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Zvedněte ruce ke svatyni
a velebte Hospodina!
(Žalm 134,1-2)

Bazilika na Velehradě

Velehrad a okolí, hrad Buchlov

Svatý Cyril - 1150 let
Svatí Cyril a Metoděj to v životě neměli vůbec jednoduché.
Dvakrát jsem v poslední době byl na Velehradě a tak chtě nechtě o těchto bratřích přemýšlím. Tím spíše, že letos 14. února
uplynulo 1150 let od úmrtí svatého Cyrila. U nás slavíme svátek
našich věrozvěstů v červenci. Ve zbývající části Evropy si svaté
Cyrila a Metoděje připomínají právě 14. února. Je však pravda,
že i ve světě je v posledních letech svatý Cyril ve stínu sv. Valentýna, jehož památka připadá také na 14. únor.
Rád v tomto čísle Života farností zveřejňuji část Cyrilova životopisu, který popisuje jeho poslední chvíle v Římě. V tomto článku
se však chci vrátit k myšlenkám, které mě zaměstnávají už dlouho a mohou být pro každého z nás útěchou.
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Oba tito bratři byli mimořádně nadaní. Svatý Cyril byl jedním
z největších učenců své doby. Svatý Metoděj byl zase vynikající organizátor. Na císařském dvoře v Konstantinopoli měli pro
svou přípravu na budoucí poslání výjimečně dobré podmínky.
Proto jim byly svěřeny nelehké úkoly. Jejich život se dá číst jako
úžasné dobrodružství.
Nejdříve jim byla svěřena mise k Chazarům, kteří žili na dnešním poloostrově Krym. Za zázrak můžeme považovat to, že
na Krymu objevili po sedmi stech letech ostatky čtvrtého papeže Klementa I., který zde ve vyhnanství zemřel a který je pak
doprovázel na Velkou Moravu a do Říma. Právě díky těmto relikviím byli oba bratři v Římě tak vřele přijati. Nejsme schopni si
představit, co to pro Římany znamenalo, že se jejich milovaný
papež po tolika letech vrátil do Říma. V Římě také umírá svatý

Cyril a na Velkou Moravu se vrací Metoděj se svými žáky. Na jejich misi a postavení začínají žárlit biskupové sousedních německých diecézí. Svatý Metoděj byl zajat, dva a půl roku vězněn
v řezenské diecézi a teprve na bezprostřední zásah papeže Jana
VIII. byl svatý Metoděj propuštěn, aby se ujal svého biskupství
na Velké Moravě, kde později také umírá.
Tyto věci pravděpodobně mnozí znáte. Pro nás může být zajímavá jedna skutečnost. Přestože mise sv. Metoděje a jeho
žáků nakonec skončila nezdarem a Metodějovi žáci byli vyhnáni
z Moravy do dnešního Bulharska, jsme svědky překvapivého
comebacku svatých Cyrila a Metoděje do naší vlasti i do naší
historie.
Je třeba si uvědomit, že v našich zemích byli svatí Cyril a Metoděj téměř úplně zapomenuti a to jak v Čechách, kde sv. Metoděj
pokřtil sv. Ludmilu, tak na Moravě, kde byl biskupem. Je pravda,
že na Velehradě byl postaven veliký chrám, bylo to ale dílo řehole cisterciáků a kostel byl mariánským poutním místem. Jak
je možné, že cyrilometodějská tradice tak ožila a je pro naši
dobu tak významná? 5. července slavíme státní svátek. Svatí
Cyril a Metoděj byli vyhlášeni za spolupatrony Evropy. Učí se
o nich děti a mládež v dějepisu i v dalších předmětech. Pokusím
se na to odpovědět.
Nejde jenom o to, že oba bratři byli výjimečně nadaní a že jim
byly svěřeny významné úkoly. Uvedu několik bodů, které jsou
podle mě hodně důležité.
1. Přijetí Boží vůle: Mise mezi Chazary, která byla tak nevděčná a nebezpečná, se ukázala jako prozřetelnostní (ostatky sv.
Klimenta). Cyril umírá, poměrně mladý v Římě. Lidsky viděno
nebylo lehké se s touto skutečností smířit, když práce bylo ještě
tolik.
2. Říká se, že nejhorším utrpením a zároveň nejdokonalejší školou pokory je pronásledování od vlastních spolubratrů a představených v církvi. Svatý Metoděj byl vězněn řezenským biskupem dva a půl roku v jámě, která neměla žádný přístřešek.
Byl jako chycený medvěd. Navíc tento „trest“ byl vyhlášen jako
doživotní. V těchto podmínkách se ukázala pokora sv. Metoděje a zároveň jeho láska k nepřátelům.
3. Tuto lásku měli určitě i žáci sv. Metoděje, když prchali z Velké
Moravy. Jejich dílo bylo v troskách. Měli stovky důvodů k tomu,
aby nenáviděli ty, kteří je vyháněli. Přesto těmto lidem dobrořečili, modlili se za ně podle slov Pána Ježíše. A své vyhnání přijali jako další misi z vůle Boží. Díky tomu se křesťanství dostalo
do dnešního Bulharska.
Možná si řeknete, kde beru takovou jistotu. Jedna věc je zřejmá.
Přestože Cyril a Metoděj a jejich žáci zakoušeli bezpráví a pronásledování, vzpomínka na ně v našem prostředí není nikdy
spojena s jakoukoliv nenávistí a konfrontací. Byli to a jsou také
dnes nositeli pokoje a smíření. To si nedokážu představit jinak,
než že tito velcí světci, především svatý Metoděj, Gorazd a další, dokázali přijmout bezpráví a křivdu stejným způsobem jako
jejich mistr a Pán Ježíš Kristus.
On sám řekl: „Jestliže pšeničné zrno padne do země a odumře, přinese hojný užitek.“ Logika evangelia a logika pšeničného
zrna. Toto zrno svatých Cyrila a Metoděje a jejich žáků doslova
odumřelo v temnotě zapomenutí a po několika staletích neslýchaným způsobem přineslo a stále přináší velký užitek.
Nesmíme zapomenout ani na to, že i naše cesta ke svobodě
a k pádu totalitního režimu začala na Velehradě v roce 1985.
Velehrad se stal místem prvního veřejného vzdoru vůči komunistické totalitě. To, co svatí Cyril a Metoděj začali na Velehradě
v roce 1985, to před třiceti lety dokončila svatá Anežka Česká,
když jsme se po jejím svatořečení v Římě dočkali svobody.

Jaké poučení a povzbuzení z toho plyne pro nás? Jestliže s Kristem umíráme, budeme s ním také žít. Nic z toho, co prožíváme
ve spojení s Ježíšem, není nadarmo. I kdyby se zdálo, že je to
zbytečné, i kdyby naší snaze nevěnoval nikdo pozornost. I my
můžeme být jako pšeničné zrno, které odumře sobě, aby mohlo přinést, třeba po mnoha letech, hojný užitek. Pan kardinál
Špidlík, jehož sté výročí narození si brzy připomeneme, napsal:
Vše, co prožíváme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Sv.
Faustýna napsala: Cítím, že mou smrtí mé poslání neskončí, ale
teprve začne. I toho jsme svědky. Co nám brání, abychom podobným způsobem jako tito světci přijímali a prožívali všecky
své nezdary, neúspěchy a zklamání? Budeme-li je prožívat s Ježíšem, vítězství je naše, protože Ježíš už nad zlem definitivně
zvítězil.
o. Pavel

Komentář k fotografiím
Jak už jsem napsal, byl jsem v poslední době dvakrát na Velehradě. Poprvé to byly tři dny na duchovní obnově pro ředitele
a kaplany církevních škol a pak kněžský den pro kněze moravských diecézí. Podařilo se mi vyrazit i do přírody. Jak jinak než
s fotoaparátem. Musím říct, že nám Velehrad kvete do krásy.
Nádherně opravená bazilika i prostor před ní. Když k tomu připočteme úžasné okolí a všudypřítomnou historii, dá se říct, že
je to opravdu magické a kouzelné místo. Snad to trochu zakusíte i díky mým fotkám na straně 1, 2 a 20.
o. Pavel

