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Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš!

Praha z nábřeží od Národního divadla

Staroměstské náměstí z věže Klementina. foto o.Pavel
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Úvodník
ZLATÁ PRAHA
Moc rád jezdím do Prahy. I letos v říjnu jsem vyrazil. Tentokrát 
to byl zvlášť požehnaný čas. Navštívil jsem několik známých, 
spal jsem v Břevnovském klášteře díky ochotě arciopata Pro-
kopa Siostrzonka. Mši svatou jsem jako vždy sloužil u Pražského 
Jezulátka. Setkal jsem se také s bratrem Petrem, který v Praze 
žije. Kromě toho jsem měl několik hodin, abych se jen tak toulal 
po Praze a zamířil do míst, která moc neznám. Netušil jsem, že 
návštěva jednoho z nich na mě tak zapůsobí.

TEPLOTNÍ REKORDY
Uličky Starého Města jsou nádherné. Navíc jsem na mapě ob-
jevil vyhlídkovou věž, na které jsem v Praze ještě nebyl. Díky 
tomu jsem se dostal až ke Klementinu. Po Pražském hradě je to 
největší komplex budov v našem hlavním městě. Ke svému za-
hanbení musím přiznat, že jsem o této památce věděl jen to, že 
se tam měří denní teploty a často překonávají teplotní rekordy. 
Když jsem u pokladny vysvětloval staršímu pánovi, že se chci 
dostat jen na věž a že mě zbytek této monumentální památky 
moc nezajímá, dověděl jsem se, že dovnitř mohu jen s průvod-
cem skupiny, která začne prohlídku asi za čtvrt hodiny. Skupina 
byla anglicky mluvící, čeští průvodci tento den neměli co dělat. 
Díky tomu jsem si v krátkosti přečetl historii Klementina a byl 
jsem velmi překvapen. V době císaře Rudolfa II. byla tato jezuit-
ská kolej centrem vědy a vzdělanosti celé Evropy. Jezuitský řád 
byl z tohoto pohledu velikým přínosem pro naši civilizaci. Tehdy 
působili v Praze známí astronomové Johanes Kepler a Tycho de 
Brahe. Věž Klementina sloužila jako astronomická observatoř. 
Nikde na světě se v roce 1775 ještě pravidelně neměřily a neza-
pisovaly denní teploty.

ON VÁS NAUČÍ VŠEMU
Ve 14 hodin jsem se konečně dočkal prohlídky, při které jsem se 
mohl procvičit v angličtině. Hned na začátku mi bylo jasné, že 
se od skupiny nemohu vzdálit, což bylo dobře. Nejvíc na mne 
zapůsobila nádherná a veliká knihovna. Velký okamžik mého 
pobytu v Praze však přišel, když jsem se podíval na průčelí vstu-
pu do knihovny. Nad vchodem byl symbol Ducha svatého a pod 
ním Kristova slova: „ON VÁS NAUČÍ VŠEMU“. Nečekal jsem, že 
během odborné prohlídky mohu být doslova zasažen a omrá-
čen Božím slovem. Skoro vůbec mi pak nevadilo, že jsme na věži 
Klementina byli jen krátce a že se mi nepodařilo průvodkyni pře-
svědčit, aby mě tam nahoře zavřela až do následující prohlídky.

ODBORNÍK NA VŠECHNO
Jak máme chápat tuto větu Pána Ježíše? Může nás Duch svatý 
naučit opravdu všemu? Jsem přesvědčen, že ano! Všemu, co 
potřebujeme pro dobrý život a spásu duše. Duch svatý nás 
může naučit zvládnout jakoukoliv situaci našeho života. Duch 
svatý může pomáhat vědcům, aby pronikli do záhady Univerza, 
může pomáhat studentům, aby pochopili, jak souvisí to, co se 
učí, s běžným životem. Může nás naučit správným mezilidským 
vztahům. Rozumí umění, společenských vědám, vaření, peče-
ní, focení, řízení dopravních prostředků a vůbec všem oborům. 
Je pravda, že i přirozená lidská inteligence je darem od Boha 
a člověk ji může používat i bez vědomé spolupráce s Duchem 
Stvořitelem. Bez jeho dohledu a inspirace však může člověk se 
svou inteligencí skončit katastrofálně. Jenom Duch svatý může 
dát vědě a kultuře etické hranice, jejichž překročení se lidstvu 
krutě vymstí.

BIŘMOVÁNÍ BYLO A BUDE 
Jsem rád, že tyto úvahy o Duchu svatém mohou být součástí 
přípravy na biřmování, která ve Valašském Meziříčí právě začí-
ná. Věřím, že se ještě setkám s biřmovanci, kteří přijali svátost 
křesťanské dospělosti v Lešné. Chci poděkovat všem, kdo po-
mohli tuto slavnost připravit. Zvláštní dík patří sponzorům ob-
čerstvení: firmě Vahala z Hustopeč a Pekárně Anežka z Palačova. 
Určitě mi dáte za pravdu, že jsme prožili krásnou slavnost a že 
na toto biřmování budeme dlouho vzpomínat. Byl mezi námi 
pomocný biskup Antonín Basler, kterého znám již z kněžského 
semináře. Poprosil jsem o text promluvy. Pro mnohé mohla 
být dost náročná. Doporučuji text, který je zveřejněn v tomto 
čísle ŽF k pozorné četbě a meditaci. Také děkuji Jakubu Davi-
dovi za krásné fotky. Některé si můžete prohlédnout v tomto 
časopise. Biřmovancům jsou k dispozici v elektronické podobě. 
Zastavte se na faře ve Valašském Meziříčí. Zároveň opět prosím 
farníky našich farností, aby se za minulé i budoucí biřmovance 
vytrvale modlili. Příprava na biřmování není jen záležitostí biř-
movanců a jejich rodin. Je to veliká šance pro celou farnost a je 
třeba Pánu Bohu děkovat za to, že biřmování je u nás tak často.

100 LET REPUBLIKY
Na závěr chci také napsat, že mi bylo velkou ctí být v Praze v mě-
síci říjnu léta Páně 2018, v době, kdy naše republika slaví sté na-
rozeniny. Přes všechny těžkosti a stíny našich dějin, musíme být 
Bohu vděčni za náš národ, za jeho historii i za nádherné hlav-
ní město, o kterém jsem přesvědčený, že je stále duchovním 
srdcem celé Evropy. Už jen proto, že je zde Pražské Jezulátko, 
ke kterému směřují cesty poutníků z celého světa. Často se tito 
věřící lidé modlí i za naši vlast. My se zase můžeme modlit za ně, 
aby pro ně návštěva Prahy nebyla jen turistickým zážitkem, ale 
setkáním s živým Bohem, který je láska, krása a nejvyšší dobro. 
Tyto modlitby budou nejkrásnějším dárkem pro naši vlast. Po-
kusme se v době vrcholících oslav najít co nejvíce skutečností, 
za které budeme Bohu děkovat. Můžeme tak vytvořit nekončící 
litanie vděčnosti a chvály ve spojení s našimi národními světci. 
Moc bych si přál, aby se každý farník pomodlil aspoň jednou 
v měsíci říjnu litanie k ochráncům a patronům naší vlasti, kte-
ré jsou součástí tohoto čísla Života farností. Mše svatá za naši 
vlast bude sloužena ve farním kostele ve Valašském Meziříčí 
v neděli 28. října v 8.00 hod. Po ní budou v 9.00 oslavy pokračo-
vat na náměstí. Tento den se budeme modlit za vlast i národ při 
každé bohoslužbě včetně hodových mší na Juřince a v Krhové. 
Při mši svaté bychom tento den všude zpívali píseň Otče náš, 
vyslyš nás a na konci Svatováclavský chorál. 
Na závěr bych chtěl připojit modlitbu, která je nejstarší duchov-
ní písní našeho národa. Třeba se ji také brzy naučíme.

o. Pavel

Hospodine, pomiluj nás,
Jezu Kriste, ulituj nás!
Spasiteli všeho světa,
spasiž nás i uslyšiž,

Hospodine, hlasy naše!
Dej nám všem, Hospodine,
hojnost a mír v naší zemi!

Kyrie eleison!

(Kancionál č. 981)
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Příběhy fotografií na první
a předposlední straně

Biřmování v Lešné

Už jsem slyšel párkrát, že jsem se minul povoláním. Že jsem měl 
být fotograf. Já si to nemyslím. Kněz může nejen slovem, ale 
i obrazem hlásat veliké Boží skutky především v díle stvoření. 
A navíc, mnohé z mých fotek by nevznikly, kdybych nekonal 
kněžskou službu. Například fotky na titulní straně a na předpo-
slední straně nahoře vznikly jen díky tomu, že jsem v sobotu 
ráno 6. října vyrazil o půl šesté do Zubří, kde jsem zastupoval 
místního faráře P. Pavla Hodla. Odměnou mi byl krásný východ 
slunce, který jsem si užil, když jsem hned po mši šel na chví-
li na místní hřbitov. Pak jsem jel ještě kousek výše směrem 
na Staré Zubří, odtud se mi otevřel výhled na valašské hory 
od Radhoště až po Malou Lhotu. Druhá fotka na předposlední 
straně vznikla, když jsem se vracel z tiskárny ve Frýdlantu, kam 
jsem se vypravil kvůli kalendáři Naše Valašsko 2019. Tímto dě-
kuji všem, kdo mi při práci na něm pomáhali modlitbou.

o. Pavel

Biřmování v Lešné v kostele sv. archanděla Michaela 22. 9. 2018 
(Jan 15,26-27; 16,12-15), promluva o. biskupa Antonína Baslera

Milí mladí přátelé, milí kmotři, bratři a sestry v Kristu,
doznělo Boží slovo. Snad se mnou budete souhlasit, že někdy už 
takřka automaticky, skoro bezmyšlenkovitě, odpovíme: „Bohu 
díky“ nebo „Chvála Tobě Kriste“ a můžeme mít i problém vzpo-
menout si, o čem to vlastně bylo. I mně se to občas stane, a je 
mi to opravdu líto. (A přece bychom se znovu a znovu měli sna-
žit celou silou vždy otevřít rozum i srdce – abychom mohli Boží 
slovo přijmout tak, jak si to zaslouží, aby o nás nemusela platit 
Kristova slova z podobenství o rozsévači o tom okraji cesty (kde 
Boží slovo ze srdce sebere ďábel), o skále (kde se o něj přijde 
kvůli povrchnosti), nebo o trní (kde si člověk nechá srdce nato-
lik zaplnit jinými věcmi nebo se nechá natolik pohltit trápením, 
že už pro nic jiného není místo), kde prostě Boží slovo přichází 
vniveč. Boží slovo totiž, nalezne-li otevřenou mysl a srdce, může 
zasáhnout jako blesk a sjet až do základů našeho bytí. To říkám 
vám i sobě. Vraťme se však k dnešnímu Božímu slovu, které 
mluví o Duchu svatém, jehož jste už obdrželi při křtu, a jehož 
plnost máte přijmout dnes, ve svátosti biřmování.
Věřím, že jste si také povšimli, že hned v první větě je sice řeč 
o Duchu svatém, ale v kontextu celé Nejsvětější Trojice: „Až při-
jde Přímluvce, kterého vám já pošlu od Otce.“ Je řeč o Přímluv-
ci, tedy o Duchu Sv., o Otci a mluví Syn v první osobě. Nelze totiž 
Ducha Svatého jaksi vyčleňovat nebo „vytrhávat“ z kontextu 
tohoto překrásného tajemství vnitřního života Božího, na které 
by člověk nikdy sám nemohl přijít a které nám jako převzácný 
poklad sdělil sám Syn. Evangelista Jan, který byl srdci Ježíšovu 
nejblíže z učedníků, toto tajemství formuloval ve svém 1. listu, 
čtvrté kapitole touto jednoduchou větou: „Bůh je láska.“ Aby 
mohla být řeč o lásce, musí zde být 2 póly - ten, kdo miluje, pak 
ten, kdo je milován, a pak ten vztah lásky mezi těmito dvěma 
póly (tedy 3 prvky). Otec je ten, kdo miluje, kdo dokonce láskou 
daroval život Synu (Syn je Bůh z Boha, Světlo ze Světla, zrozený 
Otcem přede všemi věky); Syn je ten, kdo je milován; a v kaž-
dém tom slově milovat je skryt Duch Svatý. Když Ježíš řekne: 

