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aby Bůh otevřel dveře našemu slovu,
abychom mohli zvěstovat
tajemství Kristovo. (Kol 4,2-3)

Hřbitov na svatém Hostýně, foto o. Pavel

Objektivem otce Pavla: Zima na Malé Lhotě

Zapadající slunce ozařuje Veřovické vrchy. Pohled z Velké Lhoty.

2

Posaďte se u nás
Nové židle v kostele
Děkuji Vítovi a Heleně Žilinským za jejich dobrý nápad a jeho realizaci. Ještě že je napadlo, že se do nově vymalovaného kostela
nehodí naše staré židle, které byly možná už také historickým
inventářem, ale jak se říká každý pes jiná ves. Při této příležitosti bych chtěl poprosit, aby ti, kdo na židlích sedí, je nedávali
až těsně ke zdi. Na několika místech, zvláště u zpovědnice jsou
už rýhy na čerstvé malbě. Také děkuji těm, kdo během předvánoční sbírky na tyto židle finančně přispěli. Prosím i ty, kteří
při bohoslužbách stojí, aby se neopírali o nově vymalované zdi.
Skoro nové židle na faře
Před nějakým časem jsme dostali ze zrušeného domova důchodců v Podlesí na faru židle a stoly. Opožděně děkuji Janu
Kulišťákovi z Juřinky, že všechny stoly zpevnil a nově sešrouboval. I židle nám přišly velmi vhod. Jediný problém byl, že části,
na kterých se sedí, už nevypadaly nejlépe. A tady chci znovu
poděkovat manželům Žilinským, že podsedáky odmontovali,
doma je povlékli novou látkou a na židle opět připevnili. Vítovi
chci poděkovat za jeho všímavost. Já sám jsem byl už odhodlán
koupit nové židle. Díky tomuto praktickému kroku jsme ušetřili
mnoho peněz.
Lavice v kostele
Jsou památkově chráněné a mají už své úctyhodné stáří. Dnes
by už těžko nějaká firma dokázala vyrobit věrné kopie. Památkáři by to ani nedovolili. Do budoucna připravujeme restaurování těchto lavic. Bude to dlouhodobá záležitost a podobně
jako v případě oltářního obrazu máme naději na dotaci. Do té
doby však musíme vyřešit jeden problém. Nevím, kdy byly naposledy tyto lavice potaženy jakýmsi čalouněním, které je už
ve velmi špatném stavu. Co s tím? Napadlo mě, že by bylo nejlepší toto čalounění ze všech lavic odstranit a místo nich vložit
jakousi molitanovou podušku, která by byla obšitá látkou. Rozměr by odpovídal lavici a k té by mohla být poduška připevněna
například suchým zipem nebo oboustrannou lepicí páskou asi
na třech nebo čtyřech místech. Podušky by se tak daly časem
odstranit a vyprat či jinak vyčistit. Po poškození by se snadno
vyměnily. Touto cestou chci poprosit naše farníky, aby navrhli
konkrétní praktické kroky k realizaci tohoto záměru, případně
aby vymysleli jiné řešení. Pokud vás něco napadne nebo s tím
chcete pomoci, obraťte se na Václava Chládka.
o. Pavel

Poděkování
Už tradičně bych chtěl poděkovat všem, kdo nám jakkoliv pomáhali připravit a prožít Vánoce nejen v našem kostele.
• Aničce Pospíšilové a všem, kdo jí v kuchyni pomáhali s přípravou snídaně pro děti po rorátech.
• V Lešné patří dík paní Valáškové za organizaci snídaně. Děkujeme paní ředitelce ZŠ, že nám umožnila snídat po rorátech
ve škole. Děkuji také kolektivu kuchařek za to, že nám uvařily
po posledních rorátech párky.
• Sponzorům těchto snídaní a všem, kdo finančně na tento
účel přispěli. Jedná se o firmu Váhala (párky a šunka), Pekárnu
Anežka Palačov (frgály) a Bistro pana Grygara (malé koláčky).
• Děkuji všem, kdo zdobili stromečky a postavili v kostele betlém. Nebylo jich mnoho, o to větší dík jim patří.

• Paní Foltynové děkuji za krásné vánoční hvězdy pro kostel,
které nám dává zdarma již několik roků.
• Děkuji všem kostelníkům v Lešné i Valašském Meziříčí, kteří
obětavě, nejen po dobu vánočních svátků, nám všem sloužili
a slouží.
o. Pavel

Kontakt Českého rozhlasu Ostrava
Jak mnozí víte, těsně před Vánoci jsem se vypravil do studia
ostravského rozhlasu. Pozval mě šéfredaktor Richard Piskala,
se kterým jsem se seznámil díky fotkám na Instagramu. Byla
to pro mě staronová zkušenost. Naposledy jsem byl v rozhlase
před 25 lety. Byly to mé první Vánoce ve Valašském Meziříčí
a do rádia Apollo mě pozval Zdeněk Holec ml.
Jaké to bylo v Ostravě? Přiznám se, že jsem měl zpočátku trému.
Vysílání bylo naživo a to je vždycky trochu riskantní. O to víc
chci poděkovat všem, kdo se za mě modlili. Opravdu to bylo
znát. Příjemným překvapením pro mne bylo, že jsem mohl navrhnout tři písně, které byly součástí hodinového pořadu. Také
na otázky posluchačů jsem byl snad schopen odpovědět. Pokud
byste si chtěli celý pořad poslechnout, je k dispozici na internetových stránkách naší farnosti (www.farnost-valmez.cz) v rubrice Aktuálně. Za nějaký čas by se tento pořad mohl přesunout
do rubriky Kázání. Tímto děkuji Radku Zavičákovi, že se o naše
internetové stránky stará a že je stále aktualizuje.
o. Pavel

Ještě úvaha na téma Vánoc
Kdy začínají Vánoce? Pro pravověrné katolíky o půlnoci
z 24. na 25. prosince. Pro širší veřejnost je doba vánoční totožná s dobou adventní – takže první neděli adventní. Pro obchodníky a businessmany přibližně měsíc před 24. prosincem a možná i daleko dříve.
Kdy Vánoce končí? Vánoce jako takové končí liturgicky 1. ledna.
Tento den končí vánoční oktáv (oktáv = 8 dní). Pro většinu lidí
končí Vánoce na Štěpána. Zvláštní vánoční kategorií jsou děti
a pro ty Vánoce začínají i končí na Štědrý den. Štědrý den je pro
ně nejvíce očekávaným dnem, a v okamžiku, kdy pod stromečkem rozbalí dárky, je po Vánocích. Přesto tento okamžik dává
do pohybu všechny ty události, které Vánocům předcházejí,
a dá se říct i po nich následují.
Co je tedy jádrem současných Vánoc? Děti se těší na dárky!
A teď se můžeme ptát, jak to jde dohromady s Vánocemi biblickými a historickými. Jistě, dá se říct, že tím největším darem, který lidstvo dostalo o Vánocích, je vtělený Boží Syn, náš
Pán Ježíš Kristus. A je dobře, že i ty ostatní dary a dárky nám
to připomínají. Svatý Pavel píše: Když Bůh neušetřil ani svého
Syna, ale vydal ho za nás za všechny, jak by nám spolu s ním
nedaroval také všechno ostatní? (Řím 8,31-32) Proto je také
například dobré, když děti a mladí lidé dostávají dárky při příležitosti prvního svatého přijímání nebo biřmování. Co na tom,
že se na tyto dary někdy těší víc než na dar všech darů, kterým
je sám Ježíš ve svatém přijímání anebo dary Ducha svatého.
Časem tato motivace může být očištěna a člověk si uvědomí,
od koho má a stále dostává všechny dobré dary.
Stejně tak se můžeme i na Vánoce podívat daleko hlubším pohledem. Když se nám Bůh zjevil skrze Ježíše Krista, máme před
očima dva nejdůležitější okamžiky: Jesličky a Kříž. Někdo v této
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chudobě Božího Syna vidí naprostý protiklad k přepychu našich
Vánoc. Tento pohled je ale zdánlivý. Ježíš nám svým narozením,
životem a smrtí ukázal cestu ke štěstí. Nezjevil se nám v této
chudobě proto, aby nás napomínal a vyčítal nám, že máme všeho dost a že žijeme rozmařilým způsobem života. Chtěl, abychom objevili, v čem spočívá pravá radost a pravé štěstí. Zjevil
nám podstatu Boha a připomněl nám, že člověk bude jen tehdy
šťastný, když se bude Bohu podobat.
Jaký Bůh je, to přesahuje naše veškeré představy a myšlenky.
Jednu skutečnost ale o něm víme. Bůh nic nemá! On je vším!
Bůh nemá moudrost, on je Moudrost sama. Bůh nemá žádný
majetek, On sám je plností všeho. Nic mu nemůžeme přidat
a nic mu nemůžeme vzít. Protože, jak už bylo řečeno, on nic
nemá. Můžeme dokonce říct, že Bůh nemá Lásku, protože on je
LÁSKA! Toto poněkud mění náš pohled na Boha a znovu před
nás staví otázku, kterou otevřeli v minulém století někteří filozofové: BÝT ČI MÍT? Je smysl lidského života v tom, že něco
máme, anebo v tom, že především jsme? Bůh nám může říci: Já
jsem, který jsem, nic nemám, protože jsem plností všeho. Ty,
člověče, jsi stvořen k mému obrazu. Uvědom si, jakým darem
je to, že jsi! Když budeš vděčný především za tuto skutečnost
a za to, že jsi schopen zakoušet a vnímat Boha, pak už pro tebe
nebude tak důležité, co máš nebo nemáš. Pochopíš větu, kterou Ježíš řekl: Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno (Mt 6,33). Anebo: Co prospěje člověku,
kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši (Mt 16,26).
Při pohledu na Dítě v jeslích anebo na Ukřižovaného, začínáme
postupně vnímat hodnotu svého života a stáváme se opravdu
svobodnými. Takto nás mohou Vánoce i Velikonoce přes všechny zdánlivé deformace přivádět každoročně k hlubšímu pohledu na svůj vlastní život i na své poslání. Možná se tyto úvahy
někomu mohou zdát příliš složité. Nebojme se jich. Kdybychom
do tohoto vánočního tajemství každý rok alespoň trochu pronikli, objevili bychom neslýchanou plnost a hodnotu svého
skutečného života, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít. Ba ani
smrt! Ta jen způsobí, že svůj život v lásce budeme prožívat naplno a bez jakýchkoliv omezení.
o. Pavel

