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Kříž z La Saletty
Na titulní stránce vidíte fotografii z La Saletty. Byl jsem tam naposledy před pěti lety. Tento kříž stojí na nejbližším hřebenu a
je zvláštním způsobem ozdobený červeným lišejníkem na nejbližší skále. Fotka se také líbila na Instagramu. Alespoň touto
cestou opět děkuji všem, kdo mě sledují a lajkují, případně komentují moje fotky na této sociální síti.
o. Pavel

Patříme do muzea?
Jak jistě víte, všichni kněží našeho děkanátu se scházejí jednou
za měsíc během školního roku na tzv. děkanské konferenci. Pokaždé je toto setkání v jiné farnosti. Dříve byla součástí tohoto
setkání i mše svatá, na kterou byli věřící zváni. Teď je mše svatá jen dvakrát za rok. V listopadu za zemřelé kněze a v lednu
na Horní Bečvě, abychom se pokochali krásnou vánoční výzdobou v kostele sv. Jana a Pavla, která je tam tradičně až do Hromnic.
Letošní červnová konference byla z několika důvodů ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově. Chtěli jsme, aby každý kněz
našeho děkanátu poznal tuto jedinečnou památku. Také jsme
se chtěli rozloučit s naším děkanem Kamilem Obrem, který odchází z Rožnova do Zlína. Na jeho místo přijde přerovský děkan
Pavel Hofírek. Pokud byste se chtěli rozloučit s otcem Kamilem
Obrem (mnozí mladí ho znají z Rajnochovic), přijďte na mši svatou, kterou bude sloužit na konci školního roku v pátek 29. června v 8.00 hodin pro ZŠ Salvátor.
Ještě bych chtěl krátce popsat svoje dojmy z rožnovského skanzenu. Byl jsem tam, když mi bylo asi 12 let. Dodnes si pamatuji, co jsem si přivezl na památku. Pak jsem se ještě zúčastnil
školního výletu s druhou třídou ZŠ Salvátor před sedmnácti lety.
Letos jsem byl sám překvapen, jak na mě toto místo zapůsobilo. Přesto, že jsem nestihl navštívit ani dřevěný kostel sv. Anny,
považuji to za jeden z nejsilnějších zážitků poslední doby. Jako
bych potkával celé generace těch, kteří tady už dávno nejsou.
Jak moc se změnil způsob života v posledních desetiletích, zatímco dříve byl tak dlouho stejný! Co se ale nezměnilo, jsou
především naše kostely a to, co v nich probíhá. Náš kostel zde
stojí už téměř 350 let a mše svatá je stále stejná. Ježíš Kristus
je stejný včera i dnes i na věky. Také jsem si uvědomil, jak byl
život našich předků úzce spojen s vírou a náboženstvím. Tito
lidé bytostně věděli, jak potřebují Boží pomoc, Boží požehnání
i odpuštění. V jednom okamžiku jsem měl pocit, jako by celé
zástupy defilovaly před mým duchovním zrakem a jako by mě
prosily: „Pro nás byl Bůh a víra naprosto samozřejmostí každodenního života. A nyní naši potomci nejsou ani pokřtěni, neumí Otčenáš a v kostele snad ještě nebyli! Pomoz nám, pomoz
jim!“ Přiznám se, že jsem v tuto chvíli prožíval stav blízký jakési
depresi. Co se s tím dá dělat? Něco přece jen! Můžeme se společně vytrvale modlit jak za naše zemřelé předky, tak i za živé
rodiny. Nikdy není pozdě. Nejen Valaši mají v genech, že patří
Bohu. Také jsem se rozhodl, že ještě Valašské muzeum v přírodě
navštívím a to nejen s fotoaparátem, ale i s růžencem a biblí,
abych se modlil za všechny jeho návštěvníky. Možná si právě
na těchto místech uvědomí hloubku svých rodových kořenů
a vrátí se k víře svých předků. Píšu o tom i proto, že dobře vím,
kolik zdejších obyvatel ještě ve skanzenu nebylo a pokud ano,
tak už hodně dávno. Platí to i o naší výjimečné hoře Radhošť.
Berte to jako tip na letošní prázdniny. Tím že máme tato místa

na dosah, nějak o ně nestojíme. Ale právě tam si můžeme nejlépe uvědomit, kdo jsme, odkud jsme přišli, kam směřujeme a že
jsme součástí něčeho daleko většího.
o. Pavel

Srdce Pána Ježíše
Proč se mluví o Ježíšově srdci, o jeho ranách, o jeho krvi? Nebylo by lepší mluvit přímo o osobě Pána Ježíše? Tyto výrazy jsou
velmi působivé a dotýkají se hlouběji našeho nitra. Vzpomeňte,
co to s člověkem udělá, když někde vidí po autonehodě na silnici lidskou krev. Také výraz srdce je stále velmi srozumitelný.
Připomeňme si několik výrazů, se kterými se velmi často setkáváme. Uvažujme při tom o svém srdci i o srdci našeho Pána
Ježíše Krista.
Ten člověk nemá srdce. Když se toto o někom řekne, je to už
vážné. Nikdo by si nepřál, aby to platilo o nás. Přesto se odvažuji říct, že to platí skoro o každém z nás, když budeme mluvit
o modlitbě. Málokdo si osvojil umění modlitby srdce. Modlíme
se slovy, myšlenkami, sem tam se v modlitbě objeví nějaké pocity. Modlitba srdce je ale úplně něco jiného. Kdo se modlí srdcem, objevil pramen štěstí. Prosme o tento veliký dar a vytrvale
k němu směřujme každodenní modlitbou.
Kamenné srdce. U proroka Izaiáše čteme o utrpení Mesiáše.
Tento Boží vyvolený, když prožívá velké utrpení, dává své tváři
ztvrdnout, jako by byla z křemene. To proto, aby nedal najevo
před lidmi, co prožívá. Jeho srdce však kamenné není. Pán Ježíš
se i v největších mukách na kříži modlil: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Jistý žalm nás často povzbuzuje: „Nezatvrzujte svá srdce.“ I když prožíváme pocit křivdy, kéž se v našem
srdci probouzí soucit i s těmi, kdo nám ublížili.
Zlomené srdce. Když někdo prožije tragický rozchod, mluví
o zlomeném srdci. Kdo by chtěl takové srdce mít? Přesto se
v jedné křesťanské písni zpívá: „Bože, zlom mi srdce pro svůj
plán.“ Máme svoje plány a představy o životě a běda, když nám
je někdo naruší. Důležitější jsou ale Boží plány a představy. Aby
je člověk vnímal, potřebuje mít zlomené nebo také, jak Bible
říká, zkroušené neboli rozdrcené srdce.
Srdečný pozdrav. Když někoho odněkud pozdravujeme, ať už
je to formou pohlednice, SMS, e-mailem, chceme dát najevo,
že to není formalita. Proto mluvíme o srdečném pozdravu. Ale
i z tohoto výrazu se formalita stala. Co udělat, aby naše pozdravy byly opravdu srdečné. Za každého, koho pozdravujeme, se
alespoň krátce v duchu ze srdce pomodleme. Tak naše pozdravy budou opravdu srdečné.
Srdeční záležitost. Tento výraz se používá dnes velice často.
Můžeme se v této chvíli ptát, co je naší srdeční záležitostí. Je to
nějaká osoba, věc, oblíbené místo, nějaká činnost? Kdybychom
nic takového neměli, byli bychom jako roboti. Žádné nadšení,
žádné emoce a to by dobré nebylo. Na druhé straně je ale dobré se tu a tam ptát, kam mě moje srdce vede. Pán Ježíš říká:
Kde je tvůj poklad, tam bude tvé srdce. Není všechno zlato, co
se třpytí. Naše srdce může být velmi záludné. Snadno můžeme
sejít na scestí. Jak by bylo krásné, kdybychom někdy mohli říct:
Mše svatá, adorace, Písmo svaté nebo modlitba, to je moje srdeční záležitost.
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Na závěr se vás chci zeptat, jestli víte, co nebo kdo je srdeční
záležitostí Ježíše Krista? Odpověď: Ježíšovou srdeční záležitostí
jsi ty! Má tě stále rád! Kdybys věděl, jak mu na tobě záleží! Jsi
ukrytý v hlubinách jeho srdce. Přemýšlej o tom a nikdy o tom
nepochybuj!
o. Pavel
Promluva na svátek Ježíšova srdce v pátek 8. června

Poděkování
Pekárně Anežka v Palačově a Bistru Grygar v Hrachovci za koláče a koláčky na Noc kostelů ve Valašském Meziříčí a 1. svaté
přijímání v Lešné. Pán Bůh vám to odměň!
Děkuji všem, kdo přispěli na sbírku pro kostel v Konojedech,
především na opravu a restaurování mobiliáře. V minulém čísle jsme omylem uveřejnili špatné číslo účtu. Pokud by někdo chtěl přispět přes účet, zde je správné číslo:
5072127329/0800. Pokud někdo již na to první číslo nějaké
peníze poslal, nic se neděje, peníze budou převedeny.
o. Pavel

Když někdo umírá
Není třeba psát o tom, že je to vážná situace. V takovém případě je třeba zajistit návštěvu kněze. Znovu připomínám, že kněz
by měl navštívit i toho, kdo již není při vědomí. Může se ale stát,
že se právě v tu chvíli nemůžete dovolat. Stalo se to nedávno.
Já i náš kaplan O. Slavo jsme zpovídali děti před prvním svatým
přijímáním. Oba jsme měli samozřejmě vypnuté mobily. Chtěl
bych tedy napsat několik pravidel pro podobné případy. Když
z důvodu umírajícího člověka voláte například mě a nemůžete
se dovolat, napište mi také SMS zprávu, oč se jedná. Nedávno jsem učil náboženství a zrovna při modlitbě s dětmi se mi
na mobilu objevilo neznámé číslo. Telefon jsem nevzal s tím, že
zpátky zavolám o přestávce. Už bylo pozdě.
Když se nedovoláte na mě: 731 621 221, pak volejte kaplana:
731 621 220. Pokud se ani jednomu z nás nedovoláte, volejte
nejbližším kněžím. Zde jsou jejich jména i telefonní čísla:
Jiří Polášek, farář v Zašové, tel. 603 805 223
Jan Rimbala, farář v Brankách a Loučce, tel. 737 025 221
Pavel Jombík, farář v Choryni, tel. 733 755 887
Jan Bleša, farář v Kelči, tel. 731 621 229
Znovu připomínám, jak je pro umírající velmi důležitá modlitba Korunky Božího milosrdenství. I když se ji už nemůže modlit
umírající, může se ji modlit u jeho lůžka někdo jiný.
o. Pavel

Hodiny už zase jdou
Samozřejmě se jedná o věžní hodiny farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Píšu o tom, protože
si toho ještě nikdo nevšimnul. Když nešly, každou chvíli někdo
volal, nebo mi po někom vzkazoval, že hodiny nejdou a že by
se to mělo opravit. Někdo dokonce pootevřel dveře do kostela
během mše a zařval: „Spravte si hodiny!“ Jedno mě ale potěšilo. Díky tomu, že hodiny nešly, mnozí občané našeho města si
všimli, že existuje kostel. Někomu jsem dokonce žertem říkal,
že jsem to vypnul schválně právě proto.