„Jako Otec miloval mne...“, tak i tam je Trojice. Otec a Syn, (to 
jsou dva póly) a Duch Svatý je ona láska, která vychází od Otce 

k Synu. Syn je však dokonalým obrazem Otce, a proto je nejen 
ten, kdo je milován, ale i On miluje Otce, je to ohromná dyna-
mika lásky, žhavý proud, od Otce k Synu, od Syna k Otci, a tento 
žhavý proud lásky, tato dynamika (dynamis znamená v řečtině 
síla) to je Duch Svatý. Takže když Ježíš řekne: „Kdo mne milu-
je, toho bude milovat můj Otec, i já ho budu milovat a přijde-
me k němu a učiníme si u něho příbytek“, na první pohled to 
může vypadat, že Pán Ježíš zapomněl na Ducha Svatého – ale 
on na něj nezapomněl, protože Duch Svatý je skryt v každém 
slově milovat, a Otec a Syn jsou v dokonalé jednotě právě v tom 
vztahu lásky, kterou je Duch Svatý. „Já a Otec jedno jsme.“ Ani 
zde nechybí Duch Svatý. Oni dva jsou v Duchu Svatém jeden, 
jediný Bůh, Hospodin.
Víme-li tedy, že právě toto je Bůh, takový je Bůh, tak jsme schop-
ni lépe pochopit, kdo a jaký je také člověk, který byl stvořen 
k obrazu a podobě tohoto Boha. I člověk byl stvořen jako bytost 
ve vztahu: „I učinil Hospodin Bůh člověka jako muže a ženu, 
proto opustí muž otce i matku, přilne ke své ženě a ti dva bu-
dou jeden.“ Dva budou jeden. Kde je vztah lásky, tam je trojice, 
muž a žena jsou dva póly, a láska mezi nimi je ten třetí prvek. 
A dokonce se nemusí jednat jen o tento fyzickoduchovní vztah 
ve smyslu manželství. I láska mezi matkou a dítětem, nebo ot-
cem a dítětem, mezi bratrem a sestrou, mezi přáteli může být 
obrazem onoho trojičního vztahu – vždy dva póly a láska mezi 
nimi. I vzájemná láska mezi lidmi je odleskem oné lásky, kterou 
je Duch Svatý. To dotvrzuje sv. Pavel: „Boží láska je nám vylita 
do srdce, skrze Ducha, který nám byl dán.“ 
A nyní přichází to nejvíce fascinující. Ono propojení může být 
nejen na té rovině Božské, nejen na té rovině lidské, ale i mezi 
oběma těmito rovinami. Poslyšme Boží slovo: „Jako Otec milo-
val mne, tak jsem já miloval vás“, řekl Ježíš učedníkům anebo: 

„aby svět poznal, žes je (lidi) miloval, jako jsi miloval mne“, řekl 
Ježíš svému Otci. A opět v každém slově milovat je skryt Duch 
Svatý. Bůh nemůže milovat méně nebo více, vždy miluje neko-
nečně, ať už se jedná o vztah mezi Otcem a Synem, nebo mezi 
Bohem a člověkem, protože jeho láska je vždy Duch Svatý, onen 
žhavý proud lásky (něco jako jádro samotného Slunce), (to jsou 
ty ohnivé jazyky ve vyprávění o seslání Ducha Svatého). Když 
si toto uvědomíme, pak se už nemůžeme divit, že náš Pán byl 
ochoten pro nás jít i na kříž, když nás miloval stejně velikou lás-
kou, jakou miloval svého Otce. Už se nemůžeme divit, že „Bůh 
(Otec) dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.“ Už se nemůžeme divit, že Je-
žíš vymyslel Eucharistii, aby mohl být každému z nás tak blízko, 
kdekoli na světě a napříč dějinami. (I když nad hloubkou a šíř-
kou tohoto tajemství musíme stejně žasnout stále víc.) A kde je 
Ježíš, tam je i nebeský Otec, a kde jsou oni dva, nemůže chybět 
ani Duch Svatý. „Já a Otec jedno jsme“ platí i před Eucharistií, 
protože to platí vždycky. Proto se i před Eucharistií mohu mod-
lit k Otci, i k Duchu Svatému, který je Duchem Otce i Duchem 
Syna. Když nám tedy Ježíš dává Ducha Svatého, co nám dává? 
Dává nám lásku, schopnost lásky – abychom byli schopni milo-
vat Boha, odpovídat na jeho lásku, abychom byli schopni milo-
vat Otce jako On, Syn; abychom byli schopni milovat také svoje 
bližní jako On. Ježíš říká: „Kdo se napije vody, kterou mu dám 
já, stane se v něm pramenem vody, tryskající do života věčné-
ho“, nebo jindy „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ 
(a opět v každém slově milovat je skryt Duch Svatý)
Ale ještě něco je třeba dodat. Ježíš, aby vyjádřil krásu své lásky 
k nám, použil toho úchvatného obrazu, kdy nazval sám sebe 
ženichem a nevěstou církev, do níž jsou ovšem pozvány všech-
ny národy, celé lidstvo. A kdy dochází ke svatbě? Svatba, to je 



5

okamžik, kdy se ženich daruje nevěstě a ji přijímá na celý život 
do svého nejužšího společenství. Nevěsta se daruje podobně 
a také ženicha přijímá. Znáte to z kostela: „Já,  ten a  ten, ode-
vzdávám  se  tobě  a  tebe  přijímám.  Slibuji,  že  ti  zachovám  lás-
ku úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu 
všechno dobré a zlé až do smrti.“ A právě když náš Pán umíral 
na kříži, milí mladí přátelé, to byl ten okamžik, kdy Bůh, ženich 
říká své nevěstě: Já se ti daruji na 100 %, dávám za tebe svůj 
život. A jeden každý z nás jsme na to odpověděli při křtu. Prá-
vě ono slovo „věřím“, které je při křtu tím podstatným z naší 
strany, obsahuje ve své hloubce ono svatební vyznání: „I já se 
Ti Ježíši, Bože daruji a tebe přijímám. Křest je realizace svatby, 
snubního vztahu pro toho konkrétního člověka, ovšem ze stra-
ny Boží se to uskutečnilo právě na kříži pro celé dějiny. Jde tedy 
jak o vztah kolektivní (Ježíš nás všechny miluje jako svou nevěs-
tu), tak také o ryze osobní vztah mezi Ježíšem a duší každého 
pokřtěného člověka.
A toto, drazí přátelé, je zpřítomněno v každé mši svaté, vždy 
když zaznívají slova proměňování. „To je mé tělo, které se 
za vás vydává... má krev, která se za vás prolévá na odpuštění 
hříchů.“ Každá mše sv. tedy je, nebo může být, i zpřítomněním 
a zintenzivněním osobního, snubního vztahu naší duše k Ježíši 
Kristu. I zde je třeba sestoupit pod povrch těchto slov, na která 
jsme si často tak zvykli, že kdyby nezazněl zvonek ministranta, 
mohli bychom si jich i nevšimnout.
Drazí biřmovanci, ale i vy všichni, kteří jste tuto svátost přijali už 
dávno, my všichni jsem stále zaplavování Boží láskou, Duchem 
Svatým, a záleží jen na nás, nakolik se mu otevřeme, nakolik 
s touto milostí všech milostí budeme spolupracovat. Ježíš nám 
dnes řekl: „Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně 
svědectví. Vy také vydávejte svědectví...“ Ano, to jen náš úkol, 
naše poslání, protože právě i skrze nás, naším prostřednictvím, 
chce Bůh se svojí láskou (kterou je Duch Svatý) dojít i k těm, kte-
ří za ním do kostela zatím nepřijdou, proto k nim posílá nás!!! 
Jestliže od svatého křtu jsem jedno s Ježíšem, On žije ve mně 
a já v Něm, pak smím a mám stále dorůstat do plnosti jeho lásky 
k Otci na nebesích; do plnosti jeho lásky k našim bližním, kteří 
jsou dětmi téhož Otce jako my. Naše láska k Bohu, naše láska 
k bližním (včetně té správné lásky k sobě samému) to je pře-
ce Duch Svatý. My ovšem na rozdíl o Ježíše, který je ve svém 
božství nekonečný, jsme lidé koneční, omezení. A proto musí-
me znovu a znovu čerpat z jeho zdrojů, z modlitby, z Písma, ze 
mše sv., ze sv. přijímání. Kdo zůstane věrný, kdo nespoléhá jen 
na vlastní síly, kdo se nedá oklamat tímto světem, ale zůstává 
v Boží pravdě, ten zcela určitě dosáhne cíle, ke kterému nás Je-
žíš vede – což je náruč nebeského Otce, a svým svědectví tam 
přivede i mnoho jiných. Amen.

Seznamte se
Seznamte  se:  Pavel  Hofírek  -  náš  nový  děkan  a  zároveň  farář 
v Rožnově pod Radhoštěm 
Narodil jsem se v roce 1970. Mládí jsem prožil v Kostelci u Kyjo-
va a v Kyjově, kde jsem také v roce 1988 na místním gymnáziu 
maturoval. Zpětně jsem rád, že jsem zažil jak život na vesnici 
(včetně práce na poli a na vinici), tak v malém městě (s jeho 
kulturním životem a větší živější farností). Ve škole mne bavila 
hlavně matematika a fyzika (člověka většinou baví to, co mu 
jde) a naopak spíš trápením byly hodiny tělocviku (nikdo není 
dokonalý). Jako snad každý jsem měl rád hudbu a filmy (a mám, 
ale poslední roky už mne máloco nadchne). V té době mne jistě 