Ve dnech 6. 11. - 9. 11. 2018 jsem byl přizván na charitativní
misi do Iráku za křesťany. Tuto cestu organizoval P. Mgr. Petr
Gatnar (sekretář arcibiskupa) a vedl ji arcibiskup Mons. Jan
Graubner. Naše skupina byla devítičlenná a dalšími účastníky
byli: Ing. Marian Jurečka (poslanec Parlamentu ČR), P. Leoš
Ryška (ředitel Telepace s.r.o.), P. Jan Koblížek (vyučující na UP
Olomouc), Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo (ředitel Charity ČR), Oldřich Kaplánek (OK Servis Kaplánek, s.r.o.), Petr Rajt (Café Gape).
Cílem naší cesty byla finanční pomoc křesťanům ve městě Karakoš a zmapování dalších možností pomoci v budoucnu.
Určitě si vzpomínáte na nedávné oslavy narozenin otce arcibiskupa, který nechtěl žádné dary. Pokud by chtěl někdo finančně
přispět, tak vyhlásil, že tuto peníze bude věnovat křesťanům
v zahraničí, kteří žijí v nouzi. A právě tato pomoc v Iráku byla
realizována.
Poznali jsme město Erbil, které nebylo islamisty napadeno. Dále
jsme cestovali do Karakoše, kde žilo mnoho křesťanů, ale takřka
všichni před ISIS (tzv. Islámský stát) utekli především do Kurdistánu. Domy tam byly zničeny a pobořeny, kostely vypálené
a zničené všechny křesťanské symboly, lidé byli často radikalizováni. Vedle sebe dokázali dříve žít křesťané i muslimové. Nyní
se křesťané postupně vracejí zpět, ale musí začít od začátku,
opravit dům, vzkřísit živnosti, zapojují se do obnovy kostelů,
aby se mohly sloužit bohoslužby, posílají děti do škol. Nebylo
zničené všechno. Radují se i z toho mála, co zůstalo stát, na čem
se dá stavět.

Kalendáře Naše Valašsko 2019

Druhý den jsme zažili kruté poznání zla, které napáchal tzv.
Islámský stát, a to v Mosulu, který byl jimi dlouho okupován.
Hlavně západní břeh řeky Tigris. V některých ulicích nezůstal
kámen na kameni. Ruiny, prach, bláto, špína. Některé části
města nejsou ještě vůbec přístupné, může tam být nevybuchlá
munice. Při pohledu na tento stav nám běhal mráz po zádech.
A zde se vracejí zpět původní obyvatelé, doslova vstávají z prachu všedních dní a mají víru v tento i další den. Mají vnitřní sílu
jít dál, pomáhat si, modlit se. Jednodušší by pro ně bylo utéci

Mám velikou radost! Tiskárně jsme už zaplatili a téměř žádný
kalendář už nezbyl. Děkuji všem, kdo finančně přispěli a především těm, kdo do kasiček v kostele dali částku větší než 50 Kč
(výrobní cena). Díky tomu jsem nejen zaplatil tiskárnu, ale mohl
větší počet kalendářů darovat našim sponzorům a dobrodincům, případně známým. Je to pro mě neuvěřitelné, ale ve světě je momentálně 2 500 těchto kalendářů. Opět ujišťuji, že se
budu za všechny, kdo kdekoliv uvidí tyto fotografie, modlit. Věřím, že se k této modlitbě připojí i další.
o. Pavel

Nová naděje pro Irák
Mohutná, převážně bílá auta, velké kvalitní televize, špičkové
mobilní telefony, ale také ve vzduchu všudypřítomný zápach
nafty, rozbité cesty a obrovské škody napáchané nejen na majetku, ale hlavně na lidech, celých rodinách, křesťanech. Takový
je dnešní Irák.
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pryč a začít nový život, ale sami říkají, chcete-li nám pomoci,
učiňte tak tady. Zde máme své bližní, sousedy, kamarády, křesťany. Zde jsou naše kořeny, tady jsme se narodili a tady je i naše
víra. A kde je víra, je i NOVÁ NADĚJE... POMÁHEJME!
Ladislav Denk

Slovo života na únor 2019
„Vyhledává pokoj a snaží se o něj.“
(Ž 34,15)
V tomto žalmu vyjadřuje David před
shromážděním svoji radost a vděk: zažil
nebezpečí a úzkost, ale s důvěrou vzýval
Hospodina, Boha Izraele, a našel pokoj.
Protagonistou tohoto hymnu je Bůh a jeho milosrdenství, jeho
silná a rozhodující přítomnost po boku chudého a utlačovaného, který jej vzývá.
Aby i ostatní dosáhli stejné záchrany, radí David některé postoje srdce: vyhýbat se konání zlého a snažit se stále konat dobro.
Zdůrazňuje nutnost nepomlouvat bližního. Slovo dokáže rozpoutat válku.
„Vyhledává pokoj a snaží se o něj.“
V biblickém jazyce má pokoj mnoho významů, jako například
tělesné a duchovní blaho nebo shodu mezi jednotlivci a národy.
Především je však Božím darem, skrze který odhalujeme jeho
otcovskou tvář. Abychom zakoušeli pravý pokoj, je tedy nutné
ve svém životě intenzivně a vášnivě hledat Boha.
Je to strhující hledání, ve kterém máme vykonat svůj díl - následovat hlas svého svědomí, které nás vždy vede k tomu, abychom si vybrali cestu dobra a nikoli cestu zla. Mnohdy by stačilo, abychom se nechali nalézt Bohem, který už dávno každého
z nás hledá.
Jako křesťané jsme už skrze křest v těsném vztahu s Ježíšem:
On je ten blízký Bůh, který nám slíbil pokoj; On je ten pokoj.
A dostali jsme dar Ducha Svatého, Utěšitele, který nám také pomáhá sdílet s druhými plody Božího pokoje, který jsme zakusili.
On nám ukáže cestu k tomu, jak milovat lidi, které máme kolem
sebe, a tak překonat konflikty, vyhnout se křivým obviněním,
povrchním soudům a pomluvám a otevřít srdce k přijetí bližního.
Asi nedokážeme zastavit všechny zbraně, které přinášejí krveprolití na mnoha místech světa, ale můžeme osobně jednat
a vracet život zraněným vztahům v našich rodinách, křesťanském společenství, v práci, ve svém městě.

