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Opět malá prosba o pomoc

Všem, kdo mě sledují

Rozloučení s paní Cyprichovou

Děkuji všem čtenářům a čtenářkám, kteří v minulém čísle dali 
přečíst můj článek S malou pomocí přátel, svým dětem a vnou-
čatům. Díky vám mi stoupl počet těch, kteří mě sledují na této 
sociální síti, skoro na čtyři sta. Ještě jednou vás chci poprosit, 
abyste následující článek dali přečíst těm, kteří vědí, o čem je 
řeč, když se řekne Instagram.

o. Pavel

Teď nemyslím farnice, které bezpečně ví, kdo přišel na faru, jak 
tam byl dlouho a co tam dělal, anebo kdo je jak dlouho ve zpo-
vědnici. Konec konců v naší farnosti takové ani nemáme.
V tomto článku bych chtěl především poděkovat všem, kdo mě 
začali sledovat na instagramovém účtu @o.pavel.stefan.
Mám za sebou skoro dva měsíce této zkušenosti a jsem za ni 
stále vděčný. Každému, kdo mě sleduje, i těm, kteří si náhodně 
prohlédli fotky a připojili značku „to se mi líbí“, chci poděkovat. 
Jak jsem slíbil mladým v minulém čísle, nehodlám se domáhat 
toho, aby mi byl umožněn přístup na jejich většinou soukromé 
účty. Nicméně kdyby někdo z nich o to stál, ať mi to napíše 
zprávou do directu. Prozatím ani automaticky nesleduji všech-
ny, kteří mě začnou sledovat, i když soukromý účet nemají. Je to 
hlavně proto, že nemám tolik času, abych si všechny jejich fotky 
prohlédl, případně ohodnotil. Nechci být jako papež František, 
kterého sleduje 5,3 milionu followers, zatímco on pochopitelně 
nesleduje nikoho. Osobně chci do budoucna sledovat jen ty fo-
tografy, od kterých se mohu něco naučit, a pak ty, kteří sledují 
mě a sami mají velmi podobné nebo jinak pro mne zajímavé 
fotky. 
Nakonec chci opět poprosit všechny zúčastněné, abychom se 
společně za ty, kteří užívají jakýchkoliv sociálních sítí, modlili. 
Zvláště doprovázejme modlitbou ty, kteří rozhodili tyto sítě, 
aby se stali podle slov Pána Ježíše rybáři lidí. Na prvním místě 
je to určitě již zmíněný papež František.

o. Pavel

Anděla Cyprichová se narodila 9. 1. 1940 ve Skalce u Kyjova. 
Po ukončení základní školy v Ježově nastoupila jako 15letá 
na střední pedagogickou školu v Holešově. Po jejím ukončení 
v r. 1958 zahájila svoji učitelskou praxi na základní škole v Osvě-
timanech - nedaleké obci u Kyjova. Práce s dětmi se jí líbila a po-
kračovala dálkovým studiem na VŠ pedagogické v Olomouci, 
byť již v té době měla dceru Janu a syna Jiřího.
Po ukončení VŠ se se svým manželem, který pocházel z Oznice 
(u Valašského Meziříčí) odstěhovala z Kyjova do Valašského Me-
ziříčí, kde nastoupila na ZŠ Křižná. Později učila na ZŠ Šafaříko-
va a svoji dlouholetou praxi ukončila na SOU stavebním. Jejím 
koníčkem byly v té době populární recitační soutěže a příprava 
žáků na městská, okresní, krajská kola. Možná, že i mezi námi 
jsou zde bývalí žáci, kteří prošli jejíma rukama. Možná, že jsou 
mezi námi i bývalí žáci, které ve svém osobním volnu často při-
pravovala na přijímací zkoušky z ČJ, a v důchodovém věku i děti 
svých bývalých žáků.
Nikdy však také nezapomněla na své rodné Slovácko, své přáte-
le a rodinu, které, pokud to zdravotní stav umožňoval, navště-
vovala, a písničky tohoto kraje byly pro ni vším.

Ale bylo to i Valašsko, které si zamilovala - kopce a tak typické 
bodláky Soláně. Měla moc ráda Valašské Meziříčí, město, které 
se stalo jejím domovem až do sklonku jejího života.
Tolik v krátkosti životní cesta Anděly Cyprichové. Když dovolí-
te, připojím i osobní vzpomínku, která má pro mne nesmírnou 
cenu. 
S naší zemřelou jsem se setkal asi před dvaceti lety. Sama mě 
osobně vyhledala a byla ráda, že se mi může svěřit se vším, co 
ji trápí a co prožívá. Měl jsem radost, že po dlouhé době začala 
podle svých možností chodit do kostela a ke svátostem. Marně 
jsem se však snažil, jak jí v jejich těžkostech pomoci.
Tehdy začal u paní Cyprichové bydlet v podnájmu Zdeněk Gi-
biec. Sám nevím, jakým způsobem se k ní dostal. Jen krátce 
vám ho představím. Se Zdeňkem jsem se poznal v Třinci, kde 
jsem byl dva roky kaplanem. Když jsem přišel do Valašského 
Meziříčí, začal bydlet na faře také on, protože si v naší farnosti 
vykonával náhradní vojenskou službu. Během této doby Zde-
něk objevil, že ho Pán volá ke kněžství a na toto volání celým 
srdcem odpověděl. Odešel později studovat do Říma, kde byl 
v roce 2009 vysvěcen papežem Benediktem XVI. na kněze. Když 
Zdeněk do Říma odcházel, nechal u paní Cyprichové jako dar 
a projev vděčnosti velký obraz Milosrdného Ježíše s nápisem 
Ježíši, důvěřuji ti. V té době už paní Cyprichová nemohla do-
cházet do kostela na mši ani ke zpovědi. Jednoho dne mě po-
zvala k sobě a já byl doslova šokován její proměnou. Viděl jsem 
usměvavou a klidnou paní, která doslova zářila. V první chvíli 
jsem si nebyl jistý, jestli jsem na správné adrese a jestli je to 
opravdu ona. Po krátkém rozhovoru se na mne šibalsky podí-
vala a řekla: „Musím vám prozradit tajemství. Mám kamaráda, 
který mi pomáhá. Pojďte se podívat.“ Zavedla mě do ložnice 
a ukázala mi na zdi již zmíněný obraz. „Když je mi nejhůř, jdu 
tady a všechno Pánu Ježíši řeknu. Vím, že je tady se mnou a že 
mi s láskou naslouchá. Nedokážete si představit, co v těchto 
chvílích prožívám.“
Už jsem pochopil, proč u ní nastala taková změna, a protože 
dobře vím, že Ježíš skrze tento obraz, jak slíbil, rozdává veliké 
milosti a dary, měl jsem z toho upřímnou radost. Paní Cypricho-
vou jsem pak příležitostně navštěvoval a přinášel ji svaté přijí-
mání, případně uděloval pomazání nemocných.
Jsem rád, že jsem se mohl s vámi o tento příběh podělit. Jako 
malou pozornost bych vám všem, ať už rodinným příslušníkům 
nebo kolegům učitelům a učitelkám, případně dalším účastní-
kům pohřbu, chtěl věnovat článek, který jsem svého času se 
souhlasem paní Cyprichové uveřejnil v našem časopise Život 
farností a k němu přidal i zmíněný obrázek. Věřím, že by z toho 
měla naše zemřelá upřímnou radost. Až někde uvidíte tento 
obraz, ať už u nás v kostele nebo kdekoliv jinde (je už znám 
na celém světě), vzpomeňte si v modlitbě také na Andělku 
a na její živou a zemřelou rodinu.

Upravená promluva o. Pavla na pohřbu
Anděly Cyprichové 19. března 2018

Řeka Kristovy milosti
Před časem se mi dostala do ruky malá brožurka s tímto ná-
zvem. Musím říct, že mě její obsah velice zasáhl a povzbudil. 
Jednu dobu jsem byl připraven, že celý tento příběh uveřejním 
najednou nebo po částech v některém čísle Života farností. 
Mezi tím jsem náhodně, hlavně ve zpovědnici, tu a tam někomu 
zmíněnou knížečku věnoval. Nakonec jsem dostal lepší nápad. 
Spojil jsem se s nakladatelstvím Flétna a objednal jsem větší 
množství této knížky, a to za velmi lidovou cenu 20 Kč. Knížka je 
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Duch svatý? Co to je?

vzadu u kancionálů (Valašské Meziříčí) nebo u zpovědnice (Leš-
ná). Myslím si, že to může být vhodný dárek někomu, kdo víru 
teprve hledá. Spojil jsem se také s autorem této knihy a ujistil 
ho, že se za něho i za ty, kteří se seznámí s jeho příběhem, bu-
deme modlit. Mimo jiné stále bojuje se svou nemocí, snad mu 
i naše modlitba pomůže. Jan Pospíšil napsal ještě jinou knihu, 
která se jmenuje Z Pošťákovy brašny. Zájemci si ji mohou za-
koupit v knihkupectví Hosana.

o. Pavel

Když se apoštol Pavel setkal s křesťany v Efesu, zeptal se jich, 
jestli také přijali Ducha Svatého. Oni odpověděli: „Ale, ani ne-
víme, že je nějaký Duch Svatý.“ Něco takového by se dnes už 
snad nemělo stát. Přece ale platí, že Duch Svatý je nejvíce opo-
míjenou osobou Nejsvětější Trojice. Je pravda, že když se člo-
věk modlí k Bohu Otci anebo k Ježíši Kristu, modlí se k Bohu, 
oslovuje tak celou Nejsvětější Trojici. Z tohoto pohledu není 
až tak důležité, s kterou osobou vedeme dialog. Na jednu věc 
bychom ale neměli zapomenout. Bohu Otci připisujeme dílo 
stvoření. Pro naše vykoupení se Bůh Syn stal člověkem, zemřel 
za nás na kříži, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Úkol byl 
splněn. Nyní pokračuje éra Ducha Svatého. Duch Svatý je nám 
na dosah. Působí ve své církvi. Tak jako se mohli lidé za Ježíšova 
pozemského života setkat s Bohem v tomto viditelném člově-
ku, stejně tak je nyní možné vnímat, odvažuji se říct citelně až 
hmatatelně, přítomnost Ducha Svatého. Každé obrácení, každé 
povolání ke kněžství nebo k řeholnímu životu je jeho dílo. On 
působí, že objevíme bohatství a sílu Božího slova. Díky němu 
se modlitba stává radostí. V síle Ducha Svatého můžeš odpus-
tit i ty největší křivdy. Duch Svatý chce i dnes uzdravovat, těšit, 
vést a posilovat. 
Je to především jeho dílo. Tady platí více než jindy: Vše je mi-
lost (sv. Terezie z Lisieux). Někdo by tedy řekl, nezbývá, než si 
sednout nebo lehnout a čekat, až to začne. Svým způsobem je 
to pravda. Nicméně už to, že čteš tento článek, že o něm uvažu-
ješ, je milost. Pokud se ptáš, co můžeš udělat, aby Duch Svatý 
v tobě více působil, i to je Jeho dílem. A protože se blíží slavnost 
Seslání Ducha Svatého neboli Letnice, přijměte několik návrhů, 
pomocí kterých můžeme jít doslova Duchu Svatému naproti.

