
občasník 

pro farnosti 

Valašské Meziříčí a Lešná  

život
farnos t Í

z obsahu

Rozloučení s paní Poláchovou  3
Naši čeští a moravští biskupové  5
Zápis do 1. třídy ZŠ Salvátor  11

Charitní ples  14
Benefiční koncert pro Citadelu  15
Matice zašovská  16-17

     březen 2018 | číslo 3 |



2

Pozdrav do Litoměřic

Fotka je z léta, tentokrát nebyla tak dobrá viditelnost.
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Pozdrav do Litoměřic

Rozloučení s paní Poláchovou

V letech 1953 až 1990 byl v Litoměřicích kněžský seminář, kte-
rým prošla velká část kněží Čech, Moravy a Slezska. Já jsem 
v tomto kněžském semináři pobýval v letech 1983-1990 s dvou-
letou přestávkou, ve které jsem absolvoval vojenskou základní 
službu. Velmi rád se do Litoměřic vracím.
Před měsícem jsem byl na duchovních cvičeních (exerciciích) 
pro kněze. Rád se podělím o několik zážitků. K některým se 
vztahují fotky na vedlejší straně
Duchovní cvičení nám dával o. Vojtěch Suchý, jezuita a bývalý 
provinciál. Při jednom rozhovoru s ním jsem se dověděl, co dělá 
náš jezuita Petr Hruška z Příluk. Po studiu filozofie v Mnicho-
vě momentálně studuje teologii v Římě. Nějaký čas také pobý-
val u o. Vojtěcha Suchého, který ho velmi chválil. Modleme se 
za Petra, aby Pán upevnil jeho povolání a my, bude-li to vůle 
Boží, se jednou dočkali první primiční mše svaté v Lešné.
Na první fotografii vidíte krásnou sošku Panny Marie. Při mod-
litbách v kapli mne přitahovala jako magnet. Na konci duchov-
ních cvičení jsem se setkal s někým, kdo mi prozradil, že je to 
soška z pozůstalosti P. Bohuslava Bártka, který pochází ze Zašo-
vé, pracoval ve Valašském Meziříčí a jako kněz naposled působil 
ve farnosti Mšeno v Litoměřické diecézi. Zemřel v roce 2015. 
Modleme se také za kněze, kteří pracují v Litoměřické diecé-
zi. Zesnulý litoměřický biskup Štěpán Trochta, který pocházel 
z Francovy Lhoty, nazval tuto diecézii kamenolomem Páně. Ur-
čitě nebyl daleko od pravdy.
Třetí fotka souvisí s titulní fotografií. Od kříže na Radobýlu je 
nádherný pohled na velkou část Českého středohoří, na město 
Litoměřice i na řeku Labe. Je možné také vidět siluetu hory Říp 
a hradu Hazmburg. Na fotce zcela vzadu je hrad Bezděz. Jsem 
Pánu Bohu vděčný, že jsem mohl část svého života prožít v této 

„Zahradě Čech“ na úpatí Českého středohoří. Pokud budete ně-
kdy přemýšlet, kde prožít dovolenou, určitě neváhejte. Býva-
lý seminář slouží momentálně jako hostel s poměrně levným 
ubytováním, navíc je jeho součástí restaurace a nový biskupský 
pivovar. V nedávné době proběhly další opravy, a kde se vzal – 
tu se vzal, je v semináři výtah, který, podle mne, velice citlivě 
zapadl do prostředí této památné budovy (foto č. 2).

o. Pavel

Milý Otče Jarku
a celá zarmoucená rodino,

dovolte, abych Vám vyjádřil upřímnou soustrast ve chvíli bolesti 
z odchodu Vaší maminky paní Marie Poláchové.
V úterý jsem za ni sloužil mši svatou v Olomouci. Prosím Pána, 
aby naplnil její víru a dopřál jí patřit tváří v tvář na toho, kterého 
poznávala celý život jen vírou, aby ji odměnil za vše, co dobrého 
vykonala v životě z lásky.
Prosím i za vás všechny, aby sám Pán byl Vaší útěchou, aby upev-
nil Vaši víru v život věčný a naději na shledání v domově u Otce, 
aby Vás sám táhl ke svatosti potřebné pro radost v nebi.
Zůstávám ve spojení modlitby a ze srdce žehnám
    + Jan Graubner
    arcibiskup olomoucký
Olomouc, 7. 3. 2018

Tolik náš O. arcibiskup. Jsem rád, že byl ve spojení s námi, když 
jsme na poslední cestě doprovázeli maminku kněze Jaroslava 
Polácha, který pochází z Valašského Meziříčí a momentálně pů-
sobí ve farnosti Kunovice u Uherského Hradiště.
Jsem vděčný za životní cestu a příklad naší zemřelé. Když jsem 
se s ní naposledy setkal v nemocnici ve Valašském Meziříčí, jako 
bych viděl uskutečněná Ježíšova blahoslavenství: Blahoslave-
ní tiší, pokorní, milosrdní… Věřím, že se paní Poláchová bude 
přimlouvat nejen za svého syna Jarka a svou rodinu, ale také 
za naši farnost. 
Na závěr rád připojuji slova farnice z Kunovic, paní Abrhámové. 
Paní Poláchová, pokud jí to síly dovolily, často jezdila za svým 
synem a pomáhala mu. Z farnosti Kunovice se s ní přijel roz-
loučit celý autobus. Děkuji také všem našim farníkům za účast 
na pohřbu. R.I.P. 

o. Pavel

Tichounce z hrušně snesl se list,
tam doma na zahrádce,
neslyšeli jste, neslyšeli jste nic,
snesl se tiše a tak krátce jen,
jako když k ránu zdává se sen…

Vážený otče Jaroslave, důstojní pánové, dcery Marie a Aleno 
s rodinami, vážení smuteční hosté,

tichounce z hrušně snesl se list a my přicházíme z Moravského 
Slovácka s neskonalou vděčností, abychom na cestu na věčnost 
doprovodili a poděkovali milé paní Marii Poláchové.
Především za Vás otče Jaroslave, za našeho dobrého pastýře.
Vždyť maminka, to není jenom dárkyně života, dobrá maminka, 
to je průvodkyně víry naděje a lásky tímto vzácným darem.
Po Panně Marii je to perla ze všech perel nejkrásnější, draho-
kam z drahokamů nejdražší. Vybroušený láskou, něhou, trpěli-
vostí, odpuštěním i pokorou.
Drahokam zdokonalený nejednou probdělou nocí plnou sta-
rostí a obětí nad svými dětmi, patronka jejich vítězství i pádů, 
spoluúčastnice radosti i slz smutku v jejich očích.
A právě takovouto maminku dnes, milý otče Jaroslave, ode-
vzdáváte do náruče Boží.
Drahou maminku, která pro naši farnost Míkovjanů a Kunovja-
nů vychovala dobrého pastýře, který je nám oporou i útěchou.
Pravdou jest, že už niky neprovoní Kunovskou farní zahradu 
čistoskvoucí prádlo, jež bylo dílem pracovitých rukou farářovy 
maminky. 
Ani líbezná vůně nebude se linout z chutných lahůdek této 
dobré starostlivé ženy. Avšak pravdou je rovněž i to, že přes 
všechno toto dnešní loučení zůstáváte tu, milá paní Polácho-
vá, s námi. A to nejenom v našich krásných vzpomínkách, ale 
hlavně v našich srdcích, neboť vše na tomto světě je pomíjivé, 
jediné, co zůstává je VÍRA, NADĚJE A LÁSKA a největší z této 
trojice je LÁSKA.
Čistá láska, kterou jste po celý svůj život obdarovávala tento 
svět.