Ze života svatého Cyrila
Ochraň své stádo, k němuž jsi mě poslal
Přiblížila se hodina, kdy se Cyrilovi mělo dostat pokoje a kdy měl
být přenesen do věčného života. Tu pozdvihl své ruce k Bohu
a v slzách se modlil: „Hospodine, můj Bože, ty, který jsi všechny
kůry andělské i síly netělesné utvořil, nebe sklenul a zemi založil
a vše, co jest, z nebytí v bytí přivedl, ty, který vždycky a všude
nasloucháš těm, kdo činí tvou vůli, kdo se tě bojí a zachovávají
tvá přikázání, vyslyš mou modlitbu a ochraň své věrné stádo,
jemuž jsi mne, svého neužitečného a nehodného služebníka,
postavil do čela.
Ty, který všechny zbavuješ všeliké bezbožné a pohanské zloby
těch, kdo rouhavě mluví proti tobě, dej, ať se tvá církev hojně
rozroste, spoj všechny vjedno, učiň je lidem vyvoleným, ať jsou
jedné mysli v tvé pravé víře a správném vyznání, a vdechni jim
do srdce slovo svého učení. Je to jistě tvůj dar, žes nás nehodné
přijal za hlasatele evangelia svého Krista. Odevzdávám ti jakožto tvé ty, které jsi mi svěřil: usilují o dobré skutky a konají, co je
ti milé. Spravuj je svou mocnou pravicí, vezmi je pod ochranu
svých křídel, ať všichni chválí a oslavují tvé jméno, Otče i Synu
i Duchu Svatý, navěky. Amen.“
Potom všechny políbil svatým políbením a řekl: „Veleben buď
Hospodin, že nás nevydal za kořist zubům našich neviditelných
nepřátel: léčka se přetrhla a on nás vysvobodil z jejich zkázy.“
A po těch slovech zesnul v Pánu ve svých dvaačtyřiceti letech.
Papež pak rozkázal všem Řekům, kteří byli v Římě, i všem Římanům, aby přišli se svícemi, zpívali nad ním (liturgii) a vystrojili
mu pohřeb, jaký by vystrojili samému papeži. To také učinili.
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Ale Cyrilův bratr Metoděj se obrátil na papeže se slovy: „Matka
nás zapřísáhla, aby toho, kdo z nás dříve odejde na soud, dopravil bratr do jeho kláštera a tam jej pohřbil.“
Římští biskupové však řekli papeži: „Jelikož putoval po mnoha
zemích, až ho Bůh přivedl sem a zde vzal jeho duši k sobě, měl
by jako ctihodný muž zde také odpočívat.“
Proto ho uložili do hrobu po pravé straně oltáře v chrámu svatého Klimenta.
Ze „Života svatého Cyrila“
(Žitije Konstantina, XVIII: MMFH, II, 113-115)

Když se nám do kostela nechce
Možná znáte tento vtip: Maminka budí ráno syna. Chlapče,
vstávej! Musíš do kostela. Syn odpovídá: Vůbec se mi nechce,
jsou tam nemožní lidé a v kostele je nuda. Maminka odpovídá:
Je neděle, je to tvoje povinnost a jsi farářem této farnosti.
K tomuto vtipu bych rád přidal i promluvu, kterou jsem měl
v neděli 10. února (5. neděle v mezidobí) na mši svaté pro děti.
Děti, už se vám někdy nechtělo do kostela? Už jste se tady nudili? Mnohokrát jsem slyšel, jak se z lavice ozývá: Kdy už to skončí? Kdy půjdeme domů? Jeden chlapec se ptal babičky, když
viděl v kostele červené věčné světlo: „Babičko, až bude svítit
zelená, půjdeme domů?“ Jiný zase na konci mše svaté, když
kněz řekl: „Jděte ve jménu Páně“, vykřikl: „Mohu? Díky!“ (Místo
Bohu díky.) Je to zvláštní. Mše svatá je setkání s Ježíšem a nám
se na ni nechce. Ježíš je tady s námi a my se nudíme. To stejné
platí o modlitbě a o zpovědi. Ježíš na nás čeká a nám je to jedno.
Útěchou nám může být apoštol Petr, jak jsme o něm slyšeli
v dnešním evangeliu. Pokusme se vžít do jeho situace. Byl to
rybář. Zrovna měl po noční směně a byl asi dost rozmrzelý, protože za celou noc nechytili ani jednu rybu. Navíc ho čekala nepříjemná práce čistění sítí, do kterých se chytlo všechno možné,
jen ne ryby. A najednou se k němu blíží zástup lidí a mezi nimi
Ježíš. Petr se už těšil, že půjde spát, a Ježíš ho nenechal ani vyprat sítě, vstoupil do jeho loďky a přikázal mu, aby trochu odrazil od břehu. Pak Ježíš začal kázat. Nevíme, jak dlouho. Z Písma
svatého ani nevíme, o čem to bylo. Možná proto, že přitom Petr
podřimoval a ptal se v duchu, kdy už to asi skončí. Ježíš však
promluvil k Petrovi zcela konkrétně: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení.“ To už ale bylo moc i na Petra: „Pane, celou noc
jsme se lopotili a nic jsme nechytili. Vždyť ryby nebraly v noci,
pak co teprve teď? Když to ale říkáš, spustím sítě.“ A pak to
přišlo. Síť byla najednou plná. Jedna loď na ně nestačila. Museli volat na pomoc ještě druhou. Teď to teprve Petrovi došlo.
„Pane, odejdi ode mne, neboť jsem hříšný člověk.“ Několikrát si
Petr myslel, že mu Ježíš komplikuje život. Nakonec se všechno
obrátilo k dobrému!
Nemůže to být podobné také s námi, když jdeme na mši svatou
anebo se máme modlit? I nám to může připadat jako komplikace. Máme málo času, máme úplně jiné představy, jak bychom
mohli prožít tyto chvíle. Pamatujme na to, že nás při mši svaté,
ve zpovědnici i při modlitbě očekává Ježíš. Jenom On ví, co je
pro nás dobré a co opravdu potřebujeme. Jenom On může obrátit všechno, co je těžké a čemu nerozumíme, k dobrému.
o Pavel
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Otmar Oliva
Většina čtenářů Života farností asi ví, o koho se jedná. Významný umělec, především sochař, známý především úpravami liturgického prostoru, včetně nových oltářů. S Otmarem Olivou jsem
se „setkal“ na Velehradě, kde až do konce roku probíhá v prostorách informačního centra jemu věnovaná výstava. Mohl
jsem si tak nejen prohlédnout některé umělecké předměty, ale
také se seznámit s jeho životním příběhem. Otmar Oliva se narodil v roce 1952 v Olomouci. V sedmdesátých letech se dostal
do vězení za šíření textu Charty 77 v době vojenské služby. Jak
sám dosvědčil, právě ve vězení si ho Pán Bůh našel. Po tomto
svém obrácení se věnoval především tvorbě liturgických uměleckých předmětů. Je tím známý po celém světě. Spolupracoval
na výzdobě vatikánské kaple Redemptoris Mater spolu s kardinálem Špidlíkem a slovinským jezuitou Ivanem Marko Rupnikem. Jeho první zakázkou byla ještě za totality úprava oltářního
prostoru na Velehradě. Dlouhodobě spolupracoval se zvonařskou dílnou paní Ditrichové v Brodku u Přerova. Jeho posledním
významným dílem je nový oltářní prostor (oltář, ambon, křtitelnice) v kostele Pražského Jezulátka v Praze. Ve Valašském Meziříčí nám ho připomínají dvířka svatostánku. V Lešné ještě jako
učeň spolupracoval na úpravě portálu ve vstupu do kostela.
Proč o tom píšu? Po slavnosti posvěcení nového oltáře a ambonu v Choryni, jsem navrhl farníkům v Lešné, že bychom mohli
dokončit liturgickou reformu oltářního prostoru a pořídit si, tak
jak to má být, pevný oltář i ambon. Otázkou momentálně je,
komu a za jakých okolností tuto náročnou práci svěřit. Možností je samozřejmě více. Věříme však, že není náhoda, že se na své
cestě do Svaté země setkali manželé Kološovi z Lešné právě
s manžely Olivovými. Společně si v Betlémě vyprosili početí
a narození vnoučátek a velmi rádi by se opět s Otmarem a jeho
manželkou setkali. Při té příležitosti se již Otmar Oliva dověděl,
že chceme nový oltář v kostele. Zda by tuto zakázku přijal, není
ještě jasné. On sám se rozhoduje vždycky až na místě, jestli je
to pro jeho způsob a styl práce vhodné místo. Rád bych ho tedy
do Lešné pozval. Pokud tuto nabídku přijme, bude pak záležet
na nás, zda bude v našich finančních možnostech tuto přestavbu uskutečnit.
Jsem rád, že se alespoň na fotkách můžete podívat na některé
předměty, které Otmar Oliva zhotovil. Vše jsem vyfotil na Velehradě. Také prosím farníky v Lešné, aby se už teď modlili
za poznání Boží vůle pro náš lešenský kostel. Kdyby se toto dílo
uskutečnilo, určitě bychom mohli být na náš kostel ještě více
hrdi. Pánu Bohu poručeno. Farníci z Valašského Meziříčí mohou
prozatím přemýšlet, jestli by nám na toto bohulibé dílo finančně přispěli.
o. Pavel

