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Památník Vojna Lešetice u Příbrami
Vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu (1951 – 1961)
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Nikdy více Vojna!

Misijní seminář v Českých Budějovicích

Na zlatonosné řece

Teď nemyslím na základní vojenskou službu, i když ani při ní ne-
bylo o co stát. Když jsem pobýval letos o prázdninách na Sva-
té Hoře u Příbrami, navštívil jsem nedaleký památník Vojna. 
Jednalo se o zrušený uranový důl, který sloužil nejen k těžbě 
uranu, ale zároveň byl v padesátých a šedesátých letech určen 
k věznění odpůrců komunistického režimu. V nelidských pod-
mínkách zde žili a pracovali nejen političtí vězni. Dnes je to je-
diné muzeum tohoto druhu v České republice. Určité části se 
zachovaly původní, některé byly rekonstruovány podle původní 
podoby. Na tomto místě se natáčely některé filmy a seriály. Na-
příklad Zdivočelá země. Po prohlídce jsem si uvědomil, jak je 
třeba stále děkovat za dar svobody a udělat všechno proto, aby 
komunisté nezískali žádnou podporu voličů ani jiných stran pro 
případné koalice.

Když se řekne nová evangelizace, někdo si pod tímto pojmem 
nedokáže nic představit. Jedním ze způsobů této evangelizace 
je určitě také formace budoucích kněží, aby byli připraveni jít, 
kamkoli je Pán pošle. Před několika lety takovýto seminář vznikl 
v Žilinské diecézi, studuje v něm Petr Both. Podobný krok se 
uskutečnil v Českobudějovické diecézi. Biskup Vlastimil Kročil 
požádal o založení podobného typu semináře. Mnozí naši far-
níci se zúčastnili slavnostního otevření 8. července tohoto roku. 
Rektorem semináře je Zdeněk Gibiec. Seminaristé jsou z růz-
ných zemí. O prázdninách jsem mohl asi týden bydlet v tomto 
semináři a při této příležitosti navštívit některá místa jižních 
Čech.

Je to řeka Otava. Opravdu se zde dříve rýžovalo zlato. Dnes zde 
stojí krásné město Písek, které jsem navštívil poprvé v životě. 
Gotický kostel Narození Panny Marie má vysokou věž, ze které 
je krásný rozhled. Nadchl mě zasvěcený výklad věžníka a sou-
časně kostelníka pana Aloise Němce. Tomu jsem slíbil, že o své 
návštěvě napíšu do farního časopisu. Řekl mi nejednu zajíma-
vou informaci. Např.: Proč si myslíte, že ve věžích našich kostelů 
jsou často velmi staré trámy, někdy až ze středověku? Jak je 
možné, že je ještě nesežrali červotoči? Odpověď je docela jed-
noduchá. Zvonění zvonů je pro ně nepřijatelné, a proto do věž-
ních prostorů vůbec nevstupují a spokojí se s konzumací dřeva 
v nejnižších částech našich kostelů. V Písku jsem měl také veli-
kou touhu vyfotit nejstarší kamenný most v Čechách, který ani 
povodeň v roce 2002 nezničila. Na poslední straně se můžete 
podívat na fotku, za kterou jsem velmi vděčný. Doslova na chvíli 
mi na most posvítilo zapadající sluníčko.

Jak mě našla Panna Maria
Šestnáctého července jsem pobýval v semináři Redemptoris 
Mater v Českých Budějovicích a přemýšlel jsem, kam se vypra-
vím na mši svatou. Tento den je v církevním kalendáři památka 
Panny Marie Karmelské. Pro mě osobně velmi významný den. 
Existují poutní místa Panny Marie Karmelské neboli Škapulířo-
vé. (Pozn.: škapulíř je součást řeholního oděvu). Takovýto kos-

tel je například v nedaleké Karolince, na Slezské Ostravě nebo 
v Kostelním Vydří. Ptal jsem se tedy, jestli podobný poutní kos-
tel není i v blízkosti Českých Budějovic. Na internetu jsem našel 
nejbližší až v Železné Rudě a to bylo hodně daleko. Nevyšel mi 
ani pokus být na mši svaté ráno v Českých Budějovicích (ne-
přesná informace na internetu). A tak jsem se rozhodl, že se 
vypravím na horu Kleť, kam vede lanovka a kde je rozhledna. 
Jenomže… Všechno se začalo komplikovat. Nečekaně přišel 
déšť, a tak nezbylo, než plány předělat. Když už prší, pojedu 
se podívat na nějaké poutní místo. Velmi blízko Českých Budě-
jovic je Římov. Jednak je tu jakási křížová cesta mezi kaplička-
mi, ve kterých se připomínají různé momenty z utrpení Páně. 
Kaple byly ale zavřeny, tak jsem navštívil poutní kostel, jehož 
krásné ambity jsem viděl alespoň přes mříž. Do kostela jsem 
se nedostal. Když jsem z areálu odcházel, všiml jsem si velkého 
plakátu se zvláštním nadpisem: Návrat do budoucnosti. Jedna-
lo se o poutní místa v Jižních Čechách a za rakouskou hranicí. 
Hned první byly uvedeny Borovany, kde je kostel Navštívení 
Panny Marie, a také kaple Panny Marie Karmelské. To bylo pro 
mne velké překvapení. Nebylo to daleko, a tak jsem vůbec ne-
váhal: Pokusím se do kaple dostat. Nevěděl jsem však, zda patří 
do farnosti a ke kostelu, nebo je součástí zámku. (Zámky jsou 
v pondělí zavřeny.) V Borovanech jsem k velkému překvapení 
zjistil, že v kapli Panny Marie Karmelské bude dokonce v 18 ho-
din mše svatá. Místní pan farář mě přivítal jako poutního kaza-
tele a já jsem s velkou radostí na tomto místě obnovil své zasvě-
cení Panně Marii s hlubokým přesvědčením, že je to především 
ona, která mě přivedla na toto místo. Prosím ji, aby nás vedla 
po Božích cestách a ne podle naších, často pochybných, plánů.

o. Pavel

Už je vymalováno!
Konečně! Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem, kdo 
kostel na malování připravili, firmě, která kostel vymalovala 
v rekordně krátkém čase, a také všem, kteří pomohli kostel 
uvést do původního stavu a všechno uklidili a vyčistili. Pán ví, 
kolik to bylo práce a hodin. Jsem vděčný za každého brigádníka. 
Někdy to byl zástupce za rodinu, někdy to byla rodina zastoupe-
ná třemi generacemi. Někdo přispěl ke společnému dílu něko-
lika hodinami práce, jiný strávil v kostele několik dnů. Velký dík 
patří také všem, kteří na malování přispěli finančně. Jak už jsem 
řekl při bohoslužbě, ve vymalovaném kostele je teď lépe vidět, 

Zámek, kaple a kostel v Borovanech            foto o. Pavel
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Není to sice školka jako jiné. Říkáme ji dětská skupina Rybičky. 
V čem je rozdíl? Školky podobně jako školy spadají pod minis-
terstvo školství. Na dětské skupiny přicházejí dotace z minister-
stva práce a sociálních věcí. Zřizovatelem naší dětské skupiny 
je farnost. Naše Rybičky jsou v podnájmu na stavebním učilišti. 
Vnitřní zařízení, provoz i nájem bude placen z dotace, stavební 
úpravy musela financovat naše farnost. Touto cestou opět dě-
kuji všem, kteří prováděli zednické práce, všem, kteří zajistili 
potřebná povolení a revizní zprávy, všem, kteří uklízeli a v ne-
poslední řadě darovali dětem různé hračky či výtvarné pomůc-
ky. Jsme vděčni také za jakoukoliv finanční pomoc či sponzorský 
dar. Pán Bůh zaplať a požehnej všem! Stále je možné přihlásit 
děti. Výhoda dětské skupiny je mj. v tom, že je v provozu až 
do sedmnácté hodiny a také, že je možné dítě zde svěřit jen 
v určité dny a to i nepravidelně.

o. Pavel

Už máme školku!