Milosrdenství chci, ne oběť!
Někdo může mít několik otazníků, když přemýšlí nad těmito 
slovy Pána Ježíše. Uvažujme tedy spolu, čím byly a mohou být 
nejrůznější oběti v dějinách spásy i v našem životě.
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Komentář k fotografiím v tomto čísle

S malou pomocí přátel

1. Pokud žil člověk v Ráji, žádných obětí nebylo potřeba. Člověk 
si byl naprosto jistý Boží láskou a věděl, že není nic lepšího, než 
úplně a zcela patřit Bohu.
2. Přinášení obětí se objevuje až po hříchu prvních lidí. Synové 
Adama a Evy Kain a Ábel přinesli Bohu oběť. Ábelovu oběť Bůh 
přijal, Kainovu ne. Kain svému bratru záviděl a zabil ho.
3. Můžeme se ptát, proč lidé přinášeli oběti. Tato praxe měla vý-
chovný charakter. Člověk tím, že daroval Bohu to nejlepší, si měl 
stále připomínat, že sám Bohu patří a že má všechno od něho. 
Nejhorším následkem prvotního hříchu byl totiž sklon člověka 
považovat se za boha svého života. Člověk místo, aby žil pro 
Boha, který je Láska, žije pro sebe a to je vlastně peklo.
3. Dnes jsme slyšeli o oběti, kterou měl přinést Abrahám. Jedna-
lo se o jeho vlastního syna Izáka, který byl zároveň zaslíbeným 
potomkem. Není snadné pochopit tuto událost. Je třeba vědět, 
v jakém kontextu se odehrála. Člověk již nepřinášel oběti, aby 
vyjádřil svou úctu k Bohu, ale naopak, začal dělat s Bohem jaký-
si obchod podle zásady Má dáti – Dal. Když od Boha něco potře-
boval, nabídl Bohu něco vzácného a čekal, že Bůh nebo božstvo, 
které uctíval, splní jeho přání a představy. Vyvrcholením tohoto 
úpadku byly v mnoha národech i lidské oběti. V době Abraháma 
v okolních národech to bylo něco běžného. Když má Abrahám 
obětovat Izáka, uvědomuje si, nakolik jeho srdce patří Bohu 
a nakolik jen Izákovi. V okamžiku oběti Bůh zavolá na Abrahá-
ma: „Zadrž, nezabíjej chlapce!“ Tím dal Bůh jednou pro vždy iz-
raelskému národu najevo, že si nepřeje lidské oběti. Místo Izáka 
byl obětovaný beránek, který se chytil za rohy v křoví.
4. Na Boží pokyn později král Šalomoun vybudoval v Jeruzalémě 
chrám. V tomto chrámu se přinášely nejrůznější oběti plodin 
i zvířat. Například oběti děkovné, celopaly, oběti chvály, obě-
ti přídavné atd. Je dobré vědět, že všechny tyto oběti, včetně 
oběti Ábela i Abraháma byly předobrazem oběti našeho Pána 
Ježíše Krista a že v Ježíši našly svoje naplnění.
5. Ježíš se obětoval jednou pro vždy a jednou za všechny. Když 
zemřel, roztrhla se chrámová opona a v roce 72 byl zbořen Ří-
many Jeruzalémský chrám. Od té doby již nebyl nikdy obnoven. 
Starozákonní oběti ztratily význam. Bůh nám v Ježíši Kristu 
ukázal svoji nekonečnou lásku. Ježíš vzal na sebe všechny naše 
hříchy, všechny nemoci i smrt jako takovou. To všechno proto, 
abychom mohli žít věčně.
6. Jak se tedy na praxi nejrůznějších osobních obětí máme dívat 
dnes. Tím spíš, že slova oběť, obětavý, obětovat se, mají pro 
většinu lidí velmi pozitivní význam. I v prostředí církve se často 
mluví o smírných obětech. Neprotiřečí si Ježíš, když říká: „Milo-
srdenství chci, ne oběť?“
7. Nejdřív si můžeme připomenout nejrůznější úskalí, která jsou 
spojena se slovem oběť. Když člověk Bohu něco obětuje, může 
si připadat velmi důležitý, pokud obětuje něco velkého. Na jed-
né straně se jedná o velkorysost. Může tím ale růst i naše pý-
cha a povýšenost nad ty, kteří toho nejsou schopni. Proto říká 
Písmo svaté, že nejlepší obětí je duch zkroušený a srdce pokor-
né. Jiné úskalí může spočívat v tom, že se člověk někdy cítí jako 
oběť. „Já se obětuji, já se modlím, já pracuji a všem je to jedno, 
nikdo to neocení, nikdo si toho nevšimne.“ Takový člověk půso-
bí velmi smutným a někdy až odpudivým dojmem.
8. Je lepší podle příkladu sv. Terezie z Lisieux přinášet drobné 
nenápadné oběti, kterých si nikdo nevšimne a je dobré to dělat 
vytrvale. Tím roste naše láska k Bohu až po úplné sebedarování. 
Nepříjemné práce, negativní pocity, drobné skutky sebezáporu, 
to vše můžeme dělat a snášet se slovy: „Všechno pro Tebe Ježí-
ši.“ Nejdůležitější ale je, abychom tyto své menší či větší oběti 
spojovali s obětí našeho Pána Ježíše Krista. To, co děláme, samo 

o sobě nemá velký význam. Ve spojení s Kristem i malé, nepa-
trné oběti získávají velikou hodnotu pro naše posvěcení a pro 
spásu duší. Je to především Ježíš, který nám dává milost účasti 
na své lásce a oběti. Skrze Ducha svatého můžeme tak na svém 
těle doplňovat, co zbývá do plné míry Kristovy oběti. Má z toho 
prospěch Ježíšovo tělo, to je Církev (srv. Flp 4,4-7). Zvláštním 
místem a časem, kde si můžeme Boží lásku uvědomit a mít na ní 
účast, je mše svatá. Proto se jí také říká Oběť nejsvětější.

(rozšířená a doplněná promluva otce Pavla
z 2. neděle postní - 25. února)

Tak se jmenuje jedna z písní známé skupiny Beatles. Nebudu 
však psát o hudbě.
Pokud víte, co znamená slovo Instagram, čtěte dále. Pokud 
nevíte, o čem je řeč, dejte, prosím, tento článek přečíst vašim 
dětem a vnoučatům starším třinácti let.
Je to asi tři týdny, co jsem si založil svůj účet na této sociální síti. 
Již dlouho jsem o tom uvažoval a modlil se za to. Název mého 
účtu je: @o.pavel.stefan. Budete-li chtít, můžete se podívat na 
mé fotky a budu vám vděčný, pokud mě budete sledovat. Ne-
bojte se, nezasypu vás všemi možnými fotkami. Mám prozatím 
představu, že bych dával na Instagram každý den jednu foto-
grafii. Fotky budou většinou z našeho okolí, případně z jiných 
míst Čech a Moravy. Na začátek jsem použil fotky ze dvou ka-
lendářů. Některé také znáte ze Života farností. Pokud mi bude-
te chtít sdělit, že se vám to líbí, buďte upřímní, nechvalte mě 
ze soucitu. Mladí lidé se nemusí bát, že je budu sledovat, nebo 
že o to budu žádat. Jsem rád, že většina z nich používá svůj 
účet jako soukromý. Ve svém životopisu v záhlaví účtu jsem na-
psal, že se budu za všechny, s kým se na Instagramu jakýmkoliv 
způsobem setkám, modlit. Což už také dělám. Prosím o modlit-
bu také čtenáře Života farností a to jednak za ty, ke kterým se 
moje fotky dostanou, ale i za mě, abych věrně sledoval cestu 
a cíle, které jsem si založením účtu vytýčil. Prozatím je to pro 
mne velmi zajímavá a užitečná zkušenost. Díky všem.

o. Pavel

Zima na Valašsku (str. 7) 
Děkuji manželům Rohanovým, že mě vyvezli 25. února na svou 
chatu na Santově. Mohl jsem tak vyfotit opravdu krásnou zimu.

Velikonoční přání (str. 19)
Zdeněk Svoboda je dopravce, jehož autobusy jezdíme na poutě 
a nejrůznější akce. Možná nevíte, že manželé Svobodovi chovají 
také ovečky. Jednu takovou jsem s jehňátkem vyfotil. Možná 
uvidíte vzadu i berana a další jehně.
Na druhé fotce vidíte kříž u hřbitova v Krhové. Za ním jsou stro-
my na návrší, kde je známý krhovský Kámeň. Při pohledu na 
tuto fotku se mi vybavuje sloka latinského hymnu En acetum, 
fel, arúndo:
Věrný kříži, nenajde se
žádný strom tak vznešený
podobný ti v žádném lese
květy, plodem, zelení:
vzácný kmen plod sladký nese
ostrým hřebem zraněný.
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Naši čeští a moravští biskupové

Prožít přítomný okamžik

Třetí fotka: Skleněný obraz v nové kapli bývalého kněžského 
semináře v Litoměřicích. Je umístěn na panelu, ve kterém jsou 
žárovky. Ty se dají rozsvítit a obraz se přímo rozzáří.
Na poslední fotografii je jaro pod kopcem Svincem u Starého 
Jičína. Fotka byla v loňském kalendáři Moje Valašsko umístěna 
na šířku.