1. Možná, že jsi ještě nikdy Ducha Svatého přímo neoslovil. Po-
kus se o to. Mluv s Ním. Pros Ho, můžeš k tomu použít některé 
klasické modlitby např.: Přijď, ó Duchu přesvatý (kancionál pí-
seň č. 422) nebo Přijď, ó Duchu Stvořiteli (píseň 423). Někdy 
stačí tu a tam opakovat: Přijď, Duchu Svatý!

2. Modlitba za déšť. Co to má společného s Duchem Svatým, 
řekne někdo. Řekl bych, že hodně. Jedním ze symbolů Ducha 
Svatého v Bibli je voda. V přírodě momentálně můžeme vidět, 
že je sucho. Ani jarní tání nezvedlo hladiny našich řek. Na setká-
ní s izraelským velvyslancem v KZ ve Valašském Meziříčí náš pan 
starosta připomněl, že bychom se kvůli relativně suchým ro-
kům mohli pomalu od Izraele učit, jak hospodařit s vodou. Po-
dle mě je také důležitá modlitba za déšť. Když vidíte, jak příroda 
strádá nedostatkem vláhy, co teprve říci o vyprahlých lidských 
srdcích, které místo hojnosti živé vody Ducha Svatého hasí ží-
zeň v bahnitých kalužích. Myslím si, že je velmi potřebné spojit 
prosbu za déšť se vzýváním Ducha Svatého. Pak bude platit, co 
říká Ježíš: „Hledejte nejprve Boží Království a všechno ostatní 

vám bude přidáno.“ Kéž nás situace, kterou vidíme v přírodě, 
vytrvale povzbuzuje k modlitbě k vzývání Ducha Svatého: Du-
chu Svatý sestup jako déšť do vyprahlých a žíznivých lidských 
srdcí.

3. Modlitba za mír. Bez Ducha Svatého nemůže být v lidských 
srdcích, v mezilidských vztazích ani na mezinárodní scéně sku-
tečný pokoj (biblický šalom). Nemůžeme přehlížet, že situace 
ve světě je velmi vážná (Korea, Sýrie atd.). Na mnoha místech 
hrozí nebo probíhají válečné konflikty, které mohou přerůst 
v konflikt světový. Za mír bychom se měli modlit růženec nebo 
korunku. Nedávno jsem se setkal s člověkem, kterého dobře 
znám z kostela. Prožívá dost velké těžkosti. Když jsem na závěr 
našeho setkání navrhl, abychom se pomodlili korunku Božího 
milosrdenství, přiznal, že se ji ještě nikdy nemodlil. A to přesto, 
že o ní tolikrát byla řeč. Je to modlitba, kterou se dá, jak řekl 
Ježíš svaté Faustyně, všechno vyprosit. Pro koho by růženec 
i korunka byly moc dlouhé, připojuji modlitbu k Matce všech 
národů a prosím, abyste se alespoň tuto modlitbu podle svých 
možností pravidelně modlili.

Modlitba k Matce všech národů 

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce,
sešli nyní svého Ducha na zem.
Dej, ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů,
aby byly uchráněny před zkázou,
neštěstím a válkou.
Kéž Matka všech národů,
blahoslavená Panna Maria,
je naší přímluvkyní. Amen.

4. Evangelizace je dílo Ducha Svatého. Hned po seslání Ducha 
Svatého Ježíš poslal apoštoly do celého světa. Mimo jiné řekl: 

„Duch Svatý vám připomene všechno, co jsem vám řekl.“ Osob-
ně jsem velmi vděčný za to, že určitý způsob evangelizace pro-
bíhá už po čtvrté na náměstí ve Valašském Meziříčí. Touto ces-
tou chci pozvat všechny farníky na poslední setkání, které bude 
v neděli 13. května v 14.30 hodin. Velikou radost budu mít, když 
se na náměstí objeví také lidé, které neznám a které jsem třeba 
v kostele ještě neviděl. To záleží také na těch, kteří do koste-
la chodí, zda někoho osobně pozvou nebo přivedou. Protože 
se v minulosti objevila námitka, že členové neokatechumená-
tu, kteří tuto evangelizaci vedou, to dělají jen proto, aby získali 
nové lidi do společenství, chtěl bych říct, že tomu tak není a že 
chceme především hlásat dobrou zprávu o Boží lásce a vzkříše-
ní Ježíše Krista těm, kteří ji ještě neslyšeli. Pro někoho to může 
být poslední šance na konci pozemské cesty, aby v tuto Lásku 
uvěřil a takto připravený překročil práh věčnosti. Na druhé stra-
ně by bylo chybou, kdybychom těm, které to osloví, nenabídli 
konkrétní možnost, jak novou zkušenost rozvíjet a dále v ní po-
kračovat. Což nemusí být jenom v neokatechumenátu, ale v ja-
kémkoliv jiném společenství ve farnosti anebo přímo v kostele, 
kam se někdo může i po létech znovu vrátit. Všechny farníky, 
zvláště nemocné, prosím o modlitbu za nevěřící a nepokřtěné 
v naší farnosti. Také se můžeme již teď modlit za ty, kdo během 
Noci kostelů, která bude v pátek 25. května, z jakéhokoliv důvo-
du překročí práh kostelů.

o. Pavel
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Bude Vás zajímat

Co s EU?
Nebudu se zabývat podrobně touto problematikou. Jen napí-
šu malý postřeh ze setkání kaplanů a spirituálů církevních škol, 
které se uskutečnilo v klášteře v Želivě začátkem dubna 2018 
a kterého jsem se zúčastnil. 
Odborník na extremismus na současné české politické scéně 
z ministerstva vnitra nám popsal nebezpečné tendence a růz-
né směry, které ohrožují nejen výchovu mládeže. Jedna věc mě 
zaujala. Extremistické skupiny na obou stranách politického 
spektra (extrémní pravice = fašismus, extrémní levice = bojo-
vý komunismus) usilují svorně o jednu skutečnost. Zpochybnit 
a znemožnit naše členství v EU a v NATU. 
Nemyslím si, že EU je dokonalá skutečnost, jako ostatně všech-
no na tomto světě. V momentální situaci by usilování o odchod 
z EU a NATA bylo velmi riskantní snahou. Také je třeba dodat, že 
za některé zlé jevy nemůže v podstatě EU. Ty by zde byly, i kdy-
by toto společenství národů neexistovalo. Není špatné si také 
připomenout i to, co řekl před prezidentskou volbou kandidát 
Pavel Fišer: Evropská unie nás chrání před neomezeným vlivem 
takových společností, jako je např. GOOGLE. 
Ještě jednu myšlenku z výše zmíněné konference v Želivě bych 
chtěl uvést na závěr. Když se onen odborník nakonec zamýšlel 
nad tím, co bychom mohli prakticky dělat pro zlepšení klimatu 
ve společnosti, řekl k překvapení nás všech, že je dobré poslou-
chat, co říká papež František. On se totiž nemusí bát jako politici, 
že přijde v dalších volbách o hlasy voličů. Podotýkám, že nevím, 
nakolik tento pán, který nám to říkal, je věřící.

o. Pavel

Na Svatý Hostýn nově přes automat
Automat na povolenky k výjezdu automobilů na Svatý Hostýn 
bude umístěn na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem. 
Předpokládaný termín jeho instalace je plánován během květ-
na až června 2018.

Bankomat na Svatém Hostýně
S doplněním služeb poutníkům i turistům přicházejícím na Sva-
tý Hostýn souvisí i instalace bankomatu před restaurací u pout-
ního domu č. 2. Reagujeme tak na požadavky těch, kteří tuto 
dnes běžnou službu na našem poutním místě dosud postrádali. 
V neposlední řadě přináší i finanční efekt do rozpočtu Matice 
Svatohostýnské, aniž by se bylo třeba starat o provoz přístro-
je. Ten zajišťuje příslušná banka. Příští měsíce ukážou, nakolik 
bude bankomat skutečně využíván a jeho zachování odůvod-
něno.

Vladimír Kelnar

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (od 23. dubna do 21. října 2018) jsou slouženy 
mše svaté:
 ve všední dny 7.15 9.15 11.15
 v sobotu 7.15 9.00 10.15 11.30
 v neděli 7.15 9.00 10.15 11.30 15.00
 Každou sobotu a neděli v 13.00 je svátostné požehnání.
 Denně modlitba růžence v 18.45.

Převzato ze Života zlínských farností

Kartičky k nedělním evangeliím
Pro školní rok 2018/19 připravilo katechetické centrum namís-
to série „samolepek“ sérii kartiček k nedělním evangeliím. Kar-
tičky budou barevné, o velikosti 103 x 64 mm, budou se skládat 
do krabičky. Na první stránce bude obrázek vykreslující nedělní 
evangelium + stěžejní text. Na druhé stránce bude aktivita pro 
děti (např. dokreslení obrázku) a impulz do života (např. impulz 
pro krátkou modlitbu). Kartičky budou objednány v rámci děka-
nátu pro naše farnosti. Věřím, že pro děti to bude vítané zpest-
ření po mnoha letech. Je možné, aby na základě těchto kartiček 
rodiče dále s dětmi vedli jakousi domácí katechezi.

Komentář k fotografiím v tomto čísle

Laďa Haiker

Drahá rodino, milí Laďovi 
přátelé, kolegové, spolužáci, 
kamarádi, vedoucí a spolu-
táborníci, vážení smuteční 
hosté!
Všechny nás teď spojuje 
obrovská ztráta, kterou je 
odchod milovaného tatínka 
k našemu Pánu. Při jakékoliv 
jiné příležitosti – proslovu 
při oslavě jubilea, na svatbě 
či promoci by zde u mikrofo-
nu stál on, veselý, dobrosr-
dečný, pohotový, plný ener-
gie, elánu a vždy s plnou 
zásobou historek a příběhů. 