co by se mohlo ještě restaurovat či obnovit. V první řadě by to 
měl být obraz Panny Marie Nanebevzaté včetně rámu. Děkuji 
všem, kdo i v budoucnu na tento účel přispějí.
Několikrát jsem slyšel námitku, proč se použil kolem obrazu 
Panny Marie tmavší odstín barvy. Pokusím se to vysvětlit. Krát-
ce poté, co jsem přišel do Valašského Meziříčí, zde byl při něja-
ké příležitosti otec arcibiskup Jan Graubner. Po mši svaté mi ří-
kal, že by prostor mezi částí oltáře a obrazem Panny Marie měl 
být vymalován takovou barvou, aby oltář i obraz tvořily jeden 
celek. Jinak to vypadá, jako by zůstaly jen jakési zbytky oltáře 
a uprostřed obraz jako okno. Na tuto připomínku jsem nezapo-
mněl a během malování jsem otce arcibiskupa navštívil, abych 
se znovu ujistil, jak to tenkrát myslel. Výsledek momentálně vi-
díte. Za sebe mohu říct, že již teď vidím některé plusy tohoto 
řešení. Velmi hezky vypadá nasvícený obraz Panny Marie, když 
je v kostele jakési přítmí. Také daleko více vyniká svatostánek, 
který je orámován bílým mramorem a teď doslova září. Na tma-
vém pozadí lépe vyniknou bílé květiny, které dáváme ke svato-
stánku, když je velká slavnost. Jakýmsi mínusem momentálně 
je stav zlatého rámu na oltářním obraze. Až bude restaurován 
a nově pozlacen, efekt bude dokonalý. Je to také o zvyku, celá 
léta jsme měli na očích něco jiného.

o. Pavel

takhle to začalo...

stejné okno, stejná stěna jako na předchozí i následující fotce...

okno do kuchyňky...
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Kdysi dávno jsem si koupil v křesťanském knihkupectví pana 
Vraje malou knížku, která se mi velmi líbila. Jmenovala se Auto-
rita ve jménu Ježíše. Napsal ji Ulf Ekman – zakladatel charizma-
tické církve Livets Ord (Slovo života), která vznikla ve Švédsku 
a působí i u nás. Hlavně se však rozšířila v zemích bývalého So-
větského svazu. Před třemi lety proletěla tiskem neuvěřitelná 
zpráva, že Ulf Ekman se svou ženou Birgittou se stali římskými 
katolíky. Jejich rozhodnutí bylo přijímáno různě. Někteří členo-
vé Slova života je viděli jako zradu, jiní pochopili, že jediná cesta, 
která má pro křesťany budoucnost, je cesta k jednotě a k po-
stupnému sbližování. Nyní vyšla v Karmelitánském nakladatel-
ství knížka Velký objev – Naše cesta do katolické církve, kterou 
napsali společně manželé Ekmanovi. 

Zde je část úvodu z obálky této knihy:
V životním hledání manželů Ekmanových sehrála důležitou úlo-
hu slova svaté Brigity Švédské: „Pane, ukaž mi cestu a dej mi 
ochotu se po ní vydat.“ Roku 1983, po návratu z pobytu v USA, 
založili v Uppsale biblickou školu a vzápětí první sbor církve Slo-
vo života. Zatímco se kostely ve Švédsku vyprazdňovaly, jejich 
církev se dynamicky rozrůstala. Biblická škola v Uppsale formo-
vala zástupy pastorů a kazatelů z mnoha zemí světa. Nejprve 
se Ekmanovi silně vymezovali vůči tradičním církvím, především 
vůči církvi katolické, avšak léta studií pramenů a mnohá setkání 
s „probuzenými“ katolíky v nich vyvolala změnu smýšlení. Pro-

Velký objev

ces hledání trval dlouhých dvacet let. Krátce poté, co Ulf oslavil 
své šedesátiny, se manželé rozhodli zažádat o přijetí do římsko-
katolické církve. Jejich krok pochopitelně vyvolal bouřlivé reakce 
po celém světě.
Své svědectví nesepsali za cílem živit kontroverzi, jejich vyprávě-
ní dýchá zralostí, pokorou a vděčností za všechny etapy životní 
cesty, za všechna setkání, která je na cestě posunula o krůček 
dál. Cenné jsou i jejich protrpěné pohledy na roli papeže v církvi, 
na jednotu církve, slavení eucharistie, mariánskou úctu… Knihu 
lze chápat jako „katechismus v kostce“.
(z úvodu do knihy)

Tuto knihu jsem v závěru prázdnin s velkým nadšením přečetl. 
První, co mě napadlo, byla tato myšlenka: Knihu by si měl pře-
číst každý katolík ve Valašském Meziříčí. V našem městě jsou 
nejrůznější skupiny křesťanů, které se ve větší či menší míře 
spolu setkávají. My katolíci ne vždycky rozumíme prostředí 
letničních církví, oni zase nechápou nás. Díky četbě se nám to 
může podařit a navíc si my katolíci uvědomíme poklady, které 
nám Bůh svěřil a které ne vždy dostatečně doceňujeme. Trou-
fám si říct, že bez pozorné četby této knihy bude pro nás dialog 
s ostatními křesťany obtížný a možná i riskantní. Kniha je k do-
stání v knihkupectví Hosana. Modlím se za její čtenáře i za man-
žele Ekmanovy, aby jim Pán požehnal a pomáhal na cestě, která 
bude mít jistě veliký význam pro budoucí jednotu křesťanů.

o. Pavel

Mariánské poutní místo v Lurdech zaplavili účastníci a fanoušci 
cyklistické Tour de France. Dvousetkilometrová, v pořadí 19. eta-
pa začínala přímo v mariánském poutním místě poprvé po 70 le-
tech (1948). „Byl to nápad ředitele závodu,“ prozradila starostka 
města deníku La Croix. Slavný cyklistický závod tudy nevede po-
prvé, tentokrát se však jeho startovní městečko nacházelo jen 
pár desítek metrů od poutního kostela. Mnoho cyklistů se proto 
pomodlilo v jeskyni Zjevení a zapálilo svíčku. Na cestu dostali 
požehnání a jejich startu přihlíželi i nemocní poutníci. „Tour de 
France i lurdská poutní svatyně se těší velké popularitě, a přece 
se příliš často nesetkávají. „Přijímáme se a učíme se navzájem 
objevovat. Sport má s křesťanským životem mnoho společné-
ho,“ kázal místní biskup Nicolas Brouwert v jeskyni, kde se sv. 
Bernardetě před 160 lety zjevila Panna Maria.

Převzato z Kat. týdeníku č. 31

Lurdská etapa Tour de France

Chléb náš vezdejší
Ke chlebu byla u našich předků vždy velká úcta, což dokazují 
mnohé pověry, vážící se k tomuto božímu daru:
Drobečky chleba se nikdy nevyhazovaly, ale daly se ohni, aby 
neškodil.
Stouplo-li se na drobeček chleba, rozplakal se, že to bylo slyšet 
až v nebi. A tak ho Pán Bůh ubral, poněvadž si Pán Bůh myslel, 
že je ho moc.
Hospodyně posypávaly před líhnutím nasazená vejce drobečky 
chleba, aby byla kuřata silnější.
Upadne-li krajíček chleba na zem, je nutno ho zvednout a polí-
bit, aby nám nešetrné zacházení odpustil a nikdy nechyběl.
Do bílé kávy se nikdy chleba nekrájel, ale drobil. Jinak je nebez-
pečí, že nebudou dojit krávy.
Zakazovalo se obrátit chléb nakrojenou stranou ke dveřím, aby 
se nepřivolala bída.

radost posedět...
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Slovo života na září 2018

Opět nejdou přesně. Prosím naše spoluobčany o trpělivost. 
Opravu jsme již reklamovali. Firma slíbila, že přijede. Doufejme, 
že to půjde spravit. Po malování kostela nemáme dost financí 
na výměnu hodinového stroje. 

o. Pavel

Věžní hodiny

Někteří se mě již ptali, kdy vyjde. Určitě bych chtěl, aby tomu 
bylo tak i do třetice. Tím spíše, že velké fotky jednotlivých mě-
síců by mohly být vyvěšeny na chodbě bývalé Plícárny jako ob-
razy. Nyní je to Dům sociálních služeb Diakonie. Touto cestou 
prosím případné zájemce o modlitbu. Bez mimořádné pomoci 
Boží to nedokážu. Zároveň díky této modlitbě budete uvedeni 