o. Pavel

Jmenuji se František Nguyen Van Thuan a pocházím z Vietnamu. 
Až do 23. dubna 1975 jsem byl biskupem v Nha Trangu. Tento 
úřad jsem zastával osm let. Nha Trang se nachází ve středním 
Vietnamu. Byla to první diecéze, která mi byla svěřena jako 
biskupovi. Cítil jsem se tam opravdu šťastný. Dodnes k této 
diecézi pociťuji ve svém srdci obzvláštní lásku. Dne 23. dubna 
1975 mě Pavel VI. jmenoval arcibiskupem koadjutorem v Sai-
gonu. Když se tohoto města zmocnili komunisté, prohlásili, že 
zmíněné jmenování je plodem mezinárodního spiknutí mezi Va-
tikánem a imperialisty, jehož účelem prý mělo být organizování 
boje proti komunistickému zřízení. O tři měsíce později jsem 
byl předvolán do prezidentského paláce, kde jsem byl zatčen. 
Vzpomínám si, že bylo 15. srpna 1975, v den slavnosti Nanebe-
vzetí Panny Marie.
Následující noci jsem musel podniknout 450 kilometrů dlouhou 
cestu, která mě dovedla až na místo mého nuceného pobytu. Té 
noci se v mé mysli rojily myšlenky a pocity jako smutek, opuš-
těnost, únava z velkého napětí posledních tří měsíců… V mém 
srdci se najednou objevilo světlo; byla to slova monsignora 
Johna Walse, misijního biskupa z Číny, která tento muž pronesl, 
když byl propuštěn z vězení po dvanácti letech strádání. Ta slo-
va zněla následovně: „Polovinu svého života jsem pročekal.“ To 
je velmi hluboká pravda, protože všichni vězni, mě nevyjímaje, 
každou minuto čekají na své propuštění. Náhle jsem se rozhodl: 

„Nebudu jen čekat. Budu prožívat přítomný okamžik a snažit se 
jej naplňovat až po okraj láskou.“
Nejednalo se o nenadálou inspiraci, ale o přesvědčení, k němuž 
jsem postupně ve svém dosavadním životě dospěl. Jestliže pro-
žiji darovaný čas pouhým čekáním, mohlo by dojít k tomu, že to, 
nač čekám, by nikdy nemuselo nastat. Jediné, co bezpochyby 
jednou nastane, bude má smrt.

Úryvek z knihy F. X. Nguyena Van Thuan SVOBODEN VE VÍŘE. 
Kniha je k dostání v knihkupectví Hosana. Moc doporučuji

o. Pavel

Často slýcháváme z úst našich kněží slova biskupů, kteří nám 
stejně jako to v počátcích naší Církve dělali apoštolové, posílají 
duchovní listy. Pojďme si proto tyto kněze, kteří dostali přímo 
od Svatého otce pověření vést naše diecéze, představit.
Biskup z řec. episkopos (ze slovesa epi-skopein, „hledět shora“, 

„dohlížet“ či „bdít“), později v lat. episcopus. Je to nástupce 
apoštolů, jemuž je v plném rozsahu udělena svátost kněžství. 
Biskupským svěcením přejímá biskup poslání posvěcovat, vy-
učovat a spravovat lid Boží v diecézi.
Biskupové se dělí na:
1. diecézní, jímž je svěřena péče o lid v nějaké diecézi. Zde se 
rozlišuje sídelní biskup (spadá-li pod metropolitu a patří k cír-

kevní provincii) a vyňatý biskup (nepatří-li k církevní provincii 
a spadá přímo pod Apoštolský stolec).
2. titulární, kteří mohou být nástupci (čili pomocní biskupové 
s právem následnictví) nebo světící (mohou mít zvláštní pravo-
moci).
3. emeritní, pokud pozbyli úřad z titulu věku nebo přijaté re-
zignace.

Zdroj: www.cirkev.cz

Čeští biskupové

Diecéze litoměřická
Mons. Jan Baxant – biskup litoměřický
Heslo: Ať vidím

Arcidiecéze pražská
Kardinál Dominik Duka OP – arcibiskup pražský
Heslo: V Duchu Pravdy
Mons. Václav Malý – světící biskup pražský
Heslo: Pokora a pravda
Mons. ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer, Th.D.
nový pomocný biskup pražský

Diecéze plzeňská
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. – biskup plzeňský
Heslo: Kdo miluje, poznává Boha

Diecéze českobudějovická
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. – biskup českobudějovický
heslo: Milovat a sloužit Pánu
Mons. Pavel Posád – světící biskup českobudějovský
Heslo: Zajeď na hlubinu

Diecéze královehradecká
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál – biskup královehradecký
Heslo: Pod tvou ochranou
Mons. Josef Kajnek – světící biskup královehradecký
Heslo: V pokoře sloužit

Moravští biskupové

Diecéze brněnská
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle – biskup brněnský
Heslo: Ne já, ale ty
Mons. Ing. Mgr. Pavel Kozbul, Dr. – světící biskup brněnský
heslo: Cesta, pravda, život

Arcidiecéze olomoucká
Mons. Jan Graubner – arcibiskup olomoucký
Heslo: Co vám řekne, učiňte
Mons. Josef Nuzík – pomocný biskup
Heslo: Hlásat radostnou zvěst
Mons. Antonín Basler – pomocný biskup
Heslo: Skrze Něho, s Ním a v Něm

Diecéze ostravsko- opavská
Mons. František Václav Lobkowitcz OPream –
biskup ostravsko-opavský
heslo: Za život světa
Mons. Martin David – pomocný biskup ostravsko-opavský
Heslo: Slovo se stalo tělem
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Slovo života na březen 2018

Emertiní biskupové

Mons. ThDr. Petr Esterka – emeritní světící biskup brněnský
Heslo: Jděte do celého světa
Mons. Karel Herbst SDB – emeritní světící biskup pražský
Heslo: Milosrdenství chci
Mons. Josef Hrdlička – emeritní světící biskup olomoucký
Heslo: Nazval jsem vás přáteli
Mons. Ján Eugen Kočiš – titulární biskup Apoštolského exar-
chátu
Heslo: Můj Ježíši, milosrdenství
Mons. František Radkovský – emeritní biskup plzeňský
Heslo: Uvěřili jsme v lásku

Řeckokatoličtí biskupové

Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko CSc. -
apoštolský exarchát
Heslo: Světlo světa

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, 
uč mě chodit po svých stezkách.“
(Ž 25,4)

Král a prorok David, autor tohoto žalmu, 
je sužován úzkostí a chudobou a cítí se 
ohrožen svými nepřáteli. Chtěl by najít 

východisko z této bolestné situace, ale zakouší svoji bezmoc.
Tehdy pozvedá oči k Bohu Izraele, který od věků chrání svůj lid, 
a vzývá ho s nadějí, aby mu přispěchal na pomoc.
Slovo života na tento měsíc zdůrazňuje zvláště jeho prosbu, aby 
mu Bůh ukázal své cesty a stezky, které jsou jako světlo pro 
jeho rozhodování, především v těžkých chvílích.

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých 
stezkách.“

I nám se stává, že musíme učinit rozhodující životní volby, které 
zasahují naše svědomí i celou naši bytost. Někdy se před námi 
otevírá množství různých cest a nejsme si jistí, která je nejlepší, 
a někdy se nám zdá, že před námi žádná cesta není…
Hledat cestu, po níž bychom mohli jít dál, je hluboce lidské, při-
čemž občas potřebujeme požádat o pomoc někoho, koho pova-
žujeme za přítele.
Křesťanská víra nám umožňuje spřátelit se s Bohem: on je Otec, 
který nás niterně zná a který nás rád doprovází na našich ces-
tách.
Denně zve každého z nás, aby svobodně vstoupil do dobrodruž-
ství, kde kompasem je nezištná láska k němu a ke všem jeho 
dětem.
Tyto cesty a stezky jsou i příležitostí setkat se s dalšími poutníky, 
objevovat a sdílet nové cíle. Křesťan nikdy není izolovaný, nýbrž 
je součástí lidu, který je na cestě k završení záměru Boha Otce 
s lidstvem, který nám zjevil Ježíš svými slovy a celým svým živo-
tem: všeobecné bratrství, civilizace lásky.

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých 
stezkách.“

Cesty Páně jsou náročné, někdy se zdají být na hranici toho, co 
dokážeme, jako lanové mosty mezi skalními stěnami.
Tyto cesty jsou výzvami pro naše egoistické zvyky, předsud-
ky, falešnou pokoru a otevírají nám horizonty dialogu, setká-
ní a úsilí o společné dobro. Především od nás žádají neustále 
novou lásku, postavenou na skále Boží lásky a důvěry k nám, 
lásky vedoucí až k odpuštění. Tato láska je nezbytnou podmín-
kou pro budování spravedlivých a mírových vztahů mezi lidmi 
i mezi národy. I svědectví prostého, ale autentického gesta lás-
ky může osvítit cestu v srdci druhých. V Nigérii během setkání, 
na němž mladí a dospělí mohli sdílet osobní zkušenosti s evan-
gelijní láskou, holčička Maya vyprávěla: „Včera, když jsme si 
hráli, do mne jeden kluk strčil a já jsem upadla. Řekl mi ,promiň′ 
a odpustila jsem mu.“
Tato slova otevřela srdce člověku, jehož otce zabili příslušníci 
Boko Haram: „Podíval jsem se na Mayu. Pokud ona, malá hol-
čička, může odpustit, znamená to, že odpustit mohu i já.“