Z úsilí malého či velkého společenství, rozhodnutého svědčit
o síle lásky, mohou vzniknout mosty mezi sociálními skupinami,
mezi církvemi, politickými stranami.
„Vyhledává pokoj a snaží se o něj.“
Přesvědčené hledání pokoje nás povede také ke vhodným postojům, jimiž budeme chránit stvoření, které je též darem Boha
jeho dětem, svěřeným naší zodpovědnosti vůči dalším generacím.
Chiara Lubichová napsala v roce 1990 Nikkiovi Niwanovi, zakladateli japonského buddhistického hnutí Rissho Kosei Kai:
„(…) Jestliže člověk není v míru s Bohem, není v míru ani země.
Náboženští lidé vnímají ,utrpení‘ země, když ji člověk nepoužívá v souladu s Božím plánem, ale jen sobecky, s nenasytnou
touhou vlastnit. Toto sobectví a tato touha znečišťují životní
prostředí ještě více a dříve než jakékoli jiné znečištění, které je
jenom jeho důsledkem. (…) Když objevíme, že všechno stvoření
je darem Otce, který nás má rád, bude mnohem snazší najít
harmonický vztah k přírodě. A když také odhalíme, že tento dar
patří všem členům lidské rodiny a ne jen některým, bude tomu,
co patří celému současnému i budoucímu lidstvu, věnována
větší pozornost a úcta.“
Letizia Magri

Svatí okolo nás
Moji milí, ráda bych vás svým příspěvkem povzbudila k tomu,
abyste se začali dívat na své okolí trochu jiným pohledem, objevili věci, které jsou skryté. Překročili drobné nedokonalosti
svých bližních, povahu, která nám není příjemná, způsob řeči,
který nás popuzuje – a jednoduše se dívali do srdcí lidí… A pocítili hluboký pokoj a radost z toho, že ve vašem okolí žijí lidé
vskutku svatí.
Je to přesně deset let, co jsem se přistěhovala do naší krásné
vísky. Zamilovala jsem si ji. Zamilovala jsem si svou novou farnost. Užívám si to krásné vědomí, že tak jako manžela mi daroval sám Bůh, tak mi stejně pečlivě vybral i tuto farnost, a ani
o trochu méně nepodcenil výběr mých bližních, ostatních farníků, sousedů, nové blízké i širší rodiny.
Svými cestami, situacemi, těžkostmi, neshodami ve vztazích,
mě Pán přivedl k touze dívat se na lidi Jeho očima. Vidět je tak,
jak je vidí On. Vřelé díky Bohu za tuto touhu, díky které jsem
objevila velké bohatství v jedné ženě z naší farnosti.
Víte, mám tři malé děti. Ač se snažím Bohu věřit sebevíc, přesto
s obavami přemýšlím nad budoucností. Vychováme je správně?
Zůstanou věřícími? Dojdeme společně domů, do nebe? A tehdy
mě to napadlo. Spojil se mi obraz oné ženy a také slova o. Kuffy.
Dotyčná má dospělé děti. Všechny věřící, praktikující. Vnoučata
vedena k Bohu, již teď slouží u oltáře. Velmi si přeji ji navštívit
a zeptat se jí: Jak jsi to dokázala? Jakou výchovnou metodu jsi
použila? Vsadím se, že základem jejího života je osobní modlitba, modlitba s manželem, eucharistie, písmo svaté. A v hlavě mi
zazněl kousek kázání o. Kuffy: „Jak to, že zrovna ona vychovala
děti tak dobře? Však vůbec není tak ctnostná! Protože se dobře zpovídá!“ (Za oním ‚dobře zpovídá‘ vidím já osobně upřímný vztah s Bohem, kde si na nic nehraje, dává mu své slabosti,
o kterých si je vědoma, a dělá zkrátka to, co může.)
Slyšela jsem na ni řeči. Sama jsem ji velmi zranila. A ona mi velkoryse odpustila. Odpustit takové zranění je podle mě krásným
znakem svatosti. Soudíme vnější prkotiny, na všech. A uniká
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nám, co je hluboko v srdci. Pravá podoba člověka. Bohu to neuniká, Bůh odměňuje, Bůh bdí nad našimi kroky. Prožívám obrovskou radost nad ní a její rodinou. Celá její rodina je obdivuhodná, příkladem pro nás všechny farníky, příkladem pro naši
mladou rodinu. Nebojím se říci, že právě tato rodina (a několik
dalších rodin i jednotlivých farníků), ale konkrétně u této rodiny
vnímám, že je srdcem farnosti, pevným bodem, oporou.
Díky Bohu, že jsem dostala milost tuto ženu i s její rodinou
poznat, že se od nich mohu učit. Díky Bohu, že okolo nás žije
spousta svatých, kteří jsou ale lidským očím neviditelní. Dívejme se pod tu nedokonalou lidskou slupku narušenou hříchem.
Kéž nám pomáhá Pán.
Pavlína Marie Hlavicová

Lékař, který nebyl nevrlý
Byli jste někdy na pohotovosti?
Mohlo se stát, že doktor vypadal trochu unaveně či rozmrzele.
Pravděpodobně měl sám na starosti plnou čekárnu pacientů –
zejména těch, kteří svoje zdravotní potíže mohli vyřešit dříve
a lépe. Například mladého muže trápil kašel již víc než týden,
ale svého praktického lékaře nenavštívil. Dalšího už tři čtyři dny
bolí záda, ale nezkusil žádný prášek od bolesti. Jiná paní přechodila chřipku a teď by chtěla antibiotika, aby byla fit v práci
a nemusela ležet doma s teplým čajem… Často se v takových
případech řadím mezi lékaře, kteří se pak zdvořile, ale ne úplně
vlídně zeptají: „Proč jste tedy nebyl u svého praktického lékaře,
když máte potíže už tolik dní…?“ A očekávám, že se pacienti budou alespoň trochu stydět.

ZŠ Salvátor
Začneme lednovými úspěchy našich žáků, neboť se říká: Jak
na Nový rok, tak po celý rok… (I když už je pomalu celý leden
pryč… Letí to…) Úspěchy našich žáků nás vždy těší a máme radost, že se žákům daří posunovat své hranice ve vědění i dovednostech.
O poklad strýca Juráša
Každý rok na podzim vyhlašuje knihovna soutěž O poklad strýca Juráša, do které mohou děti přispívat jak tvorbou literární,
tak výtvarnou. Jsem ráda, že se každoročně do této soutěže
zapojují žáci z naší školy a že pokaždé máme naše žáky mezi
odměněnými. Letošní téma „Já a můj hrdina“ zpracovávali žáci
různých tříd. Mezi oceněné v rámci města se nakonec dostali:
Lucie Zubíková (3. místo) a Dominik Lev (2. místo) z II. třídy, Radim Pospíšil (1. místo) ze IV. třídy, Tobiáš Zgabaj (2. místo) z V.
třídy a Anežka Petrovická (1. místo) z IX. třídy. Žáci si odměny
a diplomy převzali ve čtvrtek 10. 1. odpoledne v knihovně. Gratuluji a děkuji za reprezentaci školy.
Magda Krupová

Jindy jsem stála v řadě ke zpovědi - ne zrovna v ideální dobu.
Fronta dlouhá, hodně lidí přede mnou i za mnou. Neměla jsem
jít dříve? Chudák zpovědník! Co mi asi tak řekne?
„Proč jste nešla ke zpovědi dříve?“
„Proč jste nevyužila zpovědní den?“
„Proč si to necháváte na poslední chvíli?“
Nic takového ale ve zpovědnici nezaznělo. Místo hlasu otráveného z nekonečné fronty hříšníků mne přivítal ochotný, ba
přímo očekávající hlas. Přivítal! Jak může kněz přijmout jednoho po druhém zvlášť při takovém počtu lidí? Odkud čerpá sílu
naslouchat a neodsuzovat? Jaktože se s otcovskou péčí věnuje
každému zvlášť jako té jediné ztracené ovci z evangelia?
Myslíte, že toto osobní nasazení vysvětluje jenom profesionalita? Že je to jen otázkou cviku? Musí v tom tkvít něco víc! Tito
lékaři duší přece nejsou neunavitelnými stroji na rozdávání rozhřešení. Svým životem ukazují na tajemný zdroj vnitřní síly, ze
kterého můžeme čerpat všichni.
Děkuji vytrvalým kněžím naší farnosti, otci Pavlovi, Slavovi i otci
Karolovi, že nám v ochotě zpovídat ukazují vlídnou Boží tvář!
Eva Štěpánová
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Velký zážitek a úspěch žáků v soutěžním pořadu Bludiště
Těžko říct, kdy se poprvé v hlavách „deváťáků“ zrodila myšlenka zúčastnit se soutěžního pořadu Bludiště, nicméně konkrétní
podoba nastala 10. ledna, kdy 8. a 9. ročník vyrazil do ostravského studia ČT natáčet tuto oblíbenou soutěž. Soutěžícími byli
čtyři žáci „devítky“, Anička Skýpalová, Metoděj Perutka, Petr
Hlavica a Radek Marušák, ostatní žáci byli připraveni povzbudit
své kamarády svými hlasivkami.