4

Nakonec vážně. Jsem rád, že se hodinový stroj podařilo opravit.
Jednu dobu to vypadalo, že budeme muset kupovat nový a to
by byla velmi drahá záležitost. Možná, že právě ti, kteří se ozývali nejhlasitěji, by rádi finančně přispěli. Je dobře, že i v dnešní
době, kdy má každý mobil či hodinky s přesným časem, se lidé
občas podívají na věž kostela. Je to koneckonců služba církve
všem lidem. Máme všem lidem připomínat, že čas je krátký a že
se neodvratně blíží konec světa, případně okamžik smrti, podle
toho, co nastane dříve. Bděte, protože neznáte dne ani hodiny!
o. Pavel

Nový kostel v Brně - Lesné
Přes mnohé těžkosti jeho stavba zdárně pokračuje. V našich
kostelích se objeví týdenní kalendář s kreslenými vtipy Jana Heraleckého. Pokud si kalendář zakoupíte, přispějete na stavbu tohoto kostela. Na několik vtipů se můžete podívat také v tomto
čísle ŽF na straně 12 a 13.
o. Pavel

Pohlédnout do tváře svaté Zdislavy
Jak vypadala sv. Zdislava? Díky nejmodernějším technologiím se podařilo rekonstruovat její tvář. Model je nově
k vidění v bazilice v Jablonném v Podještědí. Vedle místa,
kde je světice pohřbena.
Pohlédnout do tváře sv. Zdislavy je možné díky mezinárodní
spolupráci. Na modelu spolupracoval odborník na 3D grafiku
z Brazílie Cicero Moraes a jihočeský geofyzik Jiří Šindelář, organizátorem projektu byl velitel komendy sv. Zdislavy Augustin
Karel Adrle Sylor.
„Vyvinuli jsme metodiku, jak nejrůznější předměty nasnímat tak,
abychom se jich vůbec nemuseli dotýkat a nijak je nepoškodili. Využili jsme ji třeba při modelování korunovačních klenotů,“
popisuje Jiří Šindelář. V případě sv. Zdislavy její ostatky nafotili
a v počítači vytvořili model lebky. Brazilec Cicero Moraes pak
na model lebky světice nanášel v počítači měkké tkáně.
„Na vlastní snímání by stačilo i jen několik minut, ale chtěli jsme
to udělat co nejlépe, takže jsme fotili zhruba dvě hodiny,“ popisuje Šindelář. Mnohem pracnější pak bylo vlastní modelování. Díky zkušenostem Moraese se ale dílo podařilo. Modeloval
takto už více než deset světců a pracoval pro církev v USA nebo
pro Vatikán.
Zapojila se i rodina
Sv. Zdislava je patronka rodin, což se ukázalo i v tomto případě.
„Když jezdíme někam takhle něco snímat, například na nějaký
hrad, spojujeme to i s rodinným výletem,“ popisuje Šindelář,
který tak často s sebou bere i své dva syny. „O vlastní práci sice
nikdy nejevili moc zájem, ale tentokrát za mnou Matěj sám přišel, že ho sv. Zdislava zaujala a chtěl by se zapojit,“ prozrazuje
geofyzik. Zhruba 300 pořízených fotografií tak do 3D modelu
nakonec spojoval právě tento patnáctiletý student.
TOMÁŠ KUTIL
Převzato z Katolického týdeníku – Diecézní zpravodajství č. 23
foto: Cicero Moraes

hodnoty dnes, léta po své konverzi. Přes vysoký věk se pustil
do režírování velkých představení s křesťanskou tematikou,
které se hrají na stadionech. Zkrátka snaží se všemi prostředky
„vyvést Pána Boha ze sakristií, kam ho odpůrci církve dvě stě let
zavírali.“
Přebal knížky Vlk pohlazený Bohem
Robert Hossein v rozhovoru s Françoisem Vaynem

Slovo života na červen 2018
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni
budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9)

Real Madrid děkoval Panně Marii
Za své vítězství v Lize mistrů – hlavní evropské fotbalové soutěži
– se španělský klub Real Madrid vydal poděkovat Bohorodičce.
Trofej, kterou vybojovali na anglickém Liverpoolu výsledkem
3:1 a kterou se jim podařilo získat již třetí za sebou, přinesli
do madridské katedrály Panny Marie Almudenské, kde je uctívána socha Madony. Poděkování klub přenášel prostřednictvím svého facebookového profilu, takže se jej mohly nepřímo
účastnit i miliony fanoušků.
Převzato z Katolického týdeníku č. 23

Blahopřání k jubileu
Chtěla bych touto cestou poblahopřát mojí tetě Marii Pavlíčkové, která se 11. července
2018 dožívá požehnaných
95 let. Teta celý život bydlela
ve Valašském Meziříčí a pravidelně navštěvovala náš kostel.
Dokud byla ještě při síle, pomáhala při úklidu kostela. Nyní žije
u své dcery ve Zlíně.
K jejímu životnímu jubileu
a do dalších let, jí přejeme
hodně zdraví, Boží požehnání
a dary Ducha Svatého.
Helena Kutálková s rodinou

Vlk pohlazený Bohem
„Vlk je absolutně svobodné zvíře, které se na nikoho neváže. Vidím se v něm, protože nesnáším příkazy. Navíc, vlk je přítelem
svatého Františka z Assisi, světce, kterého mám rád, protože se
podle mě nejvíce podobá Kristu... Jsem Vlk, co se nechal pohladit Boží láskou. To je prostě fakt a je mi jedno, pokud mě má
někdo za blázna.“ (autor)
Herec a režisér Robert Hossein je u nás známý především rolí
lamače ženských srdcí - hraběte Joffreye de Peyrac z filmů
o krásné Angelice. V bilančním rozhovoru vypráví barvitým stylem o své rodině, o herectví, režírování a o tom, jak vidí životní

Matoušovo evangelium otevírá vyprávění o Ježíšově kázání překvapivým zvěstováním blahoslavenství.
Ježíš v nich prohlašuje, že „blahoslavení“,
tedy plně šťastní a realizovaní jsou všichni ti, kteří jsou v očích
světa považováni za poražené nebo nešťastné: pokorní, plačící,
tiší, ti, kdo lační a žízní po spravedlnosti, čistého srdce, tvůrci
pokoje.
Bůh jim slibuje veliké věci: on sám je nasytí a utěší, zdědí zemi
i Boží království.
Jde tedy o skutečnou kulturní revoluci, která převrací náš často
uzavřený a krátkozraký pohled, podle něhož jsou tyto kategorie
lidí okrajová a nevýznamná část uprostřed boje o moc a úspěch.
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími
syny.“
Pokoj je v biblickém pohledu plodem spásy, kterou působí Bůh,
je tedy především Božím darem. Je charakteristikou samotného
Boha, který miluje lidstvo a veškeré stvoření srdcem Otce a má
se všemi plán svornosti a harmonie. Proto ten, kdo všemožně
usiluje o pokoj, vykazuje jistou „podobnost“ s ním jako jeho syn.
Chiara Lubichová napsala: „Tvůrcem pokoje může být ten, kdo
má pokoj v sobě. Je třeba být nositelem pokoje především
ve vlastním chování v každém okamžiku, a žít v souladu s Bohem a s jeho vůlí. (…) ,… budou nazváni Božími syny′. Dostat
jméno znamená stát se tím, co ono jméno vyjadřuje. Sv. Pavel
nazýval Boha „Bůh pokoje“, a když zdravil křesťany, říkal jim:
,Bůh pokoje ať je s vámi se všemi.′ Tvůrci pokoje ukazují svoji
spřízněnost s Bohem, jednají jako Boží děti, svědčí o Bohu, který (…) vtiskl do lidské společnosti řád, jehož plodem je pokoj.“1
Žít v pokoji neznamená pouze nebýt v konfliktu; není to ani poklidný život s jistými kompromisy týkajícími se hodnot a mající
za cíl být se všemi za každých okolností zadobře; je to naopak
ryze evangelijní životní styl vyžadující odvahu jít proti proudu.
Být „tvůrci pokoje“ znamená především vytvářet příležitosti
ke smíření ve vlastním životě i v životě druhých, a to na všech
úrovních: především s Bohem a pak s tím, kdo je nám nablízku
v rodině, v zaměstnání, ve škole, ve farnosti a v různých sdruženích, ve společenských i v mezinárodních vztazích. Je to tedy
forma rozhodné lásky k bližnímu, velký skutek milosrdenství,
který hojí všechny vztahy.
Tak se rozhodl jednat Jorge, mladík z Venezuely ve své škole:
„Jednoho dne po vyučování jsem si všiml, že se moji spolužáci
domlouvali na protestní manifestaci, během níž chtěli použít
násilí, zapalovat auta a házet kameny. Hned jsem si řekl, že takové chování se neslučuje s mým životním stylem. Proto jsem
spolužákům navrhl, aby napsali dopis vedení školy – tak jsme
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mohli požadovat jinou formou tytéž věci, které chtěli dosáhnout násilím. S některými z nich jsme dopis sepsali a odevzdali
řediteli.“
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími
syny.“
V současnosti se zdá být zvláště naléhavé podporovat dialog
a setkání mezi lidmi i skupinami s odlišnými dějinami, kulturními tradicemi a názory a ocenit a přijmout tuto různost a toto
bohatství.
Jak nedávno řekl papež František: „Pokoj se buduje v chóru
odlišností (…). A díky těmto odlišnostem se od druhých učíme
jako bratři (…). Máme jediného Otce, my jsme bratři. Milujme
se jako bratři. A pokud se spolu přeme, ať je to jako mezi bratry,
kteří se hned usmíří, kteří se vždy vrátí k bratrskému vztahu.“
Mohli bychom se také angažovat v poznávání zárodků pokoje
a bratrství, které již činí naše města otevřenějšími a lidštějšími.
Starejme se o ně, ať rostou – tak přispějeme k uzdravení ran
a konfliktů, které prožívají.
Letizia Magri
1

Srov. Ch. Lubich, Diffondere pace, Città Nuova, 25 (1981), 2, s. 42-43.