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých 
stezkách.“

Pokud se chceme svěřit do rukou spolehlivého průvodce na na-
šich cestách, vzpomeňme si, že Ježíš o sobě řekl: „Já jsem ces-
ta.“ (Jan 14,6) V projevu na shromáždění mladých v Santiagu 
de Compostela na Světovém dni mládeže v roce 1989 vyslovila 
Chiara Lubichová tato povzbuzující slova:

„Když sám sebe nazval ,cestou′, chtěl tím říct, že máme putovat 
tak jako on (…). Můžeme říct, že cesta, kterou šel Ježíš, se jmenu-
je láska (…). Láska, kterou žil a přinesl Ježíš, je zvláštní a jedineč-
ná. (…) Jde o tutéž lásku, která hoří v Bohu. (…) Koho však máme 
milovat? Milovat Boha je jistě náš hlavní úkol. Potom milovat 
každého bližního (…).
Od rána do večera máme prožívat každý vztah s druhými v této 
lásce. Doma, ve škole, v práci, na hřišti, o prázdninách, v kos-
tele, na ulici – všude máme využívat všech příležitostí k tomu, 
abychom milovali druhé jako sebe sama, abychom v nich viděli 
Ježíše, nikoho nepřehlíželi a abychom milovali dokonce všechny 
jako první (…). Pronikat co nejhlouběji do duše druhého; oprav-
du chápat jeho problémy, potřeby, trápení i radosti, abychom 
s ním mohli všechno sdílet. (…) Stát se v jistém smyslu druhým. 
Tak jako Ježíš, který je Bůh, se z lásky stal člověkem, jako jsme 
my. Tak se bližní cítí pochopen a povzbuzen, protože mu někdo 
pomáhá nést jeho břemena, jeho utrpení, a sdílí jeho malé ra-
dosti.
,Žít druhého′, ,žít druhé′ - to je veliký ideál, to je to největší.“

Letizia Magri
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Zima na Valašsku (objektivem o. Pavla)

Na Santově je vždycky krásně

Návěje na Vysoké u Lešné. Představte si, až budete po letech vyprávět svým vnoučatům, kolik bývalo za našich mladých let v zimě 
sněhu.
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zŠ salvátor
Úspěchy našich žáků

Výtvarné soutěže
Naši školní malíři se opět umístili na předních místech v růz-
ných výtvarných soutěžích. Do Vranova nad Dyjí jsme odeslali 
v lednu výkresy do soutěže s názvem „Namaluj Tři krále“. Mezi 
oceněnými obrázky jsou práce Mikuláše Tománka z II. třídy 
na 2. místě a Radima Pospíšila z III. třídy na 3. místě. Gratu-
lujeme!
Soutěž s podobným názvem vyhlásila pro všechny děti od 3 
let (MŠ, ZŠ, SŠ) taky Charita Olomouc (a Centrum pro rodinný 
život Olomouc) u příležitosti konání Tříkrálové sbírky. Jak jste 
se mohli dočíst v Katolickém týdeníku, do této soutěže se 
přihlásily děti nejen z celé diecéze, ale i ze zahraničí. Z obrázků, 
které byly vybrány jako vítězné, vznikla v prostorách olomouc-
kého dominikánského kláštera „galerie U Tří králů“. Jsme rádi, 
že v ní bude obrázek taky naší Terezky Pospíšilové ze VII. tří-
dy, která se umístila ve své kategorii na 3. místě. Gratulujeme!
Další výtvarnou soutěží, do které jsme zaslali obrázky žáků, 
je ta s názvem „Nakresli rally!“ Soutěž se každoročně pořádá 
u příležitosti konání Valašské rally. Do soutěže bylo doručeno 
přes 307 výtvarných prací zaměřených na Valašskou rally, ale 
i bezpečnost a fair play v auto-moto sportu. Práce přišly z více 
než 38 škol, školek, školních družin a středisek volného času, ale 
i od jednotlivců. Vyhodnocení a předání cen proběhlo v pondělí 
19. 3. 2018 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí za účasti 
pořadatelů a jezdců Valašské rally. K oceněným žákům patří Ra-
dim Pospíšil z III. třídy. Skvělé!

Mene Tekel
XII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a nási-
lí, pro paměť národa Mene Tekel se uskutečnil od 24. února 
do 4. března 2018. Téma: Odkaz osobností Čs. armády. Součástí 
projektu byla i výtvarná soutěž, do které poslali své obrázky 
taky sourozenci Pospíšilovi. Žák III. třídy Radim Pospíšil získal 
Zvláštní cenu a obrázek Terezky Pospíšilové ze VII. třídy zaujal 
až na Slovensku. O jejím úspěchu jsme se dozvěděli skoro náho-
dou. Zde je text z webových stránek http://www.tituszeman.sk:
Festival MENE TEKEL - mezinárodní festival proti totalitě, ktorý 
sa koná v Prahe, usporiadal okrem iného aj výtvarnú súťaž pre-
žiakov základných a stredných škôl. Terezka Pospíšilová z Valaš-
ského Meziříčí si jako tému svojho obrázku vybrala dona Titusa 

- a obrázok si aktuálne môžu pozrieť návštevníci výstavy.
Děkujeme tímto Terezce za reprezentaci školy, která přesahuje 
hranice České republiky.

Matematická soutěž
Také v dalším ročníku matematické soutěže Jáma lvová, což je 
korespondenční soutěž na pomezí matematiky a informatiky, 
kterou pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajících tříd vícele-
tých gymnázií pořádá ČVUT v Praze, se zatím skvěle daří Ra-
dovanu Lvovi ze VII. třídy. Po součtu výsledků dvou soutěž-
ních kol je zatím na skvělém 1. místě a čeká jej už jen jedno 
soutěžní kolo. To by mělo proběhnout 6. 4. 2018. Tak držíme 
palce!

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 8. března se uskutečnilo okrskové kolo v recitaci 
v KZ ve Valašském Meziříčí. Naši školu reprezentovali: Vojtěch 

Heller ve III. kategorii, Hanička Hlavicová a Kristinka Matysková 
v 0. kategorii, Terezka Vránová a Maruška Hellerová v I. katego-
rii, Kristýnka Kolajová a Vendulka Janíková v II. kategorii. Všech-
ny děti moc pěkně recitovaly a Maruška Hellerová z III. třídy 
navíc obsadila skvělé 1. místo a postupuje do okresního kola! 
Blahopřejeme!

M. Krupová

Akce tříd

Zimní den v přírodě – IV. třída
Ještě před jarními prázdninami jsme s dětmi prožili mrazivou 
zimní školu v přírodě, která se konala 16. února. Tentokrát jsme 
se vydali do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme se zúčastnili 
programu „Barvíř modrotisku“, který byl pro nás přichystán 
ve Valašském muzeu v přírodě. Šikovné paní lektorky nás zasvě-
tily do tajů výroby modrotisku. Nejprve jsme si nakreslili plochu 
pro náš výtvor, poté si děti mohly vybrat z řady raznic o různých 
velikostech, ty následně namáčely v tzv. Papu (tiskařská re-
serva) a otiskly na bílé plátno. Tiskařská rezerva při následném 
barvení zabrání barvě, aby obarvila místa otisku. Každé dítě si 
vytvořilo svůj vlastní kousek modrotisku, který bude násled-
ně obarven v modrotiskové dílně a zaslán dětem na památku. 
Po praktické části nás čekala i trošku teorie. Podívali jsme se 
na dokument o barvení modrotisku v tiskařské dílně. Dozvěděli 
jsme se, že v dnešní době existují pouze dvě dílny (Strážnice, 
Olešnice), které se věnují barvení modrotisku, a kam také po-
putují naše výtvory. Dětem se program moc líbil, především je 
fascinoval proces barvení plátna a systém objednávek výrobců 
modrotisku v dávných dobách. Po krásném programu jsme se 
přesunuli do parku, kde jsme si zahráli hry a snažili se vytvořit 
obrazce nebo různé objekty ze sněhu. Počasí nám přálo, a tak 
jsme samozřejmě neodolali sněhovým hrátkám.
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Beseda „Můžu se stát hrdinou?“ (4. ročník)
V pondělí 26. února k nám zavítala paní Lenka Pchálková z Cen-
tra pro rodinu Jitřenka, které sídlí v Hranicích na Moravě. Měla 
pro nás přichystanou besedu na téma „Můžu se stát hrdinou?“ 
aneb „Moje vzory, úspěch a neúspěch“. Povídala si s dětmi 
o důležitých vlastnostech, které by měl mít takový kladný hr-
dina. Děti si pak následně měly vybrat člověka, který je pro ně 
vzor v každodenním životě. Nejčastěji se objevovaly odpovědi: 
maminka, tatínek, Ježíš, kamarád nebo spolužák. Ke svým vzo-
rům děti psaly vlastnosti, které na těchto osobách obdivují. Pa-
pírky pak lepily ve dvojích na papír a vlastnosti rozřadili do šesti 
skupin: osobní hodnoty, přátelství, vzdělání, profese a práce, 
manželství a partnerství rodičovství. Následně společně disku-
tovali o lidech, kteří se díky svým vlastnostem stali hrdiny a po-
zitivně ovlivnili situaci lidí kolem sebe. Důležitým tématem byl 
i úspěch a postupné vyrovnávání se s neúspěchem. Za besedu 
mockrát děkujeme!

