat s Ježíškem osobně a svým rodičům jsem tak trochu 
záviděl, že oni mohou a my děti ne. Jak šel čas a my rychle rostli, 
dopisy jsme psát přestali a o svých přáních jsme říkali rodičům. 
S blížícími se letošními Vánocemi jsem si na tyto dopisy vzpo-
mněl. Říkám si, že je docela škoda, že my, dospělí, už Ježíškovi 
dopisy nepíšeme. Nemyslím to, co si přejeme na Vánoce, ale 
takové, jako jsme kdysi, když ještě nebyl internet a e-mail, psali 
svým blízkým. Pěkně jsme se usadili, na stůl položili čistý a vo-
ňavý papír a začali přemýšlet, jak začít a co napsat. Dávali jsme si 
záležet, protože překlepy, chyby a špatně stylizované myšlenky 
se nedaly tak snadno opravit, v nejhorším případě jsme takový 
dopis vyhodili a museli začít nanovo. Když jsme pak dopis ode-
slali, trvalo i několik dní, než byl doručen. Dnes, když si posíláme 
zprávy e-mailem, mi připadá, že tomu, co napíšeme, nedáváme 
takovou důležitost, protože když s tím nejsme spokojeni, rychle 
to v počítači smažeme a píšeme dál. Nakonec několika málo 
kliknutími je e-mail odeslán a během páru sekund jej příjemce 
má ve své poště. Kolik toho každý napíšeme… a když ne e-mail, 
tak SMS… kolik prázdných a zbytečných slov takto vypustíme 
do éteru! Ještě, že náš vševědoucí Bůh je také všemohoucí, ale 
i tak mu z toho musí jít hlava kolem! 
Když o tom všem tak přemýšlím, kladu si otázku, zda má vů-
bec cenu Ježíškovi psát? Stejně musí dobře vědět, co si myslím, 
a není nakonec rychlejší mu vše říci v modlitbě? Jenže buďme 
upřímní - jak se obvykle modlíme? Asi většinou odříkáme pár 
naučených modliteb s výmluvou, že jsme unavení a těžko se 
nám soustředí myšlenky, když se nám tak moc chce spát. Ráno 
brzy vstáváme do práce, v noci se často nevyspíme, protože 
máme zrovna nemocné děti a musíme k nim vstávat… Nebude 
přece jen takový osobní dopis lepší, upřímnější a důstojnější?
Milý Ježíšku, nemáš to s námi zrovna moc jednoduché! Na to, že 
máš být na prvním místě v našich životech, se nějak podezřele 
často vymlouváme, proč tomu tak není. Neznám nikoho jiného, 
kdo by dokázal přijít na svět jako zachránce a spasitel těch, kteří 
často žijí tak, jako kdybys neexistoval. Děkuji, že jsi přesto přišel, 
abys nám připomněl pravou hodnotu Lásky – obětavé, neso-
becké, nezištné, Lásky, která dává svobodu, odpuštění a naději 

v těžkostech, které občas v životě prožíváme. Ty, Král, který jsi 
neváhal přijít do malého chléva za Betlémem, přijď, prosím, le-
tos o Vánocích i do „chlévů“ v našich srdcích, protože jen tak se 
dokáží proměnit v příbytek plný Světla, místo, kam pak za Te-
bou budou moci přicházet nejen naši blízcí, ale třeba i ti z dale-
ka, tak, jak do Betléma za Tebou přišli kdysi i mudrcové. 
Tak – požehnané Vánoce všem!

Hynek Mikušek, ředitel ZŠ Salvátor

Milý Ježíšku!

Na straně 1 jsou verše ze známé písně bratří Ebenů. Řekl bych, 
že je to jedna z nejkrásnějších českých písniček. Geniální melo-
die i text. Pokud neznáte, určitě si ji poslechněte.
Strana 2: Po dobu adventní na zámku v Lešné probíhala zajíma-
vá výstava: Nebe, peklo, vánoce. V přízemí zámku byla ukázka 
pohádkového pekla, v prvním patře výzdoba, která připomína-
la nebe.
Strana 10 a 11: Když jsem nedávno na mši svaté pro ZŠ Salvátor 
řekl, že bychom mohli znát zpaměti některé skutečnosti, týka-
jící se naší víry, navrhl mi někdo, abych to napsal do ŽF. Dobrý 
nápad. K tomu jsem přidal několik starších fotek, většinou ze 
Svaté země. Dvě fotky jsou z Říma a jedna ze skautského tábo-
ra. Na poslední fotce je Genezaretské jezero v Galilei. Na první 
fotce jsem já na hoře Sinaj na místě, kde Mojžíš dostal desky 
s Desaterem.
Na straně 15 jsou fotky z Živého betléma ZŠ Salvátor. Moc dě-
kuji dětem i panu učiteli Škorňovi za podařené představení.
Strana 16: Mikulášská besídka 7. skautského oddílu. Už podle 
fotek vidíte, že jsme se náramně bavili.
Strana 17: Adventní jarmark. Omlouvám se všem dětem, kte-
rým se fotka na tuto stránku již nevešla. Naštěstí fotila také paní 
zástupkyně Magda Krupová. Její fotky si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii webových stránek ZŠ Salvátor. Nejvíc se omlou-
vám dětem, od kterých jsem si nic nekoupil.
Fotografie na straně 19 nejsou moje. Jsou z portálu Člověk 
a víra. Fotili Michal Klečka a Marie Košinová. V Budějovicích se 
mi ale velmi líbilo. Na fotkách určitě poznáte Zdeňka Gibiece, 
Petra Botha, Vlastu Šustkovou, Jiřího Kuběju a možná i otce Sla-
va, našeho kaplana.
Strana 20: V Českých Budějovicích se mi líbilo i na náměstí. 
Na fotce určitě někteří poznají radnici. 