ZŠ Salvátor

2. polovina května a červen v naší škole
Závěr školního roku bývá hektický. Písemky a uzavírání známek,
zakončení činnosti kroužků, sčítání zameškaných hodin, kontrola a vyhodnocení všech plánů, k tomu akce tříd: exkurze, výlety,
pobyty v přírodě... Taky u nás ve škole to tak je. Když si budete
číst, co jsme všechno stihli za posledních několik týdnů (kromě
výuky a opakování učiva, samozřejmě), řeknete si, že to ani není
možné! Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem svým kolegům za práci ve školním roce 2017/2018. Bylo toho opravdu
hodně, co se pro děti nachystalo, zorganizovalo. Mnoho hodin
práce navíc a starostí, aby se všechno vydařilo, dobře dopadlo
a dětem se na akcích nic nestalo. Uvědomujeme si, že bez pomoci rodičů by některé aktivity být ani nemohly, takže díky patří i rodičům našich žáků. Podpory, pomoci a spolupráce si velice
vážíme. Přejeme všem žákům, zaměstnancům školy, učitelům, rodičům a čtenářům Života farností vydařené prázdniny, zasloužený odpočinek a relaxaci, a dá-li Pán, v září se
znovu budeme potkávat ve škole. (Školní rok 2018/2019
začne 3. září v 8.00 hodin mší svatou v kostele.)
Ing. Hynek Mikušek ŘŠ, Mgr. Magda Krupová, ZŘŠ
Knihovna - I. třída – Knížka pro prvňáčka
V pátek ráno 18. k větna šli prvňáčci opět do knihovny. Čekalo
je zde další plnění úkolů v rámci akce „Knížka pro prvňáčka“.
Návštěva byla velmi zajímavá, protože si děti odnesly spoustu
nových poznatků. Učily se totiž hledat různé informace v encyklopediích. Víte, kdo je spisovatel Petr Horáček, kdo je papuchalk z jeho knihy, jak vypadá, kde žije, čím se živí? Naši malí
prvňáčci ano. Na závěr lekce nakreslili „selfíčko“ s papuchalkem.
V úterý 5. června 2018 přišla za našimi prvňáčky paní knihovnice z Městské knihovny do naší třídy, aby každému z nich předala
pěknou knížku. Tu si vysloužili za plnění úkolů v rámci několika
knihovnických lekcí během celého školního roku. A protože byli
moc šikovní, mohou se teď těšit na příběhy, které ukrývá jejich
nová knížka „Bráchova bota“. Popřejme jim, ať je čtení baví!!
Mgr. Kateřina Janýšková
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Ekocentrum – IV. třída
V pondělí 21. 5. navštívila IV. třída Valašské ekocentrum, kde
pro ně byl připraven program „Nad vodou a pod vodou“. Celým programem děti doprovázela lektorka Jitka Dvorská, která
byla doslova „studnicí poznání“ a zdrojem mnoha zajímavých
informací. Nechyběly krátké aktivity v zahradě malebného Ekocentra, kde děti ve skupinkách seřazovaly obrázky, pracovaly
s texty, přiřazovaly správné názvy a hledaly správné odpovědi.
Společně v kruhu se pak seznámily s rostlinami a živočichy, kteří
se nejčastěji vyskytují v blízkosti rybníka. Každý si tak mohl potěžkat škebli rybničnou, perlorodku, bahnatku nebo si prohlédnout hlavní znaky užovky obojkové. Poté všechny děti dostaly
síťky a lupy a všichni jsme vyrazili zdárně na lov. Následovaly
dvě hodiny intenzivního lovu. Žáci pročesali všechny břehové
porosty rybníka a našli mnoho zajímavých živočichů. Několikrát
se jim podařilo chytnout skokana zeleného, vážku ploskou, šidélko ruměnné i páskované. Kromě toho objevili pulce, mnoho
bahnatek, malé rybičky nebo pijavice. Tato průzkumnická práce se všem dětem velmi líbila, a bylo opravdu velmi těžké je
od rybníka odtrhnout.
Mgr. Kristýna Hoferová

Knihovna - 2. a 3. ročník
V úterý 22. 5. se žáci 2. ročníku zúčastnili besedy v knihovně
s názvem Cesta kolem světa. Na kouzelném koberci procestovali všechny kontinenty kromě Antarktidy. Na každém ze světadílů je čekalo mnoho překvapení, dozvěděli se, která zvířata
tam žijí a které rostliny tam rostou, dále v cestovní tašce objevili obrázky nejznámějších památek a největším překvapením
byly pohádky z těchto různých částí světa, které si poslechli.
Dětem se program velmi líbil. Žáci 3. třídy navštívili v úterý 22.
5. knihovnickou lekci o poezii. Na úvod si zopakovali podmínky

přihlášení do knihovny a výhody, které s sebou navštěvování
knihovny přináší. Zjistili, který typ literatury si zde mohou vypůjčit. Potom už přišla na řadu velká spousta informací o různých druzích básní. Báseň si někteří vyzkoušeli zarecitovat,
ve skupinkách si ji potom z papírků s verši sestavili. Novinkou
byla informace o fyzickém básnictví, které propojuje recitování s předváděním děje básně. U toho se všichni hodně nasmáli
a pobavili. Za hezkou lekci děkujeme paní knihovnici.
Mgr. Ludmila Černochová a Mgr. Hana Havranová
Divadlo loutek Ostrava
V úterý 22. 5. se všichni žáci IV. a V. třídy vydali do Divadla loutek v Ostravě. Po hodinové cestě autobusem nás uvítalo krásné
divadlo, jehož dominantou je galerie pohyblivých loutek (mezi
loutky patří Král, Královna, Anděl, Čert Kašpárek a Smrťák) a orloj s hvězdnými hodinami. Zhlédli jsme představení Láska s červeným nosem, které nás zatáhlo do děje v cirkusové manéži.
Vystupovali zde zábavní klauni Hop a Hip, kteří popletli veskrze
vše, na co šáhli. Nechyběl ani ředitel cirkusu, který krotil divoké
šelmy a jeho paní ředitelová, která se nechtěla vzdát role angažované provazochodkyně, ačkoliv už měla svůj věk i kila navíc.
Do cirkusu však zavítala mladá provazochodkyně Mia, v té chvíli
se děj v cirkuse točil jenom kolem její osoby. Celý příběh doprovázela artistická čísla a drezúra koní a šelem v loutkové podobě. Součástí manéže byla i živá cirkusová kapela, a tak to byla
opravdu skvělá podívaná. Díky loutkařským kouskům a přítomnosti klaunů jsme se opravdu nasmáli a divadlo si náramně užili.
Mgr. Kristýna Hoferová
Netradiční výlet osmáků
Koncem května vyrazili žáci osmé třídy na dvoudenní vodácký
výlet. Cílem bylo sjet úsek cca 35 km dlouhý na řece Moravě.
Za krásného počasí jsme první den vyrazili z Postřelmova (obec
nedaleko Šumperku). Po úvodní instruktáži, jak vlastně ovládat
dvojkánoi, nám již nic nebránilo vyrazit vstříc dobrodružství.
Řeka Morava nám nedarovala nic již od samého začátku, proud
byl silnější, a tak někteří podstoupili nedobrovolné koupání.
Poté se zklidnila i řeka, taktéž děti s přibývajícími kilometry
byly zručnější a šikovnější, kánoe je začaly „poslouchat“. První
den jsme zakončili naši pouť v kempu Vila Háj, kde jsme postavili stany, večer rozdělali oheň, opekli si špekáčky, příjemně
si popovídali a nakonec unavení šli spát. Druhý den nás čekal
úsek asi 19 km dlouhý, své putování jsme směřovali do města

Litovle. Tento den se pro většinu z nás stal nezapomenutelným
do konce života. Na cestě nás potkaly peřeje, kde se většina
z nás opět nedobrovolně vykoupala, dále sjíždění jezu, plavba
mezi popadanými stromy a to vše v nádherné přírodě chráněné
krajinné oblasti Litovelského Pomoraví. Nakonec jsme všichni
šťastně dojeli do cílové stanice města Litovle. Poté nás čekala

už jen cesta domů. Co říct závěrem? Myslím, že všichni jsme si
odnesli z vody (i přírody kolem) velký zážitek, děti si vyzkoušely
souznění s přírodou, která je nádherná, divoká, nic neodpouští,
a proto je potřeba k ní přistupovat s pokorou.
Mgr. Norbert Škorňa
Spaní ve škole – V. třída
Letos jsme školu v přírodě pojali trošku jinak. Ve čtvrtek 24. 5.
jsme se vydali do Rožnova pod Radhoštěm. Prošli jsme se městským parkem, kde si děti zahrály pohybové hry, a po zelené turistické značce jsme vystoupali na Karlův kopec. Tam stojí krásná
Jurkovičova rozhedna. Naší další zastávkou byla Mlýnská dolina ve skanzenu. Od pana průvodce jsme se dozvěděli, jak naši
předkové důmyslně využívali sílu vody k pohánění různých zařízení. Na náměstí jsme se pak osvěžili zmrzlinou a jeli jsme zpět
do Valašského Meziříčí. Nešli jsme však domů, ale do školy, kde
jsme strávili celou noc. Spali jsme ve spacácích na karimatkách.
V pátek naše dobrodružství pokračovalo výšlapem na Píškovou,
k pomníčku T. G. Masaryka. Náš první prezident nás „provázel“
celou akcí. Už ve středu jsme byli na výstavě v Muzejním a galerijním centru, v Rožnově na náměstí jsme viděli jeho sochu,
v pátek na túru jsme šli přes park Botanika, kde je také jeho
pomník. Počasí nám přálo, tak si akci všichni užili.
Mgr. Veronika Masopustová
NOC KOSTELŮ
V sobotu 25. května proběhla taky v našem městě Noc kostelů.
Čas, kdy přicházejí do kostela i ti, kteří sem pravidelně nechodí, i ti, kteří přicházejí úplně poprvé. Obvykle se místní farnosti
snaží připravit nějaký program. Pak se z noci kostelů stává nezapomenutelný zážitek, ve kterém se spojí prožitek umělecký
a duchovní. Jsem ráda, že již poněkolikáté vystoupili v programu Noci kostelů taky naši žáci – zpěváčci – nejen z pěveckého
kroužku, ale vlastně z každé třídy někdo. S paní vychovatelkou
Evou Vránovou a paní učitelkou Kristýnou Hoferovou nacvičili
v pěveckém kroužku i mimo jeho hodiny několik opravdu hezkých písní, které za doprovodu nástrojů v kostele zazpívali. Na
nástroje zahráli a zpěvem podpořili děti někteří tatínci a taky
naši bývalí žáci, absolventi, za což jsme velice rádi. Je to perfektní, že nemají problém hlásit se ke své bývalé škole a svým
mladším kamarádům pomoci. Letos moc děkujeme Martince
Přádkové, Petru Baričiakovi, Barunce Perutkové, Dorotce Perutkové a Jonáši Vránovi. Děkujeme Markovi Čtvrtníčkovi, Jindrovi Vránovi a Honzovi Štěpánovi za doprovod, taky Jindřichu
Vránovi ml., Hedvice Petrovické a Zuzce Olejníkové. Bez vás by
to nebylo ono! Vystoupení se podařilo a potěšilo všechny přítomné. Díky moc!
MK
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Turistika
V sobotu 26. května se uskutečnil turistický výlet na Radhošť.
Bylo krásné počasí, tak jsme naplánovali jednu z delších tras:
pěšky z Pusteven přes Radhošť až do Rožnova. „Jé, dolů z kopce?“ řeknete si možná někteří, „co je tohle za výkon?“ Ale my
turisti víme, že chůze z kopce je mnohdy náročnější než do kopce... Autobusem jsme vyjeli na Pustevny, kde jsme si prohlédli,
jak pokračuje rekonstrukce – nebo spíše stavba – národní kulturní památky Libušín, která vážně utrpěla ničivým požárem
na jaře roku 2014, taky nás zaujala nedávno zmodernizovaná
horní stanice sedačkové lanovky z Trojanovic. Pak jsme se vydali na mnohým známou trasu kolem sochy Radegasta na Radhošť. Měli jsme štěstí, byla otevřená taky kaple Cyrila a Metoděje, mohli jsme jít na vyhlídku, prohlédnout si prostory a pan
průvodce nás potom vyzval, abychom něco zazpívali. Byli jsme
překvapeni skvělou akustikou. Cesta dolů do Rožnova nám pak
rychle uběhla. Dodatečně se omlouváme dětem ze třetí třídy,
které by s námi taky určitě šly, že jsme termín nenaplánovali
dobře. Je čekala o víkendu daleko významnější událost, na kterou se v sobotu dopoledne připravovaly.
MK