Divadelní představení pro IV. a V. třídu v Beskydském di-
vadle v Novém Jičíně
Ve středu 28. 2. se IV. a V. třída zúčastnily divadelního předsta-
vení v Novém Jičíně. Představení se jmenovalo „Babu a papou-
šek“, jednalo se o veskrze moderní a zábavnou detektivku. Celý 
příběh se nesl v pohádkovém duchu s příměsí rytmu hip hopu. 
Vyprávěl příběh o holčičce, která pátrá po svém ukradeném pa-
pouškovi. V pátrání jí pomáhal kluk z ulice, muž bez domova i 
pouliční běžec. Z těchto postav se postupně stávají rytíři noci, 
kteří se společně s Barborou musí postavit padouchovi, který 
by nejraději všechny proměnil ve zvířata, stejně jako to udělal 
i s tatínkem samotné Barbory. I přes počáteční peripetie na-
konec vše dobře dopadne a Barbora se opět shledá se svým 
tatínkem. Představení zahrálo Naivní divadlo Liberec.

Kristýna Hoferová

Modernizace výuky
V době, kdy žáci měli jarní prázdniny, probíhala v několika tří-
dách ve škole montáž nových interaktivních dataprojektorů 
a tabulí. Věřím, že jejich využití ve vyučování nejen zpestří výu-
ku, ale pomůže žákům taktéž k lepšímu pochopení a procvičení 
probíraného učiva. Ve škole nyní máme již devět tabulí, kde žáci 
mohou pracovat interaktivně. V družině a ve II. třídě přibylo 
plátno a dataprojektor s možností promítání. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V době jarních prázdnin (v pondělí 19. 2.) se pedagogičtí pra-
covníci zúčastnili školení: Klima třídy a vedení třídnických hodin 
v rámci inkluze.

Setkání budoucích prvňáčků
Ve středu 28. 2. odpoledne k nám do školy zavítala milá návště-
va: přišly se k nám podívat děti, které se chystají k zápisu do I. 
třídy. Paní učitelka si pro ně připravila pohádku o žabičce a zá-
bavné úkoly, které potom děti plnily. Všechny děti byly moc ši-
kovné a my ve škole jsme se těšili na druhé setkání - 13. března 
dopoledne.

Na zkoušku prvňáčkem
V úterý 13. března přibylo ve škole najednou 26 dětí! To se 
za námi přišli podívat budoucí prvňáčci, kteří se chystají k zápi-
su do I. třídy. Mnozí z nich u nás ve škole byli v únoru na první 
návštěvě, nyní přišli podruhé se svými staršími sourozenci nebo 
sestřenicemi či bratranci. (Někteří jsou doma z dětí nejstarší, 
ale brzy si tu našli nové kamarády.) Děti prožily dopoledne 
ve třídách s ostatními žáky, tentokrát už bez rodičů, plnily zá-
bavné úkoly, vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí. Některé 
děti se dokonce podepsaly na tabuli celým jménem! Děti rychle 
odhodily stydlivost a obavy, byly veselé a v pohodě. To je prima. 
Věřím, že se znovu potkáme, tentokrát už při zápisu do I. třídy 
10. nebo 11. dubna. Se všemi dětmi se znovu rádi uvidíme. 

Knihovna – VI. ročník
V úterý 6. března se šesťáci zúčastnili knihovnické lekce na téma 
Homérské eposy. Zajímavě připravený program žáky zaujal. 

Matematický klokan
V pátek 16. 3. se žáci zapojili do soutěže Matematický klokan. 
Tato soutěž se koná vždy právě v jeden stanovený den, který 
platí pro všechny zapojené školy. Na základních školách žáci 
řeší logické úlohy v kategoriích Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek 
(4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). 
Výsledky všech žáků se pak odesílají organizátorovi soutěže, 
který je zpracuje v rámci celého okresu. Uvidíme, zda budeme 
letos tak úspěšní jako vloni.

Magda Krupová
Knížka pro prvňáčka
to je název akce, kterou pořádá dětské oddělení knihovny 
ve Valašském Meziříčí. Účastní se jí i naši prvňáčci, kteří absol-
vují několik knihovnických lekcí, ať už v knihovně nebo ve škole. 
Ve středu 7. 3. navštívili dětské oddělení knihovny na Zašovské 
ulici. Ve čtvrtek 15. 3. za nimi přišla do školy paní knihovnice 
s lekcí dramatizovaného čtení, a další zážitky s knihami je ještě 
čekají.
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Požehnané velikonoční svátky
přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Salvátor.
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Charita Valašské Meziříčí

Zimní den školy v přírodě - 1. ročník 
Zima se s námi pomalu loučí. A tak jsme se v pátek 9. 3. s prv-
ňáčky rozhodli, že si jeden z posledních zimních dnů užijeme 
v přírodě. Vydali jsme se společně s šesťáky procházkou do lesa 
pod Vrchovinou. Cestou děti plnily úkoly ze čtení, psaní, mate-
matiky, poznávaly zvířata, stromy i rostliny, ale také hrály hry, 
které si pro ně jejich patroni ze šesté třídy připravili. V lese nás 
čekalo překvapení. Přišel totiž za námi pan hajný, který děti 
vyzkoušel, zda poznají stromy. (Děti byly moc šikovné!) Také 
jim ukázal, jak vypadá kůrovec, kde přespávají srnky, jaké díry 
ve stromech dokáží udělat datlové. Nakonec odpovídal na je-
jich všetečné dotazy. Čas velice rychle utekl, a tak jsme se mu-
seli vydat zpět do školy. „Škola v přírodě“ se nám vydařila a už 
teď se těšíme na další vycházku

Kateřina Janýšková

Beseda pro 2. ročník
Beseda Centra pro rodinu Jitřenka z Hranic na Moravě se pro 
žáky 2. ročníku konala 26.2. Paní lektorka Lenka Pchálková děti 
provedla velmi nápaditým a zajímavým způsobem tématem ko-
munikace. Děti si mohly ověřit, co je a není v komunikaci správ-
né, poslouchaly zajímavý příběh s poučením, dozvěděly se 
spoustu informací o tom, jak spolu lidé mohou mluvit. Na závěr 
také pracovali ve skupinkách. Děti potěšil i pěkně připravený 
pracovní list, který vypracovaly druhý den ve vyučování, navíc 
obdržely jiný pracovní list na dobu tří týdnů, kde si budou svo-
ji komunikaci pomocí mráčků, sluníček a smajlíků zaznačovat. 
Naši druháci mají v tomto školním roce přislíbenu ještě jednu 
besedu, na kterou se těší.

Divadelní představení – 2. ročník
Žáci 2. ročníku se v pátek 9. března v KZ zúčastnili divadelního 
představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana, který přebý-
val v rybníčku na kraji lesa. Vystoupení bylo plné humoru, vti-
pu a provázelo ho napínavé dobrodružství. Herci z Divadelní 
společnosti Julie Jurištové z Prahy přislíbili, že za rok do naše-
ho města zavítají zase, bude to s muzikálem Pyšná princezna. 
Dětem se pohádka líbila a nejraději by si zarezervovaly již teď 
vstupenky na příští rok. 

Ludmila Černochová

Co nás v nejbližších týdnech čeká?
• Velikonoční projektový den + křížová cesta 28. 3. 
• 10. a 11. dubna zápis do I. třídy (viz plakátek) 
• Plavecký výcvik pro žáky III. a IV. tř., jehož organizaci letos 
velmi ovlivní plánovaná rekonstrukce bazénu 

• Zahraniční zájezd do Maďarska - skupina žáků - v rámci pro-
jektu Erasmus+ 
• 24. 4. konzultace s rodiči 
O dalších akcích a o dění ve škole se dozvíte na našich webo-
vých stránkách www.zs-salvator.cz

Magda Krupová

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ATTA CHARITA 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Dovolte mi představit naši službu Sociální 
rehabilitace ATTA Charity Valašské Meziříčí. 
Naše služba funguje od roku 2009. Rok 2018 je 
pro ATTU rokem plným změn. Přišli noví pra-
covníci – vedoucí služby a sociální pracovnicí 
je Mgr. Adéla Gálová, DiS., sociální pracovníci 
jsou Mgr. Jana Petrůjová a Mgr. Jan Váhala. 