Budoucnost Života farností
Možná jste v minulém čísle četli o tom, že Evžen Hlavica už
deset let dává dohromady a připravuje k tisku obsah časopisu
Život farností. Vůbec se mu nedivím, že by tuto práci někomu
rád předal. Snad kromě něho a jeho manželky Renaty jenom
já vím, kolik je s tím práce. Jen pro zajímavost vám chci sdělit
jeden poznatek z poslední doby. Na Velehradě jsem se setkal
se spolutvůrcem časopisu pro věřící dívky, který se jmenuje IN,
a časopisu pro ministranty jménem Tarsicius. Chlapci a děvčata
z naší církevní školy se pravidelně těší na každé nové číslo, které
jim přináším. Při příležitosti tohoto setkání jsem se zeptal, kdo

pro tyto časopisy dělá přípravu do tisku a co to stojí. A teď se
držte! Konečná výroba obou časopisů, aby byly na úrovni, je
zadávána profesionálním firmám. Cena, kterou redakce časopisu IN za jedno číslo připravené do tisku zaplatí, je 30 000 Kč.
Pro Tarsicius je to o něco méně. Je jasné, že nemůžeme srovnávat náš Život farností s těmito časopisy. Můžete si však udělat
obrázek, kolik bychom za jedno číslo zaplatili, kdybychom tuto
práci svěřili profesionálům. I já bych tedy chtěl povzbudit případné dobrovolníky a nadšence, kteří by se chtěli během posledních výtisků ŽF do konce tohoto školního roku od Evžena
něčemu přiučit a nějaký čas v této práci pokračovat. Evženovi
děkuji za jeho nezištnou práci pro naši farnost i pro všechny,
kdo mají náš časopis rádi. Případným zájemcům chci navrhnout
i finanční odměnu, která by se mohla vyplácet na základě dohody o provedení práce. Věřím, že by si takto nějaký student,
nebo někdo jiný, mohl alespoň něco přivydělat. Nebude to sice
třicet tisíc, ale jde především o nabídku svých sil a schopností pro farnost a budování Božího království. Všechny čtenáře
chci povzbudit k modlitbě za toto naše společné dílo. V tom
jsem vždycky viděl největší přínos Života farností pro všechny
zúčastněné. Mám zkušenost, že když jsem se více za čtenáře
modlil, rozebralo se rychleji a více výtisků našeho časopisu. Jen
pro zajímavost, vánoční číslo bylo vydáno nákladem 2200 výtisků, poslední tři čísla 1900 výtisků. Děkuji také těm, kdo časopis
rozdávají a přeposílají dále.
o. Pavel

Slovo života na duben 2019
„Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já,
Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy.“ (Jan 13,14)
Když evangelista Jan vzpomíná na poslední hodiny strávené s Ježíšem před
jeho smrtí, staví do popředí mytí nohou.
Ve starém orientu to bylo znamení přijetí hosta, který přišel
po prašných cestách, a obvykle jej vykonával otrok.
Právě proto v první chvíli učedníci odmítají toto gesto od svého
Mistra, dokud jim to nevysvětlí:
„Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také
vy jeden druhému umývat nohy.“
Tímto velmi výmluvným obrazem nám Jan odhaluje celé Ježíšovo poslání: On, Mistr a Pán, vstoupil do lidských dějin, aby se
setkal s každým člověkem, aby nám sloužil a dovedl nás k setkání s Otcem.
Den za dnem, po celý svůj pozemský život, se Ježíš zbavoval jakéhokoli náznaku své velikosti a nyní se připravuje na to, aby
položil život na kříži. A právě v tu chvíli svěřuje svým učedníkům
jako dědictví slova, která mu nejvíce leží na srdci:
„Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také
vy jeden druhému umývat nohy.“

Dobrá kniha Katolického týdeníku

10.-13. místo: 4 hlasy
Madeleine Albrightová:
Fašismus (Argo)

Je to jasná a prostá výzva. Všichni ji dokážeme pochopit a ihned
uskutečňovat, v jakékoli situaci, v jakémkoli společenském
a kulturním kontextu.
Křesťané, kteří dostávají zjevení Boží lásky skrze život a slova Ježíše, mají vůči druhým „dluh“: mají Ježíše napodobovat a sloužit
svým bratřím, aby byli i oni hlasateli lásky. Jako Ježíš: nejprve
milovat konkrétně a pak doprovodit skutek slovem naděje
a přátelství.
A toto svědectví je tím účinnější, čím více obracíme nezištně
svoji pozornost k chudým a odmítáme servilní postoje k těm,
kteří mají moc a prestiž.
I ve složitých, tragických situacích, které se nám vymykají z rukou, je určitě něco, co můžeme a musíme udělat, abychom přispěli k „dobrému“: umazat si ruce, nečekat na odměnu, chovat
se velkoryse a zodpovědně.
Kromě toho po nás Ježíš chce, abychom svědčili o Lásce nejen
osobně, v našem životním prostoru, ale také jako společenství,
jako Boží lid, jehož základním zákonem je vzájemná láska.

Papež František:
Gaudete et exsultate
(Paulínky)

„Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také
vy jeden druhému umývat nohy.“

Salesián Heryán opět vítězem
Byl to zatím nejvyrovnanější knižní souboj v historii literární ankety Dobrá kniha KT. Dokladem je i to, že rozdíl mezi prvním
a pátým místem jsou pouhé tři hlasy.
VÝSLEDKY ANKETY
1. místo: 13 hlasů
Josef Beránek – Ladislav Heryán:
U Božího Mlýna (Vyšehrad)

8.-9. místo: 6 hlasů
Tomáš Halík:
To že byl život?
(nakl. Lidové noviny)

2.-5. místo: 10 hlasů
Alexandr Flek:
Parabible (Biblion)

Dominique Wolton – Papež
František:
O společnosti a politice
(Barrister & Principal)

Aleš Palán:
Raději zešílet v divočině
(Prostor)
Aleš Palán – Marie Svatošová:
Neboj se vrátit domů (Kalich)
Marek Vácha
Radost z Boha (Cesta)
6. místo: 8 hlasů
Tomáš Kutil – Josef Suchár:
Zázrak v Neratově
(Karmelitánské nakl.)
7. místo: 7 hlasů
James Martin:
Jezuitský návod (téměř)
na všechno
(Karmelitánské nakl.)

Pavel Kosatík:
Jiný TGM (Paseka)
Martin C. Putna:
Obrazy kulturních dějin
Střední Evropy
(Vyšehrad)
Převzato z Katolického
týdeníku č. 10
Tyto knihy jsou k dostání
v knihkupectví Hosana

Po těchto slovech Ježíš pokračuje: „Dal jsem vám příklad: Jak
jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. (…) Když to víte, blaze
vám, jestliže podle toho jednáte.“1
Chiara Lubichová tuto větu z evangelia komentovala takto: „(…)
,Blaze vám…’. Vzájemná služba, vzájemná láska, které Ježíš učí
svým znepokojivým skutkem, je tedy jedním z Ježíšových blahoslavenství. (…) Jak budeme tedy v tomto měsíci žít toto slovo?
Napodobování, které po nás Ježíš žádá, nespočívá v otrockém
opakování jeho činů, i když ho musíme mít stále před očima
jako zářný a nedostižný příklad. Napodobovat Ježíše znamená
chápat, že my křesťané máme smysl, když žijeme „pro“ druhé,
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když chápeme svůj život jako službu bratřím, když celý svůj život založíme na tomto základě. Tehdy uskutečníme to, co Ježíši
nejvíce leží na srdci. Vystihneme ústřední myšlenku evangelia.
Budeme skutečně blahoslavení.“2
Letizia Magri
Jan 13,15-17.
Ch. Lubichová, Slovo života na duben 1982 (In: Parola di Vita, a cura di Fabio
Ciardi /Opere di Chiara Lubich 5, Città Nuova, Roma 207/, s. 233, 235).
1

2

ZŠ Salvátor
Úspěchy našich žáků
Celostátní výtvarná soutěž „Nakresli tři krále, jak odcházejí od Heroda“
Krátce po Novém roku jsme odeslali do Vranova nad Dyjí několik výtvarných prací našich žáků, abychom podpořili soutěž
„Tři králové odcházejí od Heroda“. Velice nás potěšila výsledková listina, která přišla během února do školy a kterou jsme
celou zveřejnili na webu školy. Na 1. místě v hodnocení odborné poroty a na 1. místě v hodnocení laické poroty se umístila
ve III. kategorii Terezka Pospíšilová z VIII. třídy. Gratulujeme
k tomuto mimořádnému umístění! Na 2. místě ve II. kategorii
se v hodnocení laické poroty umístil Radim Pospíšil ze IV. třídy.
Rovněž na 2. místě se umístila Kristinka Matysková z II. třídy v I.
kategorii. Nečekané je také 1. místo v hodnocení laické poroty
za skupinovou práci žáků VII. třídy ve složení Aleš Gut, Mikuláš
Wagner, Samuel Přádka a Jan Chudý. Z úspěchu sedmáků mám
radost, protože jsme za výtvarku takového ocenění ještě nedosáhli.