První svaté přijímání
V neděli 27. 5. prožila valašskomeziříčská farnost velký den. První svaté přijímání. Nádherné děti, slavnostně vyzdobený kostel,
dojatí rodiče... Pan ředitel i já jsme přijeli na mši svatou a bylo
to opravdu slavnostní: dětem to moc slušelo a pan farář měl
velmi pěknou promluvu.
MK

dešťové, v potůčku a v kyselce pomocí indikačního papírku.
Sbírali listy a pojmenovávali stromy, v čistém potůčku síťkou
sbírali bezobratlé vodní živočichy nebo jejich vývojová stádia
a pomocí klíče tyto živočichy určovali. Viděli třeba larvu vážky,
chrostíka, mloka nebo blešivce. Závěr patřil opékání špekáčků,
na které si samy děti nasbíraly dříví. Čas rychle utekl, náramně
jsme si akci užili a v pořádku se vrátili do školy.
Mgr. Hana Havranová

Průkaz cyklisty – IV. třída
Ve středu 30. 5. jsme s čtvrťáky navštívili oblíbené dopravní hřiště. Tentokrát se však výuka netýkala pouze teoretické průpravy a praktického výcviku jako v předchozích hodinách, ale žáky
čekalo přezkoušení z pravidel provozu na pozemních komunikacích, které bylo ve formě závěrečného testu. „Průkaz cyklisty“ opravňuje děti k samostatné jízdě na silnici. Všechny děti
nejprve byly velmi vystrašené, obávaly se, že test nezvládnou,
avšak jejich obavy byly úplně zbytečné. S hrdinským nasazením
zdolaly řadu kontrolních otázek ze znalosti zákona, znalosti dopravních značek a především řešily velmi neoblíbené křižovatky.
Všechny děti byly úspěšné a slavnostně obdržely zbrusu nové
„průkazy cyklisty“. Poté mohly oslavit svůj úspěch hodinovou
jízdou na dopravním hřišti, kde se s radostí proháněly a řešily
všemožné dopravní situace. Tímto bychom chtěli všem našim
novým malým cyklistům popřát mnoho kilometrů bez úrazu,
žádné pády a sluníčko na každý výlet.
Mgr. Kristýna Hoferová

Pythagoriáda
V pondělí 28. května odjelo celkem 11 žáků z 5. – 8. ročníku
na okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda do Vsetína.
Výsledky přišly teprve nyní, a jsou velmi potěšující! Nejen, že
máme celkem 5 úspěšných řešitelů, ale Jindřichu Petrovi z V.
třídy uniklo 1. místo jen o jediný bod! Velká gratulace všem!
Radovan Lev, Marek Matyska, Metoděj Perutka, Ruben Kuipers
a Jindřich Petr = úspěšní řešitelé okresního kola.
MK
Den v přírodě – III. třída
Žáci třetí třídy prožili dne 29. 5. další část školy v přírodě, jejíž
program byl v rukou ochránců přírody z Ekocentra Valašské Meziříčí. Žáci ve skupinkách získávali body za splnění řady úkolů.
Například museli nalézt v lese na stromech papíry s textem, ten
si zapamatovat, vrátit se na startovní místo a zde text nadiktovat jednomu ze členů skupinky. Dále zjišťovali tvrdost vody
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Plyšákový den
Ve čtvrtek 31. 5. si děti mohly vzít do školy své oblíbené plyšáky. Měli jsme totiž PLYŠÁKOVÝ DEN. Ráno před vyučováním
jsme se všichni sešli na chodbě, pověděli jsme si nějaké zajímavosti: děti se dozvěděly, kdy vznikaly první textilní hračky (od r.
1830), kdy stoupala obliba plyšových medvídků (1904), proč

se medvídkům říká Teddy Bear (podle amerického prezidenta
Theodora Roosvelta, který jednou na lovu odmítl zastřelit opuštěné medvídě), za kolik se kdy v historii vydražil jeden plyšák
3 500 000 Kč), na co nemáme zapomínat při výběru a nákupu
plyšových hraček („CE“ na etiketě = symbol záruky zdravotní
nezávadnosti)… Děti se potom ve třídách učily pod „přísným
dohledem“ svých hraček.
MK

udělali mnoho radosti někomu druhému. To je moc hezké. Díky
vám všem, kteří jste se zapojili!!
MK
V pátek 1. 6. měly všechny děti svátek, a tak jej pořádně oslavili
i naši prvňáčci. Jejich patroni „šesťáci“ si pod vedením třídní
učitelky A. Zgabajové pro ně připravili řadu her. Využili krásného počasí a společně si užili spoustu zábavy venku. Kroky prvňáčků pak zamířily do „Vrtule“. Krtkovo bludiště, optické klamy,
spousta her… Co více si přát? Nebyl nikdo, komu by se chtělo
odcházet. Byl to moc pěkný den.
Mgr. Kateřina Janýšková
Na Den dětí připravili žáci 7. ročníku pro
II. třídu Pohádkový
les v Poličné, v němž
děti plnily mnoho zajímavých úkolů. Všem
druhákům se akce velmi líbila, sedmákům
a paní učitelce Medveďové patří velký dík!
Mgr. Ludmila
Černochová
OVOV – krajské kolo
Za přítomnosti jednoho z patronů soutěže,
bývalé mistryně světa
a olympijské medailistky Šárky Kašpárkové, se uskutečnilo 4.
června krajské kolo odznaku všestrannosti olympijských vítězů.
Naše škola měla své zastoupení jak v kategorii družstev, tak
v kategorii jednotlivců.
Závodilo se v disciplínách 60 m běh, shyby, lehy sedy, skok daleký, hod míčkem a běh na 1000 m.

1. 6. - Den dětí
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat žákům 7. a 6. ročníku,
kteří v rámci svého patronátu připravili hezké dopoledne pro
své mladší kamarády. Sami si svůj Den dětí užili jen z části, ale

A jak naši závodníci dopadli:
V kategorii družstev jsme obsadili krásné 5. místo z 15 zúčastněných. V kategorii jednotlivců:
1. místo – Marek Matyska
3. místo – Adélka Denková
4. místo – Jakub Fojtík, Hanka Vančurová
5. místo – Veronika Štefková, Lucka Vránová
8. místo – Jan Chudý
15. místo – Václav Trusina
Zatím jistý postup do republikového finále má Marek Matyska,
ostatní jednotlivci i družstvo bude muset počkat na konečné
výsledky všech krajů. Jinak všem medailistům i zúčastněným
patří velká pochvala!
Mgr. Norbert Škorňa
Školní klub na dopravním hřišti
Ve středu 6. června vyrazili žáci školního klubu na dopravní hřiště, kde měli možnost zopakovat si a v praxi procvičit pravidla silničního provozu. Jezdili především na oblíbených motokárách
a na jízdních kolech. Občas také vyzkoušeli pozornost našich
malých řidičů a cyklistů chodci. K pohodové atmosféře a zdaru
naší odpolední akce přispělo krásné slunečné počasí.
Mgr. Eva Vránová
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Prezentace ročníkových prací – 3. a 5. ročník
Na konci 1. a 2. období I. stupně, tedy ve III. a V. třídě, prezentují žáci své ročníkové práce. Celý rok si střádali a třídili materiál a podklady, potom je zpracovávali, tvořili a vymýšleli, až
nakonec nabyla práce ucelené formy. Svoje roční výtvory žáci 3.
ročníku prezentovali před mladšími spolužáky ze II. třídy, které
čeká tento projekt příští rok, i před žáky 5. ročníku. Na návštěvu k nám do školy přijely paní učitelka a paní zástupkyně ze ZŠ
sv. Zdislavy z Kopřivnice, které náš způsob ověřování klíčových
kompetencí velice zaujal. Společně jsme si i s panem ředitelem
v pondělí 11. června několik třeťáčků v jejich třídě poslechli.
Páťáci prezentovali své práce před rodiči ve čtvrtek 14. června.
Některé jejich práce dosahovaly opravdu vysoké úrovně.
MK
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Akce preventivního programu
V 2. a 3. červnovém týdnu jsme pro naše žáky připravili přednášku na téma „Řekni NE drogám, řekni ANO životu!“ kterou
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přednesl zástupce stejnojmenného občanského sdružení pro V.,
VI., VIII. a IX. tř., a besedu „Kyberprostor a jeho nebezpečí“ pro
II. – IX. tř. O nebezpečí internetu a úskalí, která jsou spojená
s umísťováním fotografií, jmen, věku apod. na sociální sítě, přišel děti poučit Bc. V. Malcharczik. Je nezbytné děti informovat
a často jim to připomínat a opakovat, protože jsou důvěřivé
a na internet mnohdy umístí informace, o kterých rodiče nemají ani tušení.
MK
Nečekaný úspěch našich žáků
V pondělí 11. června se konal 1. ročník rukodělné soutěže
O zlatou olovnici, kterou pořádala SPŠS ve Valašské Meziříčí. Se
SPŠS úzce spolupracujeme během celého školního roku. Žáci
II. stupně chodili na hodiny pracovních činností do dílen na ul.
Vrbenská a několik našich žáků tam navštěvovalo dřevařský
kroužek. Dva naši žáci z VIII. třídy se do soutěže přihlásili a dopadli skvěle! Za umístění na stupních vítězů obdrželi hodnotné
ceny. Metoděj Perutka se umístil na krásném 3. místě a Radek
Marušák celou soutěž dokonce vyhrál! Paráda! Gratulujeme!
MK