Kalendář 2019

bude možná i součástí nového kalendáře Naše Valašsko 2019. 
Teď bych chtěl krátce popsat, jak jsem k ní přišel. Během prázd-
nin mi volala nějaká dívka, že bude spolu s větší skupinou mla-
dých a dětí z Hlučínska na letním dětském táboře ve středisku 
Alpina v Malé Bystřici. Prosila, jestli bych jim po dvě neděle 
k večeru neodsloužil mši svatou. Tábor byl organizovaný z far-
nosti Píšť, proto většina dětí chtěla na mši svaté být. Kdyby šli 
pěšky do nejbližšího kostela, bylo by to velmi daleko a zvláště 
v případě deště dost náročné. Ostatní faráři, které z okolí obvo-
lala, prý nemohou. Přiznám se, že se mi to také moc nehodilo. 
Pak ale přišla myšlenka: Ber to jako pozvání od Pána Boha, kte-
rý tě chce vytáhnout do přírody a ukázat ti něco hezkého. Ještě 
přede mší svatou, která byla v 17 hodin, jsem si vyjel na blízký 
Santov. Počasí i rozhledy byly nádherné. Po mši svaté mě něco 
táhlo směrem na Vsetín. Nedaleko Dušné je místo, ze kterého 
je krásný výhled na Vsetínské a Hostýnské vrchy. Tak pozdě ve-
čer jsem tam ještě nebyl. Zrovna zapadalo slunce. Vzniklo něko-
lik hezkých fotografií. Když jsem nastupoval do auta, slyšel jsem, 
jak lidé z blízkých domů na sebe přes cestu volají: „To byl dnes 
výjimečný západ slunce!“ Když si představím, jak často tam zá-
pad slunce mohou pozorovat, je to už co říci. Bral jsem to jako 
odměnu od Pána za to, že jsem pro děti na táboře sloužil mši 
svatou. V tu neděli to byla již čtvrtá v pořadí. Nezapomenutelný 
dárek! Díky, Pane!

o. Pavel

Fotka na titulní straně

„V tichosti buďte vnímaví pro slovo, kte-
ré do vás bylo vloženo jako semeno 
a může zachránit vaši duši.“ (Jak 1,21)

Slovo tohoto měsíce je z textu připiso-
vaného Jakubovi, který byl významnou 
postavou v Jeruzalémské církvi. Vyzývá 

křesťany k souladu mezi vírou a skutky.
V úvodní části listu je zdůrazněna podstatná podmínka: osvo-
bodit se od všeho zlého, abychom mohli přijmout Boží slovo 
a nechat se jím vést na cestě k plné realizaci křesťanského po-
volání.
Boží slovo má svoji specifickou sílu: je tvůrčí, vytváří dobré 
plody v jednotlivci i ve společenství, buduje láskyplné vztahy 
každého z nás s Bohem i mezi lidmi navzájem. Slovo, říká Jakub, 
do nás již bylo „vloženo jako semeno“.

„V tichosti buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo 
jako semeno a může zachránit vaši duši.“

Jak? Jistě tím, že Bůh již na počátku stvoření vyslovil definitiv-
ní slovo: člověk je jeho „obrazem“. Každá lidská bytost je vůči 
Bohu „ty“, je povolána k životu, aby sdílela Boží život plný lásky 
a společenství. Pro křesťany je to svátost křtu, co je zasazuje 
do Krista, do Božího slova, které vstoupilo do lidských dějin.

Určitě není náhoda, že první bohoslužba po vymalování kostela, 
byla na první sobotu v měsíci září. Opět bych chtěl povzbudit 
malé i velké k prožívání těchto prvních sobot. Nejde jen o to, 
abychom získali nějaké výhody (zaslíbení). Chceme s Pannou 
Marií spolupracovat na spáse duší a to nejen našich příbuzných 
a přátel. K prožívání prvních sobot patří: 
1. zpověď (může být i před první sobotou)
2. svaté přijímání (na 1. sobotu)
3. modlitba růžence (pět desátků)
4. patnáct minut rozjímání o růžencových tajemstvích nebo dal-
ší růženec (pět desátků)
Když takto prožijete první sobotu v říjnu, poslední devátá sobo-
ta bude na konci školního roku v červnu. K získání příslibů spásy 
je možné prožít takto aspoň pět sobot za sebou. Další přísliby 
se vztahují na devět prvních sobot.

o. Pavel

První soboty

Před prázdninami jsem si povzdechl: Pane Bože, copak nevidíš, 
že je v naší farnosti práce nejméně pro tři kněze? Pak jsem se 
začal modlit o pomoc. Krátce na to mi zavolal otec arcibiskup 
a oznámil mi, že se k nám přijede podívat kněz – důchodce ze 
Slovenska. Ostatní už víte. Od srpna je mezi námi P. Karol Pôbiš. 
Pochází ze středního Slovenska, naposledy působil na Oravě. 
Mši svatou slouží česky, káže prozatím slovensky. Věřím, že mu 
bez problému rozumíte. Je možné, že otec Karol bude zpovídat 
i v neděli dopoledne, případně ráno. Není to však zaručeno, zá-
leží, kdy a kde bude sloužit mše svaté.

o. Pavel

Pomoc z nebe

Přes hranice pašovaný, nebo nalezený chléb má léčivé účinky.
Vypukne-li požár, jako první vyneseme z domu chléb, abychom 
se nezbláznili.
Jak s chlebem, tak s lidmi.
Když zemře otec, zemře i chléb, amen.
Šlápne-li se po chlebíčku, přivolá se bída.
Chlebem se solí se vítají nejvzácnější návštěvy.

(Myšlenky poskytla časopisu farnice, jejíž jméno je známo re-
dakci)

v kalendáři jako spoluautoři. Až bude kalendář vytištěn, prosím 
zájemce o co nejrychlejší odběr, abychom mohli co nejdříve za-
platit náklady tiskárně. 

o. Pavel
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Do každého člověka tedy Bůh zasadil semeno svého slova, kte-
ré ho vede k dobru, ke spravedlnosti, k darování sebe a ke spo-
lečenství. Je-li toto semeno přijato a s láskou ve své „půdě“ kul-
tivováno, může přinášet život a ovoce.

„V tichosti buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo 
jako semeno a může zachránit vaši duši.“

Jasným místem, kde k nám hovoří Bůh, je Bible, jejímž vrcho-
lem je pro křesťany evangelium. Je třeba přijmout Boží slovo 
v láskyplné četbě Písma. Když budeme podle tohoto slova žít, 
můžeme vidět jeho ovoce.
Můžeme naslouchat Bohu i v hloubi svého srdce, kde často za-
koušíme vtíravost mnoha „hlasů“, mnoha „slov“: slogany a po-
bídky k volbě, životní vzory, ale i starosti a strach… Jak však 
poznat Boží slovo a dát mu prostor, aby v nás žilo?
Je třeba odzbrojit srdce a „vzdát se“ Božímu volání, abychom 
mohli svobodně a odvážně naslouchat Božímu hlasu, který je 
často tichý a diskrétní.
Vyzývá nás, abychom vyšli ze sebe a vydali se na cesty dialogu 
a setkávání, s Bohem i s druhými lidmi, a zve nás ke spolupráci, 
abychom učinili lidstvo krásnějším, abychom se všichni mohli 
cítit stále více jako bratři.

„V tichosti buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo 
jako semeno a může zachránit vaši duši.“

Boží slovo má totiž možnost proměnit náš každodenní život 
v příběh osvobození od temnoty osobního a společenského zla, 
avšak očekává naše osobní a vědomé přitakání, jakkoli může 
být nedokonalé, křehké a stále se vyvíjející.
Naše city a naše myšlenky se budou stále více podobat citům 
a myšlenkám samotného Ježíše, upevní se v nás víra a naděje 
v Boží lásku, zatímco naše oči a naše ruce se otevřou pro po-
třeby bližních.
Toto řekla Chiara Lubichová v roce 1992: „V Ježíšovi byla vidět 
hluboká jednota mezi láskou, kterou měl k nebeskému Otci, 
a láskou ke všem lidem, jeho bratřím. Byl v něm dokonalý sou-
lad mezi jeho slovy a jeho životem. A to všechny fascinovalo 
a přitahovalo. Takoví máme být i my. Musíme přijímat s dět-
skou prostotou Ježíšova slova a prakticky je žít v jejich čistotě 
a záři, v jejich síle a radikálnosti, abychom byli učedníky, jaké 
Ježíš chce, tedy učedníky, kteří se vyrovnají mistrovi: druzí Ježí-
šové rozesetí ve světě. Může pro nás být větší a krásnější dob-
rodružství?“

Letizia Magri

Olomoucký arcibiskup a kardinál František Sal. Bauer
Olomoucký arcibiskup a kardinál František Saleský Bauer se na-
rodil 26. ledna 1841 v naší farnosti v mlynářské rodině v Hra-
chovci. Po svém vysvěcení v roce 1863 působil ve Vyškově. 
V roce 1869 se stal děkanem teologické fakulty v Olomouci, 
v roce 1880 rektorem pražského kněžského semináře a v roce 
1882 brněnským biskupem. Olomouckým arcibiskupem byl 
jmenován v roce 1904 a v roce 1911 kardinálem. Arcibiskup 
a kardinál Bauer patří k významným církevním představitelům 
v novodobé historii katolické církve u nás. Zemřel před 100 lety 
25. listopadu 1915 v Olomouci a je pohřben v katedrále sv. Vác-
lava. 