Výtvarný počin v rámci projektu MENE TEKEL
Terezka Pospíšilová se stejně jako loni sama přihlásila do výtvarné soutěže, která je jednou z doprovodných akcí mezinárodního projektu Mene Tekel. Letos opět zaujal její obrázek
odbornou porotu a s prací na téma Svoboda získala Terezka 2.
místo. Slavnostní předání cen se uskutečnilo během vernisáže
v pondělí 25. 2. ve 13 hodin v ambitu kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze.
Terezka do třetice
Ve výtvarné soutěži „Nakresli tři Krále“, kterou pořádá a vyhlašuje Charita Olomouc ve spolupráci s časopisem Rodinný život,
se Terezka Pospíšilová z VIII. třídy umístila na 2. místě ve III. kategorii (7. – 9. ročník). Velká gratulace! Do této soutěže jsme poslali dle podmínky: tři obrázky na třídu, výkresy z I., II. i VII. třídy
a jen Terezka se umístila.
Literární a výtvarná soutěž O poklad strýca Juráša – okresní kolo
Významného úspěchu dosáhl náš žák Tobiáš Zgabaj z V. třídy
v okresním kole soutěže „O poklad strýca Juráša“. Jeho práce
postoupila na podzim z městského kola a nyní je již vyhodnoceno kolo okresní. Ve čtvrtek 21. března proběhlo ocenění nejlepších za celý okres v knihovně (konečné pořadí před uzávěrkou
tohoto čísla ŽF neznáme).
Magda Krupová
Turistika
V sobotu 16. února přálo všem turistům počasí. My jsme se
taky s dětmi ze školního turistického kroužku vypravili na výlet.
Vlakem jsme se svezli do Kopřivnice, kde jsme nejprve navštívili
kostel sv. Bartoloměje. Po předešlé domluvě na nás čekal před
kostelem pan farář. Otevřel pro nás kostel a mnoho zajímavého
nám o kostele řekl. Společně jsme se pomodlili a vyfotografovali. Potom naše kroky směřovaly na nedaleký kopec s vyhlídkou Petra Bezruče. Z rozhledny byl krásný výhled na celou Kop-
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řivnici, zejména na areál závodu Tatra. Potom jsme pokračovali
po hřebenu až ke zřícenině hradu Šostýn. Zpátky do Valašského
Meziříčí jsme jeli opět vlakem. Jsme rádi, že se k nám na výpravách připojují i sourozenci žáků anebo jejich rodiče.
Krupovi
Olympiáda z anglického jazyka
V úterý 19. února proběhlo na ZŠ Vyhlídka okresní kolo olympiády z anglického jazyka, do kterého byly nominovány dvě naše
žákyně: Adélka Denková ze VII. tř. a Anička Skýpalová z IX. třídy.
I když se na medailových pozicích neumístily, získaly při velké
konkurenci a malých bodových rozdílech cenné zkušenosti.
Jiří Krupa
Setkání budoucích prvňáčků
Úterní odpoledne 19. 2. proběhlo ve škole setkání budoucích
prvňáčků. Třída se rychle zaplnila dětmi, které byly plné nedočkavosti. Bylo zkrátka vidět, že se školy nebojí . Po krátkém
seznámení musely prokázat, že zvládnou řadu úkolů. A že je
zvládly, o tom nemějte pochyb! Děti byly velmi šikovné a moc
se snažily. Určitě se děti stejně jako my všichni ve škole těšily
na další setkání, kdy se za námi vypravily na akci „Na zkoušku
prvňáčkem“.
Kateřina Janýšková
Sběr starého papíru
Ve středu 20. 2. proběhla akce školního parlamentu – sběr papíru. Od rána byl ve škole pěkný mumraj, parlamenťáci pod
dohledem pana školníka a koordinátorky nosili, vážili a rovnali
zvážený starý papír, přenášeli na vozík k odvozu, zapisovali kilogramy… Parlamenťáci se sešli ráno v 6.30, aby společně s panem školníkem připravili vše potřebné, než začnou žáci přinášet
balíky starého papíru. Žáci nosili sběr až do začátku vyučování. Za pomoci přizvaných deváťáků pak parlamenťáci nakládali
balíky sběru do připraveného vozu, kterým se náklad odvezl
do sběrny. Starého papíru se letos odvezlo 1 380 kg. Oproti
předchozím rokům se nasbíralo téměř o 500 kg větší množství!! Velké poděkování patří všem, kteří přinesli sběr pečlivě
svázaný. Výrazně to pomohlo při manipulaci i nakládce na auto.
A komu letos výtěžek připadne? Parlamenťáci si na poslední
schůzce odhlasovali, že s výtěžkem, který činí 2 484 Kč, naloží
takto: 484,- Kč ponechají na potřeby žákovského parlamentu,
500,- Kč věnují na Adopci na dálku a 1500 Kč odešlou na účet
Mary´s Meals. Vítězné třídy, rodiny i jednotlivci byli odměněni.
Díky všem parlamenťákům za celou akci. Byli velmi šikovní. Je
to důkaz toho, že když se chce, tak mnoho lze uskutečnit. Protože naše škola nemá vůbec žádné prostory, kde by mohla sběr

shromažďovat po delší dobu, musí vše proběhnout právě v tom
jednom dni. A kdybychom hledali důvody, proč do toho nejít,
jaké to přinese komplikace, neměli bychom nyní radost z takového výsledku.
Vyhodnocení sběru papíru
1. místo:
2. roč.		
2. místo:
9. roč.		
3. místo:
4. roč.		
4. místo:
1. roč.		
5. místo:
3. roč.		
6. místo:
7. roč.		
7. místo:
učitelé		
8. místo:
6. roč.		
9. místo:
5. roč.		
10. místo:
8. roč.		

294,5 kg
205,5 kg
153 kg
147 kg
145 kg
103,5 kg
92 kg
69,5 kg
20 kg
0 kg

Jednotlivci:
1. Jan Suchý
2. B+T. Levovi
3. R. Matyska
4. B. Zbružová
5. R. Pospíšil

180,5 kg
142,5 kg
50 kg
47 kg
46 kg

9. roč.		
2. + 3. roč.
4. roč.		
1. roč.		
4. roč.		

Vyhodnocení rodin:
1. Suchá
180,5 kg
2. Levova
142,5 kg
3. Kořístkova
100 kg
Mohu prozradit, že parlamenťáci připravili další misijní projekt,
jehož výtěžek by rovněž rádi věnovali na Mery´s Meals. O něm
si přečtete v příštím čísle ŽF.
Marie Čtvrtníčková, koordinátor ŽP
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Zimní den školy v přírodě, V. třída
Na pátek 22. 2. jsme si naplánovali den venku, který strávíme
spolu s Rybičkami. Počasí nám však moc nepřálo, tak došlo
k malé změně. Poté, co žáci 5. třídy ve skupinkách plnili úkoly
u nového památníku obětem první světové války, u soch na náměstí i u mostu a u kostela, jsme šli navštívit děti z dětské skupiny. Společně jsme se pomodlili, zazpívali si, zahráli i zasportovali v jejich tělocvičně. Rozloučili jsme se a vydali se na túru
na Helštýn, k památníku obětem druhé světové války. Abychom
pocítili, že je to opravdu zimní den, začalo i trochu sněžit a foukal studený vítr. Dolů z kopce už to šlo skoro samo a věřím, že
se náš den všem líbil a budou na něj vzpomínat.
Veronika Masopustová
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Návštěva v Beskydském divadle v Novém Jičíně
Daleko na severu za časů zlaté horečky, v nehostinném místě
a v drsné době, vyrůstá ze štěněte v dospělého psa Bílý tesák,
kříženec psa a vlka. Od přírody má do vínku nadělenou divokost a nespoutanost, musí se ale naučit podřizovat lidem a vyjít
s ostatními psy. Jeho jinakost ho předurčuje být buď tím prvním
mezi všemi, nebo posledním. Během svého dospívání se setkává s násilím a nenávistí, ale také s laskavostí a láskou. Co se nakonec nejsilněji otiskne v jeho duši? Podaří se mu najít klid?
V pátek 22. 2. se žáci 6. a 7. ročníku vypravili do Beskydského
divadla v Novém Jičíně, kde zhlédli představení Bílý Tesák. Divadlo bylo zpracováno netradiční formou - vystoupením herců
na jevišti a zároveň jejich živé natáčení a promítání na plátno.
Myslím, že tento způsob vyprávění příběhu byl zdařilý. Děti zaujal a vtáhl do děje.
Jiří Krupa
Muzeum valašských strašidel
V pátek 22. února 2019 jsme se školní družinou vyrazili do místního Muzea valašských strašidel. Po příchodu na nás čekala
spousta nadpřirozených bytostí; každá spojená s pověstmi
a bájemi z Valašska. Atmosféru plnou tajemnosti dokreslovalo
tlumené osvětlení a strašidelná zvuková kulisa. Trochu jsme se
i báli. Setkali jsme se s divoženkami, černokněžníkem, čertem,
skřítky, vodníkem, obrem či s drakem z Velkých Karlovic. Těchto
bájných bytostí bylo dohromady 18 a každá měla svůj zajímavý
příběh, který jsme si během prohlídky společně pročítali. Návštěva výstavy se nám moc líbila, a pokud sem ještě někdy zavítáme, doufáme, že nám strašidla nikam nezmizí.
Lenka Karolová