Výlet – VII. tř.
Dne 12. 6. 2018 jsme se s žáky vypravili na školní exkurzi do lanového centra v Trojanovicích. Jeli jsme vlakem do Frenštátu
pod Radhoštěm a zde jsme pak přestoupili na autobus do Trojanovic. Po příjezdu jsme se vydali do lanového centra, kde už
na nás čekali instruktoři. Ti žáky proškolili pro jejich bezpečný
pohyb v lanovém centru i na jednotlivých lezeckých trasách.
Trasu si každý žák vybral dle svých vlastních schopností. Z fotek
i videí je patrné, že žáci si tento program velmi užili a myslím,
že exkurze se vydařila. Žáci si vyzkoušeli své pohybové a strategické dovednosti při pohybu po lanových drahách a prožili
se svými spolužáky netradiční den v příjemném prostředí lanového centra. (Fotky i videa naleznete na webu školy.) Zároveň
bych tímto chtěla poděkovat i Terezce Pospíšilové, která
vyhrála krásné třetí místo ve výtvarné soutěži a obdržela i finanční odměnu pro celou svou třídu. Díky tomuto
příspěvku žáci nemuseli nic doplácet na tento školní výlet.
Mgr. Soňa Medveďová
Výlet - družina a klub
Ve středu 13. června odjela družina společně se školním klubem
na výlet do dětského letního a lanového parku Bílá v Beskydech.

Cesta autobusem nám rychle utekla. Děti byly plné očekávání a všechny se už těšily na atrakce letního parku. Po příjezdu
si instruktoři rozdělili děti do čtyř družstev a začalo soutěžení
s názvem Bílámpiáda. Sportovní program spočíval v soutěžním
zápolení týmů i jednotlivců. Během programu se střídala stanoviště ve střelbě, rychlostním překážkovém běhu, přenášení
vody (samozřejmě bez rozlití), hod obručí se správnou trefou
na kužel, probíhání lanovým centrem či závěrečné dovádění
v džungli s prolézacím bludištěm a trampolínou. Během odpoledne se vytvořila skvělá soutěžní atmosféra. V poslední části
programu byly sečteny časy a výsledky jednotlivých disciplín
všech týmů a vyhodnocení se sladkou odměnou. Výlet v krásném a klidném prostředí Bílé si děti s dostatkem pohybu a výbornou náladou naplno prožily.
Za ŠD a ŠK Lenka Karolová
Další akce tříd a výlety probíhaly v době uzávěrky tohoto
čísla ŽF. K těm zajímavým se vrátíme po prázdninách.
MK
Úspěšné ukončení studia
Paní učitelka Mgr. Soňa Medveďová absolvovala Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ
a 7. června složila úspěšně závěrečné zkoušky. Gratulujeme!!
MK
Co nás čeká?
Na zasloužené prázdniny se těší všichni žáci i poškoláci . Před
tím, než začnou, ve škole vrátí zapůjčené učebnice, knihy
do školní knihovny, uklidí ve třídách, odnesou si domů všechno z šaten a skříněk. V pátek 29. června si už děti neberou
do školy přezůvky. Na 8.00 půjdeme do kostela, kde při mši
svaté poděkujeme za celý školní rok a po mši předáme vysvědčení odcházejícím žákům. (Pozvání na mši svatou přijal pan
děkan P. Kamil Obr.) Deváťáci potom do školy už nepůjdou,
ostatní děti ano, aby si převzaly vysvědčení a rozloučily se před
prázdninami se spolužáky a učiteli.
MK

Kdo zpívá, dvakrát se modlí
Chtěla bych poděkovat všem holkám a klukům z naší školy Salvátor, kteří byli ochotní po celý školní rok trpělivě nacvičovat,
zpívat a vystupovat a svým zpěvem chválit Boha a dělat radost
lidem kolem nás.
Těch příležitostí bylo opravdu dost: páteční večerní mše za naši
školu, školní mše při slavnostech během roku, křížové cesty,
májová. Jsem ráda, že jsme mohli před vánočními a velikonočními svátky svým zpěvem potěšit také staré a nemocné lidi spolu s jejich ošetřovateli a lékaři v Domově se zvláštním režimem
a v Citadele. Další návštěvu na tato dvě místa máme s našimi
zpěváčky v plánu ještě těsně před koncem školního roku.
Krásným vyvrcholením našeho celoročního snažení byl zpěv při
příležitosti zahájení Noci kostelů, do kterého se zapojilo 50 žáků
naší školy a také někteří absolventi, rodiče a příznivci školy.
Myslím, že jsme si společné zpívání vždycky užili.
Všem vám srdečný dík a už teď se těším na další spolupráci
v příštím školním roce.
Eva Vránová

Charita Valašské Meziříčí
Šíře našich vztahů

Příroda se celá probarvuje nádhernými barvami
všeho druhu, keře voní a květiny opylují včely. Je
to nádhera.

Často je pro nás příroda nebo počasí konverzačním tématem. A možná si ani neuvědomujeme, že je to tak dobře. Všímat si přírody,
oceňovat krásu květů jabloní, zastavit se při
zpěvu ptáků, nastavit svou tvář teplému paprsku slunce, vdechovat svěží vzduch po dešti. Být citlivý k těmto mnohdy pro nás tak samozřejmým věcem nás učí být citlivými i k druhým lidem a sami k sobě. Je totiž více než pravděpodobné, že v duchovním smyslu jsme všichni propojené nádoby.
Předchozí papež Benedikt XVI. řekl: „Ve světě se rozrůstají vnější pouště, protože tak moc narostly pouště vnitřní.“ V Bibli zase
čteme „Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly (…) Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé,
polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.“ (Oz 4,2-3)
Je možné, že se mé zlé činy jako jsou pomluvy a lži, podepisují
na Zemi? Že kvůli krádežím a přetvářkám hynou ryby v moři?
Pochopit paralelu mezi tím, že když někoho pomlouvám, tak
tím ničím mezilidské vztahy, tomu bychom ještě rozuměli. Ale
najít souvislost mezi tím, že když lžu, tak kvůli tomu trpí příroda,
to už je složitější.
Já, vy, ostatní lidé, rostliny, zvířata, nebe a země, Bůh, všichni jsme tajemným způsobem propojeni. Je dobře konat skutky lásky a pomáhat druhým lidem. Je dobré se modlit k Bohu.
Nezapomínejme ale na šíři našich vztahů. Náš vztah vůči sobě,
vůči druhým lidem, vůči Bohu, doplňme o vztah k Zemi, na které žijeme.
Naše Charita pořádala v měsíci dubnu úklid veřejného prostranství kolem řeky Bečvy, kde jsme sbírali odpadky. V měsíci květnu jsme měli Fairtradovou snídani, abychom upozornili
na spravedlivý obchod s potravinami a na správné zacházení
s lidmi v rozvojových zemích. Městským lesům v Rožnově pomáháme se sazením stromků a úklidem lesa. Jsou to velmi důležité akce. Upozorňují na to, že nejednáme dobře jen s lidmi, ale
také s přírodou, s naší planetou Zemí.
Věřím, že většina z nás třídí odpad, šetří vodou a snaží se nekupovat nové a nové igelitové tašky v supermarketu. Jenže tohle nestačí. Pokud jsme všichni - lidé, zvířata, rostliny a vesmír
propojeni, pokud máme poznání toho, co je dobré, musíme napnout všechny naše síly, abychom spoluutvářeli lepší svět. Musíme být kreativní v tom, co ještě můžeme udělat!
Trochu se bojím toho, že si neuvědomujeme, jak moc na nás
záleží. Jak moc záleží na každé našem slově, na našem rozhodnutí, na volbě mezi dobrem a zlem. Přála bych si, abychom až
vyjdeme ven, uměli užasnout nad rozkvetlou přírodou a říci si:
„Tato krajina je zrcadlem mé duše. Díky Bohu za to, že je kolem
pořád ještě kolik krásy.“

Text je inspirován myšlenkami Encykliky Laudato Si´ (papež František,
2015) a knihou Tváří v tvář zemi (Marek Orko Vácha, 2016).