Dnes je tu s námi také, ale jinak.
Narodil se 22. května 1960 v Brně manželům Boženě a Jiřímu 
Haikerovým jako čtvrté z pěti dětí. Po Mirce, Elišce a Jirkovi při-
šel na svět Laďa, následován sestrou Janou. Rodina bydlela v Ko-
valovicích u Brna. Po ukončení základní školy v Pozořicích pokra-
čoval ve studiu na Střední průmyslové škole elektrotechnické 
v Brně. Poté byl přijat na VUT, obor výroba a rozvod elektrické 
energie. Po absolvování VŠ nastoupil v roce 1984 do podniku 
Urxovy závody, dnešní DEZA, jako projektant elektro. Po listo-
padových událostech v roce 1989 se stal předsedou odborové 
organizace. Po několika letech byl jmenován personálním ře-
ditelem, v této pozici zůstal až do své smrti. Jeho práce byla 
časově náročná, ale velmi ho uspokojovala a naplňovala. Rád 
jednal s lidmi, zajímal se o jejich problémy a dokázal jim také 
účinně pomáhat. V závěrečném období jeho života mu jeho 

Na str. 1 vidíte velmi starou fotku beránka. Tenkrát se jenom 
tak potuloval po Lešné. Ani nevím, komu patřil.
Na druhé stránce je pohled na jarní Beskydy ze Svince. Na dru-
hé fotce je Velká Lhota a Javorníky. První fotka je starší. Druhou 
jsem vyfotil 9. dubna 2018.
Na str. 10 jsou ovečky místostarosty Pepy Vrátníka (vyfoceny 
a zveřejněny bez jeho souhlasu). Kvetoucí stromy jsem vyfotil 
před několika dny mezi Lešnou a Příluky - pod Vysokou. Na 
spodní fotce je pohled z Velké Lhoty na Malou Bystřici. Fotil 
jsem v neděli 22. dubna 2018. pokračování na straně 13
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Slovo života na duben 2018

práce pomáhala zvládat těžkosti spojené s nemocí, umožňova-
la mu odreagovat se, překonat narůstající bolesti a věnovat se 
tomu, co měl rád. Byl hlavním sponzorem místního tenisového 
oddílu, zapojil se do jeho vedení, byl jmenován prezidentem 
a jednatelem. 
Vždy ho přitahovali lidé, jejich osudy. V každém z nich objevoval 
to, čím se lišili od ostatních, v čem byli výjimeční a inspirativní. 
V každém se snažil vidět to dobré, uměl velmi dobře naslouchat, 
všude šířil dobrou náladu a ujištění, že problémy jsou mnohem 
menší, než se zdají, a že je lze velmi dobře zvládnout. Problémy 
byly pro něj v podstatě výzvou, motivací k nalezení jejich řešení 
či překonání.
Velmi důležitou etapou jeho života bylo období strávené na tá-
boře Radost v Orlických horách, kam jezdil nejprve jako tábor-
ník, posléze jako vedoucí. Již zde se projevovala jeho výrazná 
schopnost motivovat a vést druhé lidi, v tomto případě mladé. 
Čas strávený na táboře Radost se mu stal osudným – poznal zde 
totiž svou budoucí manželku Zuzku, se kterou uzavřel manžel-
ství v Hodslavicích 30. června 1984. Po svatbě se manželé usa-
dili ve Valašském Meziříčí. Postupně přišli na svět Bětka, Vojta, 
Vašík, Zuzanka a Ladík. Po čase si postavili rodinný dům, který 
se stal bezpečným a příjemným domovem pro celou rodinu. 
Laďa se Zuzkou se měli moc rádi a jejich krásné manželství bylo 
pro mnohé vzorem. Proto také ve farnosti na několik let dostali 
na starost přípravu snoubenců na manželství. S rodinou Laďa 
rád trávil všechen svůj volný čas. Velmi rád brával děti na různé 
výlety, čundry pod stan, výjezdy na kolech, lyžování, běžkování 
i námořní výpravy – a to poté, co ve svých 50 letech úspěšně 
absolvoval kapitánské zkoušky.
Práce s mládeží byla součástí jeho celého dalšího života. Založil 
a dlouhá léta vedl firemní tábor na Trubiskách u Valašské Po-
lanky. Tento tábor se díky Laďovi stal velmi oblíbeným. Jeho 
dobrosrdečnost a velkorysost mu vynesla přezdívku Čante Tan-
ka – Velké srdce.
Svůj život opíral o hlubokou víru, kterou také předával svým 
dětem a lidem, s nimiž se setkal. Víru čerpal zejména v Komu-
nitě Blahoslavenství, k níž spolu se Zuzkou patřili více než 25 
let. I tady uplatnil svůj talent pro práci s mládeží, byl u počátků 
komunitních táborů pro mladé – Dolanycamp. 
S touto vírou také přijal svou nemoc. Ani v této těžké situaci se 
však nikdy nevzdával, vždy se snažil bojovat a hledat cestu i tam, 
kde jiní by již rezignovali. Proto také se rozhodl bojovat s nemo-
cí 42denním postem a následně také 1.200 km dlouhou pěší 
poutí, zvanou Camino, z Málagy do Santiaga de Compostella. 
Ale nebylo to jeho první Camino. V roce 2015 se vydali Laďa se 
Zuzkou na 800km dlouhé Camino Francés vedoucí od francouz-
ských hranic do Compostelly poděkovat spolu za Boží pomoc 
při úspěšné operaci nádoru na levé noze. Druhá pouť z jihu Špa-
nělska pouť byla rozhodující pro jeho vyrovnání se s budoucím 
vývojem těžké nemoci. Když se vrátil z pouti, říkal, že vše má 
svůj čas a že našel, co hledal. K tomuto rozhodnutí také přispěla 
zvláštní událost, kdy si z jedné ubytovny na další cestu odnesl 
štěnice. Kvůli tomu musel na příští ubytovně absolvovat očist-
nou kůru, při níž mu vzali veškeré oblečení, poslali ho do sprchy 
a on si uvědomil, že vlastně již nic nemá. Tuto situaci ve svém 
poutním deníku nazval Osvětimí. Uvědomil si, že jeho život je 
zcela v Božích rukou, že žije z jeho milosti a milosrdenství. Říkal: 
Jak Pán Bůh bude chtít. Jsem vděčný za každý den, který mi Pán 
Bůh dává.
Díky jeho humoru, snaze nikoho neobtěžovat svými problémy 
a zlehčovat svou situaci si lidé kolem něho ani neuvědomovali, 
jak vážný je jeho zdravotní stav a jak rychle nemoc pokračuje. 

V posledních měsících již kvůli velkým bolestem nemohl spát, 
i v těchto chvílích se však snažil nedávat na sobě nic znát, mod-
lil se a trpělivě své bolesti snášel. Do poslední chvíle byl plný 
života, plně zapojený do života rodiny i dle možností do plnění 
pracovních úkolů. 
Bylo by toho ještě tolik, co by se o Laďovi dalo říct. Ale dneškem 
to krásné, čím nás obohatil, nekončí. Každému, jak tady jsme, 
něco předal a je na nás, jestli to poneseme dál.
I když odešel nečekaně a náhle, z výrazu jeho tváře bylo vidět, 
že byl šťastný, že dospěl k setkání s Tím, v něhož celý život věřil.
Čím zakončím toto vzpomínání? Laďovou SMS poslanou 4. lis-
topadu 2017 z Camina: Už se můžu vrátit, mám jasno, podrob-
nosti doma. 
Milý tatínku, těšíme se, že nám tyto podrobnosti jednou dovyp-
rávíš v našem nebeském domově. AMEN

Poděkování Pavla Juránka na pohřbu Ladislava Haikera, jeho 
tchána, 20. března 2018

„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má 
život věčný.“ (Jan 6,47)

Tato Ježíšova věta je součástí dlouhého 
rozhovoru se zástupem, který viděl zna-
mení rozmnožení chleba a Ježíše násle-
duje možná jen proto, aby dostal ještě 

něco hmotného. Ježíš vychází z této bezprostřední potřeby 
a postupně přivádí řeč ke svému poslání: byl poslán Otcem, aby 
dal lidem pravý život, věčný život, tedy vlastní život Boha, který 
je Láska.
Když Ježíš chodí po cestách Palestiny, stává se blízkým těm, 
které potkává, neodmítá žádosti o pokrm, vodu, uzdravení, 
odpuštění. Naopak sdílí všechny potřeby a navrací naději ka-
ždému. Proto může poté žádat další krok, může pozvat toho, 
kdo mu naslouchá, aby přijal život, který mu nabízí, aby vstoupil 
do vztahu s ním, důvěřoval mu a uvěřil v něj.
Když Chiara Lubichová komentovala tuto větu evangelia, napsa-
la: „Ježíš zde odpovídá na nejhlubší touhu člověka. Člověk byl 
stvořen pro život a hledá ho ze všech svých sil. Jeho velkou 
chybou však je, že ho hledá ve stvořeních a ve stvořených vě-
cech, v něčem, co je omezené a pomíjivé a nemůže tedy dát 
opravdovou odpověď na touhu člověka. (…) Jedině Ježíš může 
nasytit hlad člověka. Jedině on nám může dát život, který ne-
umírá, protože on je Život.“ 1

„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný.“

Křesťanská víra je především plodem osobního setkání s Bo-
hem, s Ježíšem, který netouží po ničem jiném, než abychom 
měli účast na jeho životě.
Víra v Ježíše znamená přijmout jeho příklad života zaměřené-
ho nikoli na sebe, na svoje obavy, na svoje omezené plány, ale 
na to, abychom věnovali pozornost potřebám druhých: kon-
krétním potřebám, jako je chudoba, nemoc, vyloučení, ale pře-
devším potřeba naslouchání, sdílení, přijetí.
Tímto způsobem budeme moci svým životem předávat druhým 
tutéž lásku, kterou jsme přijali jako dar od Boha. Abychom se 
mohli na této cestě posilnit, Bůh nám zanechal také veliký dar 
eucharistie, znamení lásky, která dává sebe, aby mohl žít druhý.
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„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný.“

Kolikrát během dne dáváme důvěru lidem kolem sebe: učiteli, 
který učí naše děti, řidiči taxíku, který nás má dovézt k cíli, léka-
ři, který nás má léčit… Bez důvěry nelze žít a důvěra se posiluje 
poznáním, přátelstvím, dlouho budovaným vztahem.
Jak tedy budeme žít Slovo života na tento měsíc?
Chiara ve svém komentáři pokračuje tím, že nás vyzývá, aby-
chom obnovili totální volbu Ježíše: „Již víme, jaká k tomu vede 
cesta: (…) žít se zvláštním úsilím ta Ježíšova slova, která nám 
připomínají různé životní okolnosti. Například: Potkáváme 
bližního? „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mt 22,39). 
Máme nějakou bolest? „Kdo chce jít za mnou, (…) vezmi svůj 
kříž“ (srov. Mt 16,24) atd. Tak se Ježíšova slova osvětlí a Ježíš 
do nás vstoupí se svojí pravdou, se svojí silou a se svojí láskou. 
Náš život bude stále více životem s ním, spoluprací s ním. Ani 
fyzická smrt, která nás čeká, nás už nebude moci lekat, pro-
tože s Ježíšem v nás již započal opravdový život, život, který 
neumírá.“ 2