Z farní kroniky

Ve farní kronice o jeho návštěvách v rodné farnosti zapsal kro-
nikář:
Jeho Excelence nejdůstojnější pán biskup brněnský Dr. Franti-
šek Sal. Bauer přijel v pondělí dne 27. srpna 1900 večer do své 
rodné farnosti do Val. Meziříčí ku svým příbuzným. Na nádraží 
uvítal jeho biskupskou Milost místní farář František Gillig a veš-
keré duchovenstvo meziříčské. V úterý ráno sloužil ve farním 
chrámu tichou mši svatou a navštívil na starém hřbitově hrob 
své v Pánu zesnulé matky. Nejdůstojnější pán biskup navštívil 
také c. k. zemskou ženskou trestnici zdejší a studentský konvikt 
vpp. Salvatoriánů. Ve středu byla jeho Milost v Lešné. Ve čtvr-
tek dopoledne rozloučil se nejdůstojnější pán biskup s Valaš-
skem a odjel do Brna. Obyvatelstvo kraje našeho bylo se vzác-
nou návštěvou vznešeného rodáka svého velmi potěšeno.

Návštěvy J.Exc.Nejd. pana arcibiskupa Dra. Frant. Sal. Bauera 
v roce 1908
Měli jsme tu radost uvítat našeho Nejdůst. Pana arcibiskupa 
tento rok několikrát. Bohužel to byly takové návštěvy, že jis-
tě zraňovaly bolestně dobré srdce vznešeného krajana. One-
mocněl vážně bratr jeho Josef měšťan Val. Meziříčský, bývalý 
mlynář v Hrachovci. Konečně zákeřné nemoci podlehl a dne 8. 
srpna t. r. v Pánu zesnul zaopatřen svatými Svátostmi. Na po-
hřeb přijela též Jeho K. A. Milost Dr. Frant. Sal. Bauer, bratr ne-
božtíka. Konal se v úterý dne 11. srpna za ohromné účasti lidu 
a kněží z celého děkanství. Milé a dobrotivé srdce Arcipastýře 
získalo rázem lásku všech. Sám sloužil mši svatou a vedl pohřeb-
ní průvod z kostela na hřbitov. S Nejd. Knížetem Pánem přibyli 
zároveň páni kanovníci prelát Linde a Dr. Gaisler, kancléř. Týž 
den odjeli vznešení hosté do Olomouce.

Generální vizitace v červnu 1909
Vzhledem k onemocnění Nejd. Knížete Arcibiskupa Bauera pro-
váděl generální vizitaci v jeho zastoupení světící biskup Dr. Karel 
Wisnar. Nejd. Arcibiskup Fr. Sal. Bauer přijel až na ukončení vi-
zitace 27. června. Byl slavnostně uvítán za velké účasti věřících. 
Slavnou pontifikální mši sloužil dne 29. června na svátek apo-
štolů Petra a Pavla na náměstí. Jako zvláštnost uvésti dlužno, 
že při pozdvihování hráli hudebníci slavnostní fanfáry, jež vati-
kánská hudba hraje ve chrámu sv. Petra při slavné mši sv. Otce. 
Jest zajímavo zvědět, jak tato skladba ocitla se ve Valašském 
Meziříčí až z Říma. V roce 1908 byla vypravena do  Říma pouť 
Moravanů ku slavnosti prohlášení Moravana Klementa M. Ho-
fbauera za svatého. Mezi poutníky byl též náš farář František 
Gillit, kaplan Josef Vepřek a rektor kúru znamenitý hudebník 
Holešovský. Ten pak při pontifikální mši sv. Otce fanfáry z kúru 
hrané zachytil a mezery pak doma z gramofonu doplnil, takže 
pan Arcibiskup při pontifikálce ve Valašském Meziříčí přesným 
provedením neobyčejně mile byl překvapen. Generální vizitace 
byla ukončena pak Apoštolským požehnáním.

zŠ salvátor
Příprava na nový školní rok
Nový školní rok začíná pedagogickým pracovníkům vždy posled-
ní týden v srpnu, aby měli prostor a čas připravit si třídy a na-
chystat pomůcky a všechny další potřebnosti pro práci v dalším 
školním roce. Ještě pár dnů před zahájením školního roku se 
dodělávaly práce, které náš pronajímatel potřeboval dokončit. 
Tak vás hned u vstupu překvapí nové obložení našich úložných 
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vala do nynějších prostor na Vyhlídce a během několika let se 
stala úplnou školou. 
V době jejího vzniku asi málokdo věřil, že Salvátor v konkurenci 
ostatních základních škol ve městě přežije víc než jen pár let, 
ale dnes můžeme říci, že se to s Boží pomocí povedlo. Za tu 
dobu škola vychovala mnoho absolventů, kteří se rozhodně 
neztratili. Někteří vystudovali vysoké školy, jiní jsou podnika-
telé, založili si rodiny a vychovávají děti, které se nyní objevu-
jí u zápisu do první třídy, a tak symbolicky uzavírají generační 
kruh.  Naši žáci jsou rovnocennými konkurenty žákům ostatních 
základních škol v nejrůznějších vědomostních či sportovních 
soutěžích, olympiádách, turnajích či přehlídkách, a to i na vyšší 
úrovni než jen v našem městě. 
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům – ať již bývalým nebo 
současným, všichni udělali pro školu kus poctivé a obětavé 
práce a nechali tam část svého srdce. Velké díky patří rodičům, 
kteří do církevní školy posílají své děti a mnohdy obětují svůj 
čas i pohodlí a vozí je přes celé město, i když by je mohli dát 
do státní školy blízko svého bydliště. Děkuji také zřizovateli – Ar-
cibiskupství olomouckému za dlouholetou spolupráci, podporu, 
obětavost při řešení našich problémů a také za modlitby, kte-
rými naše kroky po celou dobu provázeli, otci Pavlu Stefanovi, 
který celých 25 let školu podporuje a duchovně ji doprovází 
jako školní kaplan.
Buďme Bohu vděčni za vše, co nám dal, za každý rok, ve kterém 
mohla škola rozvíjet svou činnost, za jeho přízeň a požehnání, 
které nás provázely po celých 25 let. Pevně věřím, že své dílo 
neopustí a že bude dál žehnat všem dětem, žákům a jejich rodi-
čům, učitelům i zaměstnancům, kteří kdy na škole byli i budou. 
Přeji vám požehnaný školní rok.

Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy

Noví prvňáčci na mši svaté

Zahájení patronátu šesťáků nad prvňáčky

25 let církevní ZŠ Salvátor

 „Nauč se být vděčný za to, co ti Bůh dal, a nebude ti chybět 
to, co ti nedal.“
V pondělí 3. září zavítal do naší farnosti otec arcibiskup Jan 
Graubner, abychom slavnostní mší svatou s vděčností poděko-
vali společně Bohu za vše, co nám dal, především za 25 let, kte-
ré ZŠ Salvátor v tomto školním roce oslaví. Není moc farností, 
které mají tu výsadu, že mají církevní školu. O to víc můžeme 
být vděčni Pánu, že ji máme. A že se dokonce v naší farnosti 
podařilo, zejména díky nezměrnému úsilí a obětavosti rodičů 
i farníků, vybudovat církevní dětskou skupinu Rybičky, která 
právě v tento den zahájila provoz.
Bývá zvykem, že se při oslavě nějakého výročí ohlížíme zpět, 
vzpomínáme a hodnotíme to, co se v minulosti událo. Také my, 
podíváme-li se trochu do historie školy, můžeme vzpomenout 
na důležité mezníky v jejím životě. Asi jen málokdo ví, že první, 
kdo přišel s myšlenkou založit církevní ZŠ, byl pan učitel Staňa, 
kolem kterého se vytvořil přípravný výbor s řad farníků a rodi-
čů města, který tuto myšlenku dotáhl do zdárného konce. První 
zřizovací listina ZŠ Salvátor je z 25. dubna 1992, nicméně ško-
la zahájila svou činnost až v roce 1994 v části pavilonu na ZŠ 
Křižná. Jejím prvním ředitelem byl PhDr. Vojtěch Křížek z Prahy, 
který po dvou letech odešel do důchodu. Dalšího rozvoje do-
sáhla škola za ředitele Mgr. Jiřího Pánka, kdy se mj. přestěho-

prostor pod schody a v II. třídě proběhla oprava střechy. Do na-
šeho učitelského sboru přibyla nová paní učitelka, která bude 
učit ve III. třídě. Bude dojíždět kus cesty, a tak věřím, že jí práce 
u nás přinese hodně radosti. Do IV. třídy nastupuje nová paní 
asistentka. Obě se vám krátce představí v tomto čísle ŽF.