na cestě ke kněžství ovlivnilo (kromě zásadního vlivu rodiny) 
společenství farnosti, kde jsem ministroval a chodil do turistic-
kého oddílu (bylo veřejným tajemstvím, že křesťanského) a pak 
také příklad konkrétních kněží, účast na některých akcích pod-
zemní církve a možná také paradoxně ateistický, pokrytecký 
a lživý komunistický režim. Boží volání bylo tak silné, že zvítězilo 
i nad krásou mých spolužaček a děvčat ve schole.
Do semináře v Litoměřicích jsem nastoupil hned po maturitě. 
Bylo vidět, že totalitní režim ztrácí sílu, když komunisté dovoli-
li přijmout větší počet seminaristů (bylo nás v prvním ročníku 
70) a mezi nimi i ty, kteří se předtím vícekrát hlásili neúspěš-
ně. Po sametové revoluci (to byla krásná doba) jsem dokončil 
teologická studia v Olomouci (první roky znovuotevřeného 
semináře byly hodně o improvizaci, ale mělo to své kouzlo) 
a promoval v roce 1993. Pak se mi splnil sen v podobě ročního 
pobytu v USA, který jsem strávil v semináři diecézí Rockville 
Centre a Brooklyn (moc děkuji americké štědrosti a velkorysos-
ti) a který byl pro mne velkým obohacením a úžasnou zkušenos-
tí. Na závěr pobytu jsem měl možnost přejet USA autem napříč 
z Washingtonu do Los Angeles (tím se mé cestovatelské touhy 
naplnily a teď jsem nejraději doma), ale hlavně bylo přínosné 
prožít jeden rok uprostřed americké církve jako jeden z nich. Je 
to sice už dávno, ale i teď mám dojem, že americké církvi nějak 
víc rozumím a spolucítím bolest nad skandály, které ji poslední 
roky tak sužují (zároveň vnímám sílu víry amerických katolíků, 
když je ani tak šílené zlo nesrazilo na kolena).
Po návratu jsem byl v roce 1994 vysvěcen na jáhna a své prv-
ní pastorační zkušenosti jsem získával během jáhenské praxe 
na Vsetíně (učil jsem se učit náboženství, jezdit autem, kázat). 
Na kněze jsem byl vysvěcen v roce 1995 v olomoucké katedrá-
le. Začínal jsem jako kaplan v Luhačovicích, kde jsem byl jeden 
rok, a poprvé sloužil mše svaté, zpovídal, vedl děti k prvnímu 
svatému přijímání, učil se být knězem. V roce 1996 jsem byl 
ustanoven duchovním správcem farnosti Jevíčko a jezdil jsem 
také do Chornic a Křenova. Prvních pět let mého samostatného 
působení bylo krásných a rád na ně vzpomínám, prožili jsme 
s farníky mnoho pěkného při různých akcích a aktivitách a sa-
mozřejmě i bohoslužbách (hezky mne přijali a se slzami jsme se 
loučili).
V roce 2001 jsem byl ustanoven farářem v Přerově a měl na sta-
rosti také farnosti Přerov-Předmostí a na chvíli i Horní Moště-
nici a Bochoř. Začátky v Přerově nebyly lehké (ani pro mne, ani 
pro farníky), ale postupně se vše zlepšovalo a nakonec po se-
dmnácti letech jsem z Přerova odcházet nechtěl a většina farní-
ků si také přála, abych zůstal (loučení bylo náročné, dlouhé a zá-
roveň krásné, slz nepočítaně). Během těch let se mi vystřídalo 
19 kaplanů a jáhnů, hodně věcí jsme opravili či vybudovali, byl 
jsem jmenován děkanem, fungovala řada aktivit a akcí, a s řa-
dou lidí jsme si přirostli k srdci (to odtrhávání pak zanechalo 
rány, které se možná časem zahojí, ale jizvy snad budeme nosit 
hrdě dál). Snad se dá říct, že během těch let jsem poznával, jak 
konkrétně žít své kněžské povolání (část je dána samo sebou 
farářskými povinnostmi, ale něco člověk objevuje až během let 
jako svoji osobní cestu).
Ještě v Jevíčku jsem začal postgraduální studium, ale přelože-
ním do Přerova vše skončilo (hlavně první roky ve velké farnosti 
byly tak náročné, že nebyl čas ani chuť na nic dalšího) a tak zů-
stala jen vzpomínka v podobě nedokončené diplomové práce 
na téma „Církev a internet“. Na internetu jsem se pohyboval 
skoro od začátku a Jevíčko byla jedna z prvních farností, které 
měly své webové stránky. Řadu let jsem spravoval Ambit (ad-
resář českého katolického internetu), zkoušel rozběhnout in-
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Slovo života na říjen 2018

zŠ salvátor

ternetovou komunikaci mezi kněžími (ještě před Facebookem), 
propagoval na webu aktivitu 40DA (čtyřicet dnů bez alkoholu), 
a ještě první roky v Přerově jsem byl docela zapálený pro farní 
stránky. Jenže nějak nebyl čas, amatérské znalosti přestávaly 
stačit a tak jsem postupně vše předal či zrušil a jedinou aktivi-
tou na webu jsou teď mé osobní stránky www.pavelhofirek.cz, 
které dělám od roku 2013 a kam dávám nahrávky svých kázá-
ní a některé další materiály. Tak trochu mi v těch technických 
a počítačových věcech ujíždí vlak, což mi nevadí, protože svoji 
cestu objevuji jinde. Prakticky po celou dobu své kněžské služby 
dělám katecheze pro dospělé, v Přerově jsem začal dělat du-
chovní obnovy, pár přednášek a hlavně teď (místo záchrany ce-
lého světa či moravské církve) jsem šťastný z toho, když aspoň 
trochu málo pomohu jednomu konkrétnímu člověku.
Od července 2018 jsem farářem v Rožnově pod Radhoštěm, ad-
ministrátorem farnosti Hutisko a děkanem děkanátu Valašské 
Meziříčí. V Rožnově si postupně zvykám a jsem zvědavý, kam 
se můj život posune dál. Doufám, že vše dobré bude v rožnov-
ské farnosti pokračovat jako dosud a snad se mi k tomu podaří 
přidat ještě něco navíc.

© Pavel Hofírek 2013 - 2018 info@pavelhofirek.cz

„Jestliže se však necháváte vést Duchem, 
nejste už pod Zákonem.“ (Gal 5,18)
Apoštol Pavel píše dopis křesťanům z Ga-
lacie (z oblasti, která se nachází upro-
střed současného Turecka), kterou on 
sám evangelizoval a která mu hodně leží 
na srdci.

V tomto společenství někteří tvrdili, že je nutné, aby křesťané 
dodržovali všechna pravidla Mojžíšova zákona, aby byli milí 
Bohu a dosáhli spásy.
Svatý Pavel však říká, že již nejsme „pod zákonem“, protože 
sám Ježíš, Boží Syn a Spasitel lidstva, se svojí smrtí a vzkříšením 
stal pro všechny Cestou k Otci. Víra v něj otevírá naše srdce pro 
působení samotného Ducha Božího, který nás vede a doprovází 
na cestách života.
Podle svatého Pavla tedy nejde o to, abychom „nedodržovali 
zákon“, nýbrž spíše o to, abychom ho přivedli k jeho základní-
mu a náročnějšímu kořeni a abychom se přitom nechali vést 
Duchem Svatým.
Předtím svatý Pavel píše: „Celý Zákon totiž ve své plnosti je ob-
sažen v jediné větě: ,Miluj svého bližního jako sebe′.“ (Gal 5,14)
V křesťanské lásce k Bohu a k bližnímu totiž nacházíme svobo-
du a odpovědnost Božích dětí: po vzoru Ježíše jsme povoláni 
k tomu, abychom milovali všechny, abychom milovali jako první, 
abychom milovali druhého jako sebe sama, i kdyby šlo o nepří-
tele.

„Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Záko-
nem.“
Láska, která pochází od Boha, nás vede k tomu, abychom byli 
zodpovědní v rodině, v práci a všude tam, kde žijeme. Jsme po-
voláni k tomu, abychom budovali vztahy v míru, ve spravedl-
nosti a v mezích zákonů.
Zákon lásky je tím nejpevnějším základem naší společnosti. Vy-
práví o tom Marie: „Učím na okraji Paříže, ve znevýhodněné 
lokalitě s multikulturní populací i ve škole. Starám se o interdis-
ciplinární projekty, kde pracujeme ve skupinách a žijeme s ko-

legy v bratrství, abychom byli důvěryhodní, když tento model 
nabízíme studentům. Naučila jsem se neočekávat ihned výsled-
ky a respektovat, když se děti nemění. Důležité je v děti stále 
věřit a doprovázet je, oceňovat a chválit je. Někdy se mi zdá, 
že nedokážu nic změnit, jindy mám zase hmatatelný důkaz, že 
vybudované vztahy přinášejí ovoce, jak tomu bylo u studentky, 
která při jedné hodině nebyla zrovna konstruktivní. Klidně, ale 
jasně jsem jí vysvětlila, že abychom mohli žít v harmonii, musí 
každý udělat svoji část. Následně mi napsala: ,Mrzí mě, jak jsem 
se chovala, už se to nestane. Vím, že od nás očekáváte konkrétní 
činy a ne slova, a chci se v tomto smyslu nasadit. Jste člověk, kte-
rý nám žákům předává správné hodnoty a chuť dokázat to.′“ 1

„Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Záko-
nem.“

Žít v lásce není jednoduše plodem našeho úsilí. Je to Duch Svatý, 
který nám byl dán a jehož můžeme neustále prosit, aby nám 
dal sílu být stále svobodnější od otroctví egoismu a abychom 
žili v lásce.
Chiara Lubichová napsala: „Láska nás pohání, láska nám radí, 
jak odpovídat na situace a jak se rozhodovat. Láska nás učí roz-
lišovat: toto je dobré, to udělám; tamto je špatné, to neudělám. 
Láska nás vede k tomu, abychom jednali pro dobro druhých. 
Nejsme vedeni zvenčí, ale z onoho počátku nového života, kte-
rý do nás vložil Duch Svatý. Srdce, mysl, všechny naše schop-
nosti i síly mohou ,jít podle Ducha′, protože jsou sjednocené 
láskou a dány zcela k dispozici Božímu plánu s námi a se společ-
ností. Jsme svobodní, abychom milovali.“2

Letizia Magri

1 Svědectví Marie A. (Paříž): Un′insegnante nei sobborghi di Parigi – „La gran-
de attrattiva del tempo presente“, Castel Gandolfo 3. března 2018 (viz www.
focolare.org).
2 Ch. Lubich, Quella voce „dentro“, in „Città Nuova“ 50 (2006/10), s. 9.

Výchovný cíl duchovního rozměru ZŠ Salvátor na školní rok 
2018/2019

Výchovný cíl vychází ze současné koncepce rozvoje školy na ob-
dobí 2016 – 2020 tak, aby co nejvíce podporoval péči o příznivé 
klima školy. Toto klima je utvářeno vzájemnými vztahy na všech 
úrovních. Proto se zaměříme na plnění základních pravidel vzá-
jemného soužití tak, ABY NÁM BYLO SPOLU DOBŘE. To zname-
ná: Chceme se respektovat, spolupracovat, být svobodní, 
čestní a pomáhat si navzájem.