Letizia Magri

1 C. Lubich, La vera vita, Città Nuova, 35 [1991], 14, s. 32.
2 Tamtéž, s. 33

Varhanní koncert
V neděli 13. května v 16.00 hodin se uskuteční ve farním 
kostele koncert, na kterém vystoupí varhaník Marek Miku-
šek. Ten letos úspěšně dovršuje studium na Základní umělec-
ké škole ve Valašském Meziříčí, a proto se jedná o jeho absol-
ventský koncert. Jako další účinkující se představí sopranistka 
Aneta Ručková. Ta zazpívá několik převážně mariánských písní. 
Na varhany ji doprovodí Bohumír Kratochvíl. Aneta letos ukon-
čí studium sólového zpěvu na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně. Svou profesionální dráhu zahájí v německém 
Lipsku, kde se po úspěšném konkurzu stává členkou tamního 
divadla. Už během studií intenzivně koncertovala nejen v naší 
republice, ale i v zahraničí, např. na Slovensku, v Polsku, Rusku 
a jinde. 
Dalším důvodem, proč se koncert koná právě 13. května je, že 
na tuto neděli připadá Svátek matek a hudba může být vhod-
ným dárkem k této příležitosti. 
Vstupné je dobrovolné.
Srdečně zvou účinkující.

Bohumír Kratochvíl

zŠ salvátor
Úspěchy našich žáků

Recitace – Marie Hellerová
V úterý 20. března se konalo okresní kolo v recitaci v Rožnově 
pod Radhoštěm, kam se z 1. místa v okrskovém kole „probojo-
vala“ naše recitátorka Maruška Hellerová ze III. třídy. Gratu-
lujeme Marušce ke skvělému výsledku, protože se v okresním 
kole umístila na krásném 3. místě!

Matematický klokan
Jak jsme informovali v minulém čísle ŽF, zapojili jsme naše žáky 
do soutěže Matematický klokan (pro žáky od 2. po 9. ročník). 
S radostí oznamujeme, že dva naši žáci se v konkurenci všech 
zúčastněných žáků celého okresu umístili na předních místech. 
Martin Garncarz z IX. třídy v kategorii KADET skončil na 5. 
místě a Radovan Lev ze VII. třídy v kategorii BENJAMÍN ob-
sadil 2. místo! Paráda! Kromě odměny od nás obdržel Radovan 
poukázku v hodnotě 450 Kč od pořadatele na nákup v knihku-
pectví. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! 

O poklad strýca Juráša
V podzimním městském kole soutěže O poklad strýca Juráša, 
do které naši žáci pravidelně přispívají, byla mezi oceněnými 
i Anežka Hellerová ze VII. třídy, když se umístila na 1. místě 
(v kategorii próza - 6. a 7. ročník). Její práce postoupila do okres-
ního kola. Ve středu 21. března převzala Anežka v Rožnově 
pod Radhoštěm ocenění za krásné 2. místo v okresním kole! 
Smí tak užívat titul Rytíř čistého slova. Gratulujeme! Anežčina 
práce s názvem „Jak mě zachránila ta dětská ruka“ postupuje 
do krajského kola! Úžasné!

Matematická olympiáda 
Skvělého výsledku dosáhl Martin Garncarz z IX. třídy v kraj-
ském kole matematické olympiády, když se umístil na 4. místě! 
Super!

Magda Krupová

Bible a my 2018
V pátek 23. března se konalo ve Strážnici celostátní kolo sou-
těže „Bible a my“. Naši školu úspěšně reprezentovali tři žáci, 
a to Martin Garncarz z IX. třídy, Tobiáš Pupík z VI. třídy 
a Radovan Lev ze VII. třídy. Po písemné části všichni tři získali 
poměrně dost bodů a umístili se v horní části výsledkové listiny. 
Radovan se dokonce probojoval do finále mezi 6 nejlepších! Na-
konec se umístil na krásném 5. místě. Organizačně byla soutěž 
dobře připravena, a pokud tato soutěž všechny zúčastněné při-
blížila alespoň o krůček blíž k poznání Bible, a tím k Bohu, mělo 
to svůj význam.

Jiří Krupa

Pythagoriáda – školní kolo
V prvním dubnovém týdnu se konalo školní kolo matematické 
soutěže Pythagoriáda v 5. – 8. ročníku. Úspěšnými řešiteli (zís-
kali alespoň 10 bodů z 15) jsou:
5. ročník: Vendula Janíková 14, Ruben Kuipers a Jindřich 
Petr 10
7. ročník: Radovan Lev 15, Marek Matyska a Eliška Marušá-
ková 11, Jindřich Vrána 10
Všichni úspěšní řešitelé postupují do okresního kola.

Recitace – Chrám i tvrz
V pátek 13. dubna se ve Vsetíně konala recitační soutěž Chrám 
i tvrz, které se pravidelně účastníme. Naši žáci opět „zabodova-
li“ a umístili se na medailových pozicích. Vojtěch Heller ze VI. 
třídy i jeho mladší sestřička Maruška Hellerová ze III. třídy se 
ve svých kategoriích umístili na 2. místech.

Šachový turnaj ve Vsetíně
V sobotu 14. dubna se uskutečnil šachový turnaj v sérii 1. Vasto 
tour. Bojovat o dobrá umístění jeli čtyři žáci ze školního šacho-
vého kroužku a dařilo se jim velmi dobře. Ve velké konkurenci 
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se v kategorii do 9 let umístil Pavlík Petrovický ze III. třídy 
na skvělém 1. místě! Velká gratulace! Radim Pospíšil ze III. 
třídy zaznamenal velké zlepšení proti loňskému roku, když ob-
sadil 4. místo. Mezi staršími šachisty se neztratili ani Tomáš Ka-
beláč, když skončil celkově na 8. místě, a Maxim Bořuta, který 
skončil 14. 

Magda Krupová

Misijní koláč
Naše škola se každoročně zapojuje do projektu Papežského mi-
sijního díla s názvem Misijní koláč. Akce proběhla v neděli 18. 
března. Tímto děkujeme všem, kdo připravili a přinesli svůj dar 
pro misie v podobě koláče, buchet, cukroví, bábovek, závinů, 
chlebíčků a jiných dobrot. Naše poděkování zároveň patří i těm, 
kdo nakupovali a byli štědří. Na konto Papežského misijního 
díla jsme tak mohli odeslat 14 625 Kč. Velký dík!

Ludmila Černochová

Věneček osmáků
Ve středu 21. března ukončili lekce předtaneční výchovy žáci 
8. ročníku. Když se děvčata a chlapci nastrojí, jsou k nepoznání. 
(Ráda na společné fotografii vidím i naši bývalou žákyni Terezku 
K.) A jestli jde mladým tanečníkům lépe polka nebo jive? Řekli 
by vám sami. Každopádně se moc snažili a určitě se těší, až si 
někdy na plese své taneční dovednosti vyzkoušejí.

Den naruby
Den učitelů si u nás ve škole připomínáme taky tím, že žákům 
dáme možnost si vyzkoušet, jaké to je – stát před tabulí a snažit 
se naučit nebo alespoň nadchnout něčím zajímavým celou tří-
du žáků. Během dopoledne tak probíhá výuka „naruby“. Jeden 
žák zaujme místo za učitelským stolem a učitel se posadí do la-
vice s ostatními žáky. Zájem o takové vyučování je mezi žáky 
stále větší na I. stupni i v některých třídách na II. stupni. Kdo ví, 
třeba se z některých našich žáků učitelé.

Turistické výpravy
V sobotu 24. března se po zimní přestávce vypravily do přírody 
děti z turistického kroužku. Bylo krásné jarní počasí a sluníčko 
dávalo tušit, že zima už definitivně končí. Cílem vycházky bylo 
Zubří, konkrétně Čistička odpadních vod, která v sobotu dopo-
ledne otevřela „dveře“ veřejnosti u příležitosti Světového dne 
vody. (Připadá na 22. 3.) Do Zubří jsme šli pěšky, většinou po cy-
klostezce. V Čističce se nás ujal pan Ivan Tovaryš, který dětem 
nejen poučně a zajímavě povídal o tom, jak se čistí voda, aby se 
mohla vrátit do Bečvy, ale taky všem dal upomínkové předměty, 
bonbony, těm aktivním, co se ptali a odpovídali na otázky, ještě 
propisky. Tímto panu Tovaryšovi moc děkujeme! Mimochodem, 
věděli jste, že se v čističce odpadních vod mohou pěstovat exo-
tické rostliny a vypěstovat pomeranče nebo citróny? Zpátky 
do Valašského Meziříčí jsme jeli autobusem. 
Další turistická výprava se uskutečnila v sobotu 7. dubna. Krás-
né jarní počasí vylákalo ven některé „školní“ turisty. Autobu-
sem jsme se svezli do Zubří a odtud jsme šli přes Háje do Vidče 
přes kopec, kterému v Zubří říkají Videčský a ve Vidči Zuberský. 

 Ve Vidči nám pan učitel Krupa vyprávěl příběh o panu faráři 
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Pozbylovi, který se zasloužil o stavbu kostela ve Vidči, jelikož 
do roku 1915, kdy byl místní kostel vysvěcen, museli obyvatelé 
Vidče chodit na mše svaté do sousedního Rožnova nebo přes 
kopec do Zubří. Další zajímavostí ve Vidči jsou zvláštní kulovité 
kameny. Ty se nacházejí ve starém kamenolomu nad obcí Vidče. 
Během těžby pískovcového kamene zde byly obnaženy velké 
kulovité objekty o průměru až 3 metry, převážně vejčitého tva-
ru. Jednu "kamennou kouli" přestěhovali místní obyvatelé 
na svou zahradu a můžeme ji vidět právě vedle kostela. Z Vidče 
jsme přes paseky po „včelí stezce“ pokračovali směrem na Vel-
kou Lhotu. Nemohli jsme si nechat ujít krásné rozhledy do kra-
jiny z vyhlídky U Javora. Do města jsme se svezli autobusem.

