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Tvé oči, ať jsou upřené na tento dům 
v noci i ve dne, na místo, o němž jsi, 
Pane, řekl: „Zde bude mé jméno!“

Vyslyš modlitbu, kterou se tvůj
služebník modlí na tomto místě.

Vyslyš prosbu svého služebníka
i svého lidu, kdykoliv se budou modlit

na tomto místě. Vyslyš na místě,
kde trůníš, v nebi, vyslyš a odpusť!

1 Král 8,29.30 - Šalomounova modlitba při posvěcení Jeruzalémského chrámu
foto: Tomáš Bubík
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Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. 
Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu 
přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těch-
to kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen 

z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích 
úst.‘“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil 
ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je 
přece psáno: ‚Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou 
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Chceš-li, můžeš!

na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.‘“ Ježíš mu odpověděl: 
„Také je psáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“ Zase ho 
vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka krá-
lovství světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže 
padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! 
Neboť je psáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu 
sloužit.‘“ Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé a sloužili 
mu. (Mt 4,1-11)

kázání o. Pavla 6. neděle v mezidobí 11. února 2018
Prožíváme dnes světový den nemocných. Každý z nás je určitě 
nemocný nebo nějak postižený. O některých nemocech ještě 
ani nevíme. Co dělat? Přiblížit se k Ježíši. Příkladem pro nás 
může být malomocný z dnešního evangelia, který Ježíše pro-
sil jediným správným způsobem: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ 
Nejdříve si na základě této prosby připomeňme víceméně ne-
správné postoje.
1. „Nemůžeš mě uzdravit! Nechceš mě uzdravit.“ Jsou lidé, kte-
ří v Ježíše nevěří. Jsou to ateisté, kteří spoléhají jenom na sebe. 
Ani by je nenapadlo prosit Boha. Mohou však být i lidé, kteří se 
považují za věřící, a přesto Boha o nic nikdy neprosí.
2. „Možná bys i chtěl, Ježíši, ale nemůžeš.“ Někteří věřící po-
važují Ježíše jen za jakési božstvo podle příkladu pohanských 
bohů. Slabý bůh, který si neví rady v určitých situacích. Jakýsi 
pánbíček, který je nešťastný z toho, že se mu svět a především 
člověk vymkl z rukou. Tito lidé vyhledávají nejrůznější léčitele, 
protože nemají víru.
3. „Vím, Pane, že mě uzdravit můžeš, ale nechceš.“ Takový člo-
věk nepochybuje o Boží moci a autoritě. Bojí se ale s důvěrou 
prosit, aby nebyl zklamán. Někdy může mít pocit, že nás Pán 
Bůh jenom trestá a dělá nám všelijaké naschvály. V srdci tako-
vého člověka je nedostatek synovské důvěry v Boží lásku. Toto 
se dá maskovat dokonce i jakousi „odevzdaností“. 
4. „Můžeš mě uzdravit a musíš mě uzdravit! A když mě, Ježíši, 
neuzdravíš, přestanu se modlit a chodit do kostela.“ Tento člo-
věk manipuluje s Bohem. Nutí Boha, aby vyplnil jeho vůli. Dá se 
říct, že si hraje sám na Boha.
5. A teď konečně jediný správný postoj, který zaujal malomocný 
z evangelia. Prosil Ježíše: „Chceš-li, můžeš mě uzdravit.“ V této 
krátké větě je obsažena celá věda o modlitbě. Máme nejen vě-
řit, že u Boha není nic nemožného, že je všemohoucí, ale také, 
že Bůh všechno ví a ví, co je pro nás dobré. „Pokud tedy, Pane, 
víš, že pro mne bude uzdravení prospěšné a užitečné, pak tě 
prosím, abys mě uzdravil. Není-li tomu tak, s důvěrou se ode-
vzdávám do tvých rukou a přijímám svůj kříž.
Můžeme uvést dva příklady takové modlitby. Nejdřív je to apo-
štol Pavel, který píše: „Byl mi dán do těla osten, posel satanův, 
aby mě bil do tváře, abych se nemohl povyšovat pro vzneše-
nost zjevení, kterých se mi dostalo. Třikrát jsem kvůli tomu 
Pána prosil, ale on mi řekl: Moje milost ti stačí. Síla se nejvíce 
projeví ve slabosti.“ (2 Kor 12,9)
Jiný případ je znám ze života Otce Pia, který padesát let nosil 
na svém těle Kristovy rány - stigmata a také vyprosil mnoho 
zázraků. Jeho příbuzný, který byl slepý, prosil za uzdravení. Otec 
Pio řekl: „Mohu ti tuto milost vyprosit, budeš však v nebezpečí 
zavržení pro hříchy, kterých se dopustíš svýma očima.“ Příbuz-
ný pokorně rezignoval a Otci Piovi řekl: „Nechme to tedy, jak to 
je. Raději půjdu jako slepý do nebe, než riskovat ztrátu života 
věčného.

Víme tedy, jak se máme modlit. Přesto zde ještě může někdo 
mít problémy s modlitbou: Mám prosit? Za co mám prosit? Jak 
se mám modlit? Uvedu tedy ještě jeden příklad. Může to být 
pro nás nejlepší cesta. Jistý kněz navštívil slepého člověka a ptal 
se ho: „Modlíš se za své uzdravení?“ „Nemodlím.“ „A proč?“ 

„Nemám čas,“ zněla odpověď. „Jak je možné, že nemáš čas, co 
tady celé dny děláš?“ „Otče, já Pánu Bohu stále děkuji. Na pros-
by mi nezbývá čas.“ Kněz se podivil a povzbudil ho, aby pokra-
čoval v děkování. Za nějaký čas se dověděl, že tento člověk byl 
zázračně uzdraven. Jestliže Bohu děkujeme, je v tomto postoji 
obsažena víra v Boží všemohoucnost, vševědoucnost a přede-
vším v Boží lásku. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho mi-
losrdenství trvá na věky.

Titulní fotografie: Moc chci poděkovat panu Tomáši Bubíkovi, 
který nám laskavě dovolil otisknout jeho fantastickou fotografii 
Svatého Hostýna s měsícem v superúplňku. Fotografie byla po-
řízena 30. ledna po 16. hodině ze vzdálenosti asi šesti kilometrů. 
Tomáš Bubík v Katolickém týdeníku přiznal, že na tento úlovek 
čekal několik let. („Buď bylo zataženo, nebo byl měsíc daleko, 
nebo se neprotnul s Hostýnem, ale dnes se zadařilo.“) 
Vím, že mnozí dostali a viděli tuto fotografii i na internetu, vím, 
že také byla zveřejněna na titulní stránce Katolického týdeníku. 
Přesto jsem se s panem Bubíkem spojil a požádal ho o dovolení 
otisknout fotografii i v našem časopisu. Mnozí, především starší 
lidé internet nepoužívají a v každé rodině není Katolický týde-
ník. Tato fotografie je opravdu jedinečná a jsem rád, že potěší 
i ty čtenáře ŽF, kteří ji ještě neviděli. Pokud se chcete podívat 
na jiné fotografie tohoto fotografa, můžete si prohlédnout jeho 
profily na Zoneramě nebo na Megapixelu.
Druhá strana: Na první fotce je Judská poušť v místech, kde 
Ježíš prožíval svůj čtyřicetidenní pobyt. Na první pohled 
místo velmi romantické. Když ale vystoupíte z klimatizova-
ného autobusu, hned jste v realitě: neskutečné horko, sucho 
a hlavně neodbytní prodavači suvenýrů. Aspoň od těch měl 
Ježíš v době svého postu pokoj.
Na druhé fotce je poušť nedaleko pravoslavného klášte-
re svatého Jiří (viz titulní fotka a komentář v minulém čísle).
Na třetí fotce je torzo kostela, který si postavili poustevníci 
na Masadě. To je pevnost v poušti u Mrtvého moře. Masadu 
dobyli v roce 73 po Kristu Římané. Víc než rok jim zde vzdo-
rovala poslední skupina ozbrojených Židů za Války židovské. 
Na poslední fotce je poušť nedaleko Kumránu u Mrtvého 
moře. V roce 1947 byly v Kumránské jeskyni objeveny skoro 
2000 let staré svitky Bible. Hlavně šlo o knihu proroka Izaiá-
še. Tato místa jsem vyfotil v Izraeli v roce 2012 a 2015.
Předposlední strana: Ladislavu Pálešovou jsem naposledy 
vyfotil před pěti lety - v roce 2013. To měla právě osmdesát 
let. Jsem rád, že jsem tuto fotografii mohl ve formátu A3 dát 
i k rakvi naší zemřelé a po pohřbu ji darovat nejbližším příbuz-
ným. V roce 2013 Ladislava už neměla Bínu. Tehdy měla krátce 
Beryho. Myslím, že i tato jeho fotka je docela zajímavá. Po smrti 
Bíny Ladislava vystřídala několik psů, žádný z nich už neměl kva-
lity vzpomínané černé labradorky. 
Zadní strana: Paní Celestina Karafiátová se dožívá 7. března 
98let. Patří mezi nemocné, které už celá léta pravidelně navště-
vuji vždy na první pátek v měsíci. Tato babička se mi jeví jako 
nesmrtelná. Ve svém věku už nemůže chodit. Když sedí, dívá 
se nejen na vysílání televize NOE, ale také si ještě čte a někdy 

Komentář k fotografiím
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Seznamte se

předčítá i nahlas své dceři Evě, která se o ni stará. Paní Karafiá-
tová pochází z Valašské Bystřice, s manželem se do Valašského 
Meziříčí přistěhovali začátkem šedesátých let. Nejdříve bydleli 
ve městě, později v rodinném domku u dcery v Krhové na Hrád-
kách.
Strana 11-13: I když už prožíváme postní dobu, přesto jsem ne-
odolal a v tomto čísle zveřejňuji několik fotografií z karnevalu ZŠ 
Salvátor. Možná je dobré připomenout, proč před dobou post-
ní byly a jsou různé karnevaly a maškarní plesy. Doba postní 
nás vyzývá, abychom odložili masky a učili se upřímnosti nejen 
ve vztahu k lidem, ale i k Bohu. Především však buďme upřímní 
sami k sobě. Je tak snadné si něco namlouvat nebo nalhávat. 
A když bude někdo upřímný k nám, i když nás to zabolí, buďme 
za to vděční. Jenom ti, kdo nás mají opravdu rádi, najdou odva-
hu říci nám i to, co neradi slyšíme.

o. Pavel

Svědectví biřmovanců z Lešné
Jak jsi prožil letošní Vánoce, co tě povzbudilo?
• Mým největším a nejsilnějším duchovním zážitkem o Váno-
cích byla chvíle, kdy jsem opravdu cítil Ducha Svatého. Již pár 
let je mým zvykem o Vánocích a před silvestrem jít do přírody 
a prožít tento okamžik s Bohem. To jsem udělal i letos. Během 
času, který jsem prožil venku, jsem přemýšlel nad uplynulým 
rokem a nad vším, co jsem od Pána dostal. Děkoval jsem mu 
za všechno a vyprošoval si pomoc a vedení Ducha Svatého. Pak 
jsem se zaposlouchal do písní od Hillsongu United a od Chrise 
Tomlina. Skrze tyto písničky jsem prožil nezapomenutelný zá-
žitek. Zjistil jsem, že tyto písně v sobě mají opravdu velkou sílu 
a jsem za ně vděčný.
• Nejvíce mne potěšila moje odhodlanost připravit se správně 
na Vánoce. Řekl jsem si, že se budu snažit každou adventní ne-
děli nějakým způsobem prožít v tichosti a s Bohem. Uvědomil 
jsem si, o čem Vánoce skutečně jsou. Myslím, že mi k tomuto 
dopomohlo i čtení z Písma svatého a příprava na biřmování.
• O Vánocích jsem každý den chodila na mše a modlila se 
za mou rodinu, ať jsou zdraví, šťastní a hlavně jsem si moc přála, 
abychom se všichni opět sešli a strávili vánoční svátky spolu. 
Štědrý den byl nádherný, protože jsme celá rodina byli na půl-
noční mši, společně se modlili, navštívili hřbitovy a zapálili svíč-
ky našim nejdražším. Tyto Vánoce byly krásné v tom, že jsme se 
všichni věnovali Pánu Ježíši Kristu, a proto byly zatím ty nejlepší.
• O těchto Vánocích mám špatný zážitek. Bylo to 23. prosin-
ce a já se jako každé ráno modlila. Něco mi říkalo, abych se 
pomodlila za dědečka. Vyšla jsem z pokoje, v kuchyni jsem se 
setkala s babičkou a po snídani jsme mysleli na to, že je děda 
už v obchodě. Najednou přiběhla sousedka, která nám sdělila 
špatnou zprávu. Stalo se to u nich. „Děda měl hezkou smrt, ne-
plakej. Bylo to jako by usnul,“ řekl mi řidič sanitky. Já však stále 
plakala a prosila Boha, aby dědečka vzal k sobě. A právě to nám 
pomohlo. Bůh nám ten den pomohl dát dohromady všechny 
papíry a věci. Proto bych tohle brala jako největší zážitek z Vá-
noc. Boží láska je nekonečná a díky Bohu to zvládnu. To už vím 
odmalička.