V tomto školním roce se zaměříme na sedm svátostí. Především 
na to, jak mohou ovlivňovat náš praktický život a naše jednání. 
Během školního roku si je postupně všechny připomeneme.
Říjen – zopakujeme si dary Ducha svatého, o kterých jsme 
mluvili v loňském školním roce, budeme přemýšlet, jak Duch 
svatý působí skrze svátosti. Žáci se naučí všech sedm svátostí 
zpaměti. 
Listopad – křest – Chceme si uvědomit, že jsme Boží děti a že 
tuto důstojnost získali křtem i naši spolužáci, učitelé a zaměst-
nanci školy. Žáci se pokusí zjistit datum svého křtu, aby si toto 
výročí mohli každoročně připomenout. 
Prosinec – biřmování – Všichni žáci se již mohou jakýmsi způ-
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sobem na tuto svátost připravovat (vzdálená příprava). Zvlášt-
ním způsobem budeme doprovázet deváťáky, kteří odevzdali 
přihlášku k biřmování. Opět budeme mluvit o darech a plodech 
Ducha svatého, který je poutem vzájemné lásky.
Leden – svaté přijímání - eucharistie - Jen v síle tohoto po-
krmu můžeme budovat království lásky a pokoje v naší škole 
i v našich rodinách. V tomto měsíci budeme doprovázet svými 
modlitbami žáky třetí třídy, kteří půjdou k 1. svatému přijímání.
Únor – svátost smíření - je velmi důležitá pro vzájemné vzta-
hy. Když nám Bůh odpouští, máme i my sílu, abychom odpustili 
svým bližním a byli k nim milosrdní. Žáci i učitelé budou povzbu-
zováni, aby našli hlubší vztah k této svátosti.
Březen – svátost kněžství – Během tohoto měsíce si připo-
meneme kněze, kteří v naší škole působili a působí. Budeme 
se modlit jak za ně, tak i za nová kněžská povolání z naší školy.
Duben – svátost manželství – Žáci budou vedeni k vděčnosti 
a k modlitbám za manželství svých rodičů. Rovněž se budeme 
modlit za dobrou volbu budoucích partnerů našich žáků.
Květen – pomazání nemocných – Žáci budou vedeni k úctě 
k seniorům, k vděčnosti a pomoci svým babičkám a dědečkům. 
Připomeneme si, jak je důležitá modlitba za nemocné a umírají-
cí. Vzpomeneme i na zemřelé z naší školy.
Červen – zopakujeme si všechny svátosti. Pokusíme se vy-
hodnotit, co jsme skrze svátostnou praxi v tomto školním roce 
získali.

o. Pavel, kaplan školy

Erasmus+
Jak už možná víte, naše škola uspěla v žádosti o schválení pro-
jektu mezinárodní spolupráce mezi školami, a tak po dobu tří 
let bude spolupracovat se čtyřmi školami na zadaných téma-
tech a zprostředkovávat setkávání žáků a výměnné pobyty. Již 
v minulém školním roce byla skupina našich žáků v Maďarsku, 
letos v polovině září přijelo osm žáků a dva učitelé z Maďarska 
na pobyt k nám.
V pondělí 17. září jsme milou návštěvu osmi žáků a dvou peda-
gogů z maďarského města Vesztӧ přivítali ve škole. Přijeli k nám 
již v neděli vpodvečer vlakem a ubytovali se ve Sportmotelu. 
Po večeři se společně s panem učitelem Krupou prošli a pro-
hlédli si náměstí a jeho okolí. V pondělí ráno přišli do školy. Bě-
hem první přestávky jsme se všichni společně sešli na chodbě, 
kde proběhlo uvítání a krátké představení. Hosty přivítal pan 
ředitel a seznámil naše přátele z Maďarska s připraveným pro-
gramem na celý týden. Pan učitel z hostující školy poděkoval 
za přivítání, ocenil důležitost takových projektů pro vzájemné 
vztahy a říkal, že se upřímně těší na všechno, co společně za-
žijeme. Na závěr zahrála děvčata Zuzka Olejníková a Hedvika 
Petrovická na flétny a Anežka Hellerová na housle. Naši hosté 
zahájili program prohlídkou školy. Poté byli přivítáni na Měst-
ském úřadě ve Valašském Meziříčí. Po návratu do školy se spo-
lečně s našimi žáky zapojenými do projektu pustili do hlavního 
úkolu pro tento týden: nácvik českých a maďarských písní, kte-
ré nakonec budou nahrány na CD. Po obědě ve školní jídelně 
následoval výjezd do Rožnova. Prohlídka a výklad ve skanzenu, 
výhled z Jurkovičovy rozhledny a krátké zastavení na rožnov-
ském náměstí byly pro všechny mimořádným zážitkem. Po ve-
čeři, už ve Valašské Meziříčí, ještě všichni absolvovali sportovní 
zápolení v bowlingu, které si nenechali ujít i někteří další ka-
marádi z 8. a 9. ročníku. Byl to pěkný a na zážitky pestrý den. 
V úterý 18. 9. přišli žáci z naší partnerské školy a uvedli se pre-

zentací o Maďarsku v hodině AJ v IX. třídě. Potom se přesunuli 
do Gobelínky na Husově ulici, kde proběhla exkurze. Po návratu 
opět následoval nácvik maďarských a českých písní pod vede-
ním paní vychovatelky Vránové. Odpoledne čekal naše hosty 
nevšední zážitek: autobusem se přesunuli do Trojanovic, kde 
v lanovém parku v Tarzanii zvládli adrenalinovou cestu mezi 
korunami stromů. Pak – mnozí poprvé – vyjeli lanovkou na Pus-
tevny. Jistě si představíte výhledy z lanovky v tomto krásném 
babím létě - sluncem zalité Beskydy... Z Pusteven se celá sku-
pina vydala pěšky k Radegastovi. (Pro některé docela náročná 
túra. Vždyť v Maďarsku je to samá rovina…) S večerem se už 
všichni těšili na chutnou večeři. Byl to požehnaný den. Přá-
telé z Maďarska byli nadšení a děkovali panu učiteli Krupovi 
za krásné zážitky. Na středu byl pro naše přátele z Maďarska 
naplánován a připraven výlet do Olomouce. Zástupce zřizova-
tele, Mgr. Zdislava Vyvozilová, již čekala před Arcibiskupským 
palácem, aby žáky i učitele provedla těmito prostory, které mají 
z historického hlediska význam pro maďarský i český národ. Po-
tom následovala prohlídka Dómu a ti odvážní se vydali po scho-
dech nahoru až na věž. Myslím, že takový zážitek se nenabízí 
každému a děkujeme paní Vyvozilové, že žákům tuto exkurzi, 
a zejména překrásný výhled na celé město z výšky bezmála 100 
metrů, umožnila. Potom nemohla chybět zastávka na olomouc-
kém náměstí, kde si žáci prohlédli orloj a další památné objekty. 
Před návštěvou Pevnosti poznání, což byla poslední část exkur-
ze, se ovšem děti potřebovaly zastavit taky v nákupním centru 
Šantovka . Po návratu do Valašského Meziříčí a dobré večeři 
nenavázal odpočinek, ale ještě jeden závazek – který vyplývá 
z projektu – zpěv společně nacvičených českých (moravských) 
a maďarských písní v kostele. Tyto písně budou také nahrány 
na CD. Velké poděkování za tento den patří rodině Pospíšilové, 
která všem účastníků nasmažila na cestu řízky! Taky Mgr. Evě 
Vránové za nácvik písní a čas na středeční večerní generálce 
v kostele, a panu faráři o. Pavlovi, který se žákům také věno-
val a zprostředkoval též varhanní hudbu, která byla slavnostní 
tečkou za celým dnem. Ve čtvrtek přišli naši maďarští kamarádi 
do školy a velkou část dopoledne věnovali výrobě draků. Pod 
vedením pana ředitele si po dvojicích (vždy jeden žák od nás, 
jen z Maďarska) vyráběli draky. Všichni se snažili a každé dvojici 
se drak podařil. Počítali jsme totiž s tím, že bychom žáky z Ma-
ďarska přizvali k naší školní drakiádě. Po pracovních činnostech 
přišel čas na procvičování písní, krátká návštěva v některých tří-
dách a potom zasloužený oběd. Odpoledne měli žáci exkurzní 
část. Nejprve v Rožnově navštívili „svíčkárnu“ Unipar, kde viděli 
výrobu svíček a nějaké si mohli zakoupit. Potom odjeli do Kop-
řivnice, kde navštívili Technické muzeum Tatra. Nakonec se za-
stavili ve Štramberku. Po večeři je čekal ten nejzodpovědnější 
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úkol. Nahrát společně nacvičené písně. Nahrávání proběhlo ve-
čer na faře. Moc děkujeme Petrovi Zavičákovi za pomoc a tech-
nickou podporu.

Drakiáda
V pátek ráno jsme se společně sešli na chodbě školy, abychom 
se rozloučili s kamarády z Maďarska. (I když společný program 
ještě nekončil, ale pokračoval společnou účastí na školní dra-
kiádě.) V krátkém projevu ředitel školy poděkoval partnerům 
jménem našich žáků za krásný týden, za nové zkušenosti ze 
společných zážitků a za nácvik písní a realizaci jejich nahrání. 
Žákům i pedagogům z Maďarska jsme předali drobné dárky 
a upomínkové předměty. Potom jsme se všichni vydali na cestu 
směr Štěpánov – Vrchovina, kde proběhla drakiáda. Mladší žáci 

z I. a II. třídy jeli autobusem, ostatní žáci šli pěšky. Když jsme 
vycházeli od školy, začali jsme si dělat starosti s tím, že vůbec 
nefouká. Než jsme však došli na kopec, rozfoukalo se, a jak čes-
ké, tak maďarské děti si parádně drakiádu užily. Těší nás, že se 
drakiády zúčastnily taky děti z Rybiček, nad kterými si v tomto 
školním roce rádi berou patronát naši páťáci. Byl to vydařený 
den. Chvála Pánu.
Závěrečná večeře s maďarskými přáteli proběhla v pátek v re-
stauraci Pod Lípou. Bylo to dojemné, protože chlapci a děvčata 
navázali přátelství a týden společně strávených zážitků se za-
ryje hluboko do srdce. Myslím, že mnozí z nich zůstanou v kon-
taktu a budou se i dále setkávat prostřednictvím sociálních sítí.

Magda Krupová

Legiovlak
Nádraží ve Valašském Meziříčí se stalo jednou ze zastávek legi-
onářského vlaku při jeho putování po městech České republiky. 
Legiovlak tvořily zrekonstruované vagony, jimiž se desetitisíce 
čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem 
po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit 
bojem. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili komentované prohlíd-
ky ve dnech 12. a 13. září a prohlédli si vozy polní pošty, zdra-
votní, filmový, velitelský, obrněný, krejčovský či např. kovářský. 
Jednalo se o velmi zajímavou a poučnou akci a tímto bychom 
rádi poděkovali pořadatelům za tuto jedinečnou možnost se jí 
zúčastnit.

Soňa Medveďová

Turistika 
V sobotu 29. 9. se uskutečnila první túra školního turistického 
kroužku. Přestože počasí se právě na sobotu proti pátku trochu 
zhoršilo, užili jsme si nakonec pěkný den i navzdory severnímu 
větru, který byl chvílemi krutý ... Vyšli jsme od školy na Ště-
pánov a ze Štěpánova jsme šli po žluté značce na Velkou Lho-
tu. Z vyhlídkového místa U Javoru jsme se potěšili překrásnými 
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výhledy na Zašovou, Zubří a Rožnov. Potom jsme pokračova-
li do Vidče a přes Zuberský, resp. Videčský kopec jsme došli 
do Zubří. Odtud jsme příjemně unavení po 15 km chůze jeli vla-
kem zpět do Valašského Meziříčí. Hned týden na to, v sobotu 
6. října jsme se s dětmi z turistického kroužku vydali na další 
výpravu, protože jsme využili příznivé předpovědi počasí. Ten-
tokrát jsme jeli na výlet do Kroměříže. Ráno jsme si přivstali, 
jako když vstáváme do školy, nebo možná i dřív, v 7:00 jsme se 
sešli na vlakovém nádraží a vlakem jsme dojeli do Kroměříže. 
Toto krásné město se zdá ještě krásnější ve dnech babího léta. 
Nejprve jsme navštívili Zrcadlové bludiště, kde jsme měli do-
mluvenou extra rezervaci. To byl velký zážitek! A taky pár boulí 
na čele. Potom jsme si prohlédli náměstí a přidružené uličky, 
děti měly možnost si zakoupit zmrzlinu, došli jsme do kostela 
sv. Jana Křtitele a kostela sv. Mořice. (V druhém jmenovaném 
právě probíhala mše svatá s udělováním svátosti biřmování). 
Potom jsme si odpočinuli v nádvoří zámku, kde jsme se občer-
stvili. Odvážní žáci s panem učitelem vystoupali na zpoplatně-
nou prohlídku zámecké věže. Potom jsme se přesunuli do Pod-
zámecké zahrady, jejíž velkou rozlohu jsme chtěli z velké části 
projít, vždyť jsme turistický kroužek ! Určitě jsme neviděli 
všechna zajímavá místa zahrady, na to nám čas nevyšel, ale ces-
tou jsme neminuli: Paví dvůr (Zoo kout), Stříbrný most, Dlouhý 
rybník, Kruhovou lavičku, Obelisk, Platanový háj, Strom milénia, 
Maxmiliánovu (Pompejskou) kolonádu, Deštník, Růžovou treláž, 
Vázový most či Chrámek přátelství. V zahradě plné rozličných 
stromů a keřů se taky výborně hraje na schovávanou . Myslím, 
že to byl moc hezký výlet.