Pracujeme s lidmi, kteří potřebují podpořit v oblasti pracovních 
vztahů, hledání zaměstnání, upevňování pracovních návyků, 
mají zdravotní problémy, které je omezují při hledání zaměst-
nání, vlivem určitých životních krizí mají problémy s vlastním 
životem. Pracujeme pouze s klienty, kteří k nám přišli s žádostí 
o radu, podporu a jsou ochotni s námi dobrovolně pracovat. 
Nejsme však pouze pracovníci v kanceláři, ale větší část dne trá-
víme v terénu. Navštěvujeme naše klienty tam, kde se cítí dob-
ře. Pomáháme jim například v oblasti nácviku běžných činností, 
jako je nácvik vaření, praní, sestavení rodinného rozpočtu tak, 
aby naši klienti věděli, co si můžou z finančních zdrojů dovolit 
zakoupit po úhradě všech svých závazků. Nabízíme i činnosti, 
které pomáhají osvojovat si pracovní návyky i z oblasti specific-
kých dovedností pro určitá pracovní místa. Podporujeme a do-
provázíme klienty při vyřizování jejich záležitostí na úřadech, 
ve veřejných institucích, u lékařů, ale i při pracovních pohovo-
rech. 
Plně se ztotožňujeme s myšlenkou, že klient, který k nám při-
chází, je odborníkem na svůj život a potřebuje po určitou dobu 
naši podporu a vedení. Klienta motivujeme, pobízíme k aktivní-
mu řešení jeho situace a pomáháme ho zplnomocňovat v rámci 
jeho života. Pamatujme na to, že každý z nás se může potkat 
se situací, kdy si nebudeme vědět rady s naším životem. Sta-
čí být v nesprávný čas na nesprávném místě a může se nám 
stát úraz, který zcela převrátí náš život na ruby. Pak se člověk 
lehce dostane do životní krize. Neví si rady, co má dělat, může 
jej opustit partner a z důvodu snížení financí se dostaví problé-
my s bydlením. Tomuto člověku můžeme nabídnout podporu 
při řešení jeho situace, vést nácvik činností, které jsou pro něj 
nezbytné a obtížné. V případě potřeby člověku zprostředkuje-
me pomoc jiné organizace. Pomáháme i osobám, které doma 
pečovaly o svého příbuzného a musely opustit své původní za-
městnání. V době žalu a truchlení po blízké osobě jsme zde pro 
Vás. Můžeme Vás provést veškerými strázněmi, se kterými se 
můžete setkat. Mnohdy je podstatné včas nahlásit úmrtí blíz-
kého člena na Úřad práce České republiky, na oddělení Příspěv-
ku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Jsou 
zde i lhůty, kdy se nahlásit do evidence uchazečů o zaměstnání 
tak, aby za Vás bylo hrazeno zdravotní pojištění. Pokud bude-
te potřebovat a budete chtít, můžeme Vám poskytnout oporu 
při vyřizování záležitostí spojených s pohřbem. Můžeme Vám 
zprostředkovat spolupráci s pastorační asistentkou, která pro-
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vází naše klienty v jejich obtížných etapách života vírou a posel-
stvím křesťanské lásky k bližnímu svému.
Pracovní doba pracovníků Sociální rehabilitace ATTA je rozděle-
na na ambulantní a terénní část.
Pondělí 8:00 – 17:00 Ambulance 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 14:00 Ambulance 8:00 – 9:00
Středa 8:00 – 17:00 Ambulance 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00 Ambulance 8:00 – 9:00 
Pátek 8:00 – 13:00 (jen pro objednané klienty)
Ambulantní provoz se odehrává na ulici Zašovská 784, Valašské 
Meziříčí v 7. patře administrativní budovy Městského úřadu Va-
lašské Meziříčí. Podle dohody jezdíme za klienty i na obce.

Mgr. Adéla Gálová, DiS.
Vedoucí služby a sociální pracovník Sociální rehabilitace ATTA 

Centrum osobní asistence je tu pro vás

Rádi byste vyrazili ven, na vycházku, na nákup, na poštu nebo 
na úřad a kvůli zdravotnímu znevýhodnění nemůžete jít sami? 
Nechcete nebo nemůžete zůstat doma sami a potřebujete do-
pomoc při běžné péči o sebe a přitom aktivněji trávit čas? 
Jste dítě od 7 let a dospělý i senior s tělesným, mentálním a 
kombinovaným postižením nebo s jiným zdravotním znevýhod-
něním?

Centrum osobní asistence
Charity Valašské Meziříčí je tu právě pro vás

Jak vám můžeme pomoci: 
• doprovázíme ven – do společnosti, na vycházky, na nákupy, 
do knihovny, při vyřizování, do školy a do zaměstnání, na volno-
časové aktivity
• pomáháme aktivně trávit čas – předčítáme, luštíme křížov-
ky a sudoku, hrajeme hry, trénujme paměť, kreslíme a počítá-
me, vzpomínáme a povídáme – podle věku a zájmu klienta
• při tom všem dopomáháme i s péčí o vlastní osobu, přesuny, 
přípravou jídla, zajištěním chodu domácnosti

Služba probíhá v předem dohodnutém čase v terénu, v domác-
nosti nebo na místě, které si klient určí. 
Pokud víte o někom, komu by osobní asistence mohla pomo-
ci ke kvalitnějšímu životu, kontaktujte nás na telefonním čísle 
776 243 674.

Dvě nová auta pro Charitu
Třicet osobních automobilů se může někomu zdát moc, jinému 
málo. Představme si území, na kterém Charita poskytuje své 
služby. To sahá od Horní Bečvy, Valašské Bystřice přes Rožnov 
pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí po Kelč a Hranicko. Jsou to 
dva mikroregiony Valašskomeziříčsko – Kelečsko a Rožnovsko, 
kam Charita jezdí za svými klienty. Bez vyhovujícího vybavení  
auty by tento rozsah poskytování služeb nebyl možný. 
Aby rozsah i kvalita služeb byla zachovaná, dochází v současné 
době k rozšíření našeho vozového parku. Podařilo se nám uspět 
se žádostí o finanční podporu v rámci programu Ministerstva 
pro místní rozvoj, výzvy č.30 IROP.
Projekt s názvem Zkvalitnění terénních služeb Charity Valašské 
Meziříčí byl podpořen 85 % z evropských fondů, 10 % ze státní-
ho rozpočtu a 5 % spoluúčastí naší organizace. Za vysoutěženou 
částku jsme pořídili dva automobily Škoda Fabia, které budou 
pomáhat pracovníkům Pečovatelské služby Kelč a Sociální re-
habilitace ATTA. 

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002370
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Matice zašovská

Jarní úklid cyklostezky
Diakonie ČCE – středisko 
ve Valašském Meziříčí se 6. 4. 
2018 opět po roce zapojí 
do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
která probíhá na území celé České republiky. Našim cílem je 
uklidit černé skládky a nepořádek v přírodě. Velký podíl uklízecí 
akce mají dobrovolníci, proto nás velice potěšilo, že se k nám 
letos přidají i zaměstnanci TESCA ve Valašském Meziříčí. Díky 
dobrovolníkům zvládneme uskutečnit úklidovou akci ve větším 
rozsahu.
Proto neseďte doma a přidejte se k nám! Sraz dobrovolníků je 
6. 4. 2018 ve 13 hodin před budovou střediska Diakonie ve Va-
lašském Meziříčí. Hlásit se můžete u paní Holubové na tel. čísle 
730 167 964. Více informaci naleznete na www.diakonievm.cz

Na benefice pro CITADELU k 15. výročí založení zazpívá 
František Segrado a jeho hosté

V letošním roce uplyne 15 let od založení Diakonie ČCE – hos-
pic CITADELA. K tomuto výročí a na podporu činnosti hospice 
proběhne v pátek 6. 4. 2017 od 19.00 hodin ve velkém sále KZ 
města Valašského Meziříčí benefiční koncert Františka Segrada 
a jeho hostů. 
Diváci se mohou těšit na večer plný především lidových pís-
ní v podání Františka Segrada, Marty Santovjákové Gerlíkové 
a Ludmily Vaškové, doprovázených Cimbálovou muzikou Valaš-
sko, a na laskavé povídání o životě, o tvorbě, o připravované 
pohádce a o všem možném. Záštitu nad koncertem převzal sta-
rosta Valašského Meziříčí Bc. Robert Stržínek. 