Jak prožíváš přípravu na biřmování, co tě oslovilo?
• Přípravy prožívám velice dobře a jsem rád, že každý pátek 
mám možnost slyšet o Bohu. Mne osobně nejvíce oslovují 
osobní zkušenosti s Bohem od druhých lidí. Byla to příprava, 
kdy jste nám, o. Pavle, říkal, co jste zažil na vojně. Velmi blízko 

Bohu jsem se cítil na adoraci ve Valašském Meziříčí. Opravdu 
jsem na ní prožil přítomnost Ducha Svatého. Moc mi také po-
máhá denní četba Písma svatého, konkrétně aplikace v mobilu 
a verš na každý den.
• Přípravu na biřmování prožívám silněji, než jsem očekával. 
Nečekal jsem, že se mě to dotkne natolik, abych se začal sám 
zajímat o to, o čem vůbec celé náboženství je. Začínám přichá-
zet na to, že je to především o víře. Víra je něco, co potřebuje 
každý člověk. Jak ve šťastných a veselých, tak i ve smutných 
a nepěkných chvílích. Někdo se žene za slávou, někdo za penězi, 
ale podle mne by se měl člověk zajímat o to, co je jeho pod-
stata na tomto světě. Nejvíce se mi líbil dokument o vesmíru. 
Už od malička mě fascinuje, jak je nádherný a velkolepý a jak 
v něm fungují všechny fyzikální zákony. I tím nám chce Bůh uká-
zat cestu k víře.
• Nejvíce mne zaujala adorace, bylo to příjemné překvapení 
a zpestření.
• Baví mě, když s panem Kološem čteme jednu zajímavou 
knihu nebo když si pouštíme písničky (Hillsong, Matt Redman, 
News boys, Zach Williams).
• Každá příprava je jiná a je pokaždé krásná. Nic bych neměni-
la.
• Přípravu prožívám dobře. Nejvíce se mi líbila adorace ve Va-
lašském Meziříčí.
• Líbila se mi adorace ve Valašském Meziříčí, čtení od pana 
Kološe a příběh, který jste nám říkal.
• Jediné, co bych možná změnila na přípravě, je více se modlit, 
protože celý ten den, co jsem ve škole a někdy jsem i pod tla-
kem, potřebuji přijít na jiné myšlenky a modlitba mě pokaždé 
uklidní. Strašně ráda chodím na přípravy, protože mě to baví. 
I když jsem někdy moc unavená, stojí za to tam chodit.
• Před zahájením přípravy jsem měla upřímně trochu strach, 
ale byla jsem mile překvapena, že přípravy probíhají ve velmi 
milé a klidné atmosféře. Velmi se mi líbily obě adorace, kterých 
jsme se zúčastnili.

Asi před dvěma lety nás na kněžském dnu seznámil otec arcibis-
kup Jan Graubner s postavou katolického kněze Aloise Musila. 
V letošním Cyrilometodějském kalendáři je o něm krátký člá-
nek. Uznejte, že to byl člověk a kněz, který nás svým dobrodruž-
ným životem může povzbudit a na kterého můžeme být hrdi.

o. Pavel

ALOIS MUSIL (1868 – 1944), český orientalista, katolický kněz, 
biblista

Nejslavnější rodák z Rychtářova u Vyškova. Po absolvování te-
ologické fakulty v Olomouci zde přijal kněžské svěcení (1891) 
a doktorát teologie (1895). Jeho snaha o prohloubení teologic-
kých studií ho přivedla k zájmu o arabský svět. S podporou olo-
mouckého arcibiskupa Theodora Kohna studoval v letech 1895 
až 1898 na dominikánské biblické škole v Jeruzalémě a na je-
zuitské univerzitě sv. Josefa v Bejrútu. Na svých cestách kona-
ných v letech 1896-1915 prozkoumal do té doby neznámá mís-
ta Blízkého východu. Při svých výzkumech v Jordánsku v okolí 
skalního města Petry objevil roku 1898 vynikající uměleckou 
památku – pouštní letohrádek Quasajr Amra s nástěnnými fi-
gurálními malbami omajjovského chalify Valida II. z roku 744, 
což vzbudilo světovou senzaci (palác je od roku 1985 památkou 
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Z farní kroniky

UNESCO). Od roku 1900 byl docentem a v letech 1902-1909 
profesorem biblického studia na teologické fakultě v Olomouci. 
V letech 1909-1920 pak profesorem pomocných věd biblických 
a arabštiny na vídeňské univerzitě, odkud přešel na Filosofic-
kou fakultu UK v Praze. Tam působil do roku 1938 jako profesor 
arabštiny a pomocných orientálních věd. V roce 1922 byl jed-
ním z iniciátorů založení Orientálního ústavu v Praze. V letech 
1923-1924 přednášel v Anglii a později také v USA (1926-1928). 
Během svých několika dlouhých cest do Palestiny, Sýrie a Iráku, 
kde prováděl topografický výzkum, studoval předislámské a is-
lámské archeologické památky, etnografii a folklór - a vytvořil 
první použitelné podrobné mapy této oblasti. V severní Arábii 
žil dlouhodobě u beduínského kmene Rwala a stal se jeho čle-
nem pod jménem šejch Músa ar Rueili. Studoval i místní jazyky 
(ovládal pětatřicet arabských nářečí). Své životní dílo – souhrn 
prací o Arábii – vydal v angličtině v letech 1926-1928. Publiko-
val řadu popularizačních děl, zabýval se i moderními dějinami 
Orientu. V letech 1929-1932 vydal zjednodušené verze svých 
cestopisů v osmi svazcích i česky a z podnětu prezidenta Ma-
saryka začal vydávat řadu Dnešní Orient. V roce 1936 odešel 
do důchodu na svůj statek v Otrybech u Českého Šternberku, 
kde zemřel 12. dubna 1944. Alois Musil se narodil před 150 lety 
30. června 1868. (jpa)

Převzato z Katolického kalendáře 2018

Ve farní kronice je v roce 1918 o vzniku samostatného Českoslo-
venského státu zapsáno:
V Československém státě.
Dne 28. 10. 1918 byl prohlášen samostatný čsl. stát, ale neby-
lo ještě rozhodnuto o jeho formě. V Praze a ve všech městech 
ustaveny z vlivných osob Národní výbory, které měly za účel 
převzetí všech bývalých rakouských státních úřadů a udržení 
pořádku.
Ustaveno Národní shromáždění tak zvané ústavodárné, jež pro-
hlásilo čsl. stát republikou. Presidentem republiky zvolen T. G. 
Masaryk, universitní profesor a bývalý říšský poslanec za valaš-
ská města.
Bylo mnoho radosti a nadšení, ale nebylo peněz, nebylo chleba 
aj., a proto vypisovány čsl. státní půjčky a hospodářství s plodi-
nami bylo jako za Rakouska vázané: 
Nedivno, že arcib. konsistoř zasílá 1. 4. 1919 výzvu moravského 
místo-držitelství, aby věřící byli s kazatelny vyzváni k odevzdá-
vání obilí, které snad z dob rakouských ještě zbylo nebo bylo 
uschováno.
I. Národní půjčka
Již 18. 11. 1918, tedy za tři týdny po prohlášení samostatnosti 
posílá zdejší farní úřad arcibiskupské konsistoři 9.300 K na ná-
rodní půjčku. Chybou bylo, že prvého nadšení nebylo lépe vyu-
žitkováno pro zlatý poklad republiky.

Ráda bych vám přinesla shrnutí zamyšlení, které vzniklo na se-
tkání třetího řádu bosého karmelu v únoru tohoto roku. Nejpr-
ve bych vás ale poprosila, abyste si sami zkusili odpovědět na 
pár otázek a až potom pokračovali ve čtení. Co je vlastně sva-
tost, co znamená být svatým? Kdo se může stát svatým, můžu 
i já? Přemýšlel jsem vlastně někdy o svatosti? Chci být vůbec 
svatý?
V Písmu čteme: Jen jeden je Svatý, nebo: Proč mi říkáš dobrý? 
Dobrý je jen Otec. Je tedy svatost určena nám, hříšným lidem? 
Připomeňme si také slova Ježíše: Buďte dokonalí, jako je do-
konalý Otec. Tedy opravdu můžeme být svatí? I když nevidíme 
Ježíše jako sv. Terezie z Ávily? I když nespíme pouze půl hodiny 
denně opřeni o zeď a nejsme živi jen z Eucharistie jako sv. Kate-
řina Sienská? I když celý život nechodíme se klopenou hlavou k 
zemi a v zimě si neotvíráme okna a dveře jako sv. Petr z Alcan-
tary? 
Správný výklad svatosti nechám těm, kterým to přísluší. Nej-
sem ani student teologie, ani kněz, vlastně nejsem nic. Proto 
jen řeknu, jak mluví mé srdce:
Vnímám, že svatost není nějaká laťka. Něco jako když se každý 
pátek nepostím, tak svatá nikdy nebudu. A když ráda spím v 
teple, tak svatosti nedosáhnu. Svatost je jenom pro řeholníky, 
ne pro mě. Ne, takto to opravdu nevidím. Myslím, že ta svatost 
se dělá každodenním bojem, každovteřinovým bojem. Právě 
teď rozhoduji o své svatosti. Jak to myslím? Příklad – někomu 
nechutná sladké a jiný nedokáže čokoládu nechat ležet netknu-
tou. A před tyto dva tu tabulku čokolády položíme. Ten první 
vypadá jako asketa se silnou vůlí, když se na ni ani nepodívá. A 
ten druhý člověk vynaloží spoustu sil jen na to, že čokoládu sní 
o pět minut později. A těch pět minut odříkání ho stálo spoustu 
sil a obětí mířených na spásu duší a obrácení hříšníků. A Pán 
viděl, jak těžký boj to pro něj byl. Možná je to příklad k zasmání, 
možná ne. Pán se dívá na věci jinak. Myslím, že svatost je ta prá-