Zahájení školního roku 2018/2019
Zahájení nového školního roku bylo pro ZŠ Salvátor opravdu 
slavnostní. Požehnání pro jubilejní 25. rok činnosti školy jsme 
dostali přímo od Mons. Jana Graubnera. Ten přijal naše pozvání 
a přijel za námi 3. září, aby zahájil mší svatou náš nový školní 
rok. V promluvě děti vyzval, aby se snažily udržovat hezké vzá-
jemné vztahy. K tomu stačí řídit se jednoduchou radou: „Co ne-
chceš, aby ti druzí dělali, nedělej ty jim. Jak chceš, aby se k tobě 
druzí chovali, tak se chovej ty k nim.“ Ve školním roce se k tomu 
budeme vracet. Po mši svaté pan ředitel představil novou paní 
učitelku ze III. třídy, novou paní asistentku a byli představeni 
noví prvňáčci. Byl zahájen projekt patronátu šesťáků nad prv-
ňáčky a nakonec se obě třídy společně vyfotografovaly. Pan ar-
cibiskup potom navštívil prostory dětské skupiny Rybičky, aby 
je požehnal.

Magda Krupová
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Petra Mikešová
Narodila jsem se v roce 
1972 v Olomouci jako 
nejmladší ze tří sou-
rozenců do praktiku-
jící křesťanské rodiny, 
ve které jsme společně 
se dvěma bratry proží-
vali šťastná léta dětství. 
V roce 1990 jsem od-
maturovala na Střed-
ní ekonomické škole 
a v nových politicky 
svobodných poměrech 

jsem se rozhodla pro studium učitelství; o to bych se byla za to-

Nová paní učitelka

tality ani nepokoušela. Absolvovala jsem magisterské studium 
na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, obor 
učitelství pro I. st. ZŠ, ukončené diplomovou prací z výtvarné 
výchovy. Po promoci v r. 1994 jsem učila 4 roky na 1. stupni 
církevní ZŠ Sester Voršilek v Olomouci, kde bych možná uči-
la dodnes, nebýt toho, že si mne odvedl švarný valašský ogar 
do Hovězí. Hned po svatbě jsem získala učitelské místo na ZŠ 
v Karolince, kde jsem působila až do r. 2006. Mezitím se nám 
narodily dvě dcerky a časové nároky na péči o rodinu vzrůs-
taly. Proto jsem uvítala nabídku paní ředitelky Mateřské školy 
v Hovězí, abych tam nastoupila na místo učitelky. Odpadlo tím 
moje každodenní dojíždění do Karolinky a já získala více času 
na rodinu a své koníčky, ke kterým patří veškeré tvoření – ob-
zvláště výroba loutek, maňásků a betlémů, toulky přírodou, 
četba, práce na zahrádce a láska ke všem chlupatým a perna-
tým tvorům, o které se v té době naše domácnost rozrostla. 
Také jsem si brzy osvojila a oblíbila nový způsob pedagogické 
práce s dětmi předškolního věku i upřímné empatické vztahy, 
které vládly v kolektivu zaměstnanců MŠ, spolu s mnoha mož-
nostmi k uplatnění jak vlastní výtvarné iniciativy, tak k pro-
bouzení smyslu pro tvořivost a krásu u svěřených dětí. To vše 
proměnilo těch 12 let mého působení v hovězské „mateřince” 
v jedno z nejhezčích období mé dosavadní učitelské dráhy. Zdá 
se však, že Pán Bůh pro mne chystá ještě jiné úkoly. Tentokrát 
se katalyzátorem změny mé životní dráhy stala nová směrnice 
Ministerstva školství, ukládající mi doplnit si vzdělání studiem 
předškolní pedagogiky. Déle než rok jsem váhala, mám-li se 
v zájmu udržení svého místa v MŠ přihlásit ke studiu, nebo se 
vrátit k povolání, ke kterému mám plnohodnotnou aprobaci. 
Zvolila jsem druhou možnost a přijala nabídku učitelského mís-
ta na církevní ZŠ ve Valašském Meziříčí, kde od 1. září nastupuji 
jako třídní „úča” 3. ročníku. Nejsem si jistá, splním-li všechna 
očekávání pana ředitele, mých nových kolegů a v neposlední 
řadě i samotných dětí, s nimiž mne tak laskavě mezi sebe přijali. 
V každém případě však mohu slíbit, že se o splnění budu snažit. 
Jen si dovolím, po příkladu vládních činitelů, poprosit vážené 
pány kolegy i „výukychtivé” žactvo, jakož i pány rodiče, o prv-
ních 100 dnů „hájení”. A k tomu připojuji prosbu: Kéž našemu 
společnému úsilí o dobrou věc Pán požehná! 

Petra Mikešová

Nová paní asistentka

Kateřina Kubjátová
Jmenuji se Kateřina Ku-
bjátová a od nového 
školního roku pracu-
ji na ZŠ Salvátor jako 
asistentka pedagoga. 
Jsem nejmladší ze šesti 
sourozenců. Rodiče již 
nemám. Bydlím v Zubří, 
jsem čtyři roky vdaná. 
Dříve jsem pracovala 
v charitě jako osobní 
asistentka, později jsem 

si rozšířila vzdělání na asistentku a pečovatelku a nastoupila 
do Ústavu v Zašové, kde jsem si vyzkoušela práci pečovatelky. 
Poté jsem pracovala na základní škole v Rožnově jako asistentka 
pedagoga. Mám ráda přírodu, hlavně teď na podzim, protože 
krásně voní a je plná barev. Dříve jsem zpívala ve schole a teď 
jsem členkou chrámového sboru v Zubří. Vedla jsem také Misij-
ní klubko a pomáhám při různých farních akcích u nás. Kromě 
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Když se splní přání
Medový den
Již 12. září se naši noví prvňáčci vydali na výuku na náměstí, kde 
je čekalo „sladké“ učení. Konal se tam totiž Medový den. Děti 
zaujalo povídání včelařů o medu i o včelách, které děti ještě 
rozvíjely kladením svých otázek. Živé včely za sklem a dokon-
ce s královnou, to byla atrakce! Potěšila je ochutnávka medu, 
dokonce pak mohly hlasovat, který med jim nejvíce chutnal, 
byly pro ně připraveny medové perníčky, nafukovací balónky 

Letošní rok nás děti přemluvily, abychom jeli na dovolenou 
k moři. Poslední léta jsme jezdili po naší vlasti, tak proč neu-
dělat změnu. Jeli jsme do Chorvatska na ostrov Pašman. Náš 
apartmán měl příjemný výhled nejen na moře, ale i do jehlič-
natých hájů. Na vrcholu jednoho kopce byla kaple. Když jsem 
se na ni dívala, přepadala mě zvědavost. Co to je za kapli? Jak 
to tam vypadá? Jaký musí být asi výhled z takového místa? 
Ráda bych se tam podívala, ale jak se tam dostat, když nemáme 
mapu. Přesto jsme vyrazili. Jaké bylo naše překvapení, že cesta 
na vrchol ke kapličce byla značená srozumitelně a bez větších 
problémů jsme ji našli. Značky nás dovedly těsně pod vrchol, 
kde začínala křížová cesta, která nás měla dovést ke kapli Pan-
ny Marie Loretánské. Křížová cesta mi připomínala Križevac 
v Medjugorje. Vystoupali jsme na vrchol a byli jsme opravdu 
odměněni. Ta nádhera! Výhled na všechny strany! Bůh mi splnil 
přání, ale zároveň ke mně promluvil. Dovedl mě křížovou ces-
tou na vrchol a tam byla krása. Náš život je taková křížová cesta 
k vrcholu. Tím vrcholem má být život věčný. Možná není špatné 
někdy si udělat takovou pozemskou křížovou cestu nebo výš-
lap k vrcholu nějaké hory. To abychom si uvědomili pocit štěstí, 
když něčeho dosáhneme. K tomu bych ráda doporučila i knížku, 
kterou mám rozečtenou: Hory a údolí života od Anselma Grüna.