Vstupenky v ceně 190 Kč je možno zakoupit na recepci Dia-
konie ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Me-
ziříčí, rezervace a bližší informace získáte na tel.: 571 629 084, 
739 244 810 nebo e-mailu venturova@citadela.cz

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi.
Diakonie ČCE – hospic CITADELA 

Čtenáři jistě dobře zna-
jí Matici svatohostýn-
skou a mnozí jsou do-
konce jejími členy. Ani 
Matice svatokopecká 
nebo velehradská ne-
jsou neznámými pojmy. 
Matici cyrilometoděj-
skou známe jako vyda-
vatelku Světla a další 
náboženské literatury, 
o Matici radhošťské se 

ví, že se stará o cyrilometodějskou kapli, avšak o Matici zašov-
ské slyšíte asi poprvé - a přitom působí doslova za humny. 
Impulzem pro vznik tohoto spolku se stal rok 2016, kdy obec 
získala do vlastnictví areál bývalého kláštera, v němž kdysi pů-
sobilo 13 řeholníků starodávného řádu trinitářů. Klášter byl 
vybudován při zašovském poutním chrámu Navštívení P. Marie 
v letech 1725-8, tedy bezprostředně po dostavbě samotného 
kostela. Bývalý klášter má pohnutou historii, jejíž přiblížení by 

bylo nad možnosti tohoto článku. Výsledkem těchto dějinných 
událostí byla paradoxní situace: v samém centru obce se starou 
poutní tradicí se nachází rozlehlý původně církevní objekt, kte-
rý však fakticky nikdo nezná. Poutníci ani místní občané do něj 
za celý svůj život nevstoupili a ví o něm pouze tolik, že existuje. 
Výjimku tvořilo jen několik málo zaměstnanců, kteří zde pečo-
vali o klienty domova pro postižené. Bylo totiž jakousi poťouch-
lou zálibou odpovědných komunistických funkcionářů koncent-
rovat v původně církevních stavbách u poutních chrámů osoby 
duševně postižené. Zašová nebyla výjimkou. Našim občanům 
slouží ke cti, že se s obyvateli „ústavu“ sžili, trpělivě snášeli je-
jich někdy svérázný způsob komunikace, respektovali je a měli 
je rádi. Protože do Zašové přišli tito klienti v mladém věku, byli 
nazýváni důvěrně „ogaři“ a toto označení jim bez sebemenšího 
hanlivého přídechu zůstalo i v dospělosti. Když bylo v rámci tzv. 
transformace soc. služeb rozhodnuto, že „ogaři“ musí ze Zašové 
odejít, bylo nám jich líto. Cítili jsme to co oni – zašovský klášter 
se za ta léta stal jejich domovem, personál jejich přáteli, takřka 
rodinou…
Od dob císaře Josefa II., kdy byl spolu s mnoha jinými také náš 
klášter zrušen, sloužila část jeho východního křídla jako fara 
a tak je tomu i nadále. Obec převzala tu větší část bývalého 
kláštera, která byla posledních 70 let v držení státu. Obec tím 
zamezila jeho dalšímu chátrání nebo nevhodnému využití, což 
by reálně hrozilo, pokud by se klášter dostal do rukou nezodpo-
vědných spekulantů. 
Matice zašovská vznikla z iniciativy několika málo místních ob-
čanů, které svedl dohromady zájem o historii, ale především 
o budoucnost kláštera. Tento „spolek přátel zašovského kláš-
tera“ si vybral jméno Matice zašovská. Hlásí se tím do rodiny 
ostatních moravských Matic, ale navazuje tak i na odkaz předků, 
kteří spolek téhož jména založili v Zašové už v roce 1946 - ten-
to ale pro nepřízeň doby zanikl dříve, než mohl rozvinout svou 
činnost. 
Proces od prvního formování až k samotnému vzniku a úřední-
mu uznání spolku probíhal v měsících na přelomu let 2016-17, 
ale souběžně s tím už členové budoucího spolku vyvíjeli sa-
mostatně i společně aktivity, které předznamenávaly budoucí 
směřování a cíl Matice. Byla vytvořena základní vize a koncepce 
využití klášterních budov i celého areálu a učiněny první kroky 
k získávání podpory této myšlenky u veřejnosti. Uskutečnily se 
dny otevřených dveří, výstava, benefiční koncert, divadlo na tri-
nitářské téma, vydali jsme nové pohlednice k propagaci Zašové 
jako významného poutního místa Valašska.
Naším konečným cílem je, aby bývalý trinitářský klášter sloužil 
veřejnosti (to znamená všem poutníkům, turistům, ale i místním 
občanům) způsobem, který by nebyl proti duchu této původně 
církevní stavby, aby jeho budoucí využití nebylo v žádném kon-
fliktu s jeho duchovní minulostí, aby byla pokud možno obno-
vena jeho historická tvář a respektována skutečnost, že objekt 
tvoří jeden stavební komplex s budovou kostela i fary a aby zde 
byla trvalým a důstojným způsobem připomínána mise řádu tri-
nitářů i kongregace Školských sester de Notre Dame, která zde 
působila za éry Ústavu svatého Josefa. 
Červenomodrý trinitářský kříž je součástí obecního znaku Za-
šové. Bylo by proto namístě, aby se jakýmsi jejím symbolem 
stal i samotný klášter. Chceme napomoci tomu, aby se nejen 
pro návštěvníky, ale i pro místní občany klášter stal otevřeným, 
důvěrně známým, důstojným, ale přívětivým koutem naší obce. 
Aby se pro všechny stal spolu s mariánským chrámem a s pout-
ním areálem u pramene vody ve Stračce tím, co dodává naší 
obci punc poutního místa, co naši obec činí specifickou, čím je 
výjimečná. Vždyť která obec má svůj klášter?
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Chlapec a Panna Maria
Šestiletý protestantský chlapec často slyšel, jak se jeho přátelé 
katolíci modlí modlitbu Zdrávas Maria. Ta modlitba se mu na-
tolik líbila, že si ji celou zapamatoval a každodenně se ji začal 
modlit. „Poslyš, mami, jaká překrásná modlitba,“ řekl jeden den 
své matce.

„Už to znovu nikdy neříkej!“ odpověděla mu matka, když si vy-
slechla, co se její syn modlil. „Je to pověrčivá modlitba katolíků, 
kteří uctívají modly a myslí si, že Maria je bohyní. Je ženou, jako 
kterákoliv jiná, pojďme, vezmi si Bibli a přečti si ji zas a znovu, 
obsahuje všechno, co musíme dělat.“
Chlapec se tedy přestal modlit svou modlitbu k Panně Marii ka-
ždý den a trávil více času čtením Bible.
Jednoho dne, při čtení evangelia, viděl pasáž o Zvěstování andě-
la Panně Marii. Plný radosti, chlapec běžel ke své matce a řekl: 

„Mami, našel jsem v Bibli mou modlitbu Zdrávas Maria: Anděl 
k ní přišel a řekl: „Zdrávas, milostiplná, Pán s Tebou.“ (Lk 1,28) 
Proč si ji nazvala pověrčivou modlitbou?“ Matka synovi neod-
pověděla.

Při jiné příležitosti našel chlapec úryvek Alžbětina pozdravu 
k Panně Marii a nádherný text Magnificatu, v kterém Panna 
Maria oznámila: „Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit 
všechna pokolení.“ (Lk 1,48) Chlapec neřekl nic své matce a za-
čal se modlit znovu každý den Zdrávas Maria, jak to dělal před 
tím. Cítil potěšení říkat ta krásná slova Matce Ježíšově, Matce 
našeho Spasitele.
Když měl chlapec čtrnáct roků, jednoho dne slyšel, jak jeho ro-
dina diskutuje o Panně Marii. Všichni říkali, že Maria je obyčejná 
žena. Chlapec po tom, co slyšel jejich uvažování, už to víc nemo-
hl vydržet a plný rozhořčení je přerušil a řekl: „Maria není jako 
každý jiný potomek Adama, který je postižen hříchem.“ Ne! An-
děl ji nazval „MILOSTIPLNÁ!“ Ona je jediná Maria, jediná Ježíšo-
va matka a v důsledku toho i Boží Matka! Neexistuje žádná větší 
důstojnost, o kterou by stvoření mělo usilovat. Když se pokusí-
te jí opovrhovat, uvědomte si, že evangelium říká „blahoslavit 
mě budou všechna pokolení!“