Již po příjezdu do studia jsme se vrhli do víru natáčení, které lze
zažít snad jen v televizi. Zvlášť soutěžící, kteří se museli převléct
do kostýmů, nechat se nalíčit a hurá na plac točit první disciplínu, tzv. laserové bludiště. Ani my ostatní jsme nebyli ušetřeni
po příchodu na plac pokynů režiséra, záře reflektorů či pohledů
několika kamer. To vše vytváří jedinečnou atmosféru, která je
velkým zážitkem pro diváky, ale soutěžící může svázat trémou
a nervozitou. Můžu to jen potvrdit, pokud jsem byl v publiku,
bylo to fajn, ale jakmile jsem se zúčastnil soutěže „světelné bludiště“, už dlouhou mě nepohltila tak velká nervozita. Proto mají
soutěžící „deváťáci“ velký obdiv, jak to celé zvládli.
V soutěži samotné jsme se utkali se ZŠ Píšť u Opavy, která se zúčastnila soutěže již podruhé, takže vstupovala do souboje v roli
favorita. Od začátku se však náš tým ničeho nezalekl a hned se
ujal vedení, které si udržoval až do konce. Zvlášť v pohybových
disciplínách předvedli žáci skvělé výkony. Před závěrečnou tajenkou jsme měli 32 bludišťáků, soupeř 27. Při hádání tajenky
s pomocí nápověd se dala nervozita na obou stranách krájet,
publikum sotva dýchalo napětím. Odpověď střídala odpověď
a soupeř to zkoušel rozhodně víc. Nakonec jsme však přece jen
využili výhody více nápověd, Petr Hlavica vyřkl to správné slovo
tajenky, po kterém následovala obrovská vlna emocí v podobě
vítězného křiku, potlesku či dalších oslavných hlasových projevů. Poté soutěžící zvládli ještě balancovník a následovalo focení
vítězů či gratulace od spolužáků.
Závěrem bych chtěl pochválit naše vítěze, kteří zaslouží velký
obdiv a respekt, jak se se soutěží vypořádali, a taky naše fanoušky, jak skvěle fandili a svůj tým podporovali. Všichni jsme
si tuto oblíbenou soutěž užili a těšíme se na další natáčecí den,
který bude 5. února.
Jen pro informaci, tento díl by se měl vysílat 16. března v 11.35
hodin na „Déčku“ ČT. (Bude upřesněno.)
Norbert Škorňa

pak zabalily do ubrousku a odnesly s sebou na památku. Bylo to
zkrátka pohodové předvánoční dopoledne.
Kateřina Janýšková

Turistika
V sobotu 15. prosince se uskutečnila vycházka turistického
kroužku. Mnoho dětí odradil chlad, možná mráz nebo i vítr, který v zimě bývá opravdu krutý. Na vrch Ostrý se nakonec vydalo
jen šest těch nejotužilejších. Vyjeli jsme autobusem, v Zašové
vystoupili u hlavní cesty a pěšky pokračovali do Stračky. Potom
jsme směřovali dál až na Ostrý (některé mapy uvádějí též název Sovinec). Cestou do kopce jsme se konečně trochu zahřáli,
i když kolem kvílel vítr… Kdo jste na Ostrém někdy byli, možná
byste to tam teď nepoznali. Mnoho vykácených stromů kvůli
kůrovci zcela změnilo to místo, které si pamatuji. Při zpáteční
cestě jsme se stavili u nás doma na horký čaj. Myslím, že jsme si
ho všichni zasloužili. (Do Valašského Meziříčí jsme se pak svezli
vlakem.)

Ohlédnutí za akcemi na konci prosince
Vánoční program v Muzeu
V pátek 14. 12. se druháčci vydali do zámku Kinských na lektorský program „Valašské Vánoce“. Už z dálky se linula vůně perníčků. Děti nedočkavě zasedly ke stolům a bedlivě poslouchaly
informace o vizovickém pečivu. Potom si každý vyrobil svého
„ježečka“ z vizovického pečiva. To bylo radosti! Neméně zajímavá byla výroba vytlačovaných perníků, která děti také velmi bavila. Vyrobené ježečky i perníčky si děti uložily na plech a šly si
prohlédnout vánočně vyzdobené zámecké pokoje. Dozvěděly
se plno nových informací o Vánocích i vánočních zvycích. Už
tedy například ví, co je to vrkoč, kolik šupin z kapra se dává
pod talíř, jak se dříve pekla vánočka… Nakonec děti pospíchaly
k troubě, aby se ujistily, že jsou již jejich výrobky upečené. Ty si

Živý betlém
V neděli 16. prosince vystoupili naši žáci s představením Živý
betlém na náměstí ve Valašském Meziříčí. Moc se jim to povedlo a děkuji všem, kteří se do nácviku zapojili (od 7. po 9. ročník),
a taky všem dětem z I. a II. třídy za ovečky, a hlavně paní učitelce Medveďové za vedení celé hry. Když jsem pak při společném
setkání všech žáků na chodbě vzpomínala na to vystoupení
a předávala dětem odměny, zmínila jsem, že mám velkou radost z toho, jak se žáci různých tříd dokázali při nácviku podpořit, pomoci si a spolupracovat. Jsem z toho nadšená a bylo by
fajn, kdyby to tak bylo i při jiných příležitostech.
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Vystoupení v Citadele a DsZR
Velmi si cením všech misijních skutků, mezi které podle mě patří taky přinášení radosti a potěšení těm, kteří na tom nejsou
třeba moc dobře. Tak jak to dělají děti z pěveckého kroužku pod
vedením paní vychovatelky Evy Vránové. Možná mohu říct, že
se stalo již tradicí, že chodí zpívat starším nebo těžce nemocným lidem, aby jim zpříjemnily den písničkou nebo pohádkou.
V úterý 18. prosince potěšily děti z pěveckého kroužku (s děvčaty z VIII. třídy) klienty v DsZR (domov se zvláštním režimem)
a v Citadele ve Valašském Meziříčí. Přišly jim zazpívat několik
zimních a vánočních písní s přáním Božího požehnání do doby
vánoční a do nového roku.

a po velikém potlesku a chutném pohoštění se páťáci s malými
„školkáčky“ pustili do hraní. Dopoledne si všichni moc užili a už
se těšíme na další příležitost k setkání.
Veronika Masopustová