Magda Krupová

Čtení v MŠ
Každé úterý se děti v MŠ Kraiczova těší, že jim pohádku před 
spaním přečtou „velké děti“ z naší školy. Po týdnu se střídají 
žáci z 3. až 9. ročníku. Skupinku čtvrťáků doplňuje Miriam-
ka Dřímalová z 2. třídy, která je tak dobrá čtenářka, že tento 
zodpovědný úkol statečně zvládne. Pohádky vybíráme klasické 
(O Smolíčkovi, O veliké řepě) i modernější (O pejskovi a kočičce, 
Byla jednou koťata). Všichni čtenáři dostanou za svůj výkon ma-
lou sladkou odměnu.

Veronika Masopustová

Školní klub a družina v muzeu
Ve středu 21. března jsme s dětmi ze školního klubu navštívili 
muzeum zámku Kinských, kde byl pro nás připraven lektorský 
program Velikonoce v muzeu. Prohlédli jsme si výstavu s bo-
hatě zdobenými kraslicemi, byly zde upletené tatary různých 
velikostí a mnoho dalších jarních a velikonočních symbolů. Děti 
se dozvěděly, jaké se v minulosti dělávaly zvyky a tradice, podle 
čeho se každoročně určuje pohyblivé datum Velikonoc, názvy 
jednotlivých postních nedělí a dnů Svatého týdne a další zají-
mavosti. Také jsme ochutnali „jidášky“ a domů jsme si odnesli 
vlastnoručně vyrobenou „Mařenu.“

Eva Vránová

V pátek 23. března se děti školní družiny dočkaly řemeslného 
programu na téma Velikonoce, který byl přichystán v zámku 
Kinských. V první části programu si děti rozdělily již předem 
připravené těsto a z těsta válely a tvarovaly ptáčky. Každý si 
svůj hotový kousek označil a uložil na plech, kde se ještě před 
samotným pečením potřel rozšlehaným vajíčkem. Mezitím, než 
to v zámku krásně zavonělo, si děti pro sebe vybraly to nejkrás-
nější z nabídky různobarevných vajec a usedly ke stolu k tvoření. 
Vosk ve stojáncích, který rozehřívaly čajové svíčky, byl připra-
ven pro všelijaké zdobení, a věřte, že za chvilku to byla úplná 

umělecká díla. K dokončené kraslici si děti odebraly svou upe-
čenou dobrotu a cestou domů si na ní spokojeně pochutnávaly.

Lenka Karolová
Besedy v I. a ve II. třídě
Za žáky 1. a 2. ročníku přijela v pátek 23. 3. paní Pchálková 
z Centra pro rodinu Jitřenka Hranice. Pro nejmenší děti z prv-
ní třídy si připravila besedu Já a moji kamarádi. Děti provázely 
loutky Anička a Honzíček. Posuzovaly jejich chování a správ-
nost jejich jednání. Na zdravém stromě rostou zdravá jablíčka, 
na stromě ve třídě pak také vyrůstala zdravá jablíčka, která 
představovala správné chování dětí k druhým lidem. Cestovaly 
také s autíčkem Fordíkem, kdy na jeho cestě míjely dopravní 
značky. Ve skupinové práci pak vypracovávaly úkol, kde vybar-
vovaly, které chování je zakázáno (zákaz vjezdu), doporučeno 
(přikázaný směr jízdy, stůj, dej přednost v jízdě) a co děláme pro 
radost druhým a sobě samým.
Ve druhém ročníku byla beseda zaměřena na rodinu a rodo-
kmen rodiny. Děti si s paní lektorkou zajímavě povídaly o svatbě 
a všem tom, co k ní patří. Nechybělo ani svatební auto – pěkně 
nazdobené - se ženichem a nevěstou, které projelo všemi la-
vicemi žáků. Navíc se žáci dozvěděli, jak vzniká rodinné album, 
kdo do něj patří, a sestavili si svůj rodokmen.

Kateřina Janýšková a Ludmila Černochová

Beseda - Zdravé myšlenky, zdravé vztahy
Ve čtvrtek 5. 4. navštívila také žáky 3. ročníku paní Pchálková 
z Centra pro rodinu Jitřenka v Hranicích. Pro žáky si připravila 
besedu Zdravé myšlenky - zdravé vztahy. Děti se zamýšlely nad 
vlastními myšlenkami, posuzovaly, zda jsou pozitivní nebo na-
opak negativní, vyprávěly, které situace je naštvou, potěší nebo 
překvapí. Zkoušely si smutný, rozzuřený, veselý nebo stydlivý 
výraz obličeje, potom výrazy ztvárnily výtvarně a tyto výtvory 
byly umístěny na nástěnku. Viděli jsme velké rozdíly v tom, jak 
si třeba smutný obličej představuje jeden nebo druhý žák. Z be-
sedy vyplynulo ponaučení, že jak se chováme k druhým, tak se 
oni chovají k nám, a taky jaké mínění máme sami o sobě, takové 
pak mohou mít lidé v našem okolí o nás. Za milou besedu velice 
děkujeme!

Beseda – Moje vzory, úspěch a neúspěch - IV. tř.
Ve čtvrtek 5. 4. se u čtvrťáků konala další beseda s paní Pchál-
kovou z Centra pro rodinu Jitřenka Hranice. Hlavním tématem 
jsme navázali na minulé setkání, kdy si děti s paní lektorkou po-
vídaly o tom, jaký by měl být kladný hrdina a kdo v jejich blízkos-
ti je pro ně vzorem.   pokračování na straně 12
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Jaro na Valašsku (objektivem o. Pavla)
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Missa chrismatis katedrála sv. Václava v Olomouci - Zelený čtvrtek 29. března 2018
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pokračování ze strany 9
Dotkli jsme se i tématu reklamy v médiích, která ovlivňuje ná-
kup výrobků (např. slevy, nesmyslné a nepotřebné věci za bez-
konkurenční ceny aj.), zabrousili jsme i do tajů lehce vzniklých 
dluhů a hypotéky. Žáci měli za úkol porovnávat různé situace 
(užívání návykových látek, pomoc rodičům, škola apod.) a při-
řadit je pod kategorie bez omezení, s mírou a nikdy. Společně si 
povídali o drogové, psychické i fyzické závislosti. 
Dalším tématem byl úspěch a neúspěch, možnosti odmítnu-
tí a nácvik způsobu odmítnutí osoby nebo předmětu, který 
opravdu nechceme. Děti tak nacvičovaly scénky, ve kterých od-
mítaly prodejce s parfémem, cigaretu od nejlepší kamarádky 
nebo odolávaly nátlaku kamaráda. 

Mgr. Hana Havranová a Mgr. Kristýna Hoferová

Setkání
28. března se stávající zaměstnanci školy sešli s bývalými pra-
covníky školy, kteří už jsou v důchodu. Připomněli si společně 
prožitý čas ve škole a podebatovali jen tak o životě. 

Zpívání v Citadele
V úterý 27. března potěšily děti ze školního pěveckého kroužku 
klienty v Domově se zvláštním režimem a v Citadele. Děti vy-
stoupily s hudebně-pěveckým programem pod vedením paní 
vychovatelky Evy Vránové a paní učitelky Kristýny Hoferové, 
které doprovázely sboreček na klávesy a kytaru. Zpěváčci pěk-
ně zpívali a na nástroje hráli Jindřich Vrána, Kristýnka Žilinská 
a Hedvika Petrovická. Milé vystoupení potěšilo v předveliko-
nočním čase všechny posluchače.

Projektový den – Velikonoce
Ve středu před velikonočními svátky míváme ve škole tradičně 
den, který tematikou a aktivitami zaměřujeme na Velikonoce. 
Letos probíhal zase trošku jinak než vloni. Žáci IX. třídy měli 
program na faře s panem kaplanem, v ostatních třídách se prv-
ní hodinu učitelé zaměřili na připomenutí křesťanské podstaty 
Velikonoc. Další dvě hodiny si děti vyráběly velikonoční dekora-
ce, byly to letos opravdu moc hezké výrobky, a na závěr jsme se 
všichni přesunuli do kostela, kde jsme se pomodlili pobožnost 
křížové cesty, kterou přečetli žáci IX. třídy. Písničky jsme zpívali 
všichni, oporou nám byly děti z pěveckého kroužku. Na nástroje 
hráli: pan ředitel Hynek Mikušek, paní vychovatelka Eva Vráno-
vá a paní učitelka Kristýna Hoferová.

Magda Krupová

Soutěž hasičů
Ve středu 4. 4. se na městském stadionu konala soutěž hasič-
ských družstev ze Zlínského kraje ve vyprošťování osob z hava-
rovaných vozidel. Se žáky 5. třídy jsme se byli podívat, jak hasiči 
v takovýchto situacích postupují. Pod bedlivým dohledem ně-
kolika rozhodčích musel každý tým „zachránit“ figuranta z pře-
dem připraveného vozidla. Bylo zajímavé sledovat, jak se ha-
siči dostávají na zdánlivě nedostupná místa ve zdemolovaných 
autech, rozstříhávají plechy a bezpečně vytahují „zraněného“ 
na nosítka. Je to opravdu náročná práce a být hasičem vyžaduje 
určitě velkou sílu a statečnost. Tato soutěž nám ukázala, že naši 
hasiči jsou na krizové situace profesionálně připraveni.

Veronika Masopustová

Lekce v knihovně – České pověsti
V úterý 10. 4. jsme s žáky 4. třídy navštívili dětské oddělení 
Městské knihovny ve Valašském Meziříčí. Tentokrát si pro nás 
paní knihovnice přichystala lekci o českých pověstech, o kte-
rých si už pár týdnů povídáme v rámci hodin Vlastivědy, kde po-
znáváme milníky naší krásné historie. Paní knihovnice si s dětmi 
povídala o pojmech, jako jsou „kořeny“, „dědictví“ nebo „před-
kové“. Ukázala dětem řadu knížek, které se týkají historických 
událostí a českých pověstí. Žáci se pak rozdělili do několika sku-
pin a společně se snažili přijít na jméno pověsti, kterou dosta-
li na obrázku. K obrázku pak dostali celou pověst, kterou měli 
pro své spolužáky shrnout do krátkého povídání a vystihnout 
to nejdůležitější. Třešničkou na dortu byla dramatizace ve sku-
pině, kdy si děti danou pověst připravily v hraném provedení. 
Nejprve se vžily do své role a kamarádi se snažili poznat, kterou 
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postavu představují. Následně paní knihovnice spustila scénu 
a děti odehrály kousek z pověsti. Na závěr jsme zhlédli ukázku 
ze známého cyklu Dějiny udatného českého národa. 