Každý je povolán ke svatosti

ce, kterou si s ní dáme přesně tam, kde jsme. Ať jsme knězem, 
studentem, dítětem, matkou, právníkem, uklizečkou... Tam, 
kde jsme, se každou vteřinu rozhodujeme, jestli to, co děláme 
má nějaký smysl pro věčnost, jestli to není marnost. Jestli tím 
někomu neublížíme, nebo naopak pomůžeme. Jestli se ozvu při 
hanobení, anebo budu mlčet. Jestli se přidám k pomlouvajícím 
kamarádkám, nebo dokonce vyjádřím svůj nesouhlas s pomlu-
vami a dotyčného se zastanu atd... V každém věku a stavu, přes-
ně tam, kde jsme a kde nás Pán chtěl, přesně tam se stáváme 
svatými.
Být svatá a blažená, to je můj sen a cíl. A pokud možno co nej-
rychleji, ještě v tomhle životě. Proč se svatostí čekat až na nebe? 
Vysvětlím vám to. Napadlo mě to při rozjímání nad vlastní ro-
dinou. Starší děti jsou ve škole a ve školce. Jasně se rýsují jejich 
povahy a někdy je to s nimi fakt záhul. Ach ty nervy. Bolest. Jak 
je dobře vést, formovat... Jistě to znáte. A naše nejmladší, to je 
anděl! Od početí, vážně už tehdy, požehnané dítě! Přízeň Boží 
mě hmatatelně provázela celé těhotenství, porod, každý další 
den. Už má přes dva roky a je to skutečně Boží dar. Její jméno 
je Jasná! A Pán skrze ni projasňuje celý náš den. A když večer ti 
starší usnou a jsem jen s Jasnou, najednou jsou všechny bolesti 
a starosti pryč, s ní se jen smějeme, každá její grimasa. Štědrost. 
S ní zapomenu na vše špatné. A taková chci být pro Ježíše já, 
již dnes, teď. Chci být malým Božím dítětem, oázou, kde Ježíš 
může spočinout a kde nenalezne hřích, ale lásku. Proto chci být 
svatá již teď. A proto vám říkám – nebojte se chtít být svatými!
Na závěr jeden z mnoha Ježíšových projevů přítomnosti v na-
šich životech. Když mě napadl tento příměr – ty děti, které již 
působí bolest, a to nejmladší, které mi dá zapomenout, otevře-
la jsem knihu On a já (Gabriela Bossis, k zakoupení v knihkupec-
tví Hosana) a Ježíš tam Gabriele říkal přesně ten příklad na dě-
tech a tom nejmladším. Takže vidíte, ono to vlastně ani nebylo 
z mojí hlavy.

Pavlína Marie Hlavicová
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Slovo života na únor 2018

V jubilejním roce 1938 dvacátého výročí vzniku Československé-
ho státu je tomuto roku věnován tento zápis:

Léta Páně 1938
Vstupujeme do jubilejního roku naší republiky v pevné důvě-
ře v Pána Boha, jenž řídí dějiny a osudy národů. Stát náš má 
od prosince r. 1937 nového presidenta Dr. Ed. Beneše.
V neděli dne 13. února pořádala naše farnost kurs Katol. akce 
pro všechny stavy společně, jejž řídil tajemník P. Josef Dolanský 
z Olomouce.
Dne 12. března v kvatembrovou sobotu konali jsme pobožnost 
veřejnou před vystavenou Nejsv. Svátostí za sv. Otce, za kněze 
a za bohoslovce, zvláště za kandidáty kněžství z naší farnosti, 
kteří budou letos vysvěceni na kněze.
Eucharistického kongresu v Budapešti zúčastnilo se o letošních 
svátcích svatodušních též několik osob z naší farnosti. Naše 
farnost je letos tak šťastná, že dala církvi sv. tři kněze, nové 
to dělníky na vinici Páně, kteří měli své primice ve zdejším far-
ním kostele a to 5. července salesián P. Jaroslav Vrátník, rodák 
z Valaš. Meziříčí, 6. července P. František Zátopek, rodák z Valaš. 
Jasenice a 10. července P. Alois Mikulaštík, rodák z Valaš. Mezi-
říčí. Při primičních mších sv. vybírali dva místní kněží na opravu 
farního kostela. Vynesly celkem 4018 Kč.
V obci Poličné, osadě to zbožné, byl posvěcen v neděli 11. září 
pomník čtyřiceti dvou padlých občanů ve světové válce. Pro-
mluvu nábožnou a vlasteneckou pronesl farář P. Josef Štrajt.
V měsíci září zhoršila se mezinárodní situace a pro naši repub-
liku nadcházely vážné chvíle. Před svátkem sv. Václava kona-
la se ve farním kostele večer novena na úmysl, aby Pán Bůh 
na přímluvu našeho sv. národního patrona naši vlast chránil 
a jí míru a pokoje dopřál. Účast věřících na noveně byla velmi 
hojná.
Dne 24. září nařízena byla presidentem všeobecná mobilizace. 
Muži a jinoši radostně nastupovali svoji povinnost, aby, bude-li 
toho třeba, i životy svými chránili vlast. Narukovali též tři kně-
ží z naší farnosti a to P. Alois Rygal jako podporučík duchovní 
služby a P. Miloslav Nedbal a P. Frant. Šigut jako desátníci aspi-
ranti duchovní služby. Do Valašského Meziříčí nastoupilo vojen-
skou službu na osmdesát kněží, z nichž velká část sloužila mši 
sv. ve zdejším farním kostele. Musely býti okamžitě objednány 
ve větším počtu velké hostie, aby nevznikly nesnáze. Z naruko-
vaných kněží zvlášť velmi ochotně vypomáhali P. Stanislav Vlček, 
dómský vikář z Olomouce, jenž byl oblíbeným „tátou“ reservis-
tů, a P. Václav Kuchař, kaplan z Něm. Rudy.
Oslava svatováclavská konala se ve farním kostele za obrovské 
účasti lidu a úřadů. Kázání měl P. Josef Štrajt. Vyzýval ve váž-
né chvíli farníky, aby zachovali klid a pevnou důvěru skládali 
v Pána Boha, jenž nejlépe ví, že naše věc je spravedlivá, a aby 
tím vroucněji prosili Boha na přímluvu sv. patronů českých, aby 
naši vlast i naše drahé chránil a nám pokoje dopřál. Prosil všech-
ny, aby v těchto vážných dobách měli mezi sebou vzájemnou 
a účinnou lásku, tak jako i naše vojáky spojuje bratrská láska.
Začátek měsíce října, jenž měl býti pro nás měsícem radostných 
oslav 20. výročí svobody, kdy už se zdálo, že už celý národ se 
poznal a poměry se všestranně zlepšily, přináší republice bo-
lestnou ránu. Odstupujeme krásné kraje naší vlasti sousední 
německé říši a s kraji těmito na půl milionu českých lidí - větši-
nou věřících katolíků.
Po odjezdu presidenta dr. Beneše do ciziny zvolen byl presiden-
tem republiky Dr. Emil Hácha, president nejvyššího správního 
soudu.
Smutné události říjnové vedly nutně k zjednodušení politických 

poměrů v našem státě. Utvořily se dva bloky: strana Národní 
Jednoty a strana pracujícího lidu. Lidová strana trvala na tom, 
aby byl utvořen třetí blok středu, avšak nakonec musela sply-
nouti s Národní Jednotou, když lidová strana v Čechách ji pře-
dešla a spojila se s Národní Jednotou. Strana Národní Jednoty 
získala si čím dál víc sympatií veřejnosti, jelikož si dala do pro-
gramu: budovati na tradici svatováclavské a zajistiti ve školách 
mravní a národní výchovu. Důležité bylo, že do vedení Národ. 
Jednoty ve zdejším okrese a městě dostali se též naši kněží, je-
jichž slovo mělo váhu.
Z území obsazeného německou říší stěhovali se naši lidé do re-
publiky - uprchlíků přibývalo. I do našeho města přibyla spousta 
uprchlíků, takže povstala bytová krize.
Od 1. listopadu byl zde ustanoven nový kaplan P. Josef Schostek, 
jenž byl dosud kaplanem v Bílovci. Dp. P. Štěpán Šrahůlek, jako 
salvatorián, byl z duchovní správy propuštěn, jelikož museli být 
napřed umístěni kněží, kteří odešli ze Sudet. P. Štěpán Šrahůlek 
byl horlivým knězem, svých povinností velmi dbalým, a duchov-
ní správce vzdal jemu v kostele upřímné díky za jeho práci.
Kéž v našem zmenšeném státě vzkvétá větší víra v Boha a láska 
k církvi Kristově.
Meziříčským farářem a správcem farnosti byl P. Josef Štrajt.

Z farní kroniky vybral Josef Krupička

„Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé 
vody zadarmo.“ (Zj 21,6)1

Apoštol Jan napsal knihu Zjevení, aby 
utěšil a povzbudil křesťany své doby, 
kteří čelili tehdy rozšířenému pronásle-
dování. Tato kniha plná symbolických 

obrazů totiž odhaluje Boží záměr s dějinami, včetně definitivní-
ho završení: závěrečného Božího vítězství nad všemi silami zla. 
Tato kniha oslavuje cíl, naplněný a slavný závěr, který Bůh určil 
lidstvu.
Je to slib osvobození od veškerého utrpení: sám Bůh „jim setře 
každou slzu (…): nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest 
už nebude“ (Zj 21,4).

„Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo.“

Tato perspektiva klíčí v přítomnosti pro každého, kdo již začal žít 
v upřímném hledání Boha a jeho slova, které nám zjevuje jeho 
plány; pro toho, kdo v sobě cítí žízeň po pravdě, spravedlnosti 
a bratrství. Zakoušet žízeň, hledat, to je pro Boha pozitivní zna-
mení, dobrý začátek. On nám slibuje dokonce pramen živé vody.
Vodu, kterou Bůh slibuje, nabízí zadarmo. Je to tedy nabídka 
nejen pro toho, kdo doufá, že je Bohu milý díky svému úsilí, ale 
i pro kohokoli, koho tíží vlastní křehkost a kdo se odevzdá Boží 
lásce s jistotou, že bude uzdraven a že tak nalezne plný život 
a štěstí.
Ptejme se tedy: po čem žízníme? A k jakému prameni se jdeme 
napít?

„Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo.“

Možná žízníme po přijetí, po tom, abychom našli své místo 
ve společnosti, abychom uskutečnili své plány… Jsou to legi-
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zŠ salvátor

timní aspirace, avšak můžou nás svést ke znečištěným prame-
nům egoismu, k péči o vlastní zájmy či dokonce ke zneužívání 
slabších. Národy, které trpí nedostatkem studen s čistou vodou, 
znají dobře škodlivé důsledky absence tohoto zdroje, který nut-
ně potřebujeme ke zdraví a k životu.
Přesto, když pronikneme více do hloubky svého srdce, nalez-
neme jinou žízeň, tu, kterou tam vložil sám Bůh: žít život jako 
dar, který jsme dostali a který chceme darovat. Napijme se tedy 
z čistého pramene evangelia, odstraňme nánosy, které ho mož-
ná zakrývají, a nechme se proměnit, abychom se i my stali pra-
meny štědré lásky, která zadarmo přijímá druhé. Na této cestě 
ať nás nezastaví ani nevyhnutné obtíže.

„Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo.“

Když pak mezi křesťany uskutečníme přikázání vzájemné lásky, 
dovolíme Bohu, aby zasáhl zcela mimořádným způsobem, jak 
píše Chiara Lubichová: „Každá chvíle, kdy se snažíme žít evan-
gelium, je kapkou oné živé vody, kterou pijeme. Každé gesto 
lásky pro našeho bližního je douškem této vody. Ano, protože 
tato živá a vzácná voda má tu zvláštnost, že prýští v našem srd-
ci vždy, když ho otevřeme z lásky ke všem. Tento Boží pramen 
dává vodu natolik, nakolik její nejhlubší zdroj slouží k utišení žíz-
ně druhých, skrze malé či velké skutky lásky. Pokud se neustále 
darujeme, tato fontána pokoje a života bude dávat stále více 
vody a nikdy nevyschne. Je tu i další tajemství, které nám zjevil 
Ježíš – je jako bezedná studna, z níž můžeme čerpat. Když se 
dva nebo tři sjednotí v jeho jménu tak, že se milují jeho láskou, 
on je mezi nimi. Tehdy se cítíme svobodní, plní světla, a proudy 
živé vody prýští z našeho nitra. Takto se naplňuje Ježíšův příslib, 
protože z něj, který je přítomný uprostřed nás, tryská voda, kte-
rá uhasí žízeň na věky.“2

Letizia Magri

1 V únoru přinášíme toto slovo Boží, které si zvolila skupina bratří a sester 
z různých církví v Německu pro celý rok.
2 Srov. Ch. Lubich, La fonte della vita, Città Nuova, 46 [2002], 4, s. 7.

To je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Máme za sebou I. pololetí 
a jdeme vstříc tomu druhému. Kéž nám Pán žehná a vede nás 
po svých cestách. Kéž nám dá zdraví a sílu pro další úkoly, které 
budeme plnit. Kéž nám dá dary Ducha svatého ke správnému 
rozhodování a k řešení problémových situací.

Úspěchy našich žáků

Dějepisná olympiáda – Vsetín
V den uzávěrky minulého čísla ŽF se konalo okresní kolo děje-
pisné olympiády ve Vsetíně, kde naši školu reprezentoval Mar-
tin Garncarz z IX. třídy. Ve velké konkurenci obsadil mezi 39 
účastníky krásné 18. místo. 

Matematická olympiáda – Vsetín
Ve středu 24. ledna se konalo okresní kolo matematické olym-
piády ve Vsetíně. Žák IX. tř. Martin Garncarz opět úspěšně 
reprezentoval naši školu. Umístil se na krásném 2. místě! Gra-
tulujeme!

Okresní kolo olympiády z českého jazyka – Rožnov pod Rad-
hoštěm
A potřetí Martin Garncarz! V okresním kole olympiády z čes-
kého jazyka si Martin vedl skvěle a obsadil 3. místo s postupem 
do krajského kola! Perfektní!

Marek Matyska ze VII. třídy – úspěšný na atletickém přeboru
V neděli 21. ledna se konal Přebor Moravskoslezského kraje 
v atletických disciplínách. Zúčastnili se ho taky naši žáci, které 
do této soutěže delegoval jejich atletický oddíl. Žák Marek Ma-
tyska ze 7. ročníku dosáhl vynikajících výsledků v závodech, 
ve kterých startoval: 
1. místo ve finále běhu na 60 m
1. místo v běhu na 150 m
1. místo ve skoku dalekém 
To je vynikající výsledek. Všichni Markovi gratulujeme.

Mše svaté 
V pátek 19. ledna a 16. února jsme se při večerní mši svaté mod-
lili také za naši školu. Kromě toho jsme prožili spolu s farností 
mši svatou na Popeleční středu.

Dílny pro VI. třídu
Ve středu 24. ledna se žáci šestého ročníku vypravili na ulici 
Vrbenskou, kde si v dílnách SPŠS v rámci pracovních činností 
vyrobili dřevěný stojánek na ubrousky pod vedením mistra od-
borného výcviku. Týden před tím – 17. ledna – byli v dílnách 
taky naši sedmáci, kteří zvládli vyrobit vařečky.

M. Krupová

Pasování prvňáčků
Ve čtvrtek 25. 1. kroky prvňáčků směřovaly opět ke knihovně 
v Domečku. Čekalo je tady totiž pasování na rytíře řádu čtenář-
ského. Děti byly velmi nedočkavé a zvědavé, jak takové pasová-
ní bude probíhat. Přivítal je král Knihoslav a královna Abeceda. 
Nejprve všichni společně přednesli slib, který se naučili. Potom 
za slavnostního zvuku fanfár předstoupili před krále a královnu, 
poklekli a rytíři je pasovali mečem na čtenáře. Každý obdržel 
účastnický list. Velkým zpestřením celé akce byla beseda s ilus-
trátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Děti s ním putovaly 
celým světem. Chvilku byli v Americe, potom zase v Asii... S nad-
šením se zapojovaly do všech aktivit. Jeho poutavá a legrační 
show byla odměněna úsměvem dětí a obrovským potleskem. 
Těšíme se na další akci v knihovně.
Kromě prvňáčků absolvovali svou knihovnickou lekci taky žáci 5. 
ročníku v Oddělení pro děti a mládež na ulici Zašovská.

K. Janýšková
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Erasmus+ Strategic Partnerships 2017-2020 „UNITY“
Naše základní škola Salvátor se zapojila do mezinárodního pro-
jektu Unity díky Evropskému projektu Erasmus+. V období 2017 
až 2020 se budeme podílet na společných aktivitách, tvorbě 
materiálů, poznávání kultur, výměnných stážích žáků a na zdo-
konalování angličtiny spolu se školami v Anglii, Maďarsku, Slo-
vensku a Polsku. Než se podaří všechny aktivity uskutečnit, je 
potřeba celý projekt organizačně připravit. Proto se pravidelně 
schází koordinátoři z každé zúčastněné školy, aby na této orga-
nizaci spolupracovali. Již druhé takové setkání se uskutečnilo 
ve dnech 25. a 26. ledna v Maďarsku na základní škole ve Vésztó, 
kterého se za naši školu zúčastnili Ing. Hynek Mikušek a Mgr. Jiří 
Krupa. V dubnu by se měl uskutečnit první výjezd skupiny vy-
braných žáků do Maďarska.

H. Mikušek
Karneval
Ve čtvrtek 1. 2. se uskutečnil dětmi velmi očekávaný karneval 
v Hrachovci. Ve škole jsme s žáky malovali výkresy k výzdobě, 
starší děti připravily výzdobu na stoly, v družině se chystaly 
drobné upomínky pro každého účastníka karnevalu. Rodiče 
nám pomohli se zajištěním tomboly a s občerstvením. Deváťáci 
pomohli s chystáním sálu i s organizací soutěží. Díky tomu vše-
mu se nám karneval vydařil. Děkujeme rodičům za spolupráci!

M. Krupová
fotografie z karnevalu na samostatných stranách dále

Školní kolo v recitační soutěži
Ve středu 31. 1. proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 
I. stupně.
Klání bylo velmi vyrovnané, setkali se zde totiž velice dobří re-
citátoři. Z každé kategorie postupují dále dva nejlepší. Z 0. ka-
tegorie postupují do okrskového kola Kristinka Matysková, 
Hanička Hlavicová, z 1. kategorie je to Maruška Hellerová, 
Terezka Vránová a ze 2. kategorie Kristýnka Kolajová, Ven-
dulka Janíková.
Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při reprezentaci 
školy.

L. Černochová, K. Janýšková

Recitace 0. kategorie Recitace 2. kategorie

Recitace 1. kategorie
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Divadelní představení
Divadelního představení Na kouzelném paloučku, se kterým 
přijelo do našeho města loutkoherecké divadlo Loudadlo, se 
dne 8. 2. zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku, a to ti, kteří se nezú-
častnili lyžařského kurzu. Děti během vystoupení několikrát 
zapřemýšlely, jak se která variace tzv. černého divadla vytvoří 
a některé triky si možná vyzkoušejí i doma.

L. Černochová a K. Janýšková

Žáci II. třídy na zajímavé akci v knihovně
Žáci 2. ročníku se zúčastnili besedy v Městské knihovně, kterou 
vedl ilustrátor a spisovatel Vojtěch Jurík, jenž je veřejnosti znám 
pod pseudonymem Vhrsti. Děti provedl svojí tvorbou. Ukázal 
jim knihy, jichž je autorem a ilustrátorem, a pak už uváděl děti 
do „tajů“ svého výtvarného řemesla. O tom, že snadno dokáže 
nakreslit draka, námořníka, piráta nebo bílou paní, děti ihned 
přesvědčil. Každá postava pak vystupovala v animovaném po-
řadu, který dětem promítal. Děti byly zaujaty jeho výtvarným 
i literárním nadáním a beseda se jim velmi líbila.

Ludmila Černochová
Planeta Země
V pátek 9. února se žáci z 6. – 8. ročníku zúčastnili výchovně 
vzdělávacího programu z cyklu Planeta Země. V KZ zhlédli pro-
gram Brazílie. 

Lyžařský kurz I. i II. stupně
Díky obstojným sněhovým podmínkám se mohl v lednu a v úno-
ru uskutečnit lyžařský kurz I. i II. stupně. Oba kurzy se konaly 
na Kyčerce ve Velkých Karlovicích. Starší žáci měli kurz v led-
nu a v jeho průběhu na jeden den lyžování přerušili, protože 
někteří sedmáci si v pátek 26. 1. vyzkoušeli přijímací zkoušky 
nanečisto na Gymnáziu Františka Palackého. Mladší děti lyžova-
ly před jarními prázdninami. Přestože se taky Zlínským krajem 
šířila chřipka a mnoho žáků i učitelů bylo nemocných, lyžaři to 
zvládli! Za pomoc při realizaci lyžařských kurzů patří velké po-
děkování panu učiteli Norbertu Škorňovi, vedoucímu LVK, paní 
učitelce Soně Medveďové, dále Ondřeji Svobodovi, Elišce Štef-
kové, Zdence Bořutové, Beátě Vodákové i dalším pomocníkům. 
Díky moc!!

M. Krupová

Projekt EDISON
V týdnu od 12. do 16. února jste mohli u nás ve škole potkat 
čtyři zahraniční studentky. Tyto stážistky přijely do České re-
publiky, aby na školách pomáhaly s konverzací žáků v angličtině. 
Vždy po týdnu se střídaly a pobývaly na různých školách na Mo-
ravě. Skupinu osmi z mnoha stážistů jsme si rozdělili s Církevní 
školou sv. Zdislavy z Kopřivnice. Čtyři studentky u nás ve škole 
byly z Brazílie, Kyrgyzstánu, Ukrajiny a z Číny. Představily žákům 
všech tříd sebe i země, ze kterých přicestovaly, v zajímavých 
prezentacích. Ve třídách, kde byly opakovaně, pak s žáky vedly 
rozhovory. Naše děti byly zvídavé, hodně se ptaly. Kromě ang-
ličtiny však chtěly slyšet i rodnou řeč všech stážistek. Nejvíce 
děti zajímala čínština. Nechyběly ani ukázky národních tanců. 
Využili jsme taky toho, že studentka Kanyshai Sheralieva z Kyr-
gyzstánu mluví skvěle rusky, a tak se zapojila i do konverzace 
v hodinách ruského jazyka. Díky stážistce Oleksandře Muzy-
chuk mohli také žáci učící se německému jazyku zažít mimořád-
né hodiny. Vyprávěla jim (pochopitelně německy) o městech 
v Německu a Rakousku, která již ze studijních důvodů navští-
vila. Kromě dopolední výuky ve škole jsme studentkám zajistili 
i další program - domluvili jsme exkurzi v Dřevěném městečku 

ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, účast na programu 
Barvíř modrotisku v Živém domě a na Sušáku ve skanzenu, ex-
kurzi v Gobelínce (Díky panu Strýčkovi za průvodcovské slovo 
i občerstvení!), návštěvu v Muzeu v zámku Kinských a díky o. 
Pavlovi i v kostele Panny Marie včetně návštěvy kostelní věže 
a ukázky varhanní hry. Ve čtvrtek večer se děvčata podívala 
na vystoupení tanečního oboru B-art v Zašové. Tuto akci zajisti-
ly rodiny, ve kterých stážistky bydlely. Chtěla bych poděkovat 
panu učiteli Krupovi, který se věnoval studentkám od je-
jich příjezdu v neděli 11. února a po celou dobu jejich škol-
ní výuky včetně všech exkurzí, ale hlavně rodinám, které 
se stážistek ujaly a umožnily jim ubytování s veškerým 
zázemím. (Denkovi a Hlavicovi, díky! Moc si toho vážím!)