o. Pavel

Krátký komentář k fotografiím v tomto čísle
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Boca Fuego, kterou mohli návštěvníci shlédnout na Náměstí.
Ve 22 hodin, po ukončení doprovodného programu, byla večer-
ka. Pět mužů a devět žen se rozhodlo strávit noc venku. 
Ve čtvrtek ráno v šest hodin byl budíček. V tu dobu byla ven-
kovní teplota 4,5 stupně Celsia. Pro všechny nocležníky byla 
připravená snídaně a certifikát jako důkaz strávené noci pod 
širým nebem. 
Novinkou letošní Noci venku bylo navázání spolupráce s Me-
zinárodním festivalem outdoorových filmů. Ti, co se rozhod-

li přenocovat venku, i další zájemci o festival, měli možnost 
po část noci sledovat tematické filmy. Výtěžek ze vstupného 
činil 908 Kč. Ten pak organizátoři festivalu předali naši Chari-
tě na podporu služeb pro lidi bez domova. Za což jim, i dalším 
jednotlivcům a organizacím, kteří se na uskutečnění Noci venku 
podíleli, děkujeme.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Živý betlém 17. prosince 2017
Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechny 
lidi: Dnes se vám narodil Spasitel - to je Kristus Pán. Sláva na 
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalí-
bení. (srv Lk 2, 10-14).
Bůh miluje každého člověka a chce, aby byl každý člověk šťast-
ný. Kéž při pohledu na toto malé nevinné děťátko zaplaví srd-
ce každého člověka pokoj, radost a touha setkat se s ním upro-
střed všeho trápení, neboť On zde na nás stále čeká.
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Mikulášská besídka 7. oddílu skautů ve Valašském Meziříčí 3. prosince 2017
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Vánoční troubení
Zní nad Betlémem gloria,

co ten zpěv znamená?
V jeskyni chudá Maria

na klíně dítě má.
Archandělé se radují
a slavně nám zvěstují,

že podle dávných proroctví
ve chlévě malý Spasitel spí.

Před tímto slavným gloria
uléhá všechen žal.

Kde svítí hvězda Maria,
tam vládne Kristus Král.

Ať křesťané se radují
a všemu světu zvěstují,

že podle dávných proroctví
nastává Boží království.

Václav Renč

V sobotu 30. prosince v 17.00 hodin se uskuteční v našem 
kostele tradiční vánoční koncert. Ten s železnou pravidelností 

Adventní jarmark ZŠ Salvátor 12. 12. 2017



18

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Stella Pechová
Jasmina Tulejová
Ketrin Dunová

Vilém Mikuláš Petrovický
Patricie Dubnická
Karolína Bandyová

Lešná
Přemysl Holáň Diviš Václav Jahn

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

Foto na str. 1, 2, 10, 11, 15, 17 o. Pavel
Foto na str. 5, 6 - archiv Jan Kulišťák
Foto na str. 19 - fotografie z portálu Člověk a víra
Foto na str. 7, 8, 9, 12 - archiv ZŠ Salvátor

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových 

stránkách: farnost-valmez.cz
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 5. ledna. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 6. ledna. Ve farním kostele ve Valaš-
ském Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin a od 7.15 do 

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Božena Tuliová *12. 12. 1949 †14. 11. 2017, Jičínská 156
Františka Krutilková *7. 11. 1937 †23. 11. 2017, Na Vyhlídce 
915
Drahomíra Kristková *10. 1. 1925 †25. 11. 2017, Krhová, 
U přejezdu 246
RNDr. Jiří Pešl *25. 3. 1948 †7. 12. 2017, Nerudova 21

Lešná
Pavla Kulajtová *29. 11. 1954 †13. 11. 2017, Lešná 96

• Děkuji všem, kteří v průběhu Jubilejního roku Fatimy při-
spívali na květinovou výzdobu Fatimské Panny Marie v našem 
kostele. Ať Vám Ona sama odplatí Vaši štědrost.
•  Již několik týdnů probíhá na Slovensku hlavně o víkendech 
duchovně vzdělávací akce "Zastavme zlo z Istanbulu". Tvoří ji 
mše sv. přednášky a svědectví odborníků a zvláště P. Mariána 
Kuffy na téma odporu vůči „gender teorii“ o tzv. rodové rov-
nosti. Zájemcům, zvláště rodičům malých dětí, mohu i zdarma 
poskytnout DVD z programu, který proběhl 25. 11. 2017 v Nitře.
• Všem čtenářům, tvůrcům a přispivatelům ŽF přeji a vypro-
šuji na přímluvu Panny Marie požehnané a na milosti plné dny 
doby vánoční a také nastávajícího roku 2018.