Šachový turnaj 1. Vasto Tour
V sobotu 23. února se osm žáků z naší školy zúčastnilo turnaje
1. Vasto Tour ve Valašské Polance. Tohoto turnaje se zúčastnilo
83 mladých šachistů. Někteří naši žáci byli na turnaji poprvé, ale
rozhodně se mezi ostatními hráči neztratili. Nejmladší kategorie se spojily a hráli tedy dohromady šachisté od 6 do 11 let.
Nejmladší kategorie: 35 účastníků
Pavel Petrovický 6. místo – ve své kategorii skončil 4.
Tobiáš Zgabaj 13. místo
Radim Pospíšil 23. místo
Jindřich Gajdoš 24. místo
Václav Baričiak 25. místo - ve své kategorii skončil 4.
Eliška Baričiaková 31. místo - ve své kategorii byla 2.! První medaile pro Elišku!!
Nejstarší kategorie: 26 účastníků
Tomáš Kabeláč 10. místo
Maxim Bořuta 25. místo
Žáci si odvážejí mnoho herních zážitků a nových zkušeností
z černobílých šachovnic.
Jiří Krupa
Nová interaktivní tabule v I. třídě
Tak se dočkali taky naši nejmenší školáčci a během jarních
prázdnin jim do třídy přibyla úplně nová a moderní interaktivní
tabule. Když vejdete do třídy, tak vás možná nenapadne, co je
na té tabuli tak zajímavého, vždyť je zelená s linkami, jako byla
ta před tím . Ano. Nová tabule je multifunkční. Děti na ni mohou psát křídou z vnější strany, fixem na boční křídla zevnitř
a uprostřed je plocha na interaktivní promítání. Myslím, že si
děti práci na ní oblíbí. Oříškem pro firmu, která tabuli montovala, byly naše sádrokartony mezi místnostmi, takže uchycení tabule se nakonec muselo udělat skrz zeď do sborovny…
Nový koberec ve sborovně
Nemůžu vzpomínat, jak dlouho vydržel ve sborovně starý koberec. Nejsem na škole tak dlouho . Poslední dva roky jsme ale
opravdu vážně uvažovali o jeho výměně. Nový koberec během
školního roku? Kdo všechno ze sborovny vystěhuje? A kam?
Učitelé si své materiály a pomůcky vystěhovali v pátek před jarními prázdninami do jedné třídy. Prázdné stoly a skříně (kvůli
tabuli v I. třídě) vystěhovali pan školník s panem ředitelem
za pomoci pana učitele Krupy na chodbu v pondělí o jarních
prázdninách. Položit koberec se zdá jednoduché, ale ve skutečnosti je to pořádná práce. Tak děkuji moc panu řediteli a panu
školníkovi. Ti nastěhovali také všechen nábytek zpátky na původní místa ve sborovně.
Magda Krupová
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„Poezie v povětří“ beseda pro 3. ročník
V úterý 5. března se vydali do městské knihovny třeťáci. Paní
knihovnice pro ně měla připravenou poutavou besedu na téma
poezie. Proč v povětří? Protože básničky, se kterými děti pracovaly, byly vybrány z knihy Radka Malého: Listonoš vítr. Děti se
seznámily s tradičními i netradičními formami a projevy básnictví, samy si vyzkoušely doplňování chybějících rýmů do veršů,
skládaly rozházené verše do básničky ve správném pořadí, vymýšlely absolutní báseň a teď už vědí, že nejen práce, ale i poezie může být fyzická. Nakonec si mohly prohlédnout knížky,
které je zajímaly, nebo si nějakou tu knížku vypůjčit. Už se moc
těšíme na další návštěvu…
Petra Mikešová

Velká gratulace!! Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhne v neděli 31. 3. 2019 na náměstí ve Valašském Meziříčí
přímo v rámci dojezdu 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019.
Valašská laťka 2019
O víkendu 9. března se konal další ročník věhlasné sportovní
soutěže ve skoku do výšky Valašská laťka na ZŠ Masarykova
ve Valašském Meziříčí. Naše škola nenominovala žádné sportovce, ale žák Marek Slowioczek z II. třídy se zúčastnil soutěže
za svůj sportovní klub. A vedl si velmi dobře! Ve své kategorii
zvítězil! Paráda!
Magda Krupová

Mše svatá s farností na Popeleční středu
Ve středu 6. března jsme společně s farností zahájili postní dobu
mší svatou s popelcem. Tentokrát jsme od o. Pavla nedostali
žádné služby ke mši a děkujeme panu varhaníkovi za všechny
písně. Otec Pavel nás v kázání vyzval, abychom si do postní
doby dali nějaké předsevzetí. Zmínil se, že by stačilo jen málo,
a jako příklad uvedl tři věci: účastnit se křížové cesty. Připomněl,
že ideální čas je v pátek kvečeru přede mší svatou nebo v neděli
před večerní. Druhé předsevzetí: každý den si alespoň na chvíli
otevřít Písmo svaté a přečíst si úryvek z evangelia. Třetí závazek
– mohli bychom všichni omezit používání mobilního telefonu,
a pokud nejde úplně se ho vzdát, tak alespoň nastavit to, že telefonu a všem sociálním sítím se budu věnovat až poté, co jsem
věnoval čas ranní modlitbě. Kéž se nám to daří.
Okrskové kolo v recitaci
Ve středu 6. března se konalo v KZ ve Valašském Meziříčí okrskové kolo v recitaci. Naši žáci neobsadili postupová místa, ale
čestná uznání odborné poroty získaly Marie Hellerová ze IV. třídy a Anežka Hellerová z VIII. třídy. Pěkný výsledek, určitě zaslouží pochvalu! Všichni recitátoři obdrželi účastnický list.

Družina v knihovně
V pondělí 11. března jsme s dětmi školní družiny navštívili
Městskou knihovnu ve Valašském Meziříčí, kde byl připraven
lektorský program s názvem „Kdybych byl Egypťan“. Paní knihovnice děti seznámila s egyptskou historií a vyprávěla o životě obyvatel starověkého Egypta. Během povídání se děti dozvěděly o řece Nilu, poušti, jaký byl život chudých a bohatých
Egypťanů, co pěstovali, jak např. léčili drobná poranění. Také
se vyprávělo o slavných egyptských bozích a o všelijakých nebezpečích při hledání faraonovy hrobky. V průběhu programu
děti s nadšením plnily všechny úkoly v podobě luštění písma,
hádání semínek a vyzkoušely si, co obnášel život ve starém
Egyptě. Úspěšné splnění všech úkolů a rozluštění závěrečného
kódu vedlo k otevření „Tutanchamonovy hrobky“ se všemi jeho
dary. Po skončení programu si děti ještě chvíli četly či v knize
jen tak listovaly. Pondělní odpoledne v knihovně se nám moc
líbilo. Tímto se těšíme na další zajímavý program, a to již v nové
budově Městské knihovny.
Lenka Karolová

Výtvarná soutěž Nakresli rally
Na podzim 2018 byl vyhlášen další ročník výtvarné soutěže
„Nakresli rally!“nebo „Nakresli nejvíce nebezpečné místo v dopravě ve vašem bydlišti či okolí“. Opět jsme se do soutěže zapojili. Z výsledkové listiny, která přišla do školy 8. března, jsme
se dozvěděli, že celkem bylo zapojeno 220 autorů a zasláno 156
prací. (Pro zajímavost – nejvzdálenější obrázky přišly až z Ústí
nad Orlicí.) Jsme velice potěšeni, že v kategorii „1. stupeň ZŠ“
MÁME VÍTĚZE! Na 1. místě se umístil Radim Pospíšil ze IV. třídy.
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Na zkoušku prvňáčkem
V úterý 12. března ožila naše škola příchodem budoucích prvňáčků. Tito malí návštěvníci k nám zavítali, aby si vyzkoušeli,
jaké je to být žákem ve škole. První tři vyučovací hodiny strávili
se svými sourozenci a kamarády ve vyučování na 1. stupni. Plnili úkoly z počítání, psaní, hráli hry, pracovali s interaktivní tabulí, zpívali, kreslili, porozhlédli se po škole a nakonec navštívili
školní družinu. Věřím, že pro ně tato zkušenost byla příjemná
a přijdou s úsměvem a důvěrou k zápisu na naši školu, který je
čeká 2. nebo 3. dubna odpoledne. Moc se na všechny těším .
Kateřina Janýšková