Čas, který není promarněný
Charita Valašské Meziříčí stále a neúnavně hledá ochotné lidi,
kteří mají chuť věnovat část svého volného času druhým. Uvítáme dobrovolníky, kteří by docházeli za starými lidmi do Charitního domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici, nebo pomáhali
při výjezdových akcích se seniory z našeho okolí. V případě zájmu je možné kontaktovat pastorační asistentku Terezu Olejníkovou na telefonním čísle 603 549 682, která vám sdělí
bližší informace. 				
Tereza Olejníková
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Kreslené vtipy Jana Heraleckého v kalendáři farnosti Brno Lesná (viz informaci na str. 4)
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Diakonie ve Valašském Meziříčí oslavila čtvrtstoletí své
činnosti, hospic CITADELA si připomněl 15 let
Již 25 let pomáhá Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a jeho
okolí seniorům, nemocným, lidem se zdravotním znevýhodněním a lidem s nevyléčitelnou nemocí v závěru života a podporuje pečující rodiny, aby nebyly v péči o blízkého člověka osamoceny.
V neděli 27. května 2018 oslavila Diakonie ve Valašském Meziříčí čtvrtstoletí své činnosti a 15 let od vzniku hospice CITADELA. Při této příležitosti uspořádala pro všechny své příznivce
a podporovatele, bývalé i stávající zaměstnance a pro širokou
veřejnost Den Diakonie.
Slavnost začala bohoslužbami v zahradě hospice, kde byli pověřeni do služby všichni noví zaměstnanci obou středisek. Program pokračoval v zahradě u Domu sociálních služeb, zahrála
zde cimbálová muzika BAČA, vystoupily pěvecké sbory Basové
G z místního gymnázia a Cvrčci ze ZŠ Starý Jičín, zazpíval nám
patron valašskomeziříčské Diakonie Pavel Helan, v zahradě hospice zazněl koncert souboru hry na ruční zvonky Zvonky dobré
zprávy. Den zakončila kapela Docuku. Děti si mohly v průběhu
celého odpoledne zahrát různé hry, účastnit se canisterapie, zaskákat si ve skákacím hradu, vyzkoušet korálkovou dílničku či
slackline.
Oslav se zúčastnili hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta města Valašského Meziříčí Robert Stržínek, kteří nad Dnem
Diakonie převzali záštitu, a také představitelé Českobratrské
církve evangelické synodní kurátor Vladimír Zikmund a kurátor
východomoravského seniorátu Vladimír Buzek. Na dni Diakonie byli přítomni představitelé Diakonie ČCE ředitel Jan Soběslavský spolu s náměstkyní Hanou Řezáčovou. Nechyběli také
zakladatelky a bývalé ředitelky Diakonie ve Valašském Meziříčí
Dobromila Krupová a Marta Benešová a bývalý ředitel hospice Miloslav Běťák. Všichni přítomní přáli Diakonii další úspěšné
roky činnosti a spoustu spokojených klientů.
Den Diakonie uspořádaly Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí a Diakonie ČCE - hospic CITADELA ve spolupráci
s Východomoravským seniorátem a Farním sborem ČCE ve Valašském Meziříčí. Všem, kteří se na oslavách podíleli, patří velký dík. Velké poděkování patří také všem, kteří jakkoliv přispěli
ke zdárnému Dnu Diakonie: Zlínskému kraji, Městu Valašské
Meziříčí, Městu Rožnov pod Radhoštěm, Gymnáziu Františka
Palackého, Základní škole Starý Jičín, Cimbálové muzice Bača,
Pavlu Helanovi, kapele Docuku, souboru Zvonky dobré zprávy,
Kavárně Tucan, Kavárně a cukrárně eR Caffé, Kulturnímu zařízení města Valašského Meziříčí, Světu her a poznání, TS Valašské
Meziříčí, TJ Valašské Meziříčí, Cyrilovu pekařství, OD Tesco, MP
Krásno, společnosti Jacobs Douwe Egberts a CZT VM, OSE, Regionální televizi, TV Noe, TV Relax, Tiskárně Grafia Nova, Valašské mládeži ČCE a všem dobrovolníkům.
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Aukce dresů na turnaji ROBE ValMez CUP 2018 vynesla
14.000,- Kč a podpořila CITADELU
Tým rodičů fotbalového týmu TJ Valašské Meziříčí U13, který
pořádal mezinárodní turnaj ROBE ValMez CUP 2018, k naší velké radosti opakoval nápad z předchozího roku. V rámci turnaje
požádal ligové týmy, aby přivezly dresy, které se následně vydraží.
A opět se rozhodli v charitativní aukci podpořit naši organizaci
Diakonii ČCE – hospic CITADELA. Výdělek z aukce činil krásných
14.000 Kč. K předání šeku došlo v úterý 29. května 2018 za účasti 13 letých fotbalistů a jejich trenérů přímo v CITADELE. Tento
dar bude určen na zakoupení aktivizačních pomůcek pro klienty.
Děkujeme fotbalistům a všem organizátorům ROBE ValMez
CUPu 2018 za jejich pomoc a za to, že pěstují v mladých lidech
charitního ducha a přístup – myslet na druhé!
Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Mgr. Zuzana Venturová,
venturova@citadela.cz, 739 244 810
Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí
Drahoslava Holubová
holubova@diakonie.cz, 730 167 964

15

„Radšej smrť, ako hriech“
Toto je nápis na hrobě 16leté dívenky Anky Kolesárovej. Já ji
znám. Strávila jsem u jejího hrobu asi 8 nocí a rozmlouvala s ní
o věcech, které mně v té době tížily. Jak je to možné, že ji znám,
když zemřela v roce 1944? V březnu 2018 svatý otec František
toto „útlé žieňa“ přidal do seznamu Blahoslavených.
Začněme pěkně popořádku. Anka byla obyčejná dívenka ze slovenské vesnice Vysoká nad Uhom nedaleko ukrajinských hranic. Byla polosirotek. Maminka jí zemřela. Žila s otcem. V čase,
kdy Sovětská armáda osvobozovala naši zem se neslo mezi lidmi, že vojáci jsou hrubí a znásilňují ženy a dívky. Proto se dívky
oblékaly do starých šatů a ukrývaly před zraky vojáků. I Anka
byla v oblečená v černých šatech a schovaná v podloubí domku
s otcem. Voják vrazil k nim a křičel na ni. Byl opilý. Chtěl Anku
strhnout a zneužít. Ona se mu vysmekla a v tom na ni namířil
svou zbraň a zakřičel: Rozluč se s otcem! Anka zvolala: Apočko,
zbohom! Ježíš, Mária, Jozef! A v tom ji nemilosrdně zastřelil.
Rodina nemohla Anku ani důstojně pochovat, protože vesnici
okupovali Sovětští vojáci. Až za 2 dny ji v provizorní truhle vložili
do hrobu, kde ležela její matka. Místní kněz o této události napsal záznam do kroniky: „Oběť svaté čistoty“. O této události se
nesmělo mluvit, protože ve společnosti vládla vděčnost sovětské armádě, která nás vysvobodila. Po celou dobu komunismu
se o těchto zločinech nesmělo mluvit. Až po pádu režimu se začali vynořovat svědkové události a kněz o. Pavol Hudák, kaplan
pro mládež v Košicích uspořádal první pouť mládeže k hrobu
Anky Kolesárovej.
Púť Radosti č. 1 byla tichá, hloubavá, mládež z širokého okolí
poslouchala o tom, kdo byla Anka Kolesárová. Jakou měla povahu. Že to, co udělala ve vypjaté chvíli před smrtí, bylo důkazem
toho, jaký vřelý měla vztah ke Kristu. Co pro ni znamenala čistota. Že byla ochotná za ni položit svůj život.
Od té doby se 4krát za rok konají poutě radosti. Mládež Košické
arcidiecéze si vzala Anku za vzor. Přichází sem, na místo, kde
se onen příběh odehrál. Aby zažili společenství. Probíhají zde
přednášky, diskuze ve skupinkách, společné jídlo. Čas na ztišení. Čas na tanec. Čas na adoraci. Příležitost ke svátosti smíření. Příležitost být sám. Být s Kristem. Být součásti společenství.
U hrobu je i prostor pro setkání s Ankou.
Když jsem začala studovat v Košicích, zaujala mě nabídka účastnit se Poutí Radosti. Byla jsem tam několikrát jako účastník
a poté i jako vedoucí skupinky. I když neumím hrát na nástroj
a dokonale zpívat, mohla jsem tímto způsobem pomoct tomuto
dílu. Moc fandím otci Pavlovi Hudákovi. Tento kněz je nyní trvale v dědině Vysoká nad Uhom v tzv. Domčeku, kde připravuje
program pro neustálý nápor poutníků.
Díky důrazu na čistotu stavu jsem pochopila význam předmanželské čistoty pro šťastné manželství. Musím říct, že díky tomuto vedení dnes žiju ve šťastném manželství. Kdybychom s mým
snoubencem nebyli přesvědčeni o tom, že čistota je hodnota,
pro kterou se vyplatí žít i umírat, naše manželství by se pod
náporem prvních potíží rozpadlo. Při prvním vážném problému
jsme se ohlédli zpátky a důvod našeho sňatku byl nezpochybnitelný. Za to vděčím Anke Kolesárovej.
Ve věku 17 let jsem moc toužila po tom, aby mě měl někdo
rád. Abych i já potkala Lásku svého života. Záviděla jsem párům
na Košické promenádě. Když se drželi za ruce, připadalo mi to,
že každý někoho má, jen já ne. Díky Anke jsem pochopila, že ten,
kdo mě drží, je větší láska, než jakou si já dokážu vůbec vysnít
a představit. Že mě drží Někdo, kdo je DOKONALÁ LÁSKA. Že
patřím Kristu tak jako Ona. Ona se vytrhla z rukou chlípného

16

vojáka a vrhla se do rukou Kristových. Tak stejně i já můžu svůj
život položit do rukou Kristových. Ponořit se do Věčné lásky.
A každý den se vnořit do Jeho náruče. Říct Mu: „Pane, dnes si
mě použij tak, jak Ty chceš“. Nebo se ho ptát: „Co bys Ty chtěl
pro tohoto člověka?“
Od začátků poutí radosti probíhal i proces blahořečení. Anka
byla v březnu uznaná otcem Františkem za blahořečenou. Nadále probíhá proces svatořečení. K tomu slouží tato oficiální
modlitba:
Modlitba za svatořečení
Nebeský Otče,
Anka Kolesárová
jako mučednice pro čistotu
vydala svědectví o bohatství
vnitřní krásy každého člověka
a stala se povzbuzením pre mladé a rodiny
při vytváření upřímných a čistých vztahů.
Prosíme tě, na její přímluvu
vyslyš tyto prosby
(nyní můžeš přednést své prosby...)
a dej, abychom ji mohli
uctívat na oltáři jako svatou.
Skrze Krista, našeho Pána.
Poutě radosti mají i svou hymnu. Můžete si ji poslechnout
na youtube. Otec Pavol Hudák má i CD s názvem „Prečo láska
stroskotáva“. Taky je to volně přístupné na internetu.
Dne 1. září bude v katedrále sv. Alžběty v Košicích velká slavnost
při příležitosti blahořečení Anky. Jste všichni srdečně zváni! Zde,
v této katedrále, slouží biskup mši každé ráno v 06.00 hodin.
Kostel je situován tak, že lidé, kteří přichází z nádraží do města
do práce a do školy, to mají v půli cesty. Na této mši není možné
najít místo k sezení. Marně jsme se o to usilovali po dobu studia
3x Zdrávas
U hrobu Anky Kolesárovej se modlíme 3x Zdrávas Maria. Jde
o mariánskou spiritualitu, kterou se mnozí mladí snaží žít také
doma.
První Zdrávas je za dar povolání a rozhodování se podle Boží
vůle. V mládí se odehrávají největší životní rozhodnutí. Proto je
velmi důležité umět rozlišovat, co je a co není správné a poznat
svou cestu v Božím plánu.
Druhý Zdrávas je za čistotu. Největším bohatstvím mládí je
krása nevinnosti. Čistá duše v sobě nese přirozenou touhu po
lásce, touží být darem jiným. V čistotě myšlenek, slov a skutků
je svoboda, radost, pokoj, víra, naděje a láska.
Třetí Zdrávas je za věrnost Bohu a jeho radostnému poselství. Mnohokrát prožíváme krize. Víra dává člověku naději, rozlet, růst a budoucnost. Víra rozněcuje lásku, učí hodnotám a
dává hodnoty. Víra přivádí člověka k sobě samému, pomáhá
mu poznat sebe sama, jiné okolo sebe a úžasný plán Stvořitele
s tímto světem, víra přivádí člověka k věčnosti.
„Jestliže je na světě nějaká radost, má ji jistě člověk čistého srdce!“ Tomáš Kempenský
Tuto RADOST PRAMENÍCÍ Z ČISTÉHO SRDCE vyprošuji všem mladým v naší farnosti. Všem, kdo hledají LÁSKU. Kdo touží po štěstí ve svém životním povolání. Aby si vzali za vzor Anku, která pro
čistotu obětovala svůj život. Čistota je opravdu hodnota, pro

kterou se vyplatí žít i umírat. Abychom žili důstojně podle povolání, kterého se nám dostalo. Svobodní aby žili „kamarádskou
čistotu“, zasnoubení aby žili „ snoubeneckou a předmanželskou
čistotu“, manželé aby věrně žili „manželskou čistotu“.
Eva Opletalová

