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Zaznělo nám slovo pravdy věčné 
ústy Soluňanů před věky, 

dodnes v lahodě zní nekonečné 
a svět zaznívá jím daleký: 

Přinesli nám oni Písmo svaté,
bychom ze studnice této zlaté
moudrost nebes povždy vážili,

Bohu sloužiti se snažili.
Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, 3. sloka písně Ejhle oltář č. 829



2
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Editorial

Šikmý kostel

Opět jsme na konci školního roku. Utekl rychle jako voda. Mů-
žeme se ohlédnout do minulosti a můžeme také přemýšlet, jak 
prožijeme prázdniny a další čas, který je před námi. 
Toto číslo je jakýmsi prázdninovým dvojčíslem, a proto bylo vy-
dáno ve vyšším nákladu než obvykle. Během prázdnin navštíví 
naše kostely lidé z jiných farností. Mohou si tedy vzít časopis 
třeba i v srpnu. Z tohoto pohledu je zajímavá situace v Lešné. 
Kostel je zde otevřen každou sobotu, neděli a svátky od května 
do září v rámci Otevřených bran. Nejednou se stane, že přijede 
celý autobus, který po prohlídce zámku zavítá i do kostela. Zde 
si vyslechnou krátký popis historie od našich mladých průvodců 
(Terezka Kološová, Magda Hruškovská, Tomáš Jiříček, Petra Hu-
bová) a na památku si mohou vzít náš časopis. Nejednou je tak 
pryč třeba i 50 kusů a v pokladničce se objeví příspěvky na náš 
kostel. Proto v tomto čísle najdete zajímavosti, které se netýkají 
jen našich farností, případně okolí. 
Také se blíží okamžik, kdy se objeví nový kalendář Naše Valašsko 
2020. Udělám všechno pro to, aby byl vydán již o prázdninách. 
Moc se těším, že bude ještě lepší než ty předchozí. Cenným po-
mocníkem je v této práci pro mě Instagram, kam se opět může