Televize Noe v naší škole
V pátek 15. února a v úterý 12. března k nám do školy přijeli
kameraman a redaktorka z televize Noe. Již předtím bylo přes
Ing. Elišku Štefkovou z Rybiček domluveno, že by v rámci letošního 25. výroční činnosti natočili o naší škole medailonek, který
by se vysílal nejen v televizi Noe, ale taky na ČT. První natáčení
spočívalo ve sběru informací o naší škole, kdy jsme na kameru mluvili jen pan ředitel a já. Kameraman natočil několik šotů
ze školy. Druhá návštěva byla již cílená, kdy proběhlo natáčení
z naší akce Na zkoušku prvňáčkem. Spolupráce bude ještě pokračovat, televize plánuje další návštěvy naší školy a školních
akcí, aby materiálu, z kterého se sestříhá výsledný medailonek,
bylo co nejvíc. Dostali jsme také nabídku do živého vysílání Živě
s Noe.
Magda Krupová

Rybičky na lyžích
Už jste někdy viděli rybičky na lyžích? Že ne? Tak mně se to několikrát podařilo v době jarních prázdnin. A nebyly to jen tak
obyčejné rybičky, ale děti z dětské skupiny Rybičky. Že to jsou
děti moc šikovné, asi nemusím nikoho přesvědčovat, ale chci
vyjádřit velké díky a obdiv těm, kdo je vedou. Kdo jste učil svoje
děti lyžovat, víte, o čem mluvím – není to vůbec jednoduché...

10

11

A ony, i když vůbec žádný „lyžáček“ organizovat nemusely, prostě chtěly... Chtěly udělat něco navíc, chtěly, aby si to děti užily,
něco nového se naučily... Moc děkuji Elišce Štefkové, Kačce Dobiášové, Markétce Štefkové a Kamči Adamcové za odhodlání,
obětavost a radost, s jakou děti celý týden učily (taky p. Dobiášové za uvaření skvělých obědů ). Je na místě dodat, že děti
byly ve správných rukou - naše paní učitelky mají na lyžování
instruktorský kurz. Taky je třeba poděkovat Ski areálu Veselá
za vstřícnost, vzornou spolupráci a poskytnuté zázemí. Atmosféra byla výborná, děti, které zrovna nelyžovaly (dětí bylo více
než instruktorek ) si hrály u chaty, nebo šly na procházku. No
a po náročném dopoledni se všichni v chatě posilnili dobrým
obědem.

Charita Valašské Meziříčí
Únor v Denním centru
V pondělí 18. února navštívila naše zařízení
bývalá kolegyně – vedoucí Terénní služby DOMINO - sestra Jozefína Račeková. Nejen, že
nás přišla pozdravit, ale také si připravila zajímavou přednášku o Filipínách, kde nedávno
žila a pracovala. Tématem přednášky byl běžný život lidí na Filipínách. Nebylo to cestopisné putování po přírodních krásách, ale vyprávění o lidech, se kterými S. Josefína přicházela každý den do styku - jejich osobní příběhy, každodenní boj o přežití v těžkých
podmínkách. Sestřička sama zdůraznila, že kdybychom viděli,
jak se dá žít, tak by z našich úst nikdy nevyšlo jakékoliv stěžování, skuhrání nebo pocit nespokojenosti. Co účastníky přednášky
také zaujalo, bylo srovnání našeho denního centra s podobným
zařízením na Filipínách. Tady u nás v zařízení je elektřina, teplá
voda, sociální zařízení, pračka, možnost se najíst a umýt. Denní
centrum na Filipínách - to jsou pouze plastové stolky se židlemi,
nad kterými jsou natažené plachty z látky, a to je úplně všechno.
Nic víc. A přesto byli ti lidi vděční a šťastní.
Děkujeme sestře Jozefíně za čas, který nám a našim klientům
věnovala.
https://www.ssps.sk/index.php/slovenska-provincia/listy-z-misii/542-dakujem-za-velky-bozi-dar
Co mě několikrát napadlo, když jsem viděla Rybičky v akci? Škoda, že už mám všechny děti školou povinné, jinak Rybičky by
byly jasná volba!!
Marie Olejníková
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Benefiční ples byl úspěšný
V pátek 22. února jsme si dali dostaveníčko v KD v Hrachovci
na Benefičním plese Charity Valašské Meziříčí. Ten se konal pod
záštitou obce Krhová. Všichni se, jak bylo vidět, skvěle bavili.
K tanci a poslechu hrálo Duo Cadillac, své umění představila
taneční skupina D-company. Nechyběla bohatá tombola.
Chvilka zklidnění nastala, když začala módní přehlídka oděvů
z charitního obchodu KOMPOOT. Role modelů se ujali studentky a studenti třídy D1 Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí.
Benefiční ples byl úspěšný. Důkazem je to, že se podařilo dát
dohromady 31 458 Kč. Tyto peníze budou předány studentovi
vysoké školy z Krhové, který je upoután na invalidní vozík. Podle jeho slov peníze použije na pořízení nového modernějšího
vozíku.
Díky všem, kteří benefiční ples přišli podpořit a všem, kteří jakkoliv přispěli k jeho přípravě a samotnému průběhu.
Těšíme na viděnou opět za rok!
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
Tvořivé dopoledne s keramikou
Úterý 19. 2. bylo v denním centru ve znamení práce s keramikou. Naši klienti si na minulém setkání vymodelovali svícny, anděly, zvonečky a podobně. Díky vzájemné spolupráci se Sociální
rehabilitací AMIKA, kde se výrobky vypalovaly, si je mohli, pod
vedení zkušených kolegyň z Amiky, naglazovat a dotvořit podle
svých představ.
Společná činnost přinesla klientům také prostor pro chvilkové
odpoutání od jejich problémů a možnost si vzájemně popovídat. Všichni byli sdílnější a otevřenější. Rozpovídali se o svých
zájmech, přáních…
Děkujeme kolegyním ze Sociální rehabilitace AMIKA za jejich
pomoc a podporu při výrobě drobných keramických předmětů.
Kolektiv pracovníků Denního centra

Charita se představila na veletrhu
Ve středu 13. 3. se ve Valašském Meziříčí konal 2. ročník Veletrhu pracovních příležitostí.

Charita opět využila této možnosti prezentace své činnosti.
U našeho stánku se zastavila spousta návštěvníků veletrhu. Byli
to studenti, kteří se teprve připravují na své budoucí povolání
a nyní hledají možnost si při studiu přivydělat a získat nové zkušenosti, nebo hledají zajímavá témata pro své seminární práce.
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Dále náš stánek navštívili lidé, kteří hledají zaměstnání, nebo
uvažují o změně svého stávajícího. Pro informace se zastavili
také zájemci, kteří se chtějí stát dobrovolníky Charity.
Premiéru na Veletrhu pracovních příležitostí měl náš nový designový nábytek, který bude sloužit k prezentačním účelům
Charity valašské Meziříčí.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Fotografie z kalendáře dělají radost klientům domova se
zvláštním režimem Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Ve středu 23. ledna 2019 se v domově se zvláštním režimem
Diakonie ČCE – hospic CITADELA konalo milé setkání spojené
s představením kolekce fotoobrazů pana faráře Pavla Stefana.
Fotografie, které nyní zdobí chodbu domova a dělají tak radost
klientům, jsou jistě většině klientů blízké. Jedná se o fotografie
valašské přírody uveřejněné v kalendáři „Naše Valašsko 2019“.
Otec Pavel přítomným klientům a hostům popovídal o důvodech, které ho vedou k fotografování i o tom, jak jeho fotografie vznikají. Při prohlídce pak zájemcům přiblížil místo pořízení
fotografie a příběh vážící se ke každé z vystavených fotografií.
Setkání doplnilo vystoupení studentů ZUŠ Alfréda Radoka pod
vedením paní učitelky Heleny Hrachové.
Děkujeme studentům ZUŠ za hudební doprovod. Děkujeme Otci
Pavlovi za příjemně strávené odpoledne a především za kolekci
fotografií, které domovou se zvláštním režimem daroval. Společnosti Kompakt VM děkujeme za výrobu fotoobrazů.
Zaměstnanci a klienti domova se zvláštním režimem
Diakonie ČCE – hospic CITADELA
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Náš kostel
Roku 1722 byla větrem stržena dřevěná krytá spojovací chodba
na oratoř. Tato oratoř byla postavena r. 1682 a vedla ze zámku
Žerotínů přímo do kostela. Ve stejném období byla přistavěna
i Mariánská kaple (viz ŽF 10/2016). Oratoř (z latinského orare -

modlit se a oratorium - modlitebna) je v kostelích místo určené
k modlitbě, bývá vyvýšené, architektonicky zvláštní a umělecky
propracované, místo, které bylo určeno pro šlechtu či řeholníky a řeholnice, ke kterému obvykle vedl zváštní vchod. Často,
pokud byl kostel v blízkosti zámku, vedla k němu i samostatná
cesta. Takto to bylo i v případě pánů z Žerotínů, kteří tak mohli

15

pohodlně přejít ze zámku přímo do kostela. Na detailu nahoře
nad oratoří můžeme vidět erb pana Bernarda z Žerotína - dvouocasý lev stojící na třech kopečcích.