Magda Krupová
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Lesní pedagogika
Hned dva dny po lyžařském kurzu I. stupně absolvovali žáci 2. až 
5. ročníku další výukový program venku, tentokrát na Polesí 
ve Valšovicích. Projekt s pracovním názvem Lesní pedagogi-
ka jsme v minulých letech již s dětmi absolvovali. Připravuje ho 
pro nás Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě. Ve škol-
ním polesí ve Valšovicích byli žáci rozděleni do skupinek podle 
tříd, přičemž každé skupince se věnovalo několik lesních odbor-
níků. Děti se během putování lesem dozvěděly hodně důleži-
tých informací o životě lesa, spatřily lesní zvěř, zaposlouchaly 
se do zvuků lesa. Mohly si také ověřit svoje dosavadní znalosti 
a navíc – vše bylo proloženo zážitkovou pedagogikou. Děkuje-
me pedagogům této školy za vynikající vzdělávací aktivitu. Celý 
program i dopravu nám navíc uhradil pořadatel akce.

Učitelé 2. – 5. ročníku
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Karneval ZŠ Salvátor 1. února 2018
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Charita Valašské Meziříčí
Kontejner pro Haiti dorazil do svého cíle
V polovině ledna naplněný kontejner pro Haiti 
dorazil do svého cíle, do Gonaives a Baie de 
Henne. Všechen dovezený materiál pomůže 
lidem v místech, kde Arcidiecézní charita Olo-
mouc pomáhá již 13. rokem v oblasti vzdělá-
vání, zdravotnictví, podpory rozvoje života 
komunit a pomoci při přírodních katastrofách. 
Součástí Arcidiecézní charity je i naše Charita 

Valašské Meziříčí, která se aktivně v polovině minulého roku 
a za vydatné pomoci jednotlivců, místního Gymnázia Františ-
ka Palackého i dalších organizací, do sbírky Kontejner pro Haiti 
zapojila. Díky Vám všem, kteří jste darovali potřebné věci, se 
podařilo kontejner rychle naplnit a udělat tak radost místním 
lidem, kteří Vaši pomoc potřebují.
Více informací ohledně kontejnerové zásilky se dozvíte v děkov-
ném dopise, který Vám napsala sestra Renee, která vše organi-
zovala z cílového místa.

Soeurs de St. Joseph de I'Apparition
Centre St. Joseph

Praville 18, Gonaïves
Haiti

21. ledna 2018

Drazí přátelé v české Olomouci, zdravím Vás z města Gonaïves 
na Haiti. Doufám, že tento rok pro Vás i Vaše blízké začal dobře. 
Přeji Vám všem hojnost lásky, štěstí a pokoje.
Píši Vám tyto řádky, abych Vám nesmírně poděkovala za to, že 
jste nám otevřeli svá laskavá srdce. Kontejner k nám dorazil 
18. ledna v noci. Byl plný Vašich milých přání, darů, lásky, štěd-
rosti a obětování, které jste nám věnovali. Chci Vám, každému 
osobně, vyslovit veliké díky. Každá malá věc poslaná v kontejne-
ru je pro nás velmi užitečná. DĚKUJEME.
Chápu, že poslat kontejner na Haiti není jednoduché, ale Arci-
diecézní charita Olomouc to hrdinsky vybojovala. Byla statečná, 
tvrdě pracující a odhodlaná. Veliké díky a ocenění patří členům 
charitní rodiny v Olomouci. Zejména Martinu Zamazalovi a Klá-
ře Löffelmannové, kteří k uskutečnění celé akce vynaložili mno-
ho úsilí. Děkujeme a máme Vás všechny moc rádi.
Vykládání kontejneru je náročná práce, ale s pomocí našich 
haitských spolupracovníků se vše povedlo, jak můžete vidět 
na následujících fotografiích. Obsah kontejneru byl velmi dobře
zabalen a zorganizován. Společně s připraveným papírovým se-
znamem všech věcí, které byly uvnitř kontejneru, nebylo těžké 
vše vyložit a rozdělit pro nás i pro vesnici Baie de Henne. Ná-
kladní vůz z Baie de Henne dorazil později, ale jeho posádka 
zvládla vše přeložit a ještě téhož večera převézt polovinu věcí 
bezpečně do Baie de Henne.
Děkujeme Vám všem, milí dobrodinci, kteří jste přispěli mate-
riálně i finanční podporou na Kontejner pro Haiti. Děkujeme 
za všechno.

Děkujeme Vám všem.

Sr. Renee Quadros SJA

Postní almužna
Charita Valašské Meziříčí opět nabízí možnost zapojit se do sbír-
ky Postní almužna. Pokladničky si můžete vzít v kostele a během 
doby postní do ní spořit finance za věci, které si sami během 
postu odřeknete. Všímejte si také, kdo potřebuje pomoc ve vaší 
ulici nebo farnosti. Lidé, kteří se dostanou do tíživé životní situ-
ace, se často ostýchají o pomoc požádat. Napište jejich jméno 
a adresu, případně návrh, jak jim pomoci a dejte to spolu s ušet-
řenými penězi do kasičky. Postní almužna má pomáhat lidem 
ve vašem okolí. Charita pak ve spolupráci s farností tyto návrhy 
posoudí a zajistí pomoc z výtěžku Postní almužny. Děkujeme 
za váš zájem o pomoc lidem ve vašem okolí.

Martina Došková

Tříkrálové koledování není jen sbírka peněz
Konečně sečteno – letos se Tříkrálovým koledníkům podařilo 
vybrat opět o něco více peněz než loni. V médiích slyšíme, že 
lidé jsou stále štědří, děti se předhánějí, kdo měl v pokladničce 
více financí. A já si říkám, jestli jsme vyšli od ulic našeho města, 
naší vesnice právě jen proto. 
Na dveře psali koledníci tři písmena K, M, B. Ta písmena vidí 
lidé každý den, když se vracejí domů. Ta písmena budou mít 
na rámu svých dveří po celý rok. Peníze umožňují koupit a zajis-



17

tit mnoho věcí. Co se ale nedá jen tak sehnat, je „přání dobra“, 
požehnání pro druhého. K, M, B, ty tři písmena znamenají, že 
této konkrétní domácnosti, lidem, kteří tam žijí, přejeme dobro. 
Přejeme, aby se navzájem měli rádi, aby si dokázali odpouštět, 
aby byli citliví k potřebám svého manžela, svých dětí, aby byli 
opravdově šťastní. To je něco velkého, to je důvod, proč pořá-
dáme Tříkrálové koledování!
Naše Charita má v mottu krásné tvrzení, že „vracíme lásku svě-
tu“. Poskytujeme profesionální sociální služby, dokážeme lidem 
dát materiální věci, které jim schází. Avšak významný, i když 
skrytý rozměr, zůstává v tom, jak k lidem přistupujeme. Je to 
rozměr, který není vidět, ale má obrovský dopad na jejich živo-
ty. Našim klientům přejeme dobro, modlíme se za ně, prosíme, 
aby Láska pronikala do jejich vztahů.
Všichni máme možnost přinášet druhý lidem požehnání ne-
jen během Tříkrálového koledování. Když přijdeme k někomu 
na návštěvu, ve chvíli, kdy s někým prohodíme pár slov na uli-
ci, zkusme na dveře jeho domova, na dveře jeho srdce napsat 
pomyslné K, M, B, neviditelné, ale přesto tak účinné požehná-
ní. Já prosím o požehnání také pro vás, kteří čtete tyto řádky. 
A na dálku vám posílám slova starého irského požehnání:
Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.
Nechť máte vítr stále v zádech.
Nechť vám do tváří stále svítí teplé sluce.
Nechť vaše pole stále jemně zkrápí déšť.
A dokud se znovu nesetkáme, nechť vás Bůh ochraňuje ve své 
dlani.
Amen.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Tereza Olejníková, Pastorační asistentka

Zpráva o ročním působení Centra sociálně-materiální po-
moci
Charita Valašské Meziříčí (CHVM) provozuje od 5. 12. 2016 Cen-
trum sociálně-materiální pomoci (CSMP), které sídli na ulici Zá-
mecká ve Valašském Meziříčí. Cílem činnosti CSMP je pomoci 
potřebným lidem v nepříznivé situaci zajištěním jejich základ-
ních potřeb tak, aby se mohli zaměřit na řešení své situace. Zá-
roveň se snažíme efektivně zužitkovat přebytky a zabránit tak 
plýtvání. 
V době přebytku by nikdo neměl strádat. CSMP poskytuje po-
moc v podobě potravin, základního ošacení, hygienických po-
třeb a dle potřeby a možností základních domácích potřeb li-
dem, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitli v situaci, kdy nemají 
finance na zajištění základního živobytí.
Pracovnice CSMP je i koordinátorkou přímé pomoci.
Sytý, čistě ošacený a upravený člověk má lepší možnosti při ře-
šení své situace. Umožní mu to se ucházet o zaměstnání, vyřídit 
důležité záležitosti na úřadech či u lékařů.
Součástí naší pomoci je také poskytování základního sociální-
ho poradenství a zprostředkování kontaktů na sociální služby, 
tak aby člověk měl podporu a systematickou pomoc. Snahou 
je, aby se lidé nestali na naší pomoci závislí, ale aby jim byla 
poskytnuta pomoc v nejtěžší situaci, než si budou schopni své 
základní potřeby opět zajistit sami. 
Pro výdej pomoci jsou sestavena pravidla a veškerá poskytnutá 
pomoc je evidována. Pravidla jsou nastavována tak, aby každý 
člověk měl stejnou možnost pomoc dostat a to napříč nejrůz-
nějšími cílovými skupinami a aby se co nejvíce sjednotil přístup 
sociálních pracovníků různých organizací k poskytování pomoci. 
Pomoc je vydávána na základě doporučení sociálních pracovní-
ků (poukázek) či na základě sociálního šetření, které provede 

pracovnice CSMP. Opakovaný výdej pomoci je podmíněn aktiv-
ní spoluprací žadatele s příslušnými sociálními službami.
Klienti CSMP
Nejčastěji o pomoc žádají lidé, kteří mají minimální příjmy a řeší 
zaplacení nezbytných nákladů, které jejich napjatý rozpočet ne-
úměrně zatíží jako např. koupě léků, splacení dluhů na bydlení 
apod. Nebo lidé a rodiny, u kterých došlo nečekaně k poklesu 
příjmu (např. ztráta zaměstnání, nemoc apod.). Nejčastěji po-
moc CSMP potřebují lidé, kteří mají nejrůznější zdravotní kom-
plikace, jsou předluženi, lidé propuštění z výkonu trestu, rodiny 
a samoživitelky v krizových situacích.
Při poskytování pomoci byli kategorizovány čtyři základní sku-
piny klientů:
• Lidé bez přístřeší
• Lidé ohrožení sociálním vyloučením (ohroženi ztrátou byd-
lení, předluženi, propuštěni z výkonu trestu, cizinci bez stabilní-
ho zajištění...)
• Lidé dlouhodobě nemocní (dlouhodobě v pracovní ne-
schopnosti, pobírající ID...)
• Rodiny a matky samoživitelky v krizových situacích (ohrože-
ny ztrátou bydlení, komplikace při rozchodech, nemoc některé-
ho člena rodiny, předluženost…)
V roce 2017 bylo nejvíce podpořeno pomocí CSMP lidí bez pří-
střeší a lidí ohrožených sociálním vyloučením (viz graf č. 1)

Graf č. 1. Klienti CSMP dle cílových skupin

CSMP poskytuje pomoc ve své otvírací době na adrese svého 
sídla ve Valašském Meziříčí. Jelikož však pro některé klienty je 
vzhledem k jejich situaci nemožné si pro pomoc přijít, posky-
tuje CSMP pomoc i terénně. Je snahou pomoci tam, kde je to 
nejvíce potřeba. Klienti CSMP jsou tak obyvatelé z různých obcí 
z oblasti působnosti Charity Valašské Meziříčí.