„Není evangelium základem Bible, o které tvrdíte, že je zákla-
dem křesťanského života?!“
Dojem chlapcových slov na jeho matku byl tak hluboký, že čas-
to hořce plakala: „Bože, bojím se, že tento můj syn se jednoho 
dne připojí ke katolickému náboženství, náboženství papežů!“ 
A opravdu, krátce nato byl syn přesvědčen, že katolické nábo-
ženství je jediným autentickým, přijal ho a stal se jedním z jeho 
nejhorlivějších apoštolů.
Několik roků po své konverzi navštívil hrdina našeho příběhu 
svou sestru, která se už vdala. Chtěl ji pozdravit a obejmout ji, 
ale ona ho odmítla a rozhořčeně řekla: „Nemáš tušení, jak vel-
mi miluji své děti. Kdyby se jeden z nich chtěl stát katolíkem, 
nejdříve bych ho pochovala v srdci, než mu dovolila, aby přijal 
náboženství papežů.“ Její hněv a zlé pocity byly tak intenzivní 
jako ty u sv. Pavla před jeho obrácením. Avšak ona brzy změnila 
názor, jak se to stalo sv. Pavlovi na cestě u Damašku. Stalo se, 
že jedno z jejich dětí vážně onemocnělo. Lékaři ji nedali žád-
nou naději na jeho uzdravení. Její bratr ji vyhledal v nemocnici 
a mluvil s ní bratrskou láskou. Řekl jí: „Moje milovaná sestro, 
vím, že si přeješ, aby tvé dítě bylo uzdravené. To je dobré, ale 
prosím tě, udělej to, oč tě požádám: „Modleme se společně 
modlitby k Panně Marii a dej Bohu slib, že pokud se tvé dítě 
uzdraví, budeš studovat katolickou nauku a pokud dojdeš k zá-
věru, že katolická víra je jediné pravé náboženství, přijmeš ho, 
bez ohledu na to, co tato oběť bude zahrnovat.“ Jeho sestra 
byla zpočátku neochotná, ale toužila, aby se její syn zotavil, 
a tak přijala bratrův návrh a modlila se s ním Zdrávas Maria. Ná-
sledující den byl její syn úplně uzdraven. Sestra splnila svůj slib 
a začala studovat katolické učení. Po intenzivní přípravě přijala 
křest v katolické církvi spolu s celou rodinou a děkovala svému 
bratrovi, že byl jejím apoštolem.

Tento příběh řekl otec Francis Tuckwel v jedné ze svých homílií. 
„Bratři“, konstatoval, „protestantský chlapec, který se stal kato-
líkem a obrátil svou sestru na katolickou víru, věnoval celý svůj 
život službě Bohu a dnes je knězem, který stojí před vámi a říká 
Vám svůj příběh.“ Za všechno děkuji Panně Marii. Mojí drazí 
bratři, úplně se zasvěcujte službě Panně Marii a nenechte uply-
nout ani jeden den bez toho, že byste jí řekli krásnou modlitbu 
Zdrávas Maria. Říkejte ji naší Královně pokoje, stejně jí věnujte 
i růženec. Proste, aby osvítila myšlenky všech, kteří jsou od-
děleni od pravé Kristovy Církve založené na Skále, (na Petrovi) 
a kterou pekelné mocnosti nepřemohou.

K slavnosti Zvěstování Páně připravil Václav Chládek.

Za zmínku jistě stojí i mnohé vazby zašovské a meziříčské far-
nosti. V loňském roce byl na domě U Fortelků obnoven obraz 
P. Marie zašovské a to i s rytířem u jejích nohou. Ten rytíř sym-
bolizuje prvního zašovského poutníka. Přivedla ho sem sama 
Matka Boží, když mu pokynula, aby následoval ozdobnou šňůru 
vedoucí od spony na hrudi jejího pláště.
Dalším pojítkem jsou bratři Vranečkové – rodáci z Krásna. Vác-
lav Vranečka byl laickým členem řádu Trinitářů ve slovenské Ila-
vě a později v Praze a společně se svým bratrem Janem Barto-
lomějem, který byl v Zašové rektorem, dosáhli po mnohaletém 
a neuvěřitelném úsilí toho, že v Zašové vznikl po Praze druhý 
trinitářský klášter v našich zemích. Oba jsou pohřbeni přímo 
v zašovském kostele – stejně tak jako František Ludvík ze Žerotí-
na – majitel mezříčsko-rožnovského panství. Je málo známo, že 
původně měl trinitářský klášter vzniknout při meziříčském kos-
tele Nejsvětější Trojice.
Mezi ctitele P. Marie zašovské patřil i meziříčský děkan Helmesi-
ni. Památka, která to dosvědčuje, je dokonce starší než součas-
ný kostel. Votivní obraz - rozměrné plátno z roku 1707 - předsta-
vuje nemocného děkana Helmesiniho, vzývajícího Matku Boží 
o pomoc. Součástí obrazu je text, který ve zkráceném přepisu 
zní: „…do tak velké a nebezpečné nemoci upadl, že už žádné 
naděje nebylo, avšak on nejsvětější Matku Boží, jejíž obraz se 
v kostelíčku zašovském ctí, o pomoc žádal, a tak s pomocí její 
k náležitému zdraví přišel a na památku svého uzdravení ten-
to zbožný obraz dal do tohoto chrámu svatého, napomínajíce 
všech, aby ve svých těžkostech a nemoci k ní se utíkali.“
15. dubna se v Zašové uskuteční poutní setkání členů všech 
moravských Matic za účasti velkého podporovatele poutnictví 
mons. Jana Peňáze a zástupců Evropské kulturní stezky sv. Cyrila 
a Metoděje. 13. května proběhne druhý ročník benefičního kon-
certu ve prospěch obnovy našeho kláštera.
O všech námi pořádaných aktivitách budete průběžně informo-
vání prostřednictvím stránek www. maticezasovska.cz
Spolek Matice má zřízen transparentní účet u Fio banky – čís-
lo 2901231219/2010, všechny finanční prostředky jsou a bu-
dou využity v souladu s posláním a stanovami Matice zašovské. 
Děkujeme čtenářům Života farností za každou formu podpory. 
vše, co se nevešlo do tohoto článku a další informace, jsou 
na výše zmíněném webu

Josef Krůpa
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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

Křest přijali*
Valašské Meziříčí, Lešná

Adéla Blahová
Tomáš Josef Marušák

Vojtěch Fabík
Štěpán Matěj Borák

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná

Stanislav Dvořáček *14. 9. 1935 †12. 2. 2018, Na Šištotě 276
Helena Tulijová *1. 8. 1934 †14. 2. 2018, Hřbitovní 506
Eva Křištofová *22. 12. 1955 †15. 2. 2018, Horní Bečva 569
Ing. Jiří Mana *26. 3. 1931 †19. 2. 2018, J. K. Tyla 1412
Marie Jasná *20. 3. 1935 †21. 2. 2018, Tolstého
Marie Luterová *5. 10. 1923 †25. 2. 2018, Ústí u Vsetína 37
Oldřich Kopřiva *1. 8. 1940 †26. 2. 2018, Jasenice 2
Jarmila Machancová *13. 12. 1939 †28. 2. 2018, Krátká 710
Marie Poláchová *8. 4. 1932 †4. 3. 2018, Havlíčkova 857
Marie Čapková *7. 10. 1931 †2. 3. 2018, Podlesí 34
Marcela Mlýnková *6. 4. 1972 †6. 3. 2018, Hrachovec 189
Jan Lis *2. 6. 1937 †6. 3. 2018, Křižná 616
Ludmila Konvičná *17. 2. 1930 †8. 3. 2018, Podlesí 178
Veronika Kulajtová *3. 6. 1994 †9. 2. 2018, Zašová 674

• 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.

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

OD NEDĚLE 1. DUBNA BUDOU VEČERNÍ MŠE SVATÉ VE FAR-
NÍM KOSTELE ZAČÍNAT V 18.30 HODIN. V LEŠNÉ VE ČTVR-
TEK V 17.15 HODIN, U SV. JAKUBA V KRÁSNĚ NADÁLE MŠE 
SVATÁ ZAČÍNÁ V SOBOTU VEČER V 17.30 HODIN.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 6. dubna. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. Na společnou adoraci v 19.45 hodin pojede z Lešné 
a okolí autobus. Adorace je součástí přípravy na biřmování. 
Zváni jsou také rodiče a kmotři biřmovanců a další farníci z Ja-
senice, Lešné a okolí. Využijte tento autobus.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 7. dubna. 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.
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – 8. dubna.
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – pondělí 9. dubna. Mše sv. bu-
dou v 6.30, v 8.00 a v 18.30 hodin.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE – pondělí 9. a 23. dubna 
po večerní mši svaté.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO – pátek 13. dubna 
v 18.30 hodin.
MŠE SVATÁ ZŠ SALVÁTOR – pátek 20. dubna v 18.30 hodin.
TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ – 16.-22. dubna.
ZÁPIS MŠÍ NA KVĚTEN A ČERVEN – středa 4. dubna.
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU V PRAZE – sobota 
7. dubna.
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Velikonoční oběti, vzdejme své chvály, křesťané.
Beránek spasil ovce: Kristus Pán nevinný s hříšníky smířil Otce.

Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval.

Pojď a pověz nám Maria, co jsi po cestě viděla.
Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, aby se v Otci radoval.

Anděly jako svědky stát, na zemi roušku, bílý šat.
Už jde Kristus, má naděje, před vámi do Galileje.

Víme, že Kristus z hrobu vstal, vpravdě byl vzkříšen světa král.
Vítězný, korunovaný, smiluj se, Kriste, nad námi. Aleluja.

Požehnané Velikonoční svátky
přeje všem čtenářům Žiovota farností

o. Pavel Stefan, farář
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