P. Šigut ve své knize popisuje oratoř takto: Oratoř měla dva výhledy: jeden na hlavní oltář, druhý do mariánské kaple. Tento
poslední výhled byl však za děkana Srbeckého zazděn, protože Meziříčí přestalo už před lety býti sídlem pánů ze Žerotína
a zůstal jen výhled do lodi kostelní... (...) Dnes používají oratoře
sestřičky při větších slavnostech, kdy by se do kostela nedostaly. Hraběnka Žerotínová z Bludova však k uctění památky svých
předků věnovala na jeho opravu částku 4.000 K. Bednění jest
natřeno barvou slonové kosti, protože tmavý nátěr působil tísnivým dojmem. V současné době slouží oratoř jako depozit starších křížů a obrazů.
Evžen Hlavica

Pastýřský list pro dobu postní 2019
Drazí bratři a sestry,
milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s Vámi se všemi!
Na začátku postní doby, v níž se máme pokusit o nápravu k lepšímu, si připomeňme, že Pán Ježíš nezaložil jednotlivé křesťany,
ale církev jako společenství. To je důleži-té si uvědomit v době,
kdy zakoušíme v církvi krizi charakterizovanou nejen úbytkem
věřících v řadě kostelů, vymíráním národů s křesťanskou kulturou, či morálními skan-dály. Současní papežové nám to často
připomínají. Papež Benedikt řekl: „Bůh si nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoliv vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával
a věrně mu sloužil“.1 Nebo papež František: „V dějinách spásy
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zachránil Bůh lid. Bez příslušnosti k lidu neexistuje úplná identita. Nikdo se proto nespasí sám jako oddělený jedinec. Bůh nás
k sobě přitahuje s ohledem na celkový rámec vztahů, které se
utvářejí ve společnosti lidí: Bůh chce vstoupit do společenské
dynamiky, do dynamiky lidu.“2 Copak nežili křesťané už v době
apoštolské ve společenství, kdy všichni, kdo přijali víru, drželi
pevně pohromadě a měli všechno společné? Prodávali všechen
svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý
den zůstávali v chrámě, po domech lámali chléb a jedli pokrm
v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné
oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a církvi.“3 To jsem si uvědomil při listopadové návštěvě Iráku, kde jsem se uprostřed poválečného utrpení setkal s živým
společenstvím křesťanů. Když uvažují o navrácení z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje
tam kostel? Pokud ne, tak se nestěhují. Viděl jsem kostel velmi
poškozený, ještě hrozně černý od požáru, ale denně se v něm už
slavila mše svatá a dle svědectví kněze byl vždy plný. Ten kostel
je místem, z něhož vychází obnova života celého města. Bylo to
vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si taky věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané v muslimském moři, ale ne
rozptýlení, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí. Vzpomněl jsem si na návštěvu Bangladéše před
několika lety. Uprostřed víc jak 160 milionů muslimů žije 350
tisíc křesťanů. Nemíchají se, ale mají křesťanské obce, protože
chtějí mít blízko do kostela, a děti mohou chodit jen do křesťanských škol, protože ve státních by z nich udělali muslimy.
Mezináboženské vztahy jsou však většinou dobré. Na středních
a vysokých katolických školách studuje mnoho muslimů, protože jsou to nejlepší školy. Byli jsme tehdy na návštěvě i v muslimské rodině. Přesto nejsou křesťané úplně rovnoprávní. Musí
však být dobrými řemeslníky či odborníky, aby je druzí uznávali
a potřebovali.
V Evropě se zdůrazňuje více osobní svoboda než společenství,
promíchání kultur i náboženství. Ve městech se necítí potřeba patřit do nějaké farnosti, protože svobodný občan si zajde
pokaždé do jiného kostela, jak se mu to hodí. Myslí si, že společenství nepotřebuje, a pak se diví, že trpí samotou a dětem
už víru předat nedovede. Vidíme, jak u nás věřících ubývá, jak
církev v Evropě vymírá a křesťanská kultura se vytrácí, protože
jednotliví křesťané bez živého společenství církve se nakonec
přizpůsobí nevěřícímu prostředí. Při tom máme ještě odvahu
poučovat lidi potřebující naši pomoc, že by to měli dělat jako
my. Někteří Evropané dokonce chtějí humanitární pomoc podmiňovat přijetím demokracie a sekularizace. Jako bychom zapomněli na evropské zkušenosti. S obdivem jsme za komunismu
četli pastýřský list biskupa Joachima Wankeho z východoněmeckého Erfurtu, který měl odvahu žádat své věřící rozptýlené mezi nevěřícími, aby v zájmu uchování víry všechno opustili
a přesídlili do takových míst, kde mohou žít ve společenství živé
církve. Jinak nezůstanou křesťany, protože křesťanství se žije
ve společenství, jak ukazuje zkušenost prvotní církve. Křesťané
v Asii nám to potvrzují svou zkušeností z historie i současnosti.
Kéž bychom našli tolik pokory, abychom jejich zkušenost nejen
respektovali při nabízení pomoci, ale také se od nich i poučili.
Kéž tuto moudrost najdou rodiče, kteří posílají své děti do světa,
a pomohou jim najít křesťanské společenství. Kéž tuto moudrost najdou mladí lidé, kteří se chtějí kvůli studiu či práci usadit
v jiném prostředí. Kéž ji najdou křesťané ve městech a pevně se
zapojí do farního společenství, které si vyberou. Farnost však
neslaví jen bohoslužby, ale také se sděluje, pomáhá si, žije spolu,

takže se v ní nikdo necítí ztracený či opuštěný. Místní církev je
rodina spojená láskou Ducha Svatého. V ní mají místo všichni,
kteří otevřou svá srdce Boží lásce a nechtějí jen brát, ale i dávat. Jen tak může být farnost tajemným tělem Kristovým, viditelným a působivým znamením Boží přítomnosti ve světě. Jen
uprostřed takového společenství se mohou lidé včetně nevěřících setkávat s živým Kristem a být jím oslovení. Jen v takovém
prostředí mohou dozrávat opravdoví křesťané, kteří se nebojí
jinakosti druhých a umějí s nimi žít, aniž by ztratili svou identitu. Postní doba, do níž vstupujeme, je vhodným časem pro
potřebné změny. Hledejme upřímně, třeba i v modlitbě a postu, co od nás Pán žádá, abychom přispěli k oživení církve u nás.
Najděme cestu do konkrétního společenství farnosti a v duchu
služby se aktivně zapojme do jeho života, bez ohledu na věk.
Mějme otevřené oči, abychom viděli, kdo kolem nás potřebuje
nějakou pomoc, či jen čas k naslouchání. Nabídněme spolupráci kněžím a členům farních rad, kteří jsou zástupci farníků, abychom na cestě k Velikonocům společně udělali krok k oživení
farní rodiny. Jen živé společenství obstojí a taky poroste. Jen
živé společenství bude mít naději na svého kněze. Záleží na kaž
dém z nás, drazí přátelé. Neváhejme, Velikonoce budou brzy.
K obrácení, které přispěje k oživení církve, každému z Vás ze
srdce žehná
† Jan Graubner
Benedikt XI. v homilii při uvedení do úřadu papeže 24. 4. 2005.
Papež František: Gaudete et exultate, 6
3
Srov. Sk 2,44–47.
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25 let Neokatechumenátní cesty
ve Valašském Meziříčí
V tomto roce si připomínáme 25 let naší církevní
školy Salvátor, já si připomenu 25 let působení
ve Valašském Meziříčí no
a do třetice je tady ještě
25 let Neokatechumenátní cesty. Když jsem v roce
1994 do farnosti přišel, již
zde existovalo první společenství. Otec arcibiskup
mě na to upozornil a vyjádřil přání, abych se mu věnoval. Přiznám se, že pro
mě tyto začátky nebyly
jednoduché. Naštěstí zde
byl otec Jaroslav Kašpar,
který službu presbytera 1. společenství vykonával. Krátce
po příchodu do Valašského Meziříčí jsem se dověděl, že 1. společenství oficiálně vzniklo 19. března, tzn. na svátek sv. Josefa.
Viděl jsem v tom určitou souvislost. Když se sv. Josef dověděl,
že jeho snoubenka Maria čeká dítě, zjevil se mu ve snu anděl,
který mu řekl: „Josefe, neboj se vzít k sobě Marii, vždyť dítě,
které počala je z Ducha svatého.“ Připadal jsem si trochu jako
sv. Josef, kterému Bůh říká: „Neboj se přijmout farnost i s touto novou skutečností, protože to je dílo Ducha svatého. Po 50
letech Neokatechumenátu v Římě a po 25 letech v naší farnosti
mohu říct, že je to pravda.