Kristýna Hoferová

Jarní den v přírodě – II. třída
Jarní den školy v přírodě strávili žáci 2. ročníku ve Velkých Kar-
lovicích. Nejprve si s paní průvodkyní prohlédli Karlovské muze-
um, poté je zaujala výstava obrazů rožnovské výtvarnice Ludmi-
ly Vaškové. Děti si mohly její obrázky zakoupit také na pohled-
nicích. Následovalo pozorování jarní přírody, školáci si všímali 
pupenů na stromech, poznávali jarní rostliny a keře, jehličnaté 
stromy, tu a tam zahlédli též zvířátka se svými mláďátky, z nichž 
nejvíce zaujaly ovečky v barvách bílé a černé. Nechyběla ani 
krátká zastávka ve vzácném a původně uprostřed lesů postave-
ném dřevěném kostele P. Marie Sněžné.

Ludmila Černochová

Zápis do I. třídy
V úterý 10. dubna a ve středu 11. dubna proběhl v naší škole 
zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Na děti jsme se velmi 
těšili, koneckonců už jsme se s většinou z nich u nás ve škole 
potkali na setkáních před zápisem. Podle zavedeného způsobu 
jsme u dětí prověřovali jejich připravenost na školu. Byly velice 
šikovné a na školu se už moc těší. Nás zase těší zájem rodičů 
o naši budoucí první třídu, a tak třída bude nakonec naplně-
na do maximálního počtu. Mrzí nás to, že nemůžeme přijmout 
všechny děti, které přišly k zápisu. Na 24 volných míst jsme měli 
35 žádostí.

Maďarsko – výměnný pobyt
V době od 15. do 21. dubna byli naši žáci, kteří se účastní v pro-
jektu Erasmus+, na výměnném pobytu v Maďarsku. Společně 
s dětmi z maďarské školy spolupracovali na realizaci projekto-
vého výstupu, kterým je výtvarné zpracování mezinárodní spo-
lupráce. Kromě toho zažívali setkání, spolupracovali na aktivi-
tách, poznávali nová místa a společně se bavili, učili se národní 
písně. Všichni byli v pohodě, spokojení, líbilo se jim ubytování 
i škola a postupně překonávali jazykovou bariéru v navazování 
nových kamarádství.

Dílny
Ve středu 18. dubna si žáci 6. ročníku vyrobili v dílnách (ve spo-
lupráci se SPŠS) na ul. Vrbenská dřevěnou hrací kostku. Kostky 
vyráběli rovněž sedmáci v minulém týdnu. Žáci si mohou porov-
nat, komu se dílo podařilo líp. 

Co nás čeká?
Proběhnou plánované knihovnické lekce, divadelní představení, 
fotografování žáků, návštěvy dopravního hřiště, besedy a další 
třídní akce.
Srdečně zveme rodiče, příbuzné a příznivce školy na školní 
akademii (11. 5. v 15.30 v KZ, viz plakátek níže).
Všichni žáci a zaměstnanci přejí čtenářům Života farností hezké 
jarní dny a blížící se májový čas pod ochranou Panny Marie.

Magda Krupová

pokračování ze strany 5
Str. 11 Na Zelený čtvrtek dopoledne světí každoročně otec 
arcibiskup oleje katechumenů, křižmo (olej pro biřmování a 
kněžské svěcení) a olej nemocných. Kněží při této bohoslužbě 
obnovuji kněžské závazky. Fotky z portálu Člověk a Víra, fotil 
Pavel Langer.
Str. 19 a 20 Fotky jsou rovněž z portálu Člověk a Víra. Fotili: Mi-
chaela Gavláková, Lena Labajová, Michael Bujnovský. 

Komentář k fotografiím v tomto čísle
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Charita Valašské Meziříčí
Lhostejnost zde není na místě
Již počtvrté se naše Charita Valašské Meziří-
čí zapojila do celorepublikové akce Ukliďme 
Česko. Ve čtvrtek 5. dubna zaměstnanci spo-
lu se sedmi klienty služeb pro lidi bez domo-
va, které naše Charita provozuje, uklidili část 
veřejného prostranství ve Valašském Mezi-
říčí. Tento rok jsme ale na úklid nebyli sami. 
Přidalo se k nám 12 studentů SPŠ stavební 

ve Valašském Meziříčí s paní profesorkou Kateřinou Skalickou. 
Těm také není lhostejné, v jakém prostředí žijí a studují. Jejich 
přítomnost vnesla svěží duch do společného dobrovolničení. 
Úklid nebyl prvním společným počinem, se SPŠ stavební jsme 
v loňském roce navázali velmi intenzivní spolupráci, které si ne-
smírně vážíme.
Naším cílem bylo uklidit park Kozinu a dále část cyklostezky ve-
doucí k mostu v Hrachovci. Dalším místem úklidu bylo prostran-
ství naproti místního supermarketu, které si vzali na starost 
klienti našich služeb. V těchto místech bylo vysbíráno 50 pytlů 
odpadu. Ten „neprodukují“ pouze „naši“ klienti. Na to chtěly 
služby pro lidi bez domova tímto svým počinem upozornit.
Ve všech přidělených úsecích jsme vysbírali cca 120 kg odpadků. 
Všichni jsme byli překvapeni, jak velké množství odpadu jsme 
opět, na stejných místech jako loni, nasbírali. Většinu z nich tvo-
řily obaly od různých pochutin, nápojů a dalších předmětů, vrš-
ky všeho druhu, úlomky skla a kousky polystyrénu, nedopalky 
cigaret, zbytky okapů atd.
Člověk se běžně v těchto lokalitách pohybuje a občas si všim-
ne pohozených plastových láhví, obalů od cukrovinek a dalších 

„předmětů“, které na zemi nemají co dělat. Někdo je zvedne 
a vhodí do odpadkových košů, někdo, sáhněme si do svědomí, 
je nechá ležet třeba v domnění, že je zvedne někdo druhý. 
Tato akce byla součástí postoje Charity Valašské Meziříčí, co se 
týká společenské odpovědnosti. Naše organizace odpovědně 
přistupuje k životnímu prostředí nejen tříděním odpadů. Auto-
mobily, které při zajištění služeb využíváme, jezdí na alternativ-
ní pohon LPG a v neposlední řadě pořizujeme technické zařízení 
šetrné k životnímu prostředí.
Závěrem bych ráda připomněla orientační dobu rozkladu někte-
rých odpadů. Nedopalek cigarety s filtrem se rozloží cca za 15 
let, plechovka 15 let, igelitový sáček 25 let, plastový kelímek 70 
let a PET láhev se rozloží až za 100 let. O dalších materiálech, 
jako je sklo a pěnový polystyren ani nemluvě, protože u těchto 

materiálů doba rozkladu dosahuje až tisíce let.
Smyslem také bylo zamyslet se nad tím, kolik odpadu „produ-
kujeme“ my a poukázat na to, že je „normální“ nezahazovat od-
padky na zem a uklízet si po sobě. 
Nebuďme tedy lhostejní ke svému okolí. Jaké si ho uděláme, ta-
kové ho budeme mít.

Ve Valmezu budeme férově snídat
Celorepublikový piknikový happening s názvem Férová sní-
daně NaZemi se ve Valašském Meziříčí uskuteční již podruhé, 
a to v sobotu 12. května od 9 hodin na nádvoří zámku Žerotí-
nů. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do podloubí 
zámku.

Této aktivity se opět chopila Charita Valašské Meziříčí ve spo-
lupráci se Střední průmyslovou školou stavební a Gymnáziem 
Františka Palackého. Pro návštěvníky Férové snídaně bude 
zdarma k dispozici doma připravené občerstvení z fairtrado-
vých produktů. „Účelem této akce není prodej a následný zisk, 
ale osvěta veřejnosti ve vnímání férového obchodu a zároveň 
apel na využívání lokálních a sezónních potravin,“ řekla organi-
zátorka akce Martina Došková.

Cílem letošní snídaně je podpořit pěstitele a pěstitelky 
v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao, 
kávu, čaj nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno 
a jejich rodiny nemohou žít důstojný život. Na to reagu-
je systém fair trade, který garantuje dostatečné výkupní 
ceny a sociální příplatky. Díky zapojení do fairtradových 
družstev mohou pěstitelé posílat své děti do školy či pěs-
tovat šetrně s ohledem na životní prostředí. 

Férová snídaně ve Valmezu
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Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami přinesou fair-
tradové dobroty. Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtra-
dový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či 
fairtradové banány. To vše mohou doplnit lokálními produkty, 
jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře 
či farmářky. 
„Je neuvěřitelné, že více než 150 lidí je schopno ve svém městě 
samostatně uspořádat Férovou snídani a postavit se tak za prá-
va lidí, se kterými se v životě ani neviděli,“ uvedla Gabriela Ště-
pánková z nevládní organizace NaZemi, která akci za pomocí 
dobrovolníků koordinuje. Zájem o Férovou snídani rok od roku 
roste. V roce 2011, kdy se piknik konal poprvé, se zapojilo 41 
měst, loni už snídalo přes 7 800 lidí na 164 místech republi-
ky. „Máme radost, že odpovědnou spotřebou žije stále více lidí. 
Místními organizátory jsou jednotlivci – například učitelé, ředi-
telé knihoven, vedoucí mateřských center či studenti. Férová 
snídaně často mívá charakter komunitního setkání,“ doplnila 
Štěpánková.

MěstoValašské Meziříčí, které v loňském roce získalo titul Fair-
tradeové město, se tak připojí k více než stovce míst, kde se 
ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěsti-
tele a pěstitelky, jejichž plodiny se dostávají na náš stůl.

za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Již 25 let pomáhá Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a jeho 
okolí seniorům, nemocným, lidem se zdravotním znevýhodně-
ním a lidem s nevyléčitelnou nemocí v závěru života a podporu-
je pečující rodiny, aby nebyly v péči o blízkého člověka osamo-
ceny. Její smysluplnost, pomoc potřebným, nám dává sílu naše 
poslání naplňovat. 
Rádi bychom s Vámi toto čtvrtstoletí naší činnosti společně 
oslavili. Den Diakonie pořádaný při příležitosti tohoto výročí 
a připomenutí 15 let od vzniku hospice CITADELA se uskuteč-
ní v neděli 27. května 2018 v zahradách hospice CITADELA 
a Domu sociálních služeb na Žerotínově ulici. 
Pořadatelem je Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí 
a Diakonie ČCE - hospic CITADELA ve spolupráci s Východomo-
ravským seniorátem a Farním sborem ČCE ve Valašském Mezi-
říčí. Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího 
Čunka a starosty města Valašského Meziříčí Roberta Stržínka.
 Slavnostní den začne společnými bohoslužbami v 10.00 hodin 
v zahradě hospice CITADELA a pokračovat bude pestrým kultur-
ním programem pro dospělé i děti v zahradě Domu sociálních 
služeb. Od 12.30 hodin vystoupí folklórní soubor BAČA, pě-
vecký sbor místního gymnázia Basové G a pěvecký sbor Cvrčci. 
V 15.00 hodin v zahradě hospice CITADELA proběhne koncert 
souboru hry na ruční zvonky z Ratiboře Zvonky dobré zprávy. 
Od 15.30 pak v zahradě za Domem sociálních služeb vystou-
pí patron valašskomeziříčské Diakonie písničkář Pavel Helan. 
Celé nedělní odpoledne zakončí kapela DOCUKU, její koncert 
začne v 17.00 hodin.
Během celého odpoledne si na své přijdou také děti, pro ně 
je připraven bohatý program plný soutěží, her, tvořivých dí-

Oslavte s Diakonií 25. let její činnosti

len, včetně skákacího hradu, slack linu a canisterapie. Po celou 
dobu akce bude zajištěno občerstvení. Vstup je volný.