Knihovna - VII. třída
V úterý 18. prosince se žáci VII. třídy vzdělávali v Městské
knihovně VM. Jejich knihovnická lekce byla o vynálezu knihtisku. Seznámili se se jménem Johannes Gensfleisch, řečený
Gutenberg, který byl vynálezcem technologie mechanického
knihtisku pomocí sestavovatelných písmen. Důsledkem rozšíření jeho objevů nastala masová produkce knih a přelom v možnostech šíření informací. Svůj vynález uskutečnil bez znalostí
tiskových technologií Dálného východu. Téma besedy žáky zaujalo. Vyzkoušeli si např., jak náročné by bylo psát knihy třeba
husím brkem.
Prevence
Ve středu 19. 12. se uskutečnila interaktivní beseda z oblasti
prevence rizikového chování. Aktivity v VII. třídě probíhaly pod
vedením Radka Palackého, Dis, z centra Acet. (Bližší informace
o projektech společnosti Acet lze získat na www.acet.cz)
Magda Krupová
Páťáci u „Rybiček“
Ve středu 19. 12. měly děti v Rybičkách vánoční besídku. Na dopolední zkoušku pozvaly žáky páté třídy. Představení se povedlo
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sixtinská madona - detail obrazu
Nadílka pro zvířátka
Ve čtvrtek 20. 12. vyrazili třeťáci na zimní dopolední vycházku. Děti přinesly spousty dobrot na přilepšenou pro čtyřnohé
kamarády z lesa. Vyrazili jsme hned první hodinu a namířili si
to kolem zámku Kinských do Obory. Nakonec jsme se vydali ještě dál a vyšli do lesíka U Hlybočku. Zde jsme objevili krmelec,
a přestože nebyl v moc dobrém stavu, otisky četných kopýtek
v jeho blízkosti nasvědčovaly tomu, že zvěř sem chodí. Zde děti
vystrojily zvířátkům opravdovou vánoční hostinu v podobě tvrdého pečiva, jablíček, mrkve, kaštanů i semínek… A protože
počasí bylo celkem příjemné a dobře se nám šlapalo, rozhodli jsme se zajít i na nedaleký Helštýn. Na vršku trošku foukalo,
ale pokochali jsme se pěkným výhledem na Valašské Meziříčí
a jeho okolí. Dolů z kopce už to potom běželo samo…
Petra Mikešová
Salvátor Cup
Pro všechny příznivce florbalu připravuje každoročně pan učitel
Norbert Škorňa předvánoční florbalový turnaj Salvátor Cup.
Taky letos se sešli žáci, absolventi i někteří tatínci, aby si před
svátky trochu zasportovali, porovnali síly a sportovní výkony.
Turnaj byl i letos výhradně mužskou záležitostí a zahrálo si
sedm týmů! Po rozdělení do skupin začaly jednotlivé zápasy.
Každý hrál s chutí a správným sportovním nadšením, a tak výsledky byly poměrně vyrovnané. Na 3. místě se umístily dva
týmy: Bývalky a Hovádka, na 2. místě skončili Valaši a vítězem
turnaje se stal tým Bívalky. (Názvy týmů byly v režii hráčů .)
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Předvánoční besídky
Poslední školní den v kalendářním roce si třídní učitelé a učitelky připravují na dopoledne program společně s žáky. Také
v pátek 21. prosince to tak bylo. Ve třídách probíhaly besídky,
kde se zapojují všichni žáci, když předvedou, co umí. Někdo hrál
na hudební nástroj, někdo zpíval nebo recitoval. Nechyběly vánoční zvyky a obyčeje nebo pohádky. Děti si přinesly cukroví,
a tak to ve třídách i pěkně vonělo. Neobešlo by se to bez vánočních dárečků, které si děti pro sebe navzájem připravují. A tak
jsme všichni prožili hezký předvánoční čas. Osmáci se rozhodli
udělat před Vánocemi radost opuštěným pejskům a donesli jim
pamlsky a psí hračky. Pejsci byli nadšení z návštěvy i z dárečků.
A deváťáci si stihli i zasportovat.
Magda Krupová
Žáci Metoděj Perutka a Radek Marušák z IX. třídy u pana
starosty
V pátek 21. prosince přijalo vedení města na mimořádné audienci žáky Metoděje Perutku a Radka Marušáka. Pan starosta
i obě místostarostky ocenili jejich čin, když poslední listopadový pátek poskytli první pomoc člověku, kterého postihl ráno
na autobusovém nádraží kolaps a byl v ohrožení života. (Ve škole jsme již žáky ocenili bezprostředně po jejich statečném činu.)

zených knih – zda skončil jejich život stářím, zraněním páteře či
při domácím násilí. Tím si žáci připomněli, jak se mají správně
ke knihám chovat. Program byl připraven velmi zajímavě a poutavě.
Kromě páťáků absolvovali své knihovnické lekce v lednu taky
osmáci (téma: Holocaust v literatuře) a čtvrťáci (název: Už mě
nechte být)
Veronika Masopustová

Pozdrav od paní učitelky Hoferové z Nového Zélandu
Jak možná někteří víte, paní učitelka Kristýna Hoferová, která
na naší škole učila v minulém školním roce, rozšiřuje své jazykové schopnosti v rámci pobytu na Novém Zélandu. Vzpomněla
si na nás a poslala nám vánoční přáníčko, které přišlo emailem
17. prosince. V emailu se zmínila, že slavit Vánoce, zpívat koledy
a zdobit stromeček, když venku jsou teploty kolem 20 stupňů,
je opravdu zvláštní.
Magda Krupová

Akce v lednu
Páťáci v knihovně
Žáci V. třídy navštívili v úterý 8. ledna dětské oddělení městské
knihovny. Byl zde pro ně připraven program „Pitva knihy“. Děti
se zábavnou formou dověděly, kde najdou všechny důležité
údaje o knize, a také zjišťovaly, jaká byla příčina „úmrtí“ vyřa-

Divadlo v družině a školním klubu
V pondělí 7. ledna k nám do družiny přijelo divadlo se svým
loutkohereckým představením „Poklad kapitána Baltazara“.
V příběhu vystupuje upovídaný papoušek, který se spolu s námořníky plaví po moři. Díky kouzelné mušli se jim splní přání
a oni vyplují za pokladem. Ovšem cesta není jednoduchá a ukazuje, jaká nebezpečí může moře skrývat, a to nejen v podobě
věčně hladového žraloka, ale také zlého piráta. Avšak chytrost
a důvtip dokazují, že jsou mnohem účinnější než svaly a zbraň.
A že větší bohatství než poklad přináší člověku poctivost, přátelství a čisté svědomí. Příběh plný humoru děti doslova vtáhl
do děje, rozesmál je a rozezpíval. Představení se nám velmi líbilo a už se těšíme na další, které pro nás herci z Hradce Králové
opět zahrají.
Lenka Karolová

Mše svaté - 2. pátek v měsíci
Jsem ráda, že spolu s farností můžeme každý měsíc děkovat
a prosit za naši školu Salvátor. Bylo tomu tak 14. prosince a také
v pátek 11. ledna. Děkuji touto cestou Michalu Perutkovi, Jindrovi Vránovi, Jíšovi Vránovi a Honzu Štěpánovi za podporu
a spolupráci s hudebním doprovodem, Evičce Vránové za nácvik písní a všem dětem za pěkné zpívání.
Magda Krupová
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Tříkrálová sbírka 5. ledna 2019
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Charita Valašské Meziříčí
Ježíškova vnoučata obdarovávala i v našem domově
„Žádné „my“ mne nespasí, nedal-li jsem „já“
alespoň cibuli almužnou… „já“ je zároveň slovo svědomí i slovo činu.“ Karel Čapek
I letos našli klienti našeho domova pod vánočním stromečkem dárky od Ježíškových vnoučat. Pro ty, co o tomto projektu ještě neslyšeli: Tento projekt Českého rozhlasu propojuje seniory z domovů,
kteří si k Vánocům mohou něco přát a dárce (Ježíškovo vnouče),
který přání splní a dárek doručí.
Přání, která jsem posílala pomocí internetu k Ježíškovým vnoučatům, byla více i méně skromná: kosmetika, předplatné oblíbeného časopisu, zrcátko a hřeben, kalhoty, slivovice, fén,
mikrovlnka, holicí strojek, rádio,
kniha, hodinky… Všechna přání
našich klientů velmi brzy našla
ochotného dárce a tak všichni
našli pod stromečkem to, po čem
toužili.
Pro mě byly největším dárkem
telefonáty s jednotlivými dárci
– Ježíškovými vnoučaty. Na druhém konci se vždy ozvali milí
a příjemní lidé. Často se ptali, co
ještě navíc mohou do balíčku přidat, aby udělali ještě větší radost.
Někteří přijeli osobně i s dětmi
a my si pak s kolegy jen šuškali:
„Viděli jste pana P., jak zářil, když
mu ty děti donesly dárky? Takhle
moc mluvit a usmívat se jsme ho
neviděli za celou dobu, co je tady…“
Ježíškova vnoučata jsou živoucím důkazem toho, že to se světem není tak špatné, jak se nám mnohá média snaží namluvit.
To proto, že navzdory blbé náladě, všudypřítomného stresu či
neustálého pocitu nedostatku jdou a dělají tento svět lepším
pro nás pro všechny. A za to jim patří velký dík.