Magda Krupová

Dopravní hřiště – školní klub
V úterý 18. září jsme vyrazili s dětmi ze školního klubu na do-
pravní hřiště. Zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti silničního 
provozu pro chodce i pro cyklisty, připomněli jsme si dopravní 
značky a toto všechno si potom mohly děti prakticky vyzkou-
šet i se zapnutými semafory při jízdě na motokárách a jízdních 
kolech. Někteří si přestávku zpestřili tím, že si nasbírali kaštany, 
které potom odevzdají do školní soutěže. Protože bylo krásné 
slunečné počasí, celou akci jsme si pěkně užili.

Eva Vránová

Přespolní běh
Za chladného a sychravého počasí se konala sportovní soutěž 
v přespolním běhu. Z naší školy byla vyslána dvě družstva běžců. 
Oběma se shodně dařilo a obsadila krásná a hodnotná 3. místa. 
Děkujeme za reprezentaci školy těmto žákům: Honzovi Chudé-
mu, Lukáši Kořístkovi, Tobiáši Pupíkovi, Václavu Trusinovi, Rad-

ku Marušákovi, Lukáši Křenkovi, Matěji Kubjátovi, Metoději Pe-
rutkovi a panu učiteli Mgr. Norbertu Škorňovi.

Magda Krupová

Divadlo loutek Ostrava
Ve středu 26. září se žáci 1. a 2. ročníku vydali do Ostravy do Di-
vadla loutek na pohádku Hrnečku, vař! Představení proběhlo 
v komornějších prostorách divadla, na tzv. alternativní scéně. 
Děti zaujala nejen pohádka a její loutkové zpracování, i když šlo 
vlastně o pohádky dvě: v obou vystupoval hrnek – pouze jeden 
však vařil onu dobrou kaši. Tím velkým bonusem byla právě ona 
komornost – přiblížila naše nejmladší do úplné blízkosti herců, 
a to byla veličina, kterou hodnotily téměř všechny děti jako 
výbornou. Velké nadšení prožívaly ze zakoupeného programu, 
na němž kromě omalovánky a fotografie loutek našly recept 
na dobrou „pohádkovou“ kaši, kterou pak doma některé rodiny 
vyzkoušely.

Ludmila Černochová, Kateřina Janýšková

Čteme dětem
Naši čtenáři z kroužku čtení začali v tomto školním roce navště-
vovat malé kamarády ve farní „školce“ Rybičky. Budou jim tam 
pravidelně chodit číst, aby se jim po obědě dobře odpočívalo 
nebo usínalo.

Magda Krupová

Není houba jako houba
Žáci IV. třídy navštívili dne 27. 9. program v Zámku Kinských 

„Není houba jako houba“. V hodinách přírodovědy probírají 
téma houby, takže své nabyté vědomosti zužitkovali v odpově-
dích na všetečné otázky paní lektorky a taky se od ní dověděli 
spoustu dalších zajímavých věcí. Zaujaly například druhy hub 
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jako třeba chobotničce podobná květnatka, hvězdičce podob-
ná hvězdovka nebo mističce mísenka. Taky to, že houba zvaná 
nedohub může svým povlakem udělat z výborné jedlé houby 
houbu jedovatou.

Hana Havranová

Nebojte se netopýrů
Koncem září se naše družina vydala do zámku Kinských, a to 
na lektorský program „Nebojte se netopýrů“. Děti už se těšily, 
co vše se dozví o těchto létajících savcích. Čím se živí, jaký je 
rok netopýra, jeho smysly, zimoviště, kolika let se dožívá atd. 
Také jsme zjistili, že v zámeckém parku Kinských žije netopýr 
rezavý. Velkou zajímavostí byla pro děti existence upírů žijících 
ve Střední a Jižní Americe, kteří však napadají dobytek a ptáky 

- ne lidi; to jsme si teprve dvojnásob oddechli! Po všech těchto 
informacích na děti čekala konečná hra s názvem „echolokace“. 
Při ní se děti rozhýbaly, zasmály a trochu se vcítily do kůže lo-
vících netopýrů. Po programu, který byl velmi hezky připraven, 
jsme si ještě cestou zpět do školy užívali příjemnou podzim-
ní procházku a byli jsme rádi, že se nám přínosné odpoledne 
i s krásným počasím tak pěkně vydařilo.

Lenka Karolová

Klíčování
V úterý 2. 10. čekal druháčky v knihovně program s názvem 

„Klíčování“. Děti přivítala Pavla a teta Běta. Teta Běta jim pře-
četla popletenou pohádku, která je velmi pobavila, ale zároveň 
ukázala, jak to dopadne, když se popletou písmenka. Děti si pak 
hravou formou opakovaly písmenka, která se naučily v 1. třídě. 
Ukazovaly je tělem, vymýšlely slovíčka a také si vytvořily svou 
knihu „Abecedy“. Tu jim na závěr předala královna Abeceda 
s králem Knihoslavem. Do školy si ji pak odnesly spolu s klíčem 
písmenek, který odemyká všechny knížky. Popřejme jim, ať je 
čtení baví .

Kateřina Janýšková

DVPP – vzdělávání pro celou sborovnu
Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v rámci tzv. studijních dnů 
během školního roku nebo si volí vzdělávací akce dle svého za-
měření a rozvoje. V říjnu absolvovali školení společně na téma: 
Jak vytvořit pozitivní vztahy v inkluzivní třídě.

Den zvířat
Na 4. října, na svátek sv. Františka z Assisi, patrona a přítele 
všech němých tváří, připadá Světový den ochrany zvířat. Fran-
tišek z Assisi žil v letech 1181 – 1226 a proslul svou obrovskou 
láskou ke zvířatům. V nejrůznějších koutech světa probíhá osla-
va života zvířat ve všech jeho podobách a milovníci zvířat se za-
mýšlejí nad významem přátelství se zvířaty. Taky u nás ve škole 
jsme si tento den připomněli projektovým vyučováním. Již dří-
ve si třídy vybraly z nabídky zvířat, kterým se stanou „patrony“ 
pro tento den (žirafa, zebra, lední medvěd, dikobraz, mrave-
nečník, tapír, panda červená, slon, velbloud). Fotografie zví-
řat měli žáci na dveřích třídy a pověřené děti, nebo celé třídní 
kolektivy, si o tom zvířeti vyhledávaly informace o zajímavosti. 
Ráno 4. 10. před vyučováním jsme si do rozhlasu pustili písničku 
Máme rádi zvířata, kterou si brzy prozpěvovala skoro celá škola, 
potom jsme se sešli na chodbě a připravené příspěvky o zvířa-
tech zástupci tříd přečetli do mikrofonu. Byly to velmi zajímavé 
a poučné informace. (Mnoho dětí se připravilo na tento den 
též zvířecím kostýmem nebo alespoň malovaným obličejem.) 
Všem připraveným žákům patří velká pochvala. Poté jsme si 
vylosovali jedno zvíře, pro které budeme celý týden vymýšlet 
jméno. Je to zebra. Vybraná jména potom zašleme do ZOO Olo-
mouc. Nakonec dostaly malou pozornost děti, které mají zvířecí 
příjmení . V následujícím vyučování se jistě tématem ochrany 
zvířat žáci ještě dále zabývali.

Magda Krupová

Projekt 72 hodin
Také v letošním školním roce se naši žáci se svými třídními uči-
teli zapojili do zkrášlování přírody Valašského Meziříčí svým 
úklidem. Někdy jsme se i pobavili, co vše lidé dokáží v přírodě 

"zapomenout". Žáci I. třídy podpořili projekt sběrem kaštanů 
a žaludů, které nachystají pro zvířátka v lese, až v zimě napadne 
sníh… Děkujeme našim žákům za jejich obětavost a práci.

Hana Havranová, koordinátor EVVO

Úspěch našich žáků v recitaci
V sobotu 13. října se v Kopřivnici-Lubině konala recitační sou-
těž Svatováclavská réva, které se pravidelně účastníme. A taky 
letos jsme si přivezli domů „cenné kovy“. Na 1. místě se ve své 
kategorii umístila Maruška Hellerová ze IV. třídy a její bratr Voj-
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těch ze VII. třídy skončil na 2. místě. Jim i dalším účastníkům 
– Elišce Baričiakové a Terezce Vránové děkujeme za reprezen-
taci školy. Poděkování patří též paní učitelce Anežce Zgabajové 
za přípravu recitátorů.

Divadelní představení a knihovnické lekce
Ke kulturním zážitkům jistě patří návštěvy divadelních předsta-
vení nebo návštěva knihovny. V říjnu se do KZ ve městě vypra-
vila IV. třída na pohádku Čert a Káča, 16. října byli žáci III. třídy 
v knihovně a žáci V. třídy byli na programu v KZ „Oheň, země, 
voda, vzduch“ 22. října.

Magda Krupová

Podzimní den školy v přírodě 2. ročníku 
 Ve čtvrtek 11. 10. 2018 čekal naše druháčky podzimní den ško-
ly v přírodě. Jeli jsme do Hrachovce, kde na nás čekala jedna 
spolužačka a společně jsme pak šli pěšky k domu její babičky 
a dědečka. Cestou jsme se kochali krásnou přírodou a výhledy 
na krajinu.  Poznávali jsme rostliny a živočichy. V lese jsme pak 
prošli stromovou překážkovou dráhu a byli jsme na místě. Pro-
gram „Dýňové a jablečné dny v Hrachovci na kopci“, na který 
jsme byli pozváni, byl velmi zajímavý. V okolí domu jsme zhlédli 
výstavu různých druhů dýní, zvířátek ze slámy a kaštanů. Měli 
jsme možnost ochutnat dýňová semínka, dýňovou buchtu 
a jablečný štrůdl. Velice atraktivní byl pro děti sběr, šrotování 
a lisování jablek s ochutnávkou moštu. Hmatem děti poznávaly 
např. ovčí rouno, chumáč chlupů od psa. Seznámily se s různý-
mi semínky obvyklých i vzácných druhů rostlin a také ochutnaly 

„ačokču“. Děti si mohly pohladit koťata, psa, koně. No zkrátka 
zážitků bylo více než dost! Na závěr absolvovaly ještě tělesnou 
výchovu - disciplínou bylo lezení po balících slámy. To byla tedy 
zábava ! Den se nám velmi vydařil. Odcházeli jsme plni zážitků 
a nových informací.