Pavla Bačová

Úspěch ve výtvarné soutěži – vyhodnocen během letních 
prázdnin
Matice svatohostýnská vyhlásila v minulém školním roce po Ve-
likonocích s uzávěrkou 31. 5. výtvarnou soutěž na téma: Život 
farnosti. Bylo to pro děti těžké téma, ale motivací byla lákavá 
výhra: vítězové získají víkendový pobyt pro celou rodinu na Sva-
tém Hostýně. Některé děti malovaly doma, některé s paní uči-
telkou ve VV ve škole. Za obrázky bylo odměněno bezmála 
dvacet dětí. Některé si odměnu převzaly přímo na Hostýně při 
pouti rodin (25. 8. 2018). Ostatním odměny byly do školy při-
vezeny ve dvou velkých krabicích! A potěšující je, že na třetím 
místě skončili – a taktéž pobyt na Svatém Hostýně pro celou 
rodinu vyhráli – sourozenci Radim a Tereza Pospíšilovi. Gratulu-
jeme! A přejeme, ať na Hostýnku načerpají mnoho duchovního 
povzbuzení.

Magda Krupová

Dopravní hřiště – IV. třída
Ve středu 12. 9. se naši čtvrťáci vydali na dopravní hřiště, kde 
měli hodinu výuky se zkušeným instruktorem. Povídali si o tom, 
jak se správně pohybovat po silnici jako chodci, jak vypadá 
správně vybavené jízdní kolo a seznámili se například se značka-
mi, které zakazují vjezd cyklistům. Taky si připomněli, jak nutné 
je mít při jízdě na kole přilbu. V další hodině získané vědomosti 
zužitkovali při jízdě na kolech po dopravním hřišti. Učili se re-
spektovat značky, světla semaforu, přednost „zprava“ a jízdu 
na kruhovém objezdu.
Počasí bylo letní, takže akce se i v tomto ohledu vydařila. Těší-
me se na další návštěvu!

Hana Havranová

toho se doma starám o zahradu, ráda si odpočinu u ručních 
prací všeho druhu, a také miluju četbu. Jsem společenská a je 
mi dobře ve společnosti dobrých lidí. Když mi není dobře nebo 
mám špatnou náladu, tak si vždy vzpomenu na citát papeže 
Františka: „Neexistuje žádná situace, kterou by Bůh nemohl 
změnit.“

Kateřina Kubjátová

se včelkou, podívaly se na medovník, medovinu, svíčky a dá-
rečky ze včelího vosku nebo nejrůznější včelí produkty. Domů 
si odnesly několik letáků o medu a jeho významu pro zdraví, 
o včelách, rozvrhy hodin se včelami, na některé dokonce vyšlo 
včelí pexeso a všechny se kochaly včelí omalovánkou. Včelařům 
děkujeme za pěkně připravený program.

Ludmila Černochová
Školní pouť
V pátek 14. 9. se konala školní pouť, kterou pravidelně pořádá-
me při připomenutí svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol. 
Tentokrát se nám konání pouti sešlo se svátkem Povýšení sv. 
Kříže. Taky proto se cílem naší cesty staly Hustopeče nad Beč-
vou, kde se nachází kostel Povýšení sv. Kříže. Původní plány, že 
žáci II. stupně pojedou na pouť na kolech, byly po čtyřech 
dnech slunečného počasí překaženy nepříznivou předpovědí, 
a tak nakonec většina žáků „putovala“ vlakem. I to už byl pro 
některé děti velký zážitek . Při mši svaté jsme se společně 
modlili a prosili nejen za nemocné, trpící, ale taky za ce-
lou církev a hlavně za naši ZŠ Salvátor.

Magda Krupová
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Jubileum otce arcibiskupa Jana Graubnera
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Skautské tábory 2018 - chlapci Raková - Korcháň 
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Skautské tábory 2018 - děvčata - Červený kameň
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Charita Valašské Meziříčí
„Přenocování v ZASTÁVCE? Proč ne!“
Prázdniny, nejoblíbenější část roku snad všech 
dětí na světě. Ani děti a mládež, které náš 
Nízkoprah navštěvují, nejsou žádnou výjim-
kou. Abychom jim tento čas příjemně zpestřili,  
rozhodli jsme se uspořádat akci, na kterou kli-
enti jen tak nezapomenou. Nemáme na mysli 
nic jiného  než přenocování – tentokrát přímo 
v prostorách našeho volnočasového klubu. 

Klienti byli nadšeni, když se o našem nápadu doslechli. Nechy-
běla společná konzultace této akce, každý dostal prostor říct 
svůj vlastní námět. 
Akce proběhla za krásného počasí. Klienti měli nejprve program 
plný zábavy a různých her ve venkovních prostorách klubu 
(na zahradě). Následovalo opékání špekáčků ve velmi přátel-
ské náladě. Poté, co se všichni nasytili, jsme se vydali na cestu 
za pokladem. Vzhledem k tomu, že už byla skoro tma, se dá 
nazvat také jako stezka odvahy. Tu klienti museli prokázat, aby 
se dostali až k samotnému pokladu. Byli velmi stateční, splnili 
zadané úkoly a zachovali v obtížných chvílích chladnou hlavu. 
Za to si poklad právem zasloužili. Touto formou jim za jejich od-
hodlání a odvahu děkuji, protože jinak by se akce nedala usku-
tečnit! 
Po návratu ze stezky měli účastníci „nocovky“ filmovou noc. 
Během ní se promítaly filmy na přání. V této části se většina 
zúčastněných již odebrala do říše snů, kde jejich dobrodružství 
jistě pokračovala. 
Ranní „budíček“ byl pro většinu zúčastněných hororem. Pře-
dali jsme si ale zážitky z minulého dne a všichni se s úsměvem 
na rtech rozešli do svých domovů.

Daniela Tomečková, DiS, Sociální pracovnice

Kaufland uspořádal pro Charitu potravinovou sbírku
Ve spolupráci s Českou federací potravinových bank uspořá-
dala společnost Kaufland v sobotu 8. září ve všech prodejnách 
po celé České republice K-potravinovou sbírku na pomoc lidem 
v nouzi. Výtěžek z valašskomeziříčské prodejny připadl Centru 
sociálně – materiální pomoci, které provozuje naše Charita. 
Lidé, kteří v sobotu navštívili hypermarket Kaufland, mohli za-
koupit trvanlivé potraviny a následně je darovat do připrave-
ných sběrných košů. Letošní ročník byl úspěšný. Konkrétně se  
v Kauflandu Valašské Meziříčí nasbíralo 603,5 kg potravin a dro-
gistického zboží. Lidé darovali například cukr, sůl, mouku, olej, 
čaj, dětskou krupici, čočku, hrách, rýži. Ale také dětské pleny, 
šampony, mýdla...
Vysbírané trvanlivé potraviny a drogerie pak poputují přímo 
do Centra, poté budou předány potřebným lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci.
O pomoc CSMP může požádat člověk, jehož příjmy jsou na nebo 
pod hranicí životního minima a který řeší nečekané nezbytné 
výdaje. Nebo člověk, který se vlivem různých okolností dostal 
do nečekané tíživé životní situace (požár, povodně, nečekaná 
ztráta zaměstnání…). Bezplatná potravinová pomoc je posky-
tována na základě sociálního šetření a jen po nezbytně nutnou 
dobu.
Sbírka se konala ve všech OD Kaufland napříč republikou a cel-
kem se vybralo 57 600 kg potravin a drogistického zboží.
Na zdárném průběhu sbírky se aktivně podíleli zaměstnanci 
OD Kaufland, pracovníci a dobrovolníci Charity. Bez jejich ne-
zištné pomoci bychom se neobešli. 
Obrovské díky patří rovněž všem, kteří v sobotu navštívili míst-
ní hypermarket a svým nákupem podpořili velkou věc. 