V tomto článku bych chtěl Pánu Bohu poděkovat za všechno, co
mně, naší farnosti i našemu městu skrze Neokatechumenát dal.
1. Mnozí lidé v naší farnosti objevili, co znamená žít ve společenství. Podle toho, co nám na počátku doby postní napsal
ve svém pastýřském listu otec arcibiskup, je to jediný způsob,
jak může církev v dnešních podmínkách přežít. Pro mě je velkým zázrakem Ducha svatého to, že lidé různého věku, stavu
a vlastností spolu mohou žít v jednom společenství celých
25 let!
2. Pokud manželé žijí ve společenství, ve kterém slyší pravidelně Boží slovo a jsou tak neustále ujišťováni o Boží blízkosti,
pomoci a lásce, mají odvahu být otevřeni pro život a přijmout
každé další dítě jako Boží dar. Myslím si, že jsme v naší farnosti
svědky jedinečné skutečnosti, a to, že je možné i v podmínkách
současné doby mít rodinu, ve které je 6, 7, 8... a dokonce i 12
dětí. Kdybych to neviděl na vlastní oči, vůbec bych si to nedokázal představit.
3. Kerygma neboli hlásání radostné zvěsti o vzkříšení Pána
Ježíše. Apoštol Pavel píše, že tato zvěst je bezprostřední nositelkou Ducha svatého a je to primární způsob šíření Božího
království. Nejde tedy o informaci, polemiku nebo přesvědčování. Jde o skutečnost, kterou můžeme přirovnat k Eucharistii.
Podobně jako proměněný chléb je „nosičem“ Krista, stejně tak
je to s ohlašováním radostné zvěsti. Díky Neokatechumenátní
cestě jsme zažili mnoho evangelizací v různých městech včetně chození po domech. Nejednou jsme byli svědky radosti těch,
kteří nás poslouchali. A přestože byli i lidé, kteří nás odmítali,
my sami jsme se mohli skrze evangelizaci jedinečným způsobem setkat se vzkříšeným Pánem.
4. Semináře a kněžská povolání. Ve světě jsme svědky, že stále
ubývá kněžských povolání a velké semináře jsou i v tradičních
katolických zemích prázdné. Výjimku tvoří misijní semináře
Redemptoris Mater, ve kterých se připravují na kněžství chlapci z Neokatechumenátních společenství. Těchto seminářů je
ve světě momentálně 123. A stále jich přibývá. Dá se říct, že je
to způsob kněžské formace budoucnosti pro celou církev. Malá
společenství, ve kterých se žije Boží slovo, liturgie a jednota.
Formace probíhá na fakultě, v semináři i v konkrétním společenství ve farnosti, které je stále s těmito seminaristy ve spojení.

V tomto výčtu Božích darů by se dalo ještě pokračovat. Mohli
bychom zmínit poslední dvě řeholní povolání z naší farnosti Lenku (sestru Faustýnu) a Dášu (sestru Marii Grácii). Důležité
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však je, že tato Cesta nás vede k pokoře, abychom si nemysleli, že jsme lepší než jiní lidé. Ba právě naopak! Člověk osvícený
Božím slovem daleko lépe vidí svoji ubohost a bídu a je každodenně zván k obrácení. Jsem si také vědom všeho, co se nám,
včetně mě nepodařilo a co jsme pokazili. I tyto skutečnosti nás
mohou vést k naději, že Pán jako opravdový umělec dokáže
psát i na křivých linkách nebo dobře zahrát na rozladěné housle.

Závěrem chci napsat, že já sám jsem Neokatechumenátní cestě za mnoho vděčný zcela osobně. Možná jsem tím měl začít.
Nejde jen o pastorační nástroj pro práci kněze ve farnosti, ale
především docela konkrétní pomoc pro mé osobní obrácení.
Proto prosím všechny čtenáře Života farnosti o modlitbu za mě
a ostatní hříšníky z Neokatechumenátních společenství.
o. Pavel

Bohoslužby o Velikonocích 2019
Lešná
Jasenice
Hrachovec
ZELENÝ ČTVRTEK
18. dubna 2019

16.00 hod

VELKÝ PÁTEK
19. dubna 2019

15.30 hod – křížová cesta
16.00 hod – velkopáteční
obřady

BÍLÁ SOBOTA
20. dubna 2019

18.00 hod

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
21. dubna 2019
PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ
22. dubna 2019

8.30 hod

17.30 hod
16.45 hod – křížová cesta
17.30 hod – velkopáteční obřady

19.00 hod
6.30 hod
8.00 hod
9.30 hod
18.30 hod

10.00 hod

8.30 hod

INFORMACE
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – pondělí 25. března. Mše sv.
budou ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin,
v Lešné v 16.00 hodin.
KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době – ve Valašském Meziříčí - pátek a neděle v 16.45 hodin před večerní mší svatou, v kapli
v Hrachovci v neděli v 17.00 hodin, v Lešné v pátek v 16.00
hodin. Křížová cesta v přírodě se společenstvím rodin se
koná v neděli 31. 3. od 14.30, začátek u Myslivecké chaty
na Jehličné.
MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK – pátek
29. března až neděle 31. března + křížová cesta.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 5. dubna. Výstav Nejsvětější svátosti po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční
tichá adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 6. dubna. Příležitost ke svátosti
smíření ráno od 6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, večer
od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně.
MISIJNÍ KOLÁČ – neděle 7. dubna
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 12. dubna
v 17.30 hodin + křížová cesta ZŠ Salvátor.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 1. a 15. dubna
po večerní mši svaté.
ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH – sobota 13. dubna
v Přerově.
KVĚTNÁ NEDĚLE – 14. dubna.
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Valašské Meziříčí

6.30 hod
8.00 hod
9.30 hod

10.00 hod

*

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Radek Jan Diviš

Marie Čtvrtková

† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Zdeněk Slováček *19. 9. 1933 †11. 2. 2019, Bezručova 943
Otto Novák *5. 5. 1943 †14. 2. 2019, Náměstí 92
Karel Horák *1. 5. 1942 †18. 2. 2019, Podlesí 19
Marie Vaculová *29. 6. 1932 †26. 2. 2019, Havlíčkova 1191
Jarmila Hrabovská *10. 5. 1941 †27. 2. 2019, Žerotínova 481
Jaroslava Tichánková *14. 4. 1957 †9. 3. 2019, Bynina 122
Ján Babej *9. 10. 1929 †10. 3. 2019, Křižná 677

Lešná
Vítězslav Vrobel *15. 7. 1949 †17. 2. 2019, Perná 74
Karel Krčmář *19. 11. 1932 †21. 2. 2019, Lešná 50
Ludmila Ovčačíková *12. 5. 1964 †3. 3. 2019, Vsetín, Pod
Žamboškou 252
Stanislav Krčmář *11. 5. 1935 †7. 3. 2019, Lešná 4

Příchod jara (objektivem o. Pavla)

Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky
a z hloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce
vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím
srdce přetéká. (Lukáš 6,44-45)

Jsou místa, která máme na dosah a přece je neznáme. Díky focení jsem objevil krásný kout. Vlevo nahoře je pohled z obce
Hranické Loučky směrem na Petřkovickou horu. Vedle je kostelík v Kunčicích u Bělotína. Na dolním snímku vidíte rozhled

z obce Špičky. Na obzoru je Svatý Hostýn. Určitě se do těchto
míst ještě vrátím. Třeba se náš časopis dostane i k obyvatelům
těchto obcí.
o. Pavel
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Otmar Oliva - Příběh sochy

V přízemí Turistického centra na Velehradě je možné navštívit
stálou expozici PŘÍBĚH SOCHY akademického sochaře Otmara
Olivy. Mezinárodně známý olomoucký rodák Otmar Oliva, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Akademie výtvarných umění v Praze. Žije s rodinou ve Velehradě, kde má svůj ateliér se slévárnou. Vystavené sochy

ve zkratce naznačují vývoj téměř čtyřicetileté Olivovy tvorby,
ve které se utrpení politického vězně a jeho křesťanské krédo
přetavily v artefakty, jimiž dosáhl mezinárodního věhlasu.
Výstava je pro veřejnost otevřená do konce prosince 2019.
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