Kateřina Janýšková  

Technický jarmark
V pátek 12. října se žáci IX. třídy zúčastnili Technického jarmar-
ku, který pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje 
jako partner KAP rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kra-
je. Záměrem této akce je motivovat žáky 9. ročníku ke studiu 
technických oborů tím, že žákům bude představeno konkrétní 
pracovní prostředí významných městských zaměstnavatelů. 

Magda Krupová

Mše svatá s prosbou za ZŠ Salvátor a DS Rybičky
V pátek 12. října jsme se společně při mši svaté k uctívání Du-
cha Svatého modlili také za naši školu, za žáky, jejich rodiče 
a celé rodiny i za zaměstnance školy, za děti z Rybiček, za jejich 
rodiny a pečovatelky v DS. Zazpívaly děti z pěveckého kroužku 
školy. Za hudební doprovod děkuji Jindřichu Vránovi, Honzovi 
Štěpánovi, Michalu Perutkovi a Kamči Krupové a paní Hlavicové.

Magda Krupová

Milion dětí se modlí růženec
Ve čtvrtek 18. 10. jsme se připojili k mnoha dětem na celém 
světě, které se v danou chvíli modlily růženec. Vybraní žáci z VIII. 
třídy (Veronika Štefková, Václav Trusina, Kristýna Žilinská, Dani-
el Dostal a Kristýna Palátová) spolu s panem učitelem Krupou 
předříkávali desátky Radostného růžence do školního rozhlasu, 
ostatní žáci se modlili ve třídách. Této celosvětové modlitbě 
předcházela společná pondělní modlitba na chodbě školy, kdy 
jsme si poslechli příběh o dívence jménem Nousseira, která při 
nabírání vody spadla do hluboké studny a zůstala pod hladinou. 
Všichni si mysleli, že se dívka utopila. Sestra Marie Alfonsína 
utíkala ke studni a vhodila do ní růženec. Nahlas zavolala: „Krá-
lovno růžence, zachraň toto dítě!“ Potom se s ostatními dětmi 
modlila růženec. A kde neuspělo žádné lidské úsilí a námaha, 
tam díky modlitbě růžence dětí a jejich učitelky zasáhl sám Bůh. 
A holčička se neutopila! Když ji potom vytahovali z vody, stála 
na vědru a měla kolem krku růženec, který před tím do vody 
hodila Sestra Marie Alfonsína! Růženec má velkou moc. Když se 
modlíte, držíte se ruky Panny Marie a ona společně s vámi do-
káže vyprosit u Pána Ježíše skutečné zázraky. Letošní modlitba 
růžence byla za jednotu a mír ve světě.

Jiří Krupa
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Charita Valašské Meziříčí
Ocenění „Pracovník roku v sociálních služ-
bách pro rok 2018“ získali dva pracovníci 
Charity Valašské Meziříčí

Naši pracovníci Jana Zuzaňáková, která pra-
cuje v Charitním domě pokojného stáří ve Va-
lašské Bystřici, a Pavel Březovják, který je ve-
doucím Noclehárny, získali ocenění "Pracov-
ník roku v sociálních službách Zlínského kraje 

pro rok 2018". 
Na základě zveřejněné výzvy bylo na odbor sociálních věcí Zlín-
ského kraje doručeno 23 nominací. Ty následně hodnotila ko-
mise, v níž byli přítomni zástupci Zlínského kraje, poskytovatelů 
sociálních služeb i Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR. 
Šest osobností, které pracují v sociálních službách, pak ocenil 
Zlínský kraj při slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil 
ve zlínské Baťově vile za účasti radní pro sociální záležitosti Mi-
chaely Blahové, statutárního náměstka hejtmana Jiřího Sukopa 
a zástupců měst, kde působí jednotlivé organizace.
Velmi nás těší, že dvě z těchto ocenění získali zaměstnanci naší 
Charity, a to paní Jana Zuzaňáková a Pavel Březovják. Oba si 
tuto cenu právem zaslouží.
Jana Zuzaňáková nepatří k lidem, kterých si na první pohled 
všimnete. Není to leader, který strhne davy na svou stranu. Spí-
še se může stát, že ji při prvním kontaktu i přehlédnete.  Moc 
toho nenamluví, zato je velmi pracovitá. Navíc svědomitá, spo-
lehlivá a neuvěřitelně praktická. Je to člověk, který si dokáže 
poradit i ve velmi komplikovaných situacích. V takové chvíli 
se stává tím leaderem. To, co ostatním připadá komplikované 
a téměř neřešitelné, to Jana zvládá. Hlavně tehdy, když někdo 
potřebuje pomoc.   Její ochota věnovat svůj čas člověku v nouzi 
jde daleko nad rámec pracovních povinností.  Vždy k tomu při-
dá i vlídné slovo, naslouchání, podporu a porozumění. Nebojí 
se žádné práce, i když to znamená i ztrátu vlastního volného 
času. Její dobrovolnické hodiny totiž nejdou spočítat, nikdy si je 
nevykazuje. Tak to prý na vesnici, kde žije, vždycky bylo, že lidé 
si pomáhali, kde bylo potřeba. 
Jak sama říká, vždy přemýšlela, jak může být prospěšná druhým 
lidem. A to i v době, kdy pracovala v úplně jiném oboru. V mládí 
se vyučila opravářkou punčoch a pracovala v Loaně Rožnov pod 
Radhoštěm. Po narození třetího dítěte začala uvažovat, že by 
se mohla stát dobrovolnicí v nově vznikající Charitě ve Valaš-
ské Bystřici. Tato dobrovolnická výpomoc přerostla v normální 
zaměstnání. Do Charity Valašská Bystřice oficiálně nastoupila 
v listopadu 1999 a pracuje zde dosud. Jen už se nejmenuje Cha-
rita Valašská Bystřice, ale Charita Valašské Meziříčí (ke sloučení 
obou Charit došlo v roce 2011). Nejprve pracovala jako pečo-
vatelka v terénu. Kdo zná trochu Valašskou Bystřici, dokáže si 
představit, jak taková práce vypadala. Mnoho samot rozesetých 
po kopcích, v zimě těžko dostupných, zkrátka valašské samoty 
zaváté sněhem.  V roce 1999 Charita rozhodně nedisponovala 
spolehlivými čtyřkolkami, které pečovatelky bezpečně dopraví 
do každé chalupy. V té době se ukázala Janina praktičnost, když 
to nejde vyjet předem, dá se přece couvat, někde se použije 
lopata, jinde trochu popela na podsypání. Hlavně se do cíle 
musí dojet. Čeká tam totiž člověk, který potřebuje pomoc. To 
bylo a dodnes je Janino krédo. V terénu Jana vydržela celých 
šestnáct let, než přišly zdravotní problémy. I ty nakonec nějak 
překonala, ale do terénu se už nevrátila. Nastoupila do Charit-
ního domova pokojného stáří, který je také ve Valašské Bystřici, 

a v něm pracuje dosud. I tady patří k oporám týmu, i když vlek-
lé zdravotní problémy ji občas zradí i tady. Přesto si nestěžuje 
a neúnavně a ochotně pokračuje ve své práci. Klienti ji mají rádi 
a ona je. Rozumí lidskému trápení, umí potěšit i podpořit. Má 
v úctě starého člověka, váží si jeho moudrosti. Zdaleka nemá 
na paměti jen fyzické zdraví svých klientů, ví, že neméně důleži-
tá je jejich duševní pohoda, nezapomíná ani na jejich duchovní 
potřeby. Ví, jak se cítí častokrát osamělí, nepotřební nebo plni 
obav z blížícího se konce, a svou trpělivostí, pozorností a vlíd-
ným slovem na to dokáže vždy reagovat. 

Mužů pracuje v sociální oblasti jako šafránu. Proč tomu tak je? 
Málo peněz na uživení rodiny, stálý kontakt s lidským trápením, 
práce v sociálních službách je stále přehlíženou popelkou, záro-
veň má mnoho lidí pocit, že to není žádná věda a může ji dělat 
doslova každý. Opak je však pravdou. Práce je to naopak velmi 
náročná, chce velkou míru empatie, porozumění pro slabosti 
člověka, pochopení pro jeho opakované selhávání a lidskou sla-
bost vůbec.  Její výsledky pro běžného člověka nejsou na první 
pohled viditelné, chce to vnímat člověka v kontextu celého jeho 
života, trpělivě podporovat a pomáhat hledat řešení. A to zkrát-
ka není úplně chlapská doména. Když se tedy nějaký muž v so-
ciálních službách objeví, je vítán s opatrností a obavami, zda tu 
práci zvládne. Když ale vydrží, je považován doslova za diadém. 
Pavel Březovják nastoupil do Charity Valašské Meziříčí v květnu 
2002 na výkon náhradní vojenské služby a zůstal v ní dodnes. 
Do konce roku 2005 pracoval jako údržbář. Od 1. 1. 2006 za-
čal pracovat jako animátor ve službách pro osoby bez přístře-
ší. Této cílové skupině je prakticky věrný dodnes. Udělal si kurz 
pracovníka v soc. službách a od 1. 5. 2009 pracuje na nocle-
hárně, v roce 2015 se stal jejím vedoucím. Je pevným bodem 
této služby i v dobách několika personálních krizí. Pavel je velmi 
aktivní člověk, zabývá se nejen pomocí lidem bez domova, ale 
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i osvětou veřejnosti, která má vůči této cílové skupině velké 
předsudky. Je jedním ze spoluorganizátorů Noci venku, která 
se bude v našem městě konat již potřetí. Podílí se na realizaci 
mnoha dalších benefičních akcí, namátkou Adventní polévka, 
Férová snídaně, Ukliďme Česko (zapojuje i klienty služeb pro 
lidi bez přístřeší), mše svaté za zemřelé klienty služeb, Národní 
potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka atd. Je zapojen v komunit-
ním plánování města Val. Meziříčí, je rovněž členem pracovní 
skupiny pro bydlení v rámci spolupráce s Agenturou pro soci-
ální začleňování. 
Pavel je však ochoten pomoci i jinde, kde je to potřeba. Za ce-
lou řadu činností jmenuji alespoň jedinou. V zimě roku 2015 
v době uprchlické krize odjel jako dobrovolník do uprchlického 
tábora na srbsko-slovinské hranice, kde bez nároku na jakouko-
liv odměnu pomáhal v době své vlastní dovolené. Opět nemlu-
vil, ale činil. Pro něj to vlastně zase byli lidé bez domova. Tuto 
misi pak chtěl ještě několikrát zopakovat, ale vzhledem k tomu, 
že vlna opadla, již jeho pomoci nebylo potřeba. 
Jak Pavel tak náročnou psychickou i fyzickou zátěž zvládá? Je 
velký sportovec a sport mu pomáhá, ale hlavně je to člověk 
s velkým srdcem. 

Kolegům k získání ocenění velmi gratulujeme! Jsme rádi, 
že společně tvoříme tým Charity Valašské Meziříčí.