Zveme všechny naše příznivce, podporovatele, stávající a bý-
valé zaměstnance i širokou veřejnost, přijďte s námi oslavit 
25 let Diakonie ve Valašském Meziříčí.

Za Diakonii Alena Hellerová a Zuzana Venturová

Písmo svaté nám zaznamenává situace, ve kterých by i nevěřící 
člověk rozpoznal, kdy Matka Pána Ježíše, Panna Maria, zakouší 
radost a kdy naopak prožívá bolestné okamžiky svého pozem-
ského života. Její první velkou radostí bylo jistě setkání s andě-
lem Gabrielem, který ji ubezpečuje: „Neboj se, Maria, neboť jsi 
nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30). Mariino bezprostřední „Fiat“ 

– ať se mi stane podle tvého slova, mění nejen celý Mariin život, 
ale i dějiny lidstva. Další radostnou událostí v jejím životě bylo 
setkání s její sestřenicí, sv. Alžbětou, kdy z Mariiných úst vytrys-
kl radostný chvalozpěv „Velebí má duše Hospodina“ (Lk 1,46). 
Její radost je však ještě větší v den, kdy se z betlémské stáje 
ozývá pláč malého Ježíše. Mariin i Josefův život tak byl naplněn 
nejen radostí z narození dítěte, ale především radostí z toho, 
že Bůh může přebývat mezi nimi, a tato radost je naplňovala 
po zbytek jejich života. 

Panna Maria – vzor radosti
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Život Panny Marie však nebyl naplněn jen radostnými chvílemi, 
nýbrž i těmi bolestnými. Kromě obtíží a těžkostí všedních dní, 
Panna Maria prožila sedm těžkých bolestí, kdy těžce trpěla a kte-
ré se hluboce zaryly do jejího srdce. Nejtěžší z nich bylo jistě Je-
žíšovo odsouzení, kruté mučení a ukřižování. Vždyť jen pohled 
na svého syna přibitého na kříži jí musel probodávat její mateř-
ské srdce, nehledě na to, že na kříži nevisel „jen“ její syn, ale sám 
Bůh. Panna 
Maria však 
musela hlu-
boce trpět 
již o mnoho 
let dříve, kdy 
jí stařec Si-
meon v chrá-
mě před-
p o v ě d ě l : 

„I tvou vlastní 
duši pro-
nikne meč 

– aby vyšlo 
najevo my-
šlení mno-
hých srdcí“ 
(Lk 2,34-35). 
Bolestnými 
o k a m ž i k y 
byl také útěk 
sv. rodiny 
do Egypta, 
když Hero-
des vraždil 
nevinné bet-
lémské děti 
či hledání 
ztraceného 
Ježíše v Jeru-
zalémě. 
Mariin ži-
vot tak byl 
p o d o b n ě , 
jako je ten 
náš, naplněn 
o k a m ž i k y 
radostnými 
i bolestnými. 
Panna Ma-
ria se však 
již od začát-
ku darovala 
do rukou Bo-
žích a vědě-
la, že se její 
nas távaj íc í 
život nebude 
o d e h r á v a t 
podle jejích 
představ, ale podle toho, jak bude chtít její nebeský Otec. Doká-
ži stejně uvažovat i já a přizpůsobit svůj život nikoliv vůli své, ale 
vůli Boží? Panna Maria věděla, že její syn nepatří jí, ale ona patří 
jemu. Nabídla a nejen riskovala, ale doslova obětovala svůj ži-
vot Bohu, ačkoliv věděla, že může být následujícího dne vydána 

pohaně a dokonce ukamenována – kdo pro Boha nic neriskuje, 
nikdy pro něho nevykoná nic velkého. Brzy po narození Ježíše 
je jí Simeonem řečeno, že její duši pronikne meč. Maria mož-
ná ještě s rozechvělejším srdcem než při samotném zvěstování 
opakuje Bohu znovu své Fiat – ať se stane tvá vůle. Ačkoliv ne-
věděla, jaký osud ji, Josefa, malého Ježíše, a tedy celou svatou 
rodinu čeká, nabízí opět vše, co má, Bohu. 

Z tohoto úpl-
ného daro-
vání pak pra-
mení veške-
rá její radost 
a naděje. 
Panna Maria 
je tak nazý-
vána vzorem 
radosti pro 
svou poko-
ru, se kterou 
d o k á z a l a 
přijmout ja-
kékoliv Boží 
r o z h o d n u -
tí. S touto 
pokorou se 
dokázala ra-
dovat i poté, 
co se dozvě-
děla těžké 
a nepříjem-
né infor-
mace, jako 
byla např. 
právě zprá-
va od starce 
S i m e o n a . 
Z této zprá-
vy se jistě 
neradovala, 
avšak ne-
zničila a ne-
zlomila její 
o d h o d l á n í 
nadále ko-
nat Boží vůli. 
Panna Ma-
ria se totiž 
n e n e c h a l a 
o v l á d n o u t 
s t r a c h e m 
a obavami 
a ani se ne-
p o k o u š e l a 
zjišťovat dal-
ší podrobné 
i n f o r m a c e , 
ale čistě při-

jala to, co jí Bůh skrze Simeona řekl. Její pokora naplnila její 
srdce vyrovnaností a milost Boží jí umožnila nadále se radovat 
i po přijetí této těžké události.
Vrcholem Mariiny radosti je pak samozřejmě radost ze vzkří-
šení jejího Syna a našeho Pána Ježíše Krista. K radosti nás sou-
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Jako z Ježíšova umučení proudí pro všechny národy všech časů 
milost a hojnost každého dobra, tak i smrt člověka, když je obě-
tovaná z lásky k Ježíši, přináší pro budoucí generace požehná-
ní, rozkvět a nový duchovní život. To může mít oživující účinky 
na celé stvoření, ba dokonce i na přírodu. Dokazuje to i tento 
mimořádně pěkný a dojímavý příběh, který se stal v jednom 
z nejstarších a nejznámějších klášterů v Rusku.
Rozsáhlý areál kláštera Optima Pustyň se svými nádhernými 
kostely, kaplemi, věžemi a poustevnou se nachází 130 km na ji-
hozápad od Moskvy, v blízkosti majestátního lesa. Klášter Opti-
ma Pustyň, oddělený od okolního světa kamennou zdí a řekou 
Žizdra, byl už odedávna ideálním místem pro osamělý pous-
tevnický život. Dlouhá řada svatých mnichů, mezi nimi čtrnáct 
velkých osvícených duchovních vůdců, tzv. starců, se významně 
přičinilo o obnovu mnišského života v Rusku. V 19. století byl 
klášter Optima Pustyň dokonce nejvýznamnějším duchovním 
centrem ruské Pravoslavné církve. Toto místo přitahovalo tisíce 
poutníků z různých vrstev, mezi nimi i uznávané básníky, spi-
sovatele, myslitele a skladatele. Vyhledávali ho takoví velikáni 
jako Gogol, Turgeněv, Dostojevský.
Období rozkvětu bylo však náhle ukončeno vypuknutím Říjnové 
revoluce r. 1917. V roce 1918 bolševici klášter zavřeli, mnichy 
zabili a nebo odvlekli na Sibiř do pracovních táborů. Klášterní 
budovy se začaly používat k jiným účelů. V průběhu desetile-
tí sloužily Sovětům jako koncentrační tábor, vojenská nemoc-
nice a později jako zamědělský podnik. Jeden z devíti kostelů 
používali komunisti jako stáj. Přitom si však všimli, že v čase 
velkých církevních svátků, které se zde v tom čase samozřej-
mě nikdy neslavily, byl dobytek jakoby pomatený. Jednou do-
konce musel přijít zvěrolékař a jednu zdivočelou krávu utratit. 
Po této události znesvěcený kostel rozebrali; cihlu po cihle, jak 
to bylo i v případě mnoha jiných kostelů. Po deportaci mnichů 
se nepředstavitelným způsobem změnila i příroda. Blízký les 
úplně vymřel. Nebylo slyšet ani ptáčka, nedaly se najít žádné 
lesní plody, v řece nebyly ryby a všechny ovocné stromy byly 
napadeny chorobami. Země nevydala úrodu, přestože do té 
doby byla považovaná za mimořádně úrodnou. Zajimavé bylo 
i to, že satelitní záběry ukazovaly na nevysvětlitelně zářící mís-
to v Kalužské oblasti, přičemž bližší zkoumání ukazovalo přesně 
na slavný klášter Optima Pustyň, kde se po staletí modlili mniši 
a kde byli pochováni svatí starci.
 V roce 1987 byl klášter jedním z prvních, které byly vráceny 
Pravoslavné církvi. Při této příležitosti byl klášteru darován je-
den ze vzpomínaných satelitních záběrů. Už v r. 1988, poprvé 
po mnoha létech, slavila svatou liturgii hrstka mnichů, kteří se 
sem vrátili. Klášterní budovy byly samozřejmě zničené a nebo 
polorozpadlé. „Vypadalo to jako po bombardování“, řekl očitý 
svědek. Mniši zde našli zapáchající močál, který se nedal využít 

Velikonoční zvony
kláštera Optima Pustyň

ani na pěstování plodin, ani jako pastvina. Půda vypadala až tak 
extrémně neúrodná, že ji dokonce poslali do laboratoře na roz-
bor, zda není radioaktivně zamořena. Nakonec mniši nechali 
přivést novou zeminu, aby vůbec mohli něco zasadit.
O bájné úrodnosti tohoto místa se vědělo už jen z knih a z vy-
právění starých lidí. Ti vzpomínali, že kdysi přivezli z lesa ně-
kolik vozů naplněných výbornými jedlými houbami a na polích 
se urodilo tak mnoho rajčat, že je mniši rozdávali okolním oby-
vatelům. Nyní se však zdálo, že všechna námaha je zbytečná. 
I přes velké oběti byla úroda jen velmi skromná.
Opravdu byla potřebná tři výjimečná „semínka“, která „padnou 
do země a odumřou“, aby potom po všech stránkách „přinesla 
bohatou úrodu“. „Byli to ti tři nejlepší v klášteře!“ říkalo se.