Na návštěvě u o. Václava Fojtíka
Ve středu 13. června ve fatimský den mě pozval náš rodák
a kněz Václav Fojtík do farnosti Březnice. Již druhým rokem
zde prožívá se svými farníky od května do října mariánskou duchovní obnovu, na kterou zve různé kněze. Jsem rád, že jsem
se mohl podělit o to, co pro mne znamená Panna Maria. Vaška
a jeho farníky pozdravuji, vzpomínám a prosím o modlitbu.
o. Pavel

První svaté přijímání - fotografie
1. svaté přijímání v Lešné nám vyfotil Zdeněk Ovčačík z Poruby u Hustopeč. Jsem moc rád, že jsem objevil tohoto fotografa,
který zároveň patří mezi fotografy portálu Člověk a Víra. Určitě
se těším na další spolupráci. Prosím, abyste mu předali tento
výtisk Života farností. Touto cestou ho zároveň prosím, aby
nám vyfotil slavnost biřmování v Lešné 22. září 2018. Rodiče prvokomunikantů z Lešné si mohou fotky vybrat a nechat vytisknout v Ateliéru pana Knápka na ulici Křížkovského ve Valašském
Meziříčí (podloubí domu U dvanácti apoštolů).
DVD z 1. sv. přijímání ve Valašském Meziříčí natáčel pan Třetina.
Až bude hotové, uslyšíte o tom v ohláškách. Fotky si stále můžete vybrat a nechat vytisknout u pana Knápka.
Vybrané fotografie viz strana 22 - 24.

Moc jednoho objetí
(Svědectví P. Cirila Čuše)
Ciril Čuš, nejstarší z pěti dětí vyrůstal v jednoduché slovinské
rodině. Když měl sedm roků, postihla rodinu tragedie, která
ho hluboce zasáhla a poznamenala další roky jeho života. Otec
rodiny měl nehodu. Spadl z lešení, upadl do komatu a celý měsíc jeho život visel na vlásku. Děti se spolu s matkou upřímně
modlily za jeho uzdravení a jejich modlitba byla vyslyšena. Ale
radost z uzdravení netrvala dlouho. Jen co se otec zotavil, začal
pít. Alkohol vnesl do rodiny mnoho nepokoje a hádek a terčem
otcovy zlosti a agresivity se stal nejstarší syn Ciril. Sám vzpomíná, že „mu bylo uštědřeno o hodně víc úderů než lžic s jídlem.“ Čtrnáctkrát mu otec rozbil hlavu, použil to, co měl právě
po ruce. Ale horší než bití bylo pro malého Cirila to, že musel
neustále poslouchat: „Z tebe i tak nikdy nic dobrého nebude.“
Stal se z něho bázlivý a uzavřený chlapec, trpěl nespavostí
a nebyl schopen se učit. Hodně plakával a ve svém zoufalství,
smutku a nenávisti začal pomýšlet na to, že si vezme život. Jediné, co mu i nadále dodávalo sílu žít, byla láskyplná objetí jeho
matky. Dnes je z Cirila kněz, vyhledávaný exercitátor a oblíbený
duchovní otec mládeže. Avšak na to, aby vůbec dokázal zachytit
Boží volání ke kněžství, byl potřebný důležitý krok - aby odpustil
otci. A to nebylo lehké - byl to dlouholetý boj, o kterém sám
vypráví:
„Po ukončení povinné školní docházky jsem si neuměl představit, co bude dále. Otec pil čím dál tím víc a byl stále větším násilníkem. Měl jsem štěstí a našel jsem práci asi 50 km od domu,
a tak jsem doufal, že mě samostatně vydělané peníze a nezávislost na druhých konečně udělají šťastným. Ale mýlil jsem
se. Nic nedokázalo vyplnit prázdnotu, kterou jsem v sobě nosil,
a zahnat všechen ten smutek a beznaděj. Jednoho dne jsem si
koupil Bibli a začal jsem ji číst. Zakusil jsem, že ta slova měla
v sobě ukrytou moc, jakou jsem do té doby nepoznal. To byl
první dotek Boží milosti.
Potom jsem přijal pozvání na pouť do Medžugorje. Když jsme se
však v autobuse začali modlit čtvrtý růženec, to už bylo na mne
příliš. Nejraději bych byl okamžitě vystoupil a vrátil se zpět.
Vždyť já jsem se neuměl modlit ani jen Otčenáš a zde jsem byl
modlitebním programem doslova „bombardován“. Ale už nebylo možné couvnout. Když jsem později spolu s celou skupinou
vystoupil na kopec Križevac, dotkl se mne pokoj Panny Marie.
Silná milost mě natolik pronikla, že od tohoto okamžiku jsem
dokázal Bohu otevřít své srdce.
Když jsem se vrátil domů, jeden kamarád mě pozval na charismatické modlitební setkání. V naději, že tam zažiji stejný pokoj
jako v Medžugorji, jsem pozvání přijal. Charismatická forma
modlitby mi však byla úplně cizí. Měl jsem pocit, že jsem na nesprávném místě a nemohl jsem se dočkat konce. Když po mši
svaté kněz vyzval věřící, aby vydali svědectví o Božím působení
ve svém životě, předstoupila asi 50letá žena a řekla: ‚Můj manžel mě bil, třikrát mi zlomil ruku a jednou nohu, podváděl mě
s druhými ženami, ale dokázala jsem mu všechno odpustit.‘
To mě zasáhlo přímo do srdce. Celý sklíčený a utrápený jsem se
zeptal kněze: ‚Jak i já dokážu odpustit mému otci?‘ Odpověděl
mi stručně: ‚Modli se.‘ A jako malou pomůcku mi daroval modlitební knížku.
Po tomto večeru jsem se odhodlal, že se za otce budu každý
den modlit jeden Otčenáš. Když jsem se doslechl, že šel na protialkoholické léčení, vzplála ve mně velká naděje, že se konečně budeme moci smířit. Žel, po návratu domů začal znovu pít
a za všechno bezdůvodně opět obvinil mne. Mezitím jsem se
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spřátelil s několika členy modlitební skupiny. To bylo pro mne
velmi důležité, protože mě povzbuzovali, abych se nevzdával,
ale nadále vytrval v modlitbě za mého otce. Asi tak po roku mi
bylo jasné, že jeden Otčenáš nestačí na to, aby mi dodal sílu
na odpuštění. Proto jsem se rozhodl obětovat na tento úmysl každý den jeden růženec. Žel, u mého otce nebylo ani stopy po nějaké pozitivní změně, spíš naopak. Často se mě chtěly zmocnit pochybovačné myšlenky: ‚Modlitba je k ničemu!
Všechno je i tak jen horší!‘ Jeho druhý pokus zbavit se alkoholu
také ztroskotal. V srdci jsem pochopil, že i přesto mám přinést
otci odpuštění. Před očima mi však stále vířila minulost a všechno to zlé, co mi udělal a řekl. To mě obralo o všechnu odvahu
a vzbudilo ve mně někdejší strach. Bál jsem se setkat s otcem
tváří v tvář. Jediným východiskem byla opět modlitba.
Po měsíci nastala ta chvíle, kdy jsem posbíral dostatek odvahy
a šel jsem za otcem. Podíval jsem se mu přímo do očí, podal mu
ruku a řekl jsem: ‚Otče, chci ti říci, že ti všechno odpouštím. Mrzí
mě, že jsem si tě nevážil a neměl jsem tě rád, že jsem tě neposlouchal a nedělal to, co jsi mi říkal.‘
To byl začátek dlouhé cesty ke smíření - můj otec totiž nijak nezareagoval. Bylo mi jasné, že v tomto případě může pomoci jen
Bůh. Začal jsem se tedy denně modlit dva růžence. Nakolik jsem
rád chodil na diskotéky a do kina, musel jsem něco z toho vynechat a něčeho se vzdát, abych měl dostatek času na modlitbu,
kterou jsem si předsevzal. Ale otec pil stále víc; nepokoj a hádky v rodině přibývaly. Často nás ohrožoval nožem a nebo se
sekerou v ruce - v takových situacích jsem se většinou zachránil
útěkem oknem. V mém srdci zároveň působila moc milosti.
Asi po dvou letech jsem ve svém nitru cítil, že bych měl otci říct,
že ho mám rád. Ale to se mi zdálo nemožné a připadalo mi to
jako lež. Jak vroucně jsem v tom čase prosil Ježíše, aby uzdravil
moje srdce od každého nedostatku lásky vůči otci! Často jsem
plakal, dokonce někdy i nahlas. Byl bych se odhodlal ke všemu,
jen k tomu jedinému ne: říct otci, že ho mám rád. Ale Pán mě
vnitřně vybízel přesně k tomu. Po dvou týdnech úpěnlivé modlitby bylo mé srdce připravené. Podal jsem otci ruku, hleděl
jsem mu do očí a řekl: ‚Promiň, že jsem k tobě nebyl dobrý. Jsi
mým jediným otcem a chci ti říci, že tě mám rád.‘ Ale jaká deprimující a zdrcující byla jeho reakce! Chytil nůž a s křikem se
do mě pustil: ‚Teď tě zabiju jako svini.‘
Od toho dne byla situace v naší rodině ještě tragičtější. Třetí
protialkoholní léčení zůstalo také bez jakéhokoliv účinku. S důvěrou ve slova Panny Marie v Medžugorje, že skrze modlitbu
růžence vnese do rodin opět pokoj, jsem se rozhodl: od teď se
budu modlit každý den tři růžence na tento úmysl. Jednoho dne
mě otec napadl s motorovou pilou v ruce. Zachránil jsem se jen
útěkem do pokoje a tam jsem se zamkl. S touhou v srdci jsem
se postavil před kříž a k vlastnímu údivu jsem se modlil něco
nepochopitelného:
‚Děkuji Ti, Ježíši, že mám otce, který mě proklíná, který mi říká,
že jsem bezcenný. Děkuji Ti, Ježíši, za všechno, co je těžké!‘
Od toho dne mě otcova slova už víc nedokázala zranit. Našel
si tedy novou formu týrání. Po okolních dědinách namluvil, že
jsem homosexuál, drogově závislý, zloděj a kdeco jiné. Když
jsem přišel do obchodu, lidé se mi vyhýbali, prodavačka se
na mne ani nepodívala a věřící v kostele se mne také stranili,
takže okolo mne zůstávaly dvě prázdné lavice. Toto těžké období jsem překonal jen díky každodenní modlitbě růžence, mši
svaté, svaté zpovědi, modlitební skupině a četbě Písma Svatého.
Po devíti měsících hrozné duševní trýzně jsem v modlitbě poznal, že mám otci prokázat lásku objetím. To bych ale vlastními
silami nikdy nedokázal. Po otcově čtvrtém léčení mu lékaři dia-
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gnostikovali cirhozu jater. Hodnoty krevních a jaterních testů
byly až tak zlé, že mu dávali maximálně 30 dní života. To mě
vyděsilo. Za žádnou cenu jsem nechtěl dopustit, aby můj otec
zemřel bez vzájemného smíření. Měl jsem tehdy 27 roků.
Jednoho dne, bylo okolo sedmé hodiny ráno, jsem se vydal
na procházku do blízkého lesíku. V srdci jsem měl hluboký pokoj, protože jsem se už předtím pomodlil všechny tři růžence.
Tu se úplně nečekaně objevil můj otec a kráčel mi naproti. V té
chvíli jsem už před ním neměl strach. Přišel jsem k němu a řekl
jsem mu: ‚Otče, odpouštím ti. Je mi líto, pokud jsem tě zranil...
ty jsi přece mým otcem. Mám tě rád!‘ Potom jsem jej obejmul.
A poprvé po dvaceti dvou letech mě obejmul i on. Oba jsme se
rozplakali. Při tomto objetí jsem zažil, že Bůh je mocnější než
nenávist, je mocnější než každé utrpení, každá bolest a trápení,
mocnější než každé odvrhnutí. Až nyní dostal otec sílu zkoncovat s alkoholem a do naší rodiny se vrátil pokoj. Všechno se snažil napravit. Podivuhodné bylo, že cirhoza jater zmizela. Když
jsme my děti viděly, jak se potom i matka s otcem objali, plakali
jsme všichni - byl to svátek smíření. Od toho dne, kdy jsem otci
úplně odpustil, jsem zase dokázal bez problémů spát.
Nyní bylo moje srdce osvobozené a stalo se volné pro lásku.
Poznal jsem ženu, s kterou jsem si chtěl založit rodinu, abych
mohl být pro své děti dobrým otcem a darovat jim tu lásku, která mně tak velmi chyběla. Avšak Bůh zaklepal na moje srdce
a nabídl mi duchovní otcovství pro mnohé lidi. Byl to opět nový
a těžký vnitřní zápas o vybojování mého ANO Bohu. Navíc jsem
si připadal neschopný, abych zvládl náročné studium filozofie
a teologie. Ale svatý Pavel mě povzbuzoval slovy: ‚Všechno
mohu v tom, který mi dává sílu‘ (Flp 4,13). S Pánovou pomocí
jsem studium zvládl a dnes jsem šťastným knězem.
Často ke mně přicházejí lidé s otázkou: ‚Jak mám v srdci odpustit?‘ Tehdy odpovídám tak, jak to Bůh naučil mne samotného: nejprve se musíš za osobu, která ti ublížila, modlit. Neboť
k tomu, abychom odpustili, potřebujeme Boží milost a sílu.
Potom té osobě řekni, že jí odpouštíš. Řekni jí, že ji máš rád
a obejmi ji.
Když potom pocítíš v srdci pokoj a radost, dokážeš jí znovu
hledět do očí a ty sám se staneš schopným dokonale přijmout
Boží odpuštění, které nám Bůh nepřetržitě nabízí, protože nás
miluje.“
Z „Víťazstvo Srdca“ připravil ke 37. výročí zjevení Panny Marie
v Medžugorje Václav Chládek