adventního období jsme si společně vyrobili hned tři adventní
věnce. Jeden do jídelny, jeden do kaple a jeden, který vítal příchozí u hlavního vchodu.
5. prosince je typický den, kdy Mikuláš naděluje různé dobroty.
K nám dorazil jen Anděl, který měl pro každého sáček s ovocem
a sladkostmi. Mikuláš s čerty se omluvili, měli prý moc práce se
zlobivými dětmi.
S pečením a zdobením cukroví nám naštěstí přišli pomoct žáci
z místní Základní školy. Dali jsme síly, know how i energii dohromady a za chvíli už to po celém domově vonělo perníčky
a lineckým.
S vánočním pásmem koled a písniček nás navštívily zase děti
z místní Mateřské školy. Pohled na ně rozzářil nejedny oči. Hned
po jejich vystoupení terapeutický pejsek Aki donesl každému
našemu klientovi krabičku s doma pečeným cukrovím a těm, co
nemohli dojít, ji donesl až na pokoj.
Pár dní před Štědrým dnem jsme si nazdobili vánoční stromeček a už se jen mohli těšit, co pod ním kdo najde.
To, co všechny tyto akce spojuje a dalo by se nazvat vánočním kouzlem, je setkání. Setkání, která dokázala vyvolat byť
jen krátký úsměv na jindy vážné tváří. Setkání, která přivolala
dávno zapomenuté vzpomínky na vlastní dětství či milé lidi. Setkání, která aktivizovala starého člověka, aby trochu neobratně,
ale o to precizněji vykrajoval cukroví a zároveň jindy energický mladý člověk dokázal sedět vedle něho a trpělivě čekat, zda
bude potřebovat pomoct. Setkání, která, věříme, má smysl iniciovat nejen o Vánocích.
Za Charitu Valašské Meziříčí Jitka Bajzová,
sociální pracovnice Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici

Vánoce v domově pro seniory ve Valašské Bystřici
Předvánoční období bylo i v našem domově trochu hektické
a naplněné tradičními aktivitami a zvyklostmi. Před začátkem
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Předvánoční posezení v Denním centru
Těsně před Vánocemi, konkrétně 21. prosince, jsme v naší službě přivítali několik hostů, kteří chtěli klientům popřát klidný
a požehnaný čas. Všechny přítomné přivítala vedoucí Denního
centra paní Hana Krůpová a jménem všech pracovníků popřála klidné prožití svátků. Připomněla také provozní záležitosti
Denního centra v zimním období. Poté předala slovo řediteli
Charity Valašské Meziříčí, Ing. Jiřímu Gavendovi, který zhodnotil půlroční rekonstrukci budovy, která probíhala za plného
provozu, a byla završena 22. listopadu slavnostním otevřením.
Poděkoval nejen klientům, ale také pracovníkům za trpělivost,
se kterou snášeli různá omezení, a vyslovil přání, aby si klienti
nové budovy vážili. Poté jim popřál klidné svátky a předal slovo
paní místostarostce města Valašské Meziříčí Zdislavě Odstrčilové, která do Denního centra zavítala pozdravit naše klienty,

ale také podpořit je při řešení jejich životních situací. Vybídla
klienty, aby využili pomoci sociálních služeb.
Poté se otevřela diskuse, kdy se klienti zajímali především
o možnosti získání bydlení ve městě, využívání ubytoven a prolomení bariéry při získání vhodné práce. Paní místostarostka
ještě před odchodem znovu vyzvala klienty, kteří skutečně
chtějí změnu a jsou nastaveni pro spolupráci, aby se nedali
odradit případnými překážkami na cestě k dosažení svého cíle.
Všem popřála do nového roku pevnou vůli a odhodlání. Dalším,
který přišel klienty povzbudit a popřát vše dobré, byl katolický kněz Janko Rimbala, se kterým Denní centrum spolupracuje
delší dobu. Ten připomněl duchovní rozměr Vánoc a vyzvedl
sílu společenství, díky kterému je možné nabrat sílu a vydat se
na cestu, která vede správným směrem.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Kolektiv pracovníků Denního centra pro lidi bez domova

Tříkrálová sbírka v roce 2019
ve Valašském Meziříčí
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli
v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 394 skupinek koledníků, což znamená, že
do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 576 osob.
Ve Valašském Meziříčí koledovalo 98 skupinek koledníků v sobotu 5. ledna 2019.
Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici dvou milionů korun. Celkem
se od dárců vykoledovalo 2 372 773 Kč (tj. o 78 742 Kč více než
loni). Z toho ve Valašském Meziříčí
503 496 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí
a zahraniční projekty Arcidiecézní
charity Olomouc
Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří
se ocitnou v nečekané tíživé situaci.
Dále budou použity na rekonstrukci
vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova
– Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Část výtěžku bude použita
na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož
úkolem je bezplatně poskytnout,
na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť
naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním projektem,
který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je zakoupení dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Přístroj
bezpečně nakládá se zdravotnickým
odpadem, konkrétně s použitými inkontinenčními pomůckami (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.).
Vedení Charity Valašské Meziříčí
tímto upřímně děkuje všem, kteří
se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci
a za příspěvky do kasiček patří ještě
jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Tříkrálová sbírka 2019 - poděkování
Děkuji Vám, moji milí vedoucí skupinek a koledníčci, za spolupráci na letošní Tříkrálové sbírce. Děkuji Vám za úsilí, s nímž
do koledování jdete... neboť je pravidlem, že počasí se s námi
nemazlí. Nejinak tomu bylo i letos. Venku kromě zimy pršelo,
byli jste prokřehlí a mokří, patří Vám všem veliký „palec nahoru
a smeknout klobouk“, protože tohle by jen tak někdo nedokázal...
Vážně, vážím si vaší ochoty jít pracovat, kdy většina z vašich
vrstevníků sedí v teple domova a nepříznivou situaci sleduje
za okny svého pokoje.
Byli jste opět služebníci PPL: nesli jste do domovů velké balíky
Pokoje, Požehnání a Lásky... moc, moc Vám díky...
V letošním roce jsem založila nový email:
trikralovka.vm@seznam.cz
Byla bych ráda, kdyby nejen vedoucí skupinek, koledníčci, ale
také naši farníci mohli napsat své zážitky, postřehy, připomínky,
případně i kontakt na sebe, kam naše skupinky nedošly (ať už
v letošním roce, či v letech minulých...)
Děkuji za trpělivost i rodičům, jejichž děti šly koledovat a v neposlední řadě všem, kteří byli do letošní sbírky jakkoliv zapojeni.
Požehnaný rok 2019 přeji Vám všem.
Pavla Palátová, koordinátorka tříkrálové sbírky

Rybičky
Farní školka Rybičky – nová dětská skupina ve Valašském Meziříčí
V září 2018 byl ve Valašském Meziříčí zahájen provoz nové
dětské skupiny, jejímž zřizovatelem je Římskokatolická farnost
Valašské Meziříčí. Otci Pavlovi a mnohým rodičům se plní sen
mít v našem městě vedle církevní školy Salvátor také církevní
předškolní zařízení. Farní školka RYBIČKY se nachází v centru
města, na ulici Komenského 2. Abychom dodrželi přísné hygienické i požární předpisy, bylo potřeba prostory v budově bývalého stavebního učiliště zcela zrekonstruovat. Díky obětavým
farníkům se podařilo všechny potřebné legislativní záležitosti
i stavební práce zvládnout za pouhé tři měsíce. Část nákladů
na vybudování a samotný provoz jsou hrazeny z dotačního programu MPSV z Evropského sociálního fondu. Rodiče se podílí na provozních nákladech platbou školného 500 Kč za měsíc
a stravného ve výši 50 Kč denně.
Denní kapacita naší školky je 20 dětí od tří let do zahájení povinné školní docházky, o které se starají čtyři kvalifikované pečovatelky. Rodiče mohou přivádět své děti do školky každý pracovní den nebo jen některé dny v týdnu. O jedno místo se tak
může dělit i více dětí. Dětskou skupinu mohou využívat celoročně i v době letních prázdnin. Také rozšířenou provozní dobou
od 6.30 do 17.00 hodin chceme vycházet vstříc individuálním
potřebám rodičů.
Život v naší farní školce pulzuje již pátý měsíc a podle dětí i jejich rodičů si troufám říct, že se nám s pomocí Boží daří naplňovat naše představy o příjemném a bezpečném místě pro
naše malé děti. Kromě povídání, hraní, zpívání, tančení, cvičení,
malování a všelikého tvoření se snažíme dětem zprostředkovat
Boží lásku k nám. Důležité místo má u nás modlitba v kroužku
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i před jídlem. Prožíváme pěkné chvíle, když se děti modlí za své
rodiče a kamarády. Upřímné přímluvné modlitby dětí bývají
přece ty nejúčinnější.
Jsme rády, že se nám také daří vzájemná spolupráce s církevní školou Salvátor. Účastníme se společných akcí, mší svatých
a navzájem se navštěvujeme. Pravidelně v úterý čtou školáci
našim dětem před odpoledním spaním pohádky a již dvakrát
nám přišli také předvést své divadelní představení. Třeba se
nám splní i další sen a budeme mít k sobě ještě blíž. To kdyby
se podařilo přestěhovat celou církevní školu za námi do velké
budovy, ve které kromě naší farní školky RYBIČKY už nikdo další
není. Po 25 letech existence této školy by si určitě žáci i jejich
učitelé zasloužili vhodnější místo k výuce, než jakým je půdní
nástavba jiné základní školy. Ale to je námět pro jiný článek.
Za pečovatelky farní školky RYBIČKY Eliška Štefková