Graf č. 2 Klienti CSMP dle místa trvalého pobytu
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Celkově v roce 2017 zkontaktovalo CSMP s žádostí o pomoc 177 
různých osob či rodin. Těmto lidem pak byla dle jejich potřeb 
poskytnuta pomoc a to jednorázově či opakovaně. Celkově pra-
covnice v CSMP měla 320 kontaktů. Průměrně zkontaktovalo 
CSMP 26 žadatelů měsíčně. 

Graf č. 3 Počty kontaktů s klienty v průběhu roku 2017

Spolupracují poskytovatelé sociálních služeb
Centrum sociálně materiální pomoci (CSMP) spolupracuje s nej-
různějšími poskytovateli sociálních služeb v našem okolí i s far-
nostmi v celé oblasti působnosti Charity Valašské Meziříčí. Tato 
spolupráce a vzájemná komunikace se stále rozvíjí. CSMP spo-
lupracuje s charitními službami jako s Denním centrem, Nocle-
hárnou, Terénní službou Domino, Azylovým domem pro matky 
s dětmi, Sociální rehabilitací ATTA, Centrem Amika, Sociálně ak-
tivizačními službami pro rodiny s dětmi (SAS). Spolupráce byla 
navázána i s mimocharitními službami v oblasti a to především 
se sociálními odbory měst Valašské Meziříčí a Rožnov pod Rad-
hoštěm, Úřadem práce, Poradnou Rožnov, Agartou, Diakonií. 
Pod křídly. Spolupráce se nadále vyvíjí a je průběžně zjišťována 
zpětná vazba spolupracujích sociálních pracovníků.

Graf č. 4 Počty poukázek za rok 2017 dle spolupracující organizace či sociální 
služby

Pomoc poskytnutá v roce 2017
V roce 2017 bylo z CSMP vydáno 3059kg potravin, 1082 ks hygi-
enický potřeb, 1283 ks ošacení a textilií, 13 ks domácích potřeb 
a bylo sepsáno 54 žádostí o přímou pomoc.

Zdroje pomoci
Potraviny
• NPS – celonárodní potravinová sbírka konaná pravidelně 
v listopadu. Charita Valašské Meziříčí má přidělen Kaufland. 
NPS je konaná pod záštitou Potravinové banky
• Potravinová banka Zlínského kraje- Charita Valašské Meziří-
čí může odebírat potraviny z PB na základě darovací smlouvy
• Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším oso-
bám II (FEAD II)
• Místní prodejna Tesco – CHVM má smlouvu o Dodávce pře-
bytků k ekologické likvidaci, na základě které odebírá pravidel-
ně neprodané pečivo, ovoce a zeleninu
• Ostatní prodejny – na základě novely zákona č.: 110/1997 
o potravinách a tabákových výrobcích, která nabyla platnost 
od 1. ledna 2018 a stanovuje se v ní zákonná povinnost obchod-
ních řetězců, jež mají provozovny nad 400m2, darování přebyt-
ků potravin charitativním organizacím. Potravinová banka Zlín-
ského kraje přidělila po vzájemné dohodě prodejnu Tesca Va-
lašské Meziříčí. Jedná se dále o odebírání neprodaných trvan-
livých potravin z prodejen Kaufland Valašské Meziříčí a Tesco 
Zubří. Z těchto prodejen budeme odebírat pouze poškozené či 
neprodané trvanlivé potraviny, případně hygienické potřeby
• Místní firmy - Váhala spol. s. r. o., Mlékárna Valašské Meziří-
čí 
• Sbírky konané při veřejných akcích CHVM (Noc venku, Dárek 
Jam)
• Dary dárců z řad veřejnosti – CSMP dle potřeby vyhlašuje 
sbírky potravin při kostelích či mohou lidé darovat potraviny 
v Krámku v pasáži
Hygienické potřeby
• Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším oso-
bám II (FEAD II)
• Poškozené a neprodejné kusy z prodejny Tesco VM.
• NPS – od roku 2017 mohou lidé darovat ve sbírce i hygienu
• Sbírky konané při veřejných akcích CHVM (např. Noc venku, 
Dárek Jam)
Ošacení, textilie a domácí potřeby
• Charitní šatník
• Dary dárců z řad veřejnosti – CSMP dle potřeby vyhlašuje 
sbírky potřebného ošacení a obuvi
• Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším oso-
bám II (FEAD II)
• Firmy, které někdy poskytnou obnošenou pracovní obuv 
(např. firma Jacobs Douwe Egberts)
Přímá pomoc
• Tříkrálová sbírka
• Postní almužna
• Dary z řad veřejnosti

Za Charitu Valašské Meziříčí
Ludmila Kubjátová, Vedoucí Centra sociálně materiální pomoci
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Na podzim roku 2017 jsme se s manželem rozhodli odpovědět 
pozitivně na pozvání na manželské večery. Chtěli jsme něco in-
vestovat do našeho vztahu. Řekli jsme si, že děti už jsou schop-
né jeden večer zvládnout i bez rodičů a je to určitě příležitost 
udělat krok směrem k tomu druhému. 
Před rokem byl kurz v Zašové. Nyní byl ve farnosti Kelč. Farnost 
je nám blízká, ale bez auta a nutného 30+30minutového přesu-
nu to nešlo. 
Na kurz jsme nešli s moc velikým očekáváním. Nevěděli jsme 
vůbec, co bychom od toho mohli čekat. Asi nějaké svědectví 
manželů…
Kurz nás moc mile překvapil. Je určen pro páry všech věkových 
kategorií. Každý pár má svůj vlastní stůl, kde je připravena kvě-
tina a večeře. Maminky ve farnosti Kelč se tohoto úkolu zhos-
tily a našlo se jich osm. Každá nám uvařila skvělé jídlo, jako ze 
špičkové restaurace. V úvodu každé lekce je večeře a následu-
je prezentace na téma večera. Témata jsou aktuální, poutavá. 
I když byl už pozdní večer, nedovolilo nám to zvolnit pozornost. 
V soustředěné debatě jsme často s manželem rozebírali věci, 
o kterých jsme se nikdy předtím nebavili. Někdy nám ani čas 
vyhrazený na tento rozhovor nestačil a museli jsme si to do-
povědět doma. Často jsme se vrátili na začátek našeho vztahu, 
do období snoubeneckého. To je ten základ, na kterém vztah 
stojí. Znova jsme si psali, čeho si vážíme jeden u druhého. Kte-
rou společnou aktivitu nejraději děláme. 
Znova jsme se učili jak efektivně komunikovat. Jak říct to, co je 
důležité. Jak přijímat, když nám partner něco důležitého říká. 
Tento kurz nás vybavil efektivním nástrojem komunikace. Je to 
klíčová dovednost v obdobích, kdy je člověk zraněný, nemocný, 
podlehl nějakému neduhu… Učí manžele, že v tom partner není 
sám, když to umí povědět svojí manželce/manželovi. Že s tím 
nemá zůstávat sám. Bolest rozdělená napůl je poloviční a ra-
dost je dvojnásobná. Vzájemné sdílení je zároveň obohacení 
a taky to říká mému partnerovi, že je pro mě moc důležitý.
Veškeré naše rozhovory probíhaly v naprosté intimitě. Nemuse-
li jsme navenek prezentovat, o čem jsme si povídali. Vše zůstává 
mezi námi. 
Ještě jeden důraz z manželských večerů. Manželé, kteří kurz ve-
dou, doporučují najít si každý týden takzvaný Čas pro manžel-
ství. Čas na rande. Prostor v mém životě jen pro toho druhého. 
Čas, ve kterém lze říct i hlubší věci, na které se v běžném kolo-
běhu nedostává prostoru. Chce to trochu té kreativity, která 
byla hnací motorem snoubenců, ale v manželství často chybí. 
Celkově vnímáme tento kurz jako moc užitečný, předčil naše 
očekávání. Měl jednou jedinou chybu a tou je to, že se neko-
nal ve Valašském Meziříčí. Pokládáme ho za požehnání pro 
naše manželství. Věříme, že ten další už bude v našem městě. 
A modlíme se za to. Za ty, co ho budou organizovat, i ty, co 
budou vypomáhat. 
Poslední lekce je závěrečný večírek. Tam jsme se dozvěděli, kolik 
lidí se podílelo na přípravě. Taky nás oslovil pár, který si přisedl 
vedle nás. Byla to manželská dvojice, která se kurzu neúčastnila. 
Ale tím, že hlídali děti svým kmotřencům, umožnili jim, aby se 
kurzu mohli aktivně účastnit. Tomu říkám Dárek od kmotry.