Každý schizofrenik není agresivní. Psycholožka přednášela 
o psychotických onemocněních

Ve čtvrtek 13. 9. se v prostorách salonku meziříčské galerie 
Kaple uskutečnila preventivně edukační přednáška proti re-
lapsu psychózy. Na akci pod názvem Psychóza a vy, kterou 
uspořádalo Centrum Amika v rámci Dnů duševního zdraví 
a pod záštitou Charity Valašské Meziříčí, dorazila asi čtyřicít-
ka posluchačů. Přednášku vedla klinická psycholožka Mgr. Re-
nata Otevřelová z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

Na úvod přednášky Bc. Radek Kutáč, vedoucí služby Centra 
Amika – sociální rehabilitace pro lidi s chronickým duševním 
onemocněním, seznámil posluchače s hlavními cíli služby. „Sna-
žíme se naše klienty vést k soběstačnosti, aby se mohli co nej-
více přiblížit fungování v běžném životě. Pomáháme jim nalézt 
či udržet si zaměstnání nebo bydlení. Usilujeme také o to, aby 
naši klienti dokázali samostatně vyřizovat své osobní záležitosti, 
smysluplně trávit volný čas a pečovat o své zdraví,“ řekl Kutáč. 
Dodal, že služba je poskytována zdarma, a to jak ambulantní, 
tak i terénní formou. 

Schizofrenie a média
Poté předal slovo Renatě Otevřelové. „Tento program vznikl 
proto, abychom podali našim pacientům a jejich blízkým co nej-
více informací, které by jim mohly pomoct v tom, aby se jim 
nemoc, kterou onemocněli, nevracela,“ vysvětlila Otevřelová 
důvody vzniku preventivně edukačního programu proti relapsu 
psychózy, tzv. Preduky. 
Během přednášky, která trvala tři hodiny, se z úst přednášejí-
cí posluchači mimo jiné dozvěděli o příznacích psychóz, jejich 
vzniku a nejčastějších diagnózách, které lze zařadit mezi tato 
závažná duševní onemocnění. Řeč byla například o depresích, 
mániích či schizofrenii. Psycholožka vyvrátila některé mýty 
týkající se schizofrenie. „Vadí mi, co se říká o schizofrenicích 
v médiích, že jsou to nebezpeční lidé. Mnohdy slýcháme o tom, 

že nebezpečný schizofrenik utekl z léčebny. Devadesát procent 
schizofreniků ale není nebezpečných a nepáchá trestnou čin-
nost. Naopak bych řekla, že se mnohem častěji přihodí, že se 
člověk trpící tímto onemocněním stane obětí trestného činu,“ 
sdělila Otevřelová.

Výchova a genetické vlivy
Jestliže se člověk trpící schizofrenií dopustí agresivity, většinou 
se podle Otevřelové brání svým představám či halucinacím. 
Poté hovořila o genetických vlivech. „Zatímco schizofrenií one-
mocní někdy během života přibližně jeden člověk ze sta, u po-
krevních příbuzných je riziko onemocnění vyšší, a to až čtyři-
cetiprocentní, v případě obou nemocných rodičů. Schizofrenii 
však nelze navodit výchovou,“ vysvětlila psycholožka. 
Centrum Amika se dlouhodobě snaží o destigmatizaci lidí s du-
ševním onemocněním, tzn. že usiluje o redukci a odstraňování 
negativních či poškozujících hodnocení duševně nemocných, 
čímž přispívá ke zvýšení kvality jejich života. Každoročně proto 
pořádá přednášky na téma duševní zdraví. 

Senioři na Hostýně
Ve čtvrtek 27. 9. 2018 jsme se my, pracovníci Charity Valašské 
Meziříčí, na svátek sv. Vincence z Pauly vydali se seniory z Rož-
novska na pouť na horu Hostýn. Jeli s námi především lidé staří, 
kteří již nemají sílu nebo možnosti, aby se na poutní místo do-
stali sami. Letos jsme vypravili pět autobusů, které dopravily 
poutníky na ranní mši svatou do baziliky Nanebevzetí Panny 
Marie. Bohoslužbou nás provázel zašovský pan farář Jiří Polá-
šek a valašskomeziříčský děkan Pavel Hofírek. Program dále 
nabízel možnost pobožnosti křížové cesty nebo cesty světla. 
S pohybem po Hostýně pomáhalo seniorům dvanáct dobro-
volníků z firmy On Semiconductor z Rožnova pod Radhoštěm. 
Díky jejich dobré náladě a nadšení prožili poutníci krásné chvíle 
procházkami po okolí nebo povídáním o svém životě. Po obědě 
následovala adorace se svátostným požehnáním. Pouť se letos 
opět vydařila a snad i každého z nás účastníků povzbudila, pro-
tože to je přeci účel pouti – načerpat tolik potřebné ujištění, že 
ve svých problémech a bolestech nejsme sami. 
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Litanie ke svatým ochráncům naší vlasti
K: Pane, smiluj se.  L: Pane, smiluj se.
K: Kriste, smiluj se.  L: Kriste, smiluj se.
K: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Gorazde, oroduj za nás.
Svatý Klimente, oroduj za nás.
Svatá Ludmilo, oroduj za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Víte, oroduj za nás.
Svatý Vojtěchu, oroduj za nás.
Svatý Radime, oroduj za nás.
Svatý Prokope, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás.
Svatá Anežko, oroduj za nás.
Svatá Hedviko, oroduj za nás.
Svatý Norberte, oroduj za nás.
Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás.
Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás.
Svatý Jene Sarkandře, oroduj za nás.
Svatý Klemente Dvořáku, oroduj za nás.
Svatý Jene Neumanne, oroduj za nás.
Všichni svatí ochráncové naší vlasti, orodujte za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Milostiv nám buď, vysvoboď nás, Pane.
Od všeho zlého, vysvoboď nás, Pane.
Od pohrdání zděděnou vírou, vysvoboď nás, Pane.
Od zkázy naší mládeže, vysvoboď nás, Pane.
Od nesvornosti, nenávisti a zlé vůle, vysvoboď nás, Pane.
Od zatvrzelosti srdce, vysvoboď nás, Pane.
Od náboženské lhostejnosti, vysvoboď nás, Pane.
Od nesvárů a rozvratů v rodinách, vysvoboď nás, Pane.
Od nedostatku apoštolských kněží, vysvoboď nás, Pane.
Od občanské a náboženské nesnášenlivosti,
vysvoboď nás, Pane.
Od zoufalství v těžkých chvílích života, vysvoboď nás, Pane.
Od náhlé a nekající smrti, vysvoboď nás, Pane.
Od pomluv a nespravedlivého podezírání, vysvoboď nás, Pane.

My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu Panny Marie Boha milovali, prosíme tě, 
vyslyš nás.
Abychom se na přímluvu svatého Josefa radovali z povznesení 
matky církve v naší vlasti, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje byli věrně od-
daní apoštolskému stolci, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Gorazda byli horlivými apoštoly 
svých bližních, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Klimenta zachovali vždy věrnost 
matce církví, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Ludmily posvěcovali rodiny křes-
ťanskou zbožností, prosíme tě, vyslyš nás.

Abychom na přímluvu svatého Václava dosáhli víru a pokoje 
v naší zemi, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Víta zvítězili nad pokušením, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Vojtěcha byli vedeni ke Kristu 
dobrými kněžími, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Radima prokazovali každému 
dobro, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Prokopa vždy přemohli ďábelské 
pokušení, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Zdislavy vzorně vychovávali děti 
v rodinách, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž, pro-
síme tě, vyslyš nás.
Abychom se na přímluvu svaté Hedviky uchránili rodinných ne-
svárů, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Norberta zbožně přijímali a uctí-
vali eucharistického Krista, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu blahoslaveného Hroznaty byli vždy spra-
vedliví a štědří, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Jana Nepomuckého nehřešili ja-
zykem, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Jana Sarkandra neohroženě vy-
znávali víru, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Klementa Dvořáka vynikali křes-
ťanskou láskou, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Jana Neumanna měli dostatek 
kněžského a řeholního dorostu, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu našich svatých ochránců dospěli z vlasti 
pozemské do vlasti nebeské, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu všech svatých vždy plnili vůli Boží, prosí-
me tě, vyslyš nás.

K: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
L: smiluj se nad námi. 3x

K: Orodujte za nás, naši svatí ochráncové,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Prosíme tě, Pane, ochraňuj nás pro 
slavné zásluhy našich svatých ochránců, abychom zů-
stali vždy věrní církvi a vlasti a po tomto životě dosáh-
li jejich společenství v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. 
L: Amen.

Kostel svatého Martina Ve zdi v Praze
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Svatí v nebi - naši nejlepší přátelé

V apoštolském vyznání víry se modlíme: Věřím ve společen-
ství svatých. Už jsme se někdy zamysleli, co to znamená? Víra 
ve společenství svatých, kteří jsou v nebi, nás ujišťuje o jejich 
přímluvě a pomoci. Mimořádnou blízkost a pomoc jedné svaté 
zakusil františkánský páter Abuna Nirwan z Iráku. Před celým 
světem vydává svědectví.
V roce 2004 byl Abuna Nirwan, „páter Nirwan“, poslán do Svaté 
země. Před jeho odchodem mu členky Kongregace sester po-
svátného růžence darovaly relikvii a růženec své zakladatelky 
sv. Marie Alfonsiny Ghattas. Abuna si velice vážil těchto dvou 
vzácností a neustále je nosil u sebe. Často je uctíval a vždy to 
spojoval se zbožnou vzpomínkou na sestru Marii Alfonsinu 
v nebi, která tehdy ještě nebyla vyhlášená ani za blahoslavenou.
14. července 2007, po třech letech působení ve Svaté zemi, 
chtěl Abuna Nirwan navštívit svou rodinu v Iráku. Sám popisuje, 
co tehdy zažil:

„Protože jsem pocházel z Iráku, nemohl jsem odjet ze země le-
tecky. Jediné, co mi zůstávalo, bylo cestovat autem. Chtěl jsem 
jet přes Bagdád do Mosulu, kde žili moji rodiče. Vzal jsem si 
taxík, avšak řidič, který byl křesťanem, mi hned vysvětlil, že 
vzhledem k politické situaci v Iráku, nerad jezdí právě tam. Měl 
velké obavy. Jedna muslimská rodina - otec a matka s dvoule-
tým děvčátkem - chtěli cestovat s námi. Neměl jsem proti tomu 
žádné námitky, a tak se k nám přidali. Když jsme zastavili na čer-
pací stanici, poprosil nás jeden mladý muslim, zda by se mohl 
s námi svézt do Mosulu. Protože v autě ještě bylo místo, vzali 
jsme i jeho.
Hraniční přechod z Jordánska do Iráku byl až do východu slunce 
zavřený. Když se zvedla závora, dala se kolona aut, asi 50 až 60 
vozidel, pomalu do pohybu. Po víc jak hodině jsme se dostali 
ke kontrolnímu bodu; připravili jsme si cestovní pasy a zastavili 
se. Řidič našeho taxíku nedůvěřivě řekl: „Mám strach z těchto 
lidí.“ Před tím bylo na tomto místě kontrolní stanoviště irácké 
armády, ale - jak se později ukázalo - islámská teroristická milice 
vojáky zabila a kontrolu na tomto místě převzala sama. Když 
jsme přišli na řadu, kontrolovali nám pasy, my jsme zůstali se-
dět v autě. Potom s pasy odešli pryč. Jeden z nich se vrátil a řekl 
mi: „Páter, musíme si ještě něco ověřit. Jděte, prosím, ke kan-
celáři do toho domu, kde začíná poušť.“ - „No, dobře,“ odvětil 
jsem, „když to musí být, tak tam jdeme.“ Všichni jsme pěšky šli 
dobrou čtvrthodinu, než jsme přišli k baráku, do kterého nás 
nasměrovali.
Když jsme tam přišli, z domu vyšli dva muži se zahalenými tvá-
řemi. Jeden z nich držel v jedné ruce kameru a v druhé nůž. 
Druhý muž měl v ruce Korán. Přišli k nám a jeden z nich se mě 
zeptal: „Páter, odkud přicházíte?“ -