Martina Došková
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„Naše město, náš společný domov, náš prostor pro 
spolupráci“

Vážení farníci, bratři a sestry, 
dovolte mi, abych Vás oslovila jako lídr kandidátky KDU-ČSL pro 
podzimní komunální volby do zastupitelstva města Valašského 
Meziříčí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. 
Jmenuji se Zdislava Odstrčilová, je mi 51 let, vychovala jsem 
čtyři děti, těším se z první vnučky, bydlím v místní části Pod-
lesí a jsem ředitelkou Diakonie ve Valašském Meziříčí. Pochá-
zím z jižní Moravy, z lidovecké, katolické rodiny, mí rodiče byli 
političtí vězni padesátých let. V politice se pohybuji aktivně už 
od roku 2009 a několik roků jsem předsedkyní městské organi-
zace KDU-ČSL Valašské Meziříčí.
Co mě vedlo k tomu, že se politicky angažuji? Myslím si, že 
by se měl každý křesťan co nejaktivněji podílet na životě spo-
lečnosti, ve které žije. A politika je jedna z možností, jak toto 
naplňovat. Jsem přesvědčena, že křesťan by se měl voleb vždy 
zúčastnit a přijmout tak odpovědnost za to, co se ve světě a ko-
lem něj děje. 
Jaké jsou hlavní body našeho programu? Programy všech kan-
didujících jsou hodně podobné, všichni chceme, aby se město 
rozvíjelo a vzkvétalo, chceme dostavět koupaliště (to je hit le-
tošních voleb ), chceme pokračovat v budování sportovní 
haly...
My navrhujeme konkrétní opatření, která řeší problema-
tické situace a podporují promyšlený rozvoj města - naší 
prioritou je podpora rodin, podpora všech generací, chceme 
zajistit dostupnost bydlení, zefektivnění třídění odpadů, zave-
deme kotlíkové dotace jako jeden ze způsobí zlepšení ovzduší, 
zvýšíme bezbariérovost města, zjednodušíme vyřizování zále-
žitostí na úřadech, podpoříme aktivní lidí a budeme oceňovat 
ty, kteří něco dělají pro druhé. Budeme podporovat kulturu, 
osobité tradice města, určitě i sport a myslíme si, že kvalitní 
sportoviště by mělo být v každé místní části.

„Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali…“  
Práce zastupitelstva a vedení radnice je o každodenní správě 
města, je to služba veřejnosti, a každý občan si ji může sám 
zkontrolovat. Výhodou komunálních voleb je, že můžete hlaso-
vat napříč stranami pro 25 kandidátů. Můžete si tak sestavit své 

vlastní zastupitelstvo. Náš tým je však natolik kompaktní, že 
věřím, že dáte hlas KDU-ČSL jako celku. Už z názvu strany je 
patrné, jací kandidáti ji ve volbách prezentují a zastupují. Větši-
na kandidátů jsou křesťané nebo vystupuje s morálními zásada-
mi, které vychází z obdobných principů a zásad. Mnozí z nich se 
podílejí na správě věcí veřejných, v sociální sféře, či se do života 
ve městě zapojují dalšími způsoby – ať už jako významní podni-
katelé, doktoři, učitelé, ale i neméně záslužně jako ženy na ma-
teřské dovolené.

Na druhém místě kandidátky KDU-ČSL je paní Alena Carbolová, 
rozená Hromádková, která do dění ve městě vstupuje jako no-
váček, ovšem už ne tak z hlediska profesního.

Přichází s nějakou určitou vizí rozvoje města?
„Jako učitelka architektury, urbanismu a územního plánování 
a také jako architektka a projektantka vidím velkou mezeru 
ve zpracování podrobnějších plánů regulujících výstavbu v no-
vých lokalitách tak, aby nepůsobila chaoticky.
Nevyužit stále zůstává jeden z nejcennějších potenciálů města 

- řeka Bečva. Ráda bych se zasadila o vypsání soutěže na pře-
stavbu nábřeží s cílem lepšího využití jeho rekreační funkce 
a zapojení tohoto významného a cenného městotvorného prv-
ku do urbanistické struktury.
Podobně by tomu pak mohlo být u řady dalších veřejných 
ploch“.
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Dostupné bydlení, s tím operují všichni kandidáti. Co proto 
chcete přesně udělat Vy?

„Na území města je vytipováno mnoho lokalit určených pro by-
dlení, ale pozemky prozatím leží „ladem“. Se svými kolegy ze 
SPŠ stavební jsem už v loňském školním roce vedla studentské 
práce - návrhy na zástavbu lokality Štěpánov pod vodojemem. 
V letošním roce pokračují žáci v projektech startovacích bytů 
v lokalitě na Palackého ulici.
Tyto projekty nelze ihned použít pro samotné stavební řízení, 
ale mohou být pro vedení města inspirací a podkladem pro vy-
pracování projektové dokumentace nebo vypsání soutěže.
Ráda bych pomohla nastartovat proces projektové přípravy ne-
jen v těchto místech, ale i dalších lokalitách“.

Dalším kandidátem v pořadí je Ladislav Denk.

Jak vnímáte cyklodopravu ve městě?
„Valašské Meziříčí potřebuje propojení cyklotras uvnitř města. 
Nemusí se vždy jen budovat nová cyklostezka, ale v mnoha 
případech u širších cest bude dostačující vyznačení cyklopásů 
apod. Přetíženost dopravy ve městě může být snížena právě 
tím, že do práce, do školy, na sportoviště a na další místa se 
budeme přemísťovat na kole. Bezpečnou cyklojízdu je třeba 
doplnit ještě spolehlivým zabezpečením kola — např. vybudo-
váním parkovacího domu pro kola u vlakového nádraží či v ji-
ném místě. Vedle velkých projektů a velkorysých staveb jsou 
také důležité i malé detaily. Každému z nás denně komplikuje 
život mnoho maličkostí, které často nejsou finančně ani časově 
náročné. Jen musíme mít otevřené oči pro tyto nedokonalosti. 
Inspirací nám může být každý z vás. A tak bych se rád zaměřil 
i na tyto zajímavosti a s vámi je řešil.“

Právě skončilo večeřadlo na faře a jedna kamarádka, která si 
před chvilkou stěžovala na bolest zad, poprosila našeho kněze, 
aby jí pomohl donést z auta domů nový kus nábytku. Vložila jsem 
se jim do rozhovoru s tím, že knězi pomohu já, když ji bolí záda. 
Tomu se ale bránila, že to není potřeba. Tak jsem jí tak rázně, až 
mě to zamrzelo, řekla: „Bolí tě záda, nebo ne? Tak nebuď hrdá 
a přijmi nabízenou pomoc!“
Když jsem se potom doma modlila, přemýšlela jsem právě nad 
tím, co jsem té kamarádce řekla. Protože v duchovní rovině jsem 
to já, kdo už několik měsíců odmítal Boží pomoc. Prožívala jsem 
období, kdy se mi vracely na paměť už dávno odpuštěné hříchy 
a jejich důsledky sahající do přítomnosti. Několik měsíců jsem 
nevěděla co s tím, bylo to velmi bolestné a připadala jsem si tak 
špinavá a nehodná Boha, že jsem se nemohla ani pořádně modlit. 
Nebylo mi dobře v Boží přítomnosti, když jsem si uvědomovala 
svoji ubohost. Modlitbu jsem omezila na nějaké to odříkání bre-
viáře a občasného růžence, abych se jako naoko pomodlila, ale 
nějak do toho nezatahovala Boha. Na setkání terciářů Bosého 
Karmelu jsem se ale rozhodla, že s tou modlitbou už musím něco 
udělat, i kdybych měla Bohu jen otevřeně říkat, že se mu schvál-
ně vyhýbám. Konečně jsme tedy začala denně mluvit opravdu 
s Bohem.
Pak se náš kněz vrátil z Medjugorje s novinkou – bude se na mši 
modlit za uzdravení! Hm, jasné, normálka, modlitba za uzdravení 
je běžná praxe... A pak večer mi to došlo. Potřebuji uzdravit! Tak 
já se několik měsíců plácám v minulosti, nemůžu se na Boha ani 
pořádně podívat, a já si nevzpomenu na tak základní věc, jako 
prosit Boha, aby mě uzdravil. Ten večer jsem znovuobjevila Ame-
riku! Za pár dní přišla ona mše svatá, na které otec svou myšlen-
ku převedl do praxe. Řeknu vám, pronesl tak krásnou a hlubokou 
modlitbu, úplně jako profík. Jako kdybych slyšela například o. 
Manjackala.
O dva dny později jsem si v týdnu zašla na mši svatou. To evan-
gelium jsem si prostě nemohla nechat ujít (Lk 6, 12-19). Jeho 
poslední větu jsem si opakovala až do konce mše svaté: Každý 
z toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho vychá-
zela síla a uzdravovala všechny. Co se děje v přijímání? Dotýkáme 
se Krista, On se dotýká nás. Do tohoto dne, když jsem přistupo-
vala k přijímání, jsem říkala Ježíši toto: Už tak dost na tom, že já 
jsem nečistá a ty Čistý, Svatý! Musím strpět, že se v přijímání 
dotýkáš mého těla. Ale do svého nitra tě nepustím. Je to odpor-
né nitro a ty jsi tak krásný. Ale v ten den jsem pochopila jednu 
věc – Ježíš mě miluje, chce se mě dotknout právě tam, kde jsem 
zraněná, chce mě uzdravit. Nechce se dívat, jak se tady plácám. 
A když mu bráním vstoupit do mého nitra, bráním mu projevit 
jeho lásku. Tehdy, když jsem si stále opakovala tu poslední větu 
evangelia, jsem před přijímáním řekla Ježíši – Vstup a miluj mě, 
jak ty sám chceš. Už ti nebudu dále bránit.
Druhého dne, když jsme slavili Jméno Panny Marie, napsal mi náš 
kněz, ať si přečtu druhé čtení z posvátných čtení. Tím pokračova-
la moje cesta k uzdravení. Proč zapomínám na Pannu Marii, jejíž 
jméno jsem navíc přijala ve křtu? Tak jsem se navíc spojila s ní.
A dnes, po mši svaté a mariánském večeřadle, mi Pán po něko-
lika měsících trápení daroval hluboký pokoj, klid a radost. DEO 
GRATIAS! A děkuji nejen Bohu, Panně Marii a celému nebi, kte-
ré jsem prosila o pomoc, také několika blízkým, kteří mě drželi 
v modlitbě, zejména ale našemu knězi, který trpělivě odpovídal 
na mé mnohé zprávy, hodiny a hodiny mi věnoval ve zpovědích 
a rozhovorech a myslel na mě v modlitbách, jako kdyby neměl 
nic jiného na práci.