Farní evangelizační buňky - svědectví
V minulém Životě farností jsme vám předložili hrubý obraz Farní buňky, co to je a k čemu by měla být. Je asi těžké představit si,
jak žije společenství, které má takový divný - nebiblický, či spíše
biologický název. Nejlépe si ale asi uděláte představu o tomto
druhu formace z následujících svědectví:
Když jsme nastoupili na cestu farních buněk, přišlo mi to ze
začátku jako šílenství. Další aktivita v našem nabitém rozvrhu…
Jak to tam všechno naskládat, jak se to zvládne? Modlitba má
zvláštní moc, času není míň. Jenom můj pohled a priority se každou středu trošku přeuspořádávají. Jsem Hospodinu moc moc
vděčná za to, že se díky buňce můžu každou středu zastavit, odklonit pohled od věcí tohoto světa a spočinout u Pána. Ve společenství jsme si vzájemnou posilou a povzbuzením na cestě
víry. A tak na můj malý plamínek víry přihazují polínka druzí a já
díky nim neskomírám tolik, jako kdybych byla sama.
Bětka Juránková
Co mi farní evangelizační buňka přináší? Je to určitě společenství, které mi v této fatrnosti chybělo. Společenství, které mě
otevírá Kristu a povzbuzuje na cestě za ním, ať už četbou Písma,
sdílením anebo katechezemi. Vidím, že mě také činí otevřenějšími pro druhé a ke službě druhým. Jsem ráda, že je to společenství otevřené, to znamená, že tam mohu někoho pozvat,
na druhé straně to není „průchoďák“ který by bránil otevřenosti při osobním sdílení. Je pro mne velmi důležité, že je to místo,
kde se mohu sdílet o tom, co prožívám s Bohem, a na druhou
stranu být obohacena a tažena k Bohu tím, když slyším, co Bůh
dělá v životě druhých. Velikou výhodu vidím v tom, že má FEB
pevný program, vím, co mohu očekávat, a vzhledem ke katechezím, které si každý druhý týden vyslechneme, vidím i jako
velký dar dlouhodobou formaci, která je velmi důležitá pro duchovní růst každého z nás.
Vlaďka Slowioczková
Farní evangelizační buňka je pro mě Cestou. Pravidelné setkávání ve společenství, vzájemné sdílení a rozjímání nad Božím
slovem je mi posilou do každodenního života.
Je dobré vykročit...
Ludmila Tovaryšová
FEB je pro mne skvělá příležitost, jak rozvíjet dary, které jsem
od Boha dostal. A to skrze vztahy, modlitbu, evangelizaci a ado-

raci. FEB je pro mne velikou oporou především v boji s každodenními překážkami a problémy na poli duchovním, ale nejen
na něm. Líbí se mi, že se na cestě za Pánem vzájemně podpíráme a povzbuzujeme.
Pavel Juránek

Modlitby matek
Jmenuji se Vlaďka Slowioczková a převzala jsem v naší
farnosti po Elišce Vahalové
koordinování Modliteb matek. Ráda bych se vám proto
představila. Pocházím z Valašského Meziříčí, nyní bydlím
s rodinou v Podlesí. Máme
s manželem dvě děti a momentálně jsem v domácnosti.
Ve víře jsem vychovávaná nebyla. Boha jsem začala poznávat na gymnáziu a v roce 1991
jsem byla v našem kostele pokřtěná a biřmovaná. V té době
jsem již studovala VŠCHT
v Pardubicích, chodila tam do společenství a o prázdninách se
po mnoho let účastnila prázdninové akce pro mládež s názvem
Antiochia. Po vysoké škole jsem začala pracovat v Praze jako
chemik, ve volném čase se účastnila formace a posléze akcí
v Misijním centru při Arcibiskupství Pražském. Odtud jsem byla
vyslána na tříměsíční mezinárodní evangelizační školu ICPE
(Mezinárodní katolický program pro evangelizaci) do Německa.
Po návratu jsem 4 roky pracovala v Misijním centru. Zde jsem
měla možnost nabyté zkušenosti využít a rozvíjet.
O Modlitbách Matek (MM) jsem poprvé slyšela v našem kostele
v Praze, kde mě oslovila neznámá paní (byla v našem kostele
poprvé), která přišla do našeho kostela s tím úmyslem, že by
bylo dobré, aby někdo založil skupinku MM. Byla jsem dost překvapená, proč jde právě za mnou. Za pár dní jsem se ale o MM
dozvěděla mnohem víc. Na náboženství pro předškoláky přišla
maminka z jiné farnosti, která donesla všechny materiály - brožurky a Zpravodaj MM s tím, že by někdo mohl založit skupinku
MM ve farnosti. To už jsem nepovažovala za náhodu a začala
o založení skupinky vážně přemýšlet. Po pár měsících jsem skupinku u nás ve farnosti založila. Po přestěhování do Valašského
Meziříčí jsem začala chodit na skupinku mladých maminek tady.
Stále víc vidím, jak je potřeba se za své děti modlit, svěřovat je
Bohu do rukou. Často si uvědomuji, jak moc bych si přála, aby
se mé děti měly dobře, šly tou cestou, o které si myslím, že je
pro ně nejlepší, ale ne vždy je to právě to, co pro ně chce Bůh.
V tom mi právě pomáhají MM, abych se dokázala vzdát své cesty pro své děti a dokázala pro ně přijmout cestu Boží. Většinou
to není jednoduché, ale to je to, co se stále učím.
Ráda bych pro ty, kteří na MM nechodí, krátce vysvětlila, o co
na našich setkáních jde. Každá modlitební skupinka MM funguje zcela nezávisle a má svůj jasně daný program. Každý týden
se modlíme především za své děti a každé čtvrtletí se maminky
společně schází v kostele k modlitbě Tridua, kdy jsme po celém
světě duchovně spojeny s ostatními maminkami a modlíme se
nejen za své děti, ale také za sebe a za ty, za které se možná
nikdo nemodlí.