Petr a Eva Opletalovi

Po generace k nám promlouval Bůh skrze proroky, v poslední 
době promluvil skrze svého syna. V posledních dnech a hodinách 
jsem byla svědkem události, která mě zasáhla.
V jednom malém městečku žila mladá rodina, která vychovávala 
tři kluky a zjistila, že čekají čtvrtého. Neuvažovali o tom, že by 
toto čtvrté dítě nepřijali. Těšili se na něho. Někde jsem četla, že 
u Boha je mnoho dětských duší a každá z nich má takovou vý-
sadu, že si může vybrat rodinu, do které se chce narodit. I tento 
Ondrášek si vybral svou mámu a tátu. A Bůh přikývl. V době, kdy 
ho maminka nosila pod srdcem, chodila na pravidelné kontroly. 
Při počátečních kontrolách už lékař věděl, že dítě nebude zdra-
vé. Postupně se maminka dozvídala, že dítě bude malé, že bude 
mít srdeční vadu, že bude mít pozměněné ledviny. Lékařka zača-
la na maminku tlačit, že toto dítě nebude mít plnohodnotný ži-
vot, že má jít k potratu. Náš zákon to umožňuje. Není to trestné. 
Jenže máma to viděla jinak. Toto dítě jí poslal sám Bůh. On vše, 
co stvořil a učinil, bylo dobré. V matčině srdci to bylo její dítě, 
ne plod. Chránila jeho život, i když nerozuměla Božímu záměru 
s jejím životem a životem tohoto dítěte. Nevěděla, co to udělá 
s celou její rodinou. Tato maminka, které dítě svěřilo svou důvě-
ru, ho bránila před každým Herodesem, který by chtěl její dítě 
zabít. A že se jich našlo. Nebyla ochotna dělat kompromisy se 
světem. Zachovala se podle svého svědomí. Riskovala všechno. 
Svůj život, svoje zdraví, schopnost postarat se o takto postižené 
dítě. I to že se její rodina rozpadne. 
Je mnoho rodin, které v dnešní době nepřijmou ani třetí dítě 
v pořadí, jen proto, že je třetí. Přijměte mě prosím, vždyť vaše 
tváře nosím. Neptal jsem se na svět, to láska mě přivolala, 
když moje duše ještě v Boží mysli spala. (text písně Nečakané 
dieťa z yotube.com)
Chlapeček se narodil a od prvních minut potřeboval dechovou 
podporu. Až postupem času se zjišťovalo, jaký má syndrom. Že 
je slučitelný s životem asi jako Downův syndrom. Chlapeček trá-
vil své dny v nemocnici. Některé byly lepší, jiné horší. Když už to 
vypadalo, že se dostane domů, onemocněl. Plán nevyšel. Poté 
se zas maminka bála, že ho sourozenci nakazí, a proto čekal, až 
se i oni uzdraví. Čekal na ideální podmínky, kdy se bude moct 
podívat do svojí postýlky. I když nemluvil, všechny kolem sebe 
po čtyři měsíce učil, co je pokora, trpělivost, naděje, uzdravení, 
čekání. 
V čase, kdy se mnoho rodin setkává pod stromečkem a oslavuje 
narození Lásky na tento svět, se i tato rodina sešla okolo stro-
mečku. Nebyly to ale jesličky doma, ani postýlka, která čekala 
na Ondru. Jeho pravý domov je dnes už v nebi. Odešel tak poti-
chu, jako přišel. Za tu krátkou dobu, co byl na světě, nás všechny 
naučil, že ještě jsou matky, které bezvýhradně přijmou dítě jako 
poklad z nebe. Že ještě jsou otcové, kteří se obětují za svoji ro-
dinu. Přišlo i všech 60 skautů, které otec Ondry vede ve zdejším 
oddílu. Přišli všichni lékaři, kteří se o něho starali na lůžku. Přišli 
přátelé z města i rodina. Pohřeb Ondry byla slavnost na počest 
toho, že se dostal do svého pravého domova, kde už není bolest, 
jen láska ve své nejčistější podobě. 
Na počátku nového kalendářního roku si každý dává předsevze-
tí. Přeji si, aby v tomto novém roce vydrželo ten nápor povinnos-
tí moje auto, moje tělo a od tohoto pohřbu i to, abych nedělala 
kompromisy se svědomím. Abych dokázala podpořit ty, kteří se 
podle svého svědomí rozhodují. I když v očích světa vypadají 
jako šílenci. A abych byla empatická ke všem, kteří prožívají utr-
pení. Protože v Božích očích má úplně jiný význam. Přibližuje ka-
ždého člověka k Němu. I toho nejvíce nepatrného, který za svůj 
život neřekl ani jedno slovo, přesto tolik lidí oslovil. 

Eva Opletalová

Manželské večery Ondra



21

Jim Caviezel nejen pro mladé

Dobrá věc se podařila
a Pán tomu požehnal

Z vystoupení Jima Caviezela, který ztvárnil postavu Ježíše Krista 
ve filmu Umučení Ježíše Krista, před mladými v lednu v Chicagu 
a který hraje hlavní roli v novém filmu, Pavel, Kristův apoštol

Jméno Šavel je "velký", jméno Pavel znamená "malý". Při na-
táčení filmu jsem pochopil, že změnou jednoho malého, ale 
správného písmenka se můžeme stát velkými v Božích očích. 
Ale pokud chceme být velcí, musíme být malí. Taková je cesta 
svatých, taková je cesta Svatého. A i způsob, jakým se ze Šavla 
stal svatý Pavel. Povolání přicházejí, když je nejméně očekává-
me. Živě si pamatuji na to své, zažil jsem to.
Měl jsem 19. a seděl jsem v kině ve svém rodném městě Mt. 
Veron ve státě Washington. Film skončil a já jsem tam tak seděl 
ve tmě jen ve společnosti své „basketbalky“ na vedlejším seda-
dle. V tom jsem v srdci pocítil, že bych měl být hercem, že pro 
toto mě Bůh stvořil, že toto ode mne chce.
 Ano, tehdy zasáhl můj rozum: Vždyť nevím nic o hraní, neznám 
agenty, manažery. Nevyužiji učení se textů nazpaměť.
Ale i tak jsem byl přesvědčen, že mám povolání. Na jaře roku 
2000 jsem dostal nabídku hrát Edmonda Dantese ve filmu Hra-

bě Monte Christo. Byla to nová adaptace Dumasovy klasiky. 
Bylo to velice stresující období. Poprvé jsem měl hrát ve filmu. 
Podařilo se mi tedy něco, čeho jsem dlouho toužil dosáhnout, 
ale neměl jsem pokoj. Všechno okolo toho filmu byl boj. Moje 
postava, Edmond Dantes, je nespravedlivě uvězněn. V knize 
i ve filmu vyryje do stěny nápis: „Bůh mi dá spravedlnost.“ Přes 
všechnu nepřízeň osudu je tento osamělý muž odhodlán do-
stat se na svobodu a porazit zlo, dokonce i zlo ve svém nitru. Je 
tam jedna úžasná scéna, ve které Edmond hovoří se svým spo-
luvězněm, knězem, kterého hrál velký Richard Harris. Na dně 
sebelítosti, ve chvíli skutečného zoufalství se tento kněz umíra-
jící na zemi obrací k Edmondovi a dává mu poslední lekci: „Ne-
spáchej zločin, za který jsi odsouzen. Pamatuj, že Bůh řekl - po-
msta patří mně.“ A já na něj pohlédnu a řeknu: „Ale já nevěřím 
v Boha.“ A on mi odpovídá: „Na tom nezáleží, Edmonde. On věří 
v tebe.“ A je to tak. Bůh každého z vás miluje osobně. Je tu pro 
nás i v těch nejtemnějších chvílích našeho zoufalství.
Po natočení Monte Christa mi ze záhadných důvodů zavolal 
Mel Gibson. Nezavolal mi můj agent ani manažer. Já jsem Mela 
Gibsona neznal, nesnažil jsem se získat tu roli, protože nikdo 
nevěděl, že se něco takového chystá. Gibson chtěl, abych hrál 
Ježíše Krista. Chtěl, aby chlap s iniciálkami J. C., který měl tehdy 
33 roků, hrál Ježíše Krista. Náhoda? Nemyslím si. Je tvůj život 
náhoda? Je to všechno jen shoda okolností?
Někteří se nyní možná trápíte, jste zmatení, zranění a nebo se 
bojíte budoucnosti. To však není čas na to abyste couvli a vzdali 
se. Když jsem tam visel na kříži, pochopil jsem, že jeho utrpe-
ní bylo naším vykoupením. Vzpomeňte, že sluha není větší než 
jeho pán. Každý z nás musí nést svůj vlastní kříž. Naše víra něco 
stojí, i naše svoboda. Byl jsem doslova bitý, zasáhli mě bičem, 
visel jsem na kříži, zasáhl mě blesk. Ano, museli mi operovat 
srdce. Co je možné čekat od po pět měsíců trvajícího podchla-
zení? Jednou při natáčení se mi pod těžkým trámem zaseklo ra-
meno a když ho někdo potom zatáhl opačným směrem, přetrhli 
mi svaly a rameno se mi vykloubilo. Padl jsem na zem a tváří 
jsem se zabořil do písku. Tento záběr zůstal ve filmu. Později 
ve filmu sám Ježíš prožívá vykloubení ramena; nuže já jsem teh-
dy věděl, jaký to byl pocit. Každý den si ten kříž neseme s sebou. 
Bylo to jako pokání. Vryl se mi do ramene a rozdrásal mi tělo 
a každou ubíhající hodinou byl stále těžší. Kdyby se to točilo 
ve studiu, nikdy byste neviděli takový herecký výkon. Utrpení 
utvářelo můj výkon. Tak jako utváří náš život. Někteří z nás, a vy 
je znáte, vyznávají falešné křesťanství, ve kterém je všechno 
sladké. Je v něm jen „šťastný Ježíš“ - jak říkám já, a sláva.
Lidé, před vzkříšením bylo hodně bolesti a utrpení. Vaše cesta 
nebude jiná. Obejměte tedy svůj kříž, vstaňte a kráčejte ke své-
mu cíli. Chci, abyste šli do tohoto pohanského světa a bez studu 
vyznali svou víru na veřejnosti. Svět potřebuje hrdé bojovníky 
zapálené vírou. Bojovníky jako svatý Pavel a svatý Lukáš, kteří 
riskovali svá jména, svou reputaci, aby mohli přinést do světa 
svou víru, svou lásku k Ježíši. Bůh volá každého z nás, každého 
z vás, abyste dělali velké věci. Jak často však na to neopovídáme 
a zavrhujeme to jako obyčejný přelud své mysli. Je čas, aby tato 
generace přijala toto povolání. Povolání, kterým Bůh naléhá 
na vás všechny: Dát se úplně jemu. Všimnout si té laskavé ruky, 
která vás vede na cestě. Následně se však musíte pevně roz-
hodnout, že se začnete modlit, postit, rozjímat o Písmu svatém, 
že budete brát vážně svátosti. Žijeme v kultuře, která upadá, li-
dem hrozí, že se nechají svést nadbytkem. Celý svět je ponořen 
do hříchu, ale v tichu našeho srdce Bůh volá každého z nás, aby 
se mu úplně odevzdal. Ale jak často ho ignorujeme! Ignorujeme 
to sladké volání. Velký světec z Osvětimi, svatý Maxmilián Kolbe 

Jak zajisté každý ví, ve Valašském Meziříčí byl v roce 2016 ote-
vřen nový Seniorpark na Žerotínové ulici, mezi Diakonií a Hospi-
cem. Klienti bydlí v moderním a pěkném prostředí, ve kterém je 
o ně pečlivě postaráno.
Ale chybička se vloudila a v tomto zařízení nebyl zaveden příjem 
televize Noe a obyvatelé byli  z toho velmi zklamaní. V bývalém 
Domově důchodců v Podlesí tento příjem byl.
Vyvstala otázka co s tím? Jak tento příjem televize zajistit?
A jelikož do tohoto zařízení docházím dost často, tuto situaci 
jsem řešila s paní Bártkovou - vedoucí Seniorparku. Ta necha-
la vypracovat rozpočet nákladů na tento příjem. Částka činila 
34 000 Kč.
Ale budova je nová a náklady se nesmí 5 let navyšovat. Proto 
jsem začala přemýšlet, jak těmto lidem pomoci. A protože už 
jednou se podařilo sehnat finance na rotoped pro toto zařízení, 
bývalou rehabilitační sestrou paní Bothovou Beatou, řekla jsem 
si, že to zkusím i já. Dostala jsem sílu shůry a začala jsem pře-
mýšlet, jak tyto prostředky získat a koho oslovit. 
A protože máme mezi sebou slušné lidi a tato situace jim taky 
nebyla lhostejná, oslovila jsem je s nadějí, že tuto akci podpoří. 
A podařilo se. 
Především chci poděkovat firmě Vahala - Ladislavu a Barboře 
Denkovým, kteří přispěli částkou 10 000 Kč, firmě  Deza a. s. ve 
spolupráci s personálním ředitelem Ing. Ladislavem Haikrem 
částkou 20 000 Kč, panu Štefanu Pršecovi a Ing. Ludmile Prše-
cové částkou  5 000 Kč.
Všem sponzorům, kteří se podíleli na financování příjmu televi-
ze Noe, patří velké „Pán Bůh zaplať“.
Nyní se raduji i já a zažívám pěkné chvilky s babičkami a dědeč-
ky, kteří neustále prokazují radost se zavedením televize dob-
rých zpráv - televize Noe. 
Vděčnost taky prokazuji Pánu Bohu, že mi dal tu sílu a tomuto 
dobrému dílu požehnal.