Pavlína Marie Hlavicová

Nebuď hrdá a přijmi nabízenou pomoc!
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Křest přijali*
Valašské Meziříčí, Lešná

Jakub Orság
Vojtěch Konvičný
Matěj Konvičný
Simona Streitová
Tereza Streitová
Viktor Capil
Natálie Veronika Chrástecká
Emma Marie Heraltová
Amálie Terezie Heraltová
Augustin Vičík
Pavel David Matějka
Václav Jan Matějka
Adeline Margaret Kappely
Markéta Cipiková
Barbora Škorňová
Vilém Peroutka

Olivie Anna Peroutková
Diana Tichánková
Petr Valigura
Veronika Maléřová
Martin František Cífka
Mellisa Natálie Pechová
Šarlota Sára Kuličková

Šimon Josef Pernický
Amy Rut Jurcová
Adéla Neumannová
Viktorie Anna Bednaříková
Ondřej Válek
Viktorie Anna Topičová
Marcela Ludmila Podzemná

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí, Lešná

Jiřina Talašová *1. 1. 1928 †10. 6. 2018, Hranice, Nová 1812
Aloisie Holčáková *18. 8. 1936 †12. 6. 2018, Krhová 195
Emil Žilík *1. 11. 1938 †15. 6. 2018, Seifertova 695
Karel Křižka *6. 10. 1939 †20. 6. 2018, Sklářská 601
Hedvika Bártková *3. 5. 1941 †23. 6. 2018, Poličná 359
Marie Stuchlíková *12. 9. 1941 †24. 6. 2018, Na potůčkách 585
Jan Netopilík *12. 5. 1940 †29. 6. 2018, Zd. Fibicha 1209
Aloisie Dohnalová *5. 6. 1931 †5. 7. 2018, Jasenice 60
Ludmila Závadová *7. 1. 1946 †5. 7. 2018, Palackého 771
Miroslav Valuch *29. 12. 1929 †10. 7. 2018, Mikulůvka 254
Anežka Sekerková *27. 2. 1923 †10. 7. 2018, Za drahou 301/13
Zdeňka Vykydalová *2. 6. 1946 †13. 7. 2018, Podlesí 289
František Pernický *3. 4. 1929 †21. 7. 2018, Hrachovec 7
Ludvík Fišer *14. 4. 1938 †24. 7. 2018, Krhová 149
Martin Kováčík *22. 2. 1986 †25. 7. 2018, Zd. Fibicha 1200
Jan Kotrady *15. 12. 1944 †1. 8. 2018, Bezručova 192
Marie Lasztoviczová *26. 8. 1940 †8. 8. 2018, Krátká 708
Karolína Burdová *9. 6. 2006 †10. 8. 2018, Juřinka 127
Marie Holčáková *14. 3. 1923 †14. 8. 2018, R. p. R., penzion
Jan Kabeláč *9. 12. 1944 †15. 8. 2018, Podlesí 98
Věra Štefunková *22. 10. 1937 †20. 8. 2018, Hrachovec 165
Ludmila Šebestová *5. 9. 1929 †18. 8. 2018, Bynina 63
Anastázie Kyrychová *2. 11. 1935 †21. 8. 2018, Křižná 657
Oldřich Perutka *20. 11. 1951 †22. 8. 2018, Kouty 230
Hana Rusková *14. 2. 1964 †26. 8. 2018, Havlíčkova 1188
Marie Jasná *15. 10. 1934 †1. 9. 2018, Na příkopě 563
Jarmila Horáková *20. 4. 1928 †4. 9. 2018, Juřinka 133

Anna Švajdová *30. 3. 1935 †13. 6. 2018, Vysoká 9 (Choryně 1)
Ludmila Rusková *18. 7. 1927 †1. 8. 2018, Krhová 474
Leopold Pecha *3. 2. 1936 †1. 8. 2018, Lešná 38

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Radim Danko   Jana Gabrišová
 Ondřej Výmola  Veronika Němcová
 Ondřej Tovaryš  Barbora Vančurová
 Štěpán Hradil  Monika Hilšerová
 Jan Skalka  Aneta Zuzaňáková
 Aleš Matura  Marie Ondroušková
 Radek Hajtr  Kateřina Přikrylová

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také webu farnost-valmez.cz
PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST – pondělí 24. září v 19.30 
hodin na faře.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA – pátek 28. září - Národní pouť 
ve Staré Boleslavi.
Mše svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin 
a v 8.00 hodin, večer v 18.30 hodin. V kapli sv. Václava v Pod-
lesí v 10.00 hodin. V Lešné bude mše svatá v 8.30 hodin. V olo-
moucké katedrále sv. Václava bude mše svatá v 10.00 hodin. 
MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK 
28. - 30. září ve farním kostele.
ŘÍJEN – měsíc modlitby svatého růžence.
MŠE SVATÉ NA MĚSÍC LISTOPAD A PROSINEC se začnou za-
pisovat v pondělí 1. října po ranní mši svaté.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 5. října. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 6. října. 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. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO A ZA ZŠ SALVÁTOR -  
pátek 12. října v 18.30 hodin. 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 12. října (mladší), pondělí 
15. října (dospělí).
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 1. a 15. října 
po večerní mši svaté.
POUŤ FARNOSTI VM A LEŠNÁ NA SVATÝ HOSTÝN - středa 
3. října – 11.15 hodin mše svatá, 13.00 svátostné požehnání. 
Odjezd autobusu v 9.00 hodin z autobusového nádraží ve Val. 
Meziříčí. 
VARHANNÍ FESTIVAL – 2. koncert – úterý 2. října v 18.00 ho-
din ve farním kostele
3. koncert – úterý 30. října v 18.00 hodin ve farním kostele
DEN MODLITEB ZA MISIE – neděle 21. října – sbírka na misie.
Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění 
tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky.
ZMĚNA ČASU – v noci ze soboty 27. na neděli 28. října. První 
večerní mše svatá ve Valašském Meziříčí v 17.30 hodin bude 
v neděli 28. října. V Lešné budou od listopadu večerní mše sva-
té ve všední dny začínat v 16.00 hodin.

POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ: 
RŮŽENCOVÁ POUŤ – neděle 7. října
DUŠIČKOVÁ POUŤ – sobota 13. - neděle 14. října 
SVATOHUBERTSKÁ POUŤ – sobota 20. října

Mariánské informace
• Tradiční mariánská konference Světového apoštolátu Fatimy 
se uskuteční ve dnech 4. - 6. října 2018 v ČM Fatimě Koclířov. 
Zájemci o účast v sobotu 6. října na hlavní den, ať se mi přihlásí.

Václav Chládek
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Sám Bůh pokoje nechť vás dokonale posvětí
a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny

do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
(1. Soluňanům 5,23)

Maková hora u Příbrami
poutní kostel Panny Marie Karmelské

foto o. Pavel

Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.
Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá

hned při rozbřesku jitra.
(Žalm 46,56)

Písek
foto o. Pavel