Mariánské informace
• Pouť Apoštolátu Fatimy je letos plánována ve dnech 16. září až
22. září 2018. Přijímám přihlášky.
Václav Chládek

Malování kostela
Předběžně chci informovat, že by mělo proběhnout v posledních dvou týdnech prázdnin se začátkem v pondělí 20. srpna
2018. Ten den bude potřeba hodně pomocníků, hlavně mužů,
ale i žen. Bude potřeba přikrývat, přemisťovat a připravit prostor pro malíře a po malování zase uklízet atd. Vše bude v ohláškách, ale tato informace je k tomu, abychom s tím už předběžně
počítali.
Václav Chládek

První svaté přijímání Branky - 27. května 2018

Moc za vše děkujeme o. Janu Rimbalovi, který učil naše děti v náboženství celé tři roky a připravil je k prvnímu svatému přijímaní.
za farníky z Branek Markéta Stříteská

19

20

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí, Lešná
Irena Maťovková
Tomáš Maťovka
Elen Johana Nováková
Štěpán Martinka
Gabriela Horáčková
David Horáček
Szymon Kaluzny
Jan Jakub Škorvánek

Nikol Marie Žilinská
Jakub Bača
Martin Šujan
Antonín Josef Trávníček
Adam Robert Plešek
Filip David Klapka

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
Jiří Stolář		
Václav Bača		
Petr Selník		

Hana Benčáková
Kateřina Dubová
Klára Nečadová

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí, Lešná
Josef Čuba *12. 2. 1929 †12. 5. 2018, Vsetínská 1005
Jiřina Sekyrová *26. 9. 1939 †16. 5. 2018, Krhová, Pod lesem
382
Mária Jirušová *5. 7. 1944 †22. 5. 2018, Zašovská 276
Marie Martináková *9. 4. 1938 †29. 5. 2018, Zašovská 210
Marie Sekyrová *8. 12. 1947 †1. 6. 2018, Krhová, Na Nivách
285
Jaroslav Hás *6. 10. 1942 †3. 6. 2018, Branky 244
Josef Konvičný *4. 3. 1959 †6. 6. 2018, Podlesí 50
Bedřich Ševeček *31. 1. 1944 †10. 6. 2018, Nádražní 203
Josef Tvarůžek *17. 5. 1947 †8. 6. 2018, Hrachovec 201
Jiří Bublík *28. 5. 1945 †9. 6. 2018, Poličná 492
Božena Pavelková *25. 10. 1924 †19. 5. 2018, Jasenice 38

INFORMACE
SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA – pátek 29. června. Mše
svaté ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 18.30 hodin. Při
mši svaté v 8.00 hodin ukončí ZŠ Salvátor školní rok. V Lešné
bude mše svatá v 17.15 hodin.

BOHOSLUŽBY VE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ O PRÁZDNINÁCH:
Pondělí – mše svatá v 6.30 hodin
Úterý – mše svatá v 18.30 hodin
Středa – mše svatá v 6.30 hodin, od 17.00 hodin večeřadlo Fatimského apoštolátu
Čtvrtek – mše svatá v 6.30 hodin, od 18.00 do 19.00 hodin adorace se svatým přijímáním
Pátek – mše svatá v 6.30 a v 18.30 hodin
Sobota – mše svatá 6.30, v Krásně v 17.30 hodin
Neděle – mše svaté v 6.30, 8.00, 9.30 a 18.30 hodin
ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH VE FARNÍ KANCELÁŘI
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ budou pouze v pondělí od 8.00
do 10.00 hodin. V ostatních dnech lze setkání domluvit osobně
nebo telefonicky.
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - čtvrtek 5. července. Mše svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin
a v 8.00 hodin, večerní mše svatá nebude! V Lešné v 8.30 hodin,
v Jasenici poutní mše svatá v 10.00 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 6. července. Výstav Nejsvětější svátosti po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční
tichá adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 7. července. Ve farním kostele
ve Valašském 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 Krásně. V Lešné bude růžencová pobožnost v 8.00 hodin.
MŠE – HASIČI HRACHOVEC – sobota 7. července v 9.00 hodin
– kaple Hrachovec.
ZAŠOVSKÁ POUŤ - neděle 8. července. Mše svaté v 7.00, 8.15
a v 10.30 hodin.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 13. července,
10. srpna, 14. září v 18.30 hodin.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - úterý 3. července, pátek
3. srpna po večerní mši svaté.
MŠE SVATÉ NA MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍJEN se začnou zapisovat
v pondělí 30. července po ranní mši svaté.
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – středa 15. srpna.
Mše svaté ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 18.30 hodin.
V Lešné bude mše svatá v 17.15 hodin. Kaple Hrachovec – čas
bude upřesněn v ohláškách.
POUTNÍ MŠE SVATÁ V POLIČNÉ NA KOTLINĚ - neděle 12. srpna v 11.00 hodin.
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – farnost
Val. Meziříčí - neděle 19. srpna. Mše svaté jako každou neděli.
UPOZORNĚNÍ! OD 20. SRPNA DO 31. SRPNA PROBĚHNE
MALOVÁNÍ NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA. Mše svaté ve všední
dny budou v kostele sv. Jakuba v Krásně. Kde a v kolik hodin budou mše svaté v neděli 26. srpna, bude oznámeno v ohláškách.
ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE ve Valašském Meziříčí – pátek 24. srpna. Výstav Nejsvětější svátosti
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oltářní bude po ranní mši svaté v 7.15 hodin. Společná část adorace bude od 18.00 hodin zakončena svátostným požehnáním
před večerní mší svatou.
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK PRVŇÁČKŮ - neděle 2. září ve Valašském
Meziříčí při mši svaté v 9.30, v Lešné v 8.30 a v Jasenici v 10.00
hodin
MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZŠ SALVÁTOR –
pondělí 3. září v 8.00 hodin.
POUŤ DĚKANÁTU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZA OBNOVU RODIN
A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ – sobota 15. září - Olomouc.
SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ V LEŠNÉ – sobota 22. září v 15.00 hodin
POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ:
POUŤ DĚTÍ NA ZAČÁTKU PRÁZDNIN - sobota 30. června. Mše
svatá za děti a mládež v 9.00 a v 10.15 hodin.
POUŤ DECHOVÝCH HUDEB - neděle 5. srpna. Mše svatá
v 10.15 hodin.
HLAVNÍ POUŤ - neděle 12. srpna. Hlavní mše svatá v 10.15 hodin
TITULÁRNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – středa 15. srpna. Hlavní mše svatá v 10.15 hodin.
POUŤ PEDAGOGŮ - sobota 18. srpna. Hlavní mše svatá v 10.15
hodin.
TRADIČNÍ ORELSKÁ POUŤ – neděle 19. srpna. Hlavní mše svatá v 10.00 hodin.
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A DĚTÍ NA KONCI PRÁZDNIN sobota 25. srpna. Mše svatá v 10.15 hodin.
Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života
farností a aktuální informace, naleznete na webových stránkách www. farnost-valmez. cz v sekci Aktuálně.
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První svaté přijímání Lešná 10. června 2018
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foto pan Třetina
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