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

INFORMACE

Mariánské informace

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Marie Malíková *21. 5. 1930 †14. 1. 2018, Krhová,
Barvířka 346
Josef Ruman *8. 11. 1940 †15. 1. 2018, Krhová,
Ke studánce 442
Zdenka Chaloupková *2. 10. 1921 †20. 1. 2018, Bří Čapků 684
František Černoch *23. 5. 1929 †23. 1. 2018, Krhová,
Pod Kameněm 268
Ludmila Valová *18. 10. 1948 †28. 1. 2018, Juřinka 84
Ladislava Pálešová *27. 7. 1932 †31. 1. 2018,
Šafaříkova 438/20
Anna Kapustová *30. 6. 1935 †4. 2. 2018, Mštěnovice 29

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Veronika Anna Holáňová
Marek Čáň
Jan Toman

Matouš Blažej Koleček
Jindřich Svoboda

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

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 2. března. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 3. března. Ve farním kostele ve Va-
lašském Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin a od 7.15 
do 8.00 hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krás-
ně. V Lešné bude růžencová pobožnost v 8.00 hodin. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 26. února, 5. 
a 19. března po večerní mši svaté.
KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době – ve Valašském Meziříčí - pátek 
a neděle v 16.45 hodin před večerní mší svatou, v Lešné v pátek 
v 16.00 hodin. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - v březnu nebude. 
ZŠ SALVÁTOR – pátek 16. března – křížová cesta v 16.45 hodin, 
mše svatá v 17.30 hodin.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH – sobota 17. března v Zašové.
MISIJNÍ KOLÁČ – neděle 18. března.
SLAVNOST SV. JOSEFA – pondělí 19. března. Mše sv. budou 
v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin.
TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK – pátek 23. března (kří-
žová cesta) až neděle 25. března.

• V sobotu 12. 5. 2018 se bude konat další Modlitební den ke cti 
Panny Marie, Matky všech národů, v Nitře. Přijímám přihlášky 
na cestu autobusem.
• V úterý 15. 5. 2018 je plánováno letošní oblastní setkání Fa-
timského apoštolátu v našem kostele.

Václav Chládek.

řekl, že lhostejnost je největším hříchem 20. století. Mojí bratři 
a sestry, ona je i největším hříchem 21. století. My musíme se-
třást tuto lhostejnost, tuto ničivou toleranci zla. Ale zachránit 
nás může jen naše víra v Kristovu moudrost. Ale jen bojovníci 
připravení riskovat svou reputaci, své jméno, ba i svůj vlastní 
život, se dokážou postavit za pravdu. Oddělte se od této zkaže-
né generace. Buďte světci. Nebyli jste stvořeni k tomu, abyste 
zapadli, narodli jste se, abyste vynikli.
V naší zemi jsme totiž nyní tak šťastní, že všichni kráčíme s da-
vem, klaníme se svobodě natolik, že říkáme, že všechna rozhod-
nutí jsou si rovnocenná, bez ohledu na to, jaké mají důsledky. 
Opravdu si myslíte, že toto je pravá svoboda? Papež Jan Pavel 
Velký řekl: Demokracie je neudržitelná bez společné oddanosti 
jistým morálním pravdám o lidské osobě a společnosti. Základ-
ní otázka, kterou si klade demokratická společnost zní takto: Jak 
bychom měli spolu žít? Může se při hledání odpovědi na tuto 
otázku společnost vyhnout morální pravdě a uvažování o mo-
rálce? Každá generace Američanů potřebuje vědět, že svoboda 
neznamená dělat si, co se člověku zachce, ale má právo dělat to, 
co má dělat. Takovou svobodu vám přeji. Svobodu od hříchu, 
svobodu od vašich slabostí, svobodu od toho otroctví, do kte-
rého nás všechny spoutává hřích. Toto je svoboda, za kterou je 
hodno umřít. To mi připomíná, co řekl Mel Gibson ve své prv-
ním Oscarovém filmu Statečné srdce. Své ubohé armádě teh-
dy řekl, a já to dnes večer říkám vám - toto: Vidím před sebou 
celou armádu svých krajanů, kteří se přišli vzepřít tyranii. Přišli 
jste bojovat jako svobodní muži a svobodní muži i opravdu jste. 
Co uděláte se svou svobodou? Budete bojovat? A ti muži říka-
jí: Ne, my utečeme a budeme žít. Ano, při boji můžete zemřít. 
Utečte a budete žít, alespoň o chvilku déle. Ale když budete 
po mnoha létech umírat na smrtelné posteli, budete chtít vy-
měnit všechny ty roky za jednu šanci, jedinou šanci, vrátit se 
sem a říci svým nepřátelům, že si mohou vzít váš život, ale že 
vám nikdy nevezmou vaši svobodu!
Každý člověk umře, ale ne každý skutečně žije. Ty, ty, ty, my 
všichni musíme bojovat za tuto pravou svobodu a žít, přátelé 
moji, s pomocí Boží musíme žít. A s Duchem svatým jako štítem 
a Kristem jako mečem se připojit k svatému Michaelovi a všem 
andělům a poslat Lucifera a jeho přisluhovače nazpět do pekla, 
kam patří.
Šavel znamená "velký". A co znamená Pavel? Malý. Pokud tedy 
chete být velcí v očích Boha, jací musíme být? Malí! Ať vám Bůh 
ukáže lásku, chrání vás a vede po všechny dny vašeho života. 
Nyní vás nevidím, ale neumím se dočkat toho, že vás uvidím 
v nebi. Mám vás rád. Ať vás Bůh žehná! Tvrdě bojujte.

Připravil Václav Chládek

rád bych Vás touto cestou pozval na Letní školu liturgiky, kterou 
pořádá Liturgie.cz.
 
Letní škola se uskuteční ve dnech 21. - 26. 8. 2018 v Želivském 
klášteře. Je určena široké veřejnosti (laikům, řeholníkům, jáh-
nům i kněžím). 
Pokud uznáte za vhodné, prosím o pozvání také členů Vašeho 
farního společenství. 
Všechny informace a přihlášky jsou k dispozici na www.liturgie.
cz/letni-skola. 

Požehnané dny přeje
P. Radek Tichý, Liturgie.cz

Letní škola liturgiky
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Díky tomu, že jsem oslepla, vidím!

Tuto větu několikrát vyslovila naše zemřelá Ladislava Pálešová, 
se kterou se dnes loučíme. Nejdříve si v krátkosti připomeňme 
její životní cestu: 
Narodila se 27. 7. 1932 v rodině tesařského mistra, stavitele Eu-
stacha Malého, a manželky Bohumily rozené Plhalové. Šťastné 
dětství prožila ve Valašském Meziříčí. Měla jednoho sourozen-
ce, staršího bratra.
Střední pedagogickou školu absolvovala v Kroměříži. V roce 
1951 nastoupila na svoje první učitelské místo v Bylnici.
V roce 1954 začala učit ve škole pro neslyšící děti ve Valašském 
Meziříčí a také se provdala za Bohumila Páleše. Měli spolu dva 
syny. Jan se narodil v roce 1955 a Bohumil v roce 1964.
Dálkově vystudovala Pedagogickou fakultu v Olomouci a při prá-
ci pro neslyšící děti pokračovala ve studiu speciální pedagogiky. 
Ve škole pro neslyšící ve Valašském Meziříčí pracovala mnoho 
let a učila děti komunikaci se slyšícími, tzn. odezírat a mluvit. 
Po roce 1974 začala učit na Zvláštní škole ve Valašském Meziříčí. 
Tam se věnovala vzdělávání dětí, hlavně ze sociálně hendikepo-
vaných romskych rodin.
V roce 1980 se přestěhovala z důvodu vážných zdravotních pro-
blémů mladšího syna na Slovensko. Tam nejdříve učila ve spe-
ciální škole v Podolinci a později se stala ředitelkou Odborného 
učiliště ve Staré Ľubovni. Téměř celý život pomáhala hendike-
povaným dětem, ať už to byly děti postižené fyzicky, mentálně 
nebo sociálně.
Po odchodu do důchodu v roce 1996 přišla v poměrně krátkém 
čase o zrak a po náhlé smrti manžela v roce 1998 se přestěho-
vala zpět do rodného domu ve Valašském Meziříčí.

Potud tedy to, co o naší zemřelé ví především její příbuzní. Je 
třeba dodat ještě několik informací, které jsou známy přede-
vším nám, kteří jsme znali Ladislavu z kostela a z Neokatechu-
menátního společenství. Já jsem se s ní poprvé setkal v roce 
1996. V té době již byla slepá a tu a tam přijížděla ze Slovenska 
do Valašského Meziříčí. Při setkání projevila velikou touhu po ži-
votě v církvi. Toužila především po zpovědi a svatém přijímání. 
Aby to bylo možné, muselo být zplatněno její manželství před 
Bohem (sanace). Tento proces úspěšně proběhl k velké radosti 
naší zemřelé. Po smrti manžela se Ladislava natrvalo přestěho-
vala do Valašského Meziříčí, jak jsme již slyšeli. Od té doby pra-
videlně se svým vodicím psem Bínou přicházela na bohoslužby 
do kostela. Jako bych tady pod kazatelnou dnes stále ještě viděl 
Bínu i Ladislavu. Tolikrát jsem dával tohoto psa za příklad dětem. 
Říkával jsem: „Všimněte si, děti, jak je tento pejsek hodný. Ani 
jednou nezaštěká, stále jen tiše sedí.“ A jak bezpečně znala Bína 
cestu do kostela! Kdyby to tak mohli říct o sobě někteří lidé. 
O něco později uslyšela Ladislava pozvání na Neokatechume-
nátní cestu. Společenství se pro ni stalo druhou rodinou. Přede-
vším díky pomoci bratří a sester mohla chodit pravidelně i s Bí-
nou na bohoslužby slova, na konvivence a na eucharistie. Jak 
víte, především tyto probíhají v jídelně zvláštní školy na Křižné. 
Dá se říct, že se Ladislava po letech vrátila na školu, kde dří-
ve učila. Její život vůbec byl plný návratů: Návrat ze Slovenska 
do Valašského Meziříčí, návrat na zvláštní školu. Po poslední 
nemoci návrat z nemocnice ve Zlíně do hospice Citadela. A jak 
pevně věříme, nakonec i návrat do naší nebeské vlasti, do nebe.
Tuto úvahu a vzpomínání bych chtěl zakončit slovy, která Ladi-
slava nejednou opakovala: „Díky tomu, že jsem oslepla, vidím!“ 
Možná znáte větu, kterou řekl francouzský spisovatel Antoine 
de Saint-Exupéry: „Správně vidíme jenom srdcem. Co je důležité, 
je očím neviditelné.“ Ladislava viděla očima srdce ty nejdůleži-
tější skutečnosti: Boží lásku ve svém životě. Vnímala největší 
dar Boha člověku: Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Člověk, 
který vidí srdcem, může zvolat: Země je plná Hospodiny milosti! 
(Žl 33,5) Kéž by se v této chvíli i naše oči otevřely. Připomeňme 
si postavu slepce z evangelia, uznejme, že jsme opravdu slepí. 
Volejme celým srdcem: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se 
nade mnou! Pane, ať vidím!“

Promluva o. Pavla na pohřbu Ladislavy Pálešové
v pondělí 5. února 2018
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