Tři mniši mučedníci a nový rozkvět
Tři mniši - Vasilij, Trofim a Ferapont - našli cestu k Bohu až jako 
dospělí. Radikálně se rozhodli pro své povolání a pro svatost 
a jen po několika letech prožitých v klášteře společně zemřeli 
v ten samý den v roku 1993 jako mučedníci.
Nejmladším z nich byl mnich Vasilij, občanským jménem Igor 
Rosljakov. Pocházel z Moskvy. Vyrůstal v dělnické rodině jako 
jedináček. Stal se novinářem a vrcholovým sportovcem ve vod-
ním pólu. Igor, srdce ruského národního týmu, vyhrál se svý-
mi spoluhráči mistrovství Evropy a jako vícenásobný sporto-
vec roku se zúčastnil mnohých mezinárodních soutěžích. Jako 
23letý v roce 1984 našel víru a protože se k ní přiznával, zamítli 
mu komunisti účast na dalších zahraničních turnajích. Ve věku 
27 let, po zralém uvážení a s požehnáním starce Jána Kresťan-
kina, jen několik měsíců po znovu otevření kláštera Optima 
Pustyň požádal v červnu 1988 o přijetí mezi mnichy.
Všechno leželo v ruinách a Igor - o jeho velké sportovní kariéře 
nikdo ani netušil - odhodlaně pomáhal spolubratřím při obnově 
kláštera. Ve svém deníku zachytil dojmy, které v něm zanechala 
divoká a nepřekonatelná houština, rozpínající se okolo kláštera: 

„U klášterních zdí je vyšší než já,“ napsal mnich Vasilij - tak se 
nyní jmenoval. Byl vysoké postavy, měřil téměř dva metry. Ale 
skromný a mimořádně ochotný mnich, který dlouhé hodiny bez 
pohnutí trávil před ikonou a nebo u hrobu starců, věděl o jiné 
a o hodně větší „houštině“, kterou byla jeho bezbožná vlast. 
Jednou v jedné básni o ní napsal: „Toužím po tom, abych jed-
nou v čase, který určí Bůh, mohl položit život za tuto ruskou 
houštinu.“ Zůstaly mu ještě dva roky, kdy mohl Vasilij působit 
jako kněz - tzv. jeromonach (v Pravoslavné církvi mnich, který 
je zároveň vysvěcený za kněze). Sepsal si jmenný seznam lidí, 
které zpovídal, rodin, které pokřtil, a všechny, kteří se mu svě-
řili. Neúnavně se za ně obětoval, dokonce i v noci ve své cele. 
Byl si přitom vědom: Ty, Pane, jsi mi dal lásku, která mě úplně 
proměnila. Proto nyní nemohu dělat nic jiného, než obejmout 
všechna utrpení z lásky k bližním.“
Každý, ba i ten největší nešťastník odcházel od Vasilije s hlubo-
kou duševní úlevou, jako by mu tento tichý mladý mnich ode-
bral těžké břemeno. Zvláště zoufající, které omrzel život, mohli 
zažít jeho pomoc. Nejeden z nich se později také stal mnichem. 
Jistý dělník, který pracoval na obnově kláštera, dosvědčuje: 

„V jednom hrozném momentu zoufalství jsem měl nutkání spá-
chat sebevraždu. Zavedli mě do cely otce Vasilije. Rozmlouvali 
jsme jen 15 minut a potom se modlil. Odcházel jsem od něj ve-
selý, plný životní síly a elánu. Nikdy jsem si nemyslel, že by něco 
takové bylo možné, ale bylo to tak.“

(dokončení v příštím čísle)
Z časopisu Víťazstvo Srdca připravil Václav Chládek.

časně zve nejen Panna Maria a doba velikonoční, ale i papež 
František svou současnou exhortací „Radujte se a jásejte“, kte-
rá vybízí každého, aby usiloval o svatost, a tedy o radost věčnou. 
Mariánský měsíc květen nás pak vyzývá k bližšímu setrvávání 
v blízkosti Panny Marie a s ní také k intenzivní přípravě a radost-
nému očekávání seslání Ducha svatého. Vždyť kdo nás na Letni-
ce může připravit lépe než právě Panna Maria? 

Autor textu je redakci znám
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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

Tomáš Josef Marušák
Jan Martin Černý
Jana Lucie Hačková
Miroslav Michael Holáň
Tereza Hanáková
Denisa Anna Petrů

Pavel Šrámek
Dalimil Štěpančík
Michael Kuběja
Aneta Anna Zbahnová
Lukáš Petřek

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná

Ludmila Konvičná *17. 2. 1930 †8. 3. 2018, Podlesí 178
Růžena Adámková *19. 3. 1944 †10. 3. 2018, Krhová, Bří. 
Podmolů 215
Anděla Cyprichová *9. 1. 1940 †10. 3. 2018, Tolstého 1133
Olga Plánková *15. 4. 1933 †12. 3. 2018, Tolstého 1138
Ing. Ladislav Haiker *22. 5. 1960 †14. 3. 2018, Šípková 1332
Irena Hýžová *27. 6. 1932 †19. 3. 2018, Krhová, Pod 
Kamenem 371
Jiří Juroška *5. 7. 1946 †19. 3. 2018, Sklářská 600
Barbora Burešová *11. 1. 1944 †20. 3. 2018, Husova 18
František Volf *25. 6. 1930 †23. 3. 2018, Zašovská 169
Marie Táborská *14. 6. 1941 †21. 3. 2018, Jičínská 718
Josef Pavelka *23. 5. 1940 †24. 3. 2018, Sadová 527/2
Miroslav Kristek *8. 2. 1936 †30. 3. 2018, Poličná 356
Jaroslav Gavenda *6. 10. 1947 †4. 4. 2018, Podlesí 425
MvDr. Dušan Těšický *27. 3. 1962 †4. 4. 2018, Šafaříkova 718
Jan Rusek *18. 10. 1929 †8. 4. 2018, Jasenice 49
Marie Beranová *8. 11. 1936 †10. 4. 2018, Havlíčkova 1178
Ing. Václav Tvrz *24. 5. 1940 †12. 4. 2018, Vsetínská 477
Marta Wintrová *8. 6. 1924 †13. 4. 2018, U nemocnice 876
Marie Havlová *22. 5. 1950 †14. 4. 2018, Zašovská 776
Celestina Karafiátová *7. 3. 1920 †17. 4. 2018, Krhová, Hrádky 
250 

Miroslav Knápek *10. 5. 1948 †22. 3. 2018, Vysoká 26

• V sobotu 12. 5. pojede autobus na Modlitební den ke cti Pan-
ny Marie, Matky všech národů, do Nitry na Slovensku. Odjezd 
autobusu ve 4.00 hodin od nádr. ČSAD, návrat okolo 22.00 ho-
din. Je to příležitost i pro staré nebo méně pohyblivé, protože 
autobus nás doveze až ke sportovní hale a zase od ní odveze. 
Nikde žádné přesuny. Samotný program, který je bohatý, se 
koná v městské hale v kulturním prostředí se vším všudy. Je ješ-
tě plno volných míst a přijímám přihlášky.
• V úterý 15. 5. se uskuteční letošní setkání Světového apo-
štolátu Fatimy a mariánských ctitelů. Začátek v 15.00, v 16.00 
modlitba sv. růžence, 16.30 přednáška Mons. Pavla Dokládala 
a Hany Frančákové, 18.00 mše sv. s adorací a obnovou zasvěce-
ní Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Všichni jsou zváni.
• V sobotu 9. 6. se uskuteční pouť apoštolátu Fatimy na Turzov-
ku. V tomto termínu nebudu přítomen a společnou cestu neor-
ganizuji, proto tuto informaci jen připomínám. Zájemci mohou 
zvolit individuální přepravu.
• Připomínám také termín letošní pouti apoštolátu Fatimy 
do Medžugorje, která je plánována ve dnech 16.-22.9.18.

Václav Chládek.

Jsme věřící manželé, brzy rodiče, a hledáme ke koupi rodinný 
dům se zahradou ve Valašském Meziříčí (popř. Zašová či Zubří). 
Budeme rádi za každou nabídku nebo i jen informaci. Čestné 
jednání je pro nás samozřejmostí.
S díky
J. + V. Knopfovi, tel. 608 761 203, e-mail: jive.k@seznam.cz

Inzerát

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

OHLAŠOVÁNÍ RADOSTNÉ ZVĚSTI, MODLITBA NEŠPOR SE ZPĚ-
VY - neděle 29. dubna a 13. května v 14.30 hodin – náměstí 
ve Valašském Meziříčí.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 4. května. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 5. května. 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. 
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – čtvrtek 10. května. 
Začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 11. května 
v 18.30 hodin. 
MŠE SVATÁ ZŠ SALVÁTOR – pátek 18. května v 18.30 hodin.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle 20. května – 
sbírka na církevní školy v diecézi. 
MŠE SVATÁ ZA SKAUTY A SKAUTKY – pátek 25. května 
v 18.30 hodin.
NOC KOSTELŮ – pátek 25. května.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – neděle 27. května – 1. sva-
té přijímání – Valašské Meziříčí. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 7. a 21. května 
po večerní mši svaté.
KONCERT – ZPĚV A VARHANY – středa 16. května v 19.30 ho-
din ve farním kostele.
DIECÉZNÍ POUŤ K SVATÉMU JANU SARKANDROVI v katedrá-
le v Olomouci – sobota 5. května.

POUTĚ – SVATÝ HOSTÝN:
28. dubna (sobota) – XXV. hasičská pouť
1. května (úterý) – XIII. prvomájová pouť rodin
12. května (sobota) – XXIII. pouť Radia Proglas a TV Noe
13. května (neděle) – XVI. pouť podnikatelů
20. května (neděle) – XVI. pouť včelařů
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Národní pochod pro život
Praha 7. dubna 2018



Ž i vo t  f ar n o s t í  č í s l o  4 ,  r o č n í k  X X V
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, Tisk: Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí.

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

Toto číslo vychází o 5. neděli velikonoční, 29. dubna 2018. Výrobní cena 10 Kč. Uzávěrka příštího čísla je 17. května 2018.
http://farnost-valmez.cz/