„Z Jordánska,“ odpověděl jsem. Stejnou otázku položil i řidiči. 
Potom se obrátil k mladému muži, který cestoval s námi, zezadu 
ho chytil a propíchl nožem. Šokovaní jsme přihlíželi, všechno se 
to událo ve zlomku sekundy. Spoutali mi ruce a řekli mi: „Abuno, 
všechno nahrajeme pro televizi Al Jazeera (Al-Džazíra - arabská 
televizní zpravodajská stanice). Chcete něco říci? Ale ne déle 
než jednu minutu.“ Odpověděl jsem: „Ne, chci se pomodlit.“
Dali mi tedy jednu minutu na modlitbu. Potom mě jeden z mužů 
přinutil kleknout si a řekl: „Ty jsi kněz. Není dovoleno, aby tvá 
krev tekla na zem, to by bylo znesvěcení.“ Přinesl proto vědro 
a chystal se podřezat mi hrdlo.
Už nevím, co jsem se v tom okamžiku modlil. Jediné, na co si 
vzpomínám, je, že jsem měl velký strach. Tehdy jsem si vzpo-
mněl na relikvii, kterou jsem měl při sobě, a řekl jsem Marii Al-

fonsině: „Pokud je to potřebné, aby mě Pán povolal k sobě v tak 
mladém věku, jsem připraven. Ale pokud ne, tak tě prosím, aby 
už nikoho z nás nezabili.“
   Džihádista mi chytil hlavu, silně mi stlačil ramena a zdvihl 
druhou ruku s nožem, aby mě podřezal. Ale ...nic se nestalo. 
Nastalo mrazivé ticho. Najednou zvolal: „Kdo jsi?“ Odpověděl 
jsem: „Řeholní bratr.“ - „Proč nedokážu pohnout rukou? Kdo jsi, 
co to se mnou děláš?“  Ztratil trpělivost a dřív, než jsem mohl 
podruhé odpovědět, vzkřikl:

„Abuno, ty i ti ostatní zde, zmizte, okamžitě běžte zpět k autu!“ 
Roztřesení jsme přišli k našemu autu a rychle odtud zmizeli.
Když jsem se jakžtakž dostal z prvotního šoku, mohl jsem jen 
žasnout. Jedno mi bylo jasné: Tuto milost nám z nebe vyprosila 
Marie Alfonsina. V ten den, 14. července 2007, mi Bůh podruhé 
daroval  život. Od této události už nemám strach před ničím 
a nikým, nemám strach ani ze smrti. Nyní vím, že zemřu teh-
dy, kdy to bude Boží vůle. Všechno, co se mnou v budoucnosti 
bude, se stane jen proto, že to bude Boží vůle. On mi dá sílu vzít 
na sebe kříž. Důležitá je jen naše víra, protože Bůh se postará 
o ty, kteří v něho věří.“
V roce 2009 uznal papež Benedikt XVI. zázrak potřebný k bla-
hořečení palestinské řeholnice Marie Alfonsiny Danil Ghattas 
a 22. listopadu 2009 byla zakladatelka růžencových sester v Ba-
zilice Zvěstování v Nazaretě slavnostně prohlášena za blahosla-
venou. Svatý stolec následně nařídil exhumaci jejích tělesných 
ostatků. Stalo se tak ráno 5. dubna 2013 v Jeruzalémě, v kostele 
sester, kde byla pochovaná.
Určitě není náhoda, že místní biskup pověřil právě františkána 
Abuna Nirwana, aby vedl exhumaci, protože před svým vstu-
pem do kláštera byl lékařem. Také ho požádal, aby o tom vypra-
coval potřebnou lékařskou zprávu.
17. května 2015 papež František svatořečil Marii Alfonsinu 
na Náměstí sv. Petra v Římě. Liturgická vzpomínka se slaví 25. 
března, na výročí dne jejího odchodu na věčnost.
Oblíbeným světcem Marie Alfonsiny byl španělský světec Pas-
cal Babylon. Uctívala si ho modlitbou Zdrávas Maria a denně ho 
prosila, aby tři dny před svou smrtí dostala od něho znamení, že 
zemře, aby se tak mohla dobře připravit na odchod do věčnosti. 
Sestře, která byla při ní v noci před smrtí, matka Alfonsina oko-
lo dvacáté hodiny řekla: „Slyšíš, jak někdo klepe na dveře? To je 
svatý Pascal. I včera a předevčírem klepal na dveře v tom stej-
ném čase.“ Jak to sama předpověděla, na druhý den - 25. břez-
na 1925, zemřela. Boží prozřetelnost to tak zařídila, že byla sva-
tořečena 17. května 2015, na svátek svého milovaného Pascala.

Z „Víťazstvo Srdca“, připravil ke slavnost Všech svatých
Václav Chládek.

Kostel ve kterém je v Jeruzalémě pohřbená sv. Marie Alfonsina
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Křest přijali*
Valašské Meziříčí, Lešná

Larisa Kučírková
Dobromila Marie Struková
Eva Quittková
Karolína Žlebková
Elen Emilie Halaštová
Laura Ladislava Vašutová

Martin Hruška
Livia Maria Margarit
Terezie Grygarová

Adriana Marie Bezděková
Jan Antonín Bača

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí

Ludmila Cahlíková *13. 10. 1944 †9. 9. 2018, U Apolla 692
Miroslav Fogl *1. 8. 1959 †11. 9. 2018, Hrachovec 124
Josef Vémola *25. 12. 1928 †19. 9. 2018, Zámecká 72
Josef Krupík *22. 10. 1933 †22. 9. 2018, Bynina 72
Růžena Černochová *9. 2. 1934 †24. 9. 2018, Třebízského 890/7
Jaromír Pernický *27. 11. 1957 †25. 9. 2018, Hrachovec 149
Josef Hendrych *26. 2. 1927 †28. 9. 2018, Janáčkova 654
Václav Dobiáš *29. 9. 1922 †29. 9. 2018, Hrachovec 4

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí, Lešná

 Jiří Procházka  Vendula Pašková
 Vojtěch Trusina  Jana Rušarová
 Zdeněk Maléř  Dana Močarníková
 David Lukáš  Jana Barešová
 Ondřej Štefka  Derica Mazniová
 Martin Gold  Monika Žilinská 

 Petr Schönweitz  Lucie Vomočilová
 Michal Man  Lucie Hegarová

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také webu farnost-valmez.cz
VARHANNÍ FESTIVAL – 3. koncert – úterý 30. října v 18.00 
hodin ve farním kostele (Waclaw Golonka – Polsko).
Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění 
tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – čtvrtek 1. listopadu. Mše svaté 
ve Valašském Meziříčí budou ráno v 6.30 a v 8.00 hodin, večer 
v 17.30 hodin. V Lešné bude prozatím začínat mše svatá nadále 
v 17.15 hodin.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pátek 2. lis-
topadu. Mše svaté budou ve Valašském Meziříčí ráno v 6.30 
a v 8.00 hodin, v 15.00 hodin (v kapli na hřbitově), večer v 17.30 
hodin. V Lešné v 17.15 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 2. listopadu. Výstav Nejsvětější svá-
tosti po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční 
tichá adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 3. listopadu. Ve farním kostele 

30. října se uskuteční třetí a poslední koncert. Za královský ná-
stroj zasedne polský virtuóz Waclaw Golonka. Studia absolvoval 
na Hudební akademii v Krakově a ve Vídni. Zúčastnil se úspěšně 
několika mezinárodních varhanních soutěží. Díky těmto úspě-
chům byl a je hojně zván ke koncertním vystoupením po celém 
světě. Účinkoval v Asii, Americe, Africe, v mnoha evropských 
zemích. Pedagogicky působí na Hudební akademii v Krakově.
Věřím, že si nenecháte ujít tuto jedinečnou příležitost a přijdete 
se duchovně obohatit.

Bohumír Kratochvíl

PODZIMNÍ VARHANY – POSLEDNÍ ŠANCE

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. Ja-
kuba v Krásně. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO A ZA ZŠ SALVÁTOR -  
pátek 9. listopadu v 17.30 hodin. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE – pondělí 5. a 19. listopa-
du po večerní mši svaté.

MÁŠ LYŽE A RÁD BYS JE VYZKOUŠEL?
JAKO V PŘEDCHOZÍCH LETECH, I LETOS TI NABÍZÍME 

MOŽNOST STRÁVIT ČAS MEZI VÁNOCEMI A SILVESTREM 
V ČESKÉM DOMĚ VE ST. MARTINU V DOLOMITECH:

Jedná se o lyžařský zájezd do ST. MARTINA in GSIES v italských 
Dolomitech v jižním Tyrolsku. Zájezd s dobrou partou, který má 
již svou tradici a který se letos jede již po čtyřiadvacáté.
Aby ses mohl(a) rozhodnout, nabízím Ti několik nezbytných in-
formací:
Kdy se pojede?: od čtvrtku 27. prosince 2018 (brzy ráno)
do čtvrtku 3. ledna 2019 (návrat v ranních hodinách)
Kolik to bude stát?: 3500,- Kč (v ceně je cestovné a strava)
+ 115,- Euro (ubytování a oslava Silvestra)
Děti do 10 let sleva!!! (cestovné a strava 1750,- Kč, ubytování 
60,- Euro)
I když se jedná o lyžařský týden, není vyloučeno sáňkování, bo-
bování, bruslení, výlety na běžkách a pro náročné i chození pěš-
ky. Konec konců, když nebude sníh, co jiného nám zbude??? 
Musím Tě ještě informovat o cenách lanovek a lyžařských vle-
ků. Ceny jsou v rozsahu od 30,- Euro na den u malých vleků až 
do 50,- Euro na den u velkých vleků ve střediscích Alta Pusteria 
a Plan de Corones (Kronplatz) do kterých budeme dojíždět.
Ubytování je zajištěno ve ST. MARTINU in GSIES v pastoračním 
domě VELEHRAD, www.pdvelehrad.cz, kde se bude spát v poko-
jích po pěti až šesti.
Pokud ses rozhodl(a) jet, vyplň níže uvedené údaje a zašli je 
s výše uvedenou částkou (3500,- Kč) na adresu: Petr Gatnar, 
Wurmova 9, 771 01 Olomouc, tel. 587405401, 731402011
Nebo na účet: ČSOB Olomouc 378575973/0300
Přihláška nabývá platnosti zaplacením zálohy nejpozději 
do konce měsíce listopadu.
Částka 115,- Euro bude vybírána až na místě ve St. Martinu. Bližší 
informace o programu a odjezdu Ti budou zaslány po přihlášení.
P.S. Chceš-li se dozvědět více, můžeš se informovat na výše uve-
dených telefonních číslech. Měl bys vědět, že charakter tohoto 
zájezdu je nejen sportovní, ale i duchovní. Přál bych si, abychom 
se na tomto zájezdu nejen sportovně zrekreovali, ale i duchovně 
navzájem obohatili. Bude tedy záležet na každém z nás, jak při-
jmeme tuto nabídku.

Za organizátory Petr Gatnar
Přihlášku je možno si stáhnout na webu farnosti, do ŽF se již 
nevešla.
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Cesta na Ondřejník

Pohled ze Starého Zubří k Rožnovu a Valašské Bystřici

Podzim v Beskydech
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