Kromě toho se také setkáváme několikrát do roka s maminkami z celé republiky. Na podzim to bylo Národní setkání Modliteb matek, které proběhlo letos v Pardubicích. Jeho tématem
bylo „Vlídné a laskavé srdce“. První večer proběhla modlitba
za uzdravení našich srdcí, kterou vedl otec Vojtěch Kodet. Asi
nejvíce na mě během této modlitby zapůsobilo, když otec Šebestián (který má naše hnutí duchovně na starosti) procházel
mezi řadami nás maminek s Nejsvětější svátostí. Cítila jsem
opravdovou přítomnost Krista, který v této Eucharistii byl
a uzdravoval naše bolavá a zraněná srdce. Přestože mne mnohé
věci během tohoto setkání hodně oslovily, tento zážitek setkání s Kristem, který uzdravuje tady a teď, byl nejsilnější. Hodně
mne také zasáhlo svědectví maminky, která před rokem přišla
o pětiletého syna a vyprávěla o tom, co jí pomohlo se s touto
ztrátou vyrovnat.
Milé maminky a babičky z našeho hnutí, pokud vám zdravotní stav dovolí, určitě bych vás moc chtěla povzbudit, abyste se
tohoto setkání příští rok zúčastnily. Je to obrovské povzbuzení
na další cestě s Bohem jak pro každou z nás osobně, tak i nové
povzbuzení pro jednotlivé skupinky maminek.
Vlaďka Slowioczková

Když nebeská maminka pláče
Tajemná řeč slz
Bylo to 29. srpna 1953 v poslední den oktávu Neposkvrněného Srdce Panny Marie na předměstí Santa Lucia v Syrakusách
na Sicilii, v nejchudší čtvrti města. Před mnoha lety se stala
tato čtvrť skrze mučednictví svaté Lucie kolébkou křesťanství.
V době před více jak 60 lety byla převážně komunistická. Ulice
patřila k těm nejchudším a dům s číslem 11 k obvzlášť chudým.
Bydlel v něm mladý manželský pár pracovitých dělníků Lucia
Giusti a Angelo Lanuso.
V jejich ložnici stojí malá sádrová socha, kterou novomanželé
dostali jako svatební dar od jedněch příbuzných.
Představuje svatou Pannu, která ukazuje svoje Neposkvrněné
Srdce, které není zobrazeno podle klasické ikonografie probodnuté mečem, ale ovinuté trnovou korunou, z které vycházely plameny, tak jak se zjevila ve Fatimě 13. června 1917.
Toho rána musela mladá manželka zůstat na lůžku, protože velmi trpěla v důsledku svého těhotenství. Byla první, kdo zpozoroval tento podivuhodný zázrak.
„Viděla jsem, jak Madona pláče, opravdu plakala, hojné slzy
jí padaly z očí“.
Sousedé, a byl jich brzy malý zástup, viděli jev také. To ráno
plakala Neposkvrněná Panna šest nebo sedmkrát a večer slzela
znovu krátce potom, co se muž Angelo vrátil domů.
„Padl jsem na kolena a modlil se.“
V neděli 30. a v pondělí 31. srpna potvrdilo tentýž zázrak tisíce
svědků. Sádrová socha prolévala slzy v nepravidelných intervalech a plakala nejen v pokoji, ale i na volném prostranství
na stěně ve dvoře na malém oltáři naproti, kam sochu postavili.
V úterý 1. září v 11 hodin přišla komise expertů z biskupské kurie. Bylo v ní několik lékařů, jeden inženýr a jeden kněz, který
sepsal zprávu. Když bylo vyšetřování u konce, přestaly slzy vytékat. Týden na to slavilo město svátek Narození Panny Marie,
patronky městské katedrály, a papež Pius XII. vydal encykliku
Fulgens Corona, která vyhlašovala Mariánský rok ke stému výročí dogma o Neposkvrněném Početí.
Bezprostředně po zázračném pláči se událo několik zázračných
uzdravení. V úterý 2. září se dostavil na místo Mons. Barazini,
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aby se osobně ptal několika svědků na zázračné události. 9. září
uveřejnila laboratoř podrobné výsledky provedených analýz
vytékající tekutiny: byla totožná s lidskými slzami.
19. září přemístil Mons. Barazini sošku na jiné nedaleké místo
a postavil ji tam do výklenku. V měsíci září a říjnu přešlo okolo víc jak milión poutníků. 20. prosince, tedy víc jak tři měsíce
po události, mohl sicilský episkopát oznámit kardinálu Ruffinimu v oficiálním komuniké svůj názor. Kardinál představil tento
závěr v radiovém poselství:
„Viděli jsme, jak Madona po čtyři dny 29., 30., 31. srpna
a 1. září pláče. A plakala hojně, takže mohlo být odevzdáno
několik chomáčů vaty nasycené slzami k vědeckému vyšetření.“
Na svém shromáždění v Bagheria sestavili sicilští biskupové
protokol z výpovědí svědků pod přísahou, které velmi pečlivě
prostudovali, a z výsledků velmi důkladně vykonaných chemických analýz vyhlašují jednoznačný soud, že o skutečnosti této
události není možné pochybovat.
Dále vyjádřili přání, aby takový milosrdný pokyn naší Nebeské
Matky byl pro všechen lid výzvou k opravdovému pokání a živé
úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Přejí si, aby na místě tohoto zázraku byla bez otálení vybudovaná mariánská svatyně.
„Ne, slzy Panny Marie nejsou slzy radosti, jsou to slzy smutku.
Jsou výzvou pro mne, pro můj klérus a také pro vás, všechny věřící, abychom se obrátili, nastoupili správnou cestu jak v osobním,
tak v rodinném životě a společenských úlohách. Všichni se ptají,
proč svatá Panna čtyři dny tak hořce plakala? Když si vzpomeneme na známé události v Lurdech a ve Fatimě, je odpověď jednoduchá. A v Syrakusách na Sicílii plakala, protože zde její slzy
nepotečou marně, protože velké množství duší bude usilovat
o to, aby ji potěšili, a dosáhnou jejího potěšení.“ kardinál Ruffini.
„Kéž by lidé porozuměli tajemné řeči těchto slz!“ Papež Pius XII.
Zdroj: www.modlitba.sk
Ke svátku Panny Marie Lurdské připravil Václav Chládek

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních
webových stránkách: farnost-valmez.cz
ZÁPIS MŠÍ NA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN bude ve středu
30.ledna po ranní mši svaté.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 1. února. Výstav Nejsvětější svátosti
po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá
adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 2. února. Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat ráno od 6.00 hodin a od 7.15
do 8.00 hodin, večer od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 4. a 18. února
po večerní mši svaté.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO A ZA ZŠ SALVÁTOR pátek 8. února v 17.30 hodin.
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY – úterý 29. ledna v 17.30 hodin
– modlitebna adventistů, úterý 5. února v 17.30 hodin – modlitebna Apoštolské církve.
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Seznam pohyblivých svátků
a důležitých událostí v roce 2019
ve farnosti Valašské Meziříčí a Lešná

Popeleční středa – 6. března
Slavnost sv. Josefa – úterý 19. března
Slavnost Zvěstování Páně – pondělí 25. března
Arcidiecézní setkání mládeže – sobota 13. dubna (před Květnou nedělí)
Květná neděle – 14. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 21. dubna
Noc kostelů – pátek 24. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 30. května
Slavnost 1. sv. přijímání v Lešné – neděle 2. června (příprava
začne v úterý 26. března)
Slavnost Seslání Ducha svatého – neděle 9. června
Slavnost Nejsvětější Trojice – 1. sv. přijímání ve Valašském Meziříčí - neděle 16. června (příprava začne ve čtvrtek
28. března)
Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – čtvrtek 20. června, eucharistické procesí na náměstí – neděle 23. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek 28. června
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (pouť Val. Meziříčí) –
neděle 18. srpna
Biřmování ve Valašském Meziříčí – sobota 14. září v 10.00
hodin
Pouť děkanátu Val. Meziříčí za obnovu rodin a duchovní
povolání - Velehrad – sobota 26. října
Národní pouť do Říma (sv. Anežka Česká) – 11. – 14. listopadu

Mariánské informace
• V sobotu 16. 2. 2019 se uskuteční v Nitře na Slovensku další
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů. Je zajištěn autobus na společnou cestu. Není třeba se bát např. zimy
nebo dlouhých přesunů pěšky, protože autobus nás doveze
až k hale a zase odveze a v samotné městské hale je příjemné
prostředí i v zimním období. Program je opět bohatý. Přijímám
přihlášky.
Václav Chládek

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Karolína Marie Orságová
Samuel Poláček

Veronika Fojtíková

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Jaromír Žlebek *9. 1. 1964 †10. 12. 2018, Podlesí 256
Marie Vlčková *16. 4. 1936 †13. 12. 2018, Podlesí 395
Ludvík Dobiáš *18. 12. 1936 †23. 12. 2018, Krhová, Hrádky 415
Marie Šimarová *6. 8. 1937 †24. 12. 2018, U Vodojemu 1229
Marie Skalická *27. 6. 1954 †1. 1. 2019, Slaný

Další zprávy a články, které se již nevešly do tohto čísla Života
farností, naleznete na www. farnost-valmez. cz v sekci Aktuálně.

Lešná - kostel svatého Michaela - poslední Roráty pro děti 20. prosince 2018
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