Václav Chládek

Mariánské informace

8.00 hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 8. a 22. ledna po 
večerní mši svaté.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 12. ledna v 17.30 
hodin. 
MŠE SVATÁ ZA ZŠ SALVÁTOR – pátek 19. ledna v 17.30 hodin.

bývá první neděli po Narození Páně. Letos je ale v tuto neděli 
mj. sv. Silvestra, což není vhodný den pro koncert, proto je pře-
sunut na sobotu.
Vystoupí na něm mladý trumpetista Aleš Kučera, sopranistka 
Aneta Ručková, varhaníci Marek Mikušek, Josef a Bohumír Kra-
tochvílovi. Aleš Kučera zde účinkoval v rámci těchto koncertů 
už v minulých letech. Působí jako pedagog na zdejší ZUŠ. Uvede 
za doprovodu varhan třívětý efektní koncert německého barok-
ního mistra G. F. Telemanna.
 Anetu Ručkovou není rovněž třeba představovat, i tato vynika-
jící zpěvačka vystupuje v našem kostele poměrně často. Pochá-
zí z nedalekého Hutiska, studuje zpěv na JAMU v Brně. Účinkuje 
intenzivně na koncertech nejen v Česku, ale v i v rámci Evropy. 
Začátkem ledna vystoupí na koncertech v Rusku (Moskva, Pe-
trohrad) s varhaníkem Josefem Kratochvílem. Zazpívá známé 
koledy, které pro varhany a soprán aranžoval Bohumír Krato-
chvíl. Nebude chybět např. ani píseň Tichá noc nebo Zní nad 
Betlémem gloria, jejíž text je zde uveden, a další.
Marek Mikušek studuje varhany na zdejší ZUŠ ve třídě Bohumí-
ra Kratochvíla. Úspšně se zúčastnil několika varhanních soutěží 
(Pardubice, Brno), příležitostně vystupuje koncertně. Uslyšíme 
od něj Bachův vánoční chorál Der Tag, der ist so freudenreich 
(Den, který je tak radostný), a Entrée en forme Carillon, což 
v překladu znamená Vstup ve formě zvonkohry. Autorem je 
francouzský varhaník Theodor Dubois. Tato skladba je první 
částí tzv. varhanní mše. Byly to v minulosti mše, při kterých 
nezpíval lid, ale jednotlivé části mešního propria zastupovaly 
varhany.
Josef Kratochvíl studuje varhany a také klavír v Lipsku. Často 
koncertně vystupuje jako varhaník, nebo společně se sopra-
nistkou Anetou Ručkovou v Česku, ale i v zahraničí (Německo, 
Polsko, Litva, Rusko, Irsko, Slovensko, Itálie). Zahraje tři části ze 
Sonáty c moll F. německého skladatele Mendelsohna Bartol-
dyho a Boží děti z cyklu La Nativité du Seigneur francouzského 
varhaníka a skladatele Oliviera Messiaena. Tento geniální fran-
couzský varhaník, skladatel a improvizátor 20. století přinesl 
pro vývoj současné hudby to, co přinesl ve vrcholném baroku 
J. S. Bach. Šedesát let působil jako varhaník u Nejsvětější troji-
ce v centru Paříže. Teologické pravdy katolické víry jsou nepo-
chybně aspektem jeho šedesáti tří varhanních opusů. Všechny 
autorovy varhanní cykly vzešly z podnětu významných svátků 
církevního roku a jednotlivé skladby zpravidla citují biblické či 
liturgické texty. Pro zajímavost uvádím názvy některých dalších 
varhanních kompozic: Nebeská hostina, Zjevení Církve věčné, 
Nanebevstoupení, Oslavená těla, Kniha Nejsvětější Svátosti…
Dokonalost a nadčasovost Messiaenova varhanního odkazu 
spočívá v tom, že tvoří hudbu, která je reflexí přírody a jejího 
Stvořitele. V ní je též obsaženo to nejcennější mystérium vše-
objímající lásky - slovy mistra „lásky k bližnímu“. 

Za účinkující
Bohumír Kratochvíl
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Biskup Vlastimil Kročil založil v Českých budějovicích seminář Redemptoris Mater

Prof. Dr. Mons. Karel Skalický, Th.D. přednáší homilii

podpis Dekretu, vlevo rektor semináře Zdeněk Gibiec představení nových seminaristů biskupovi
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Požehnané vánoční svátky a PF 2018 přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Salvátor
nakreslila Terezka Pospíšilová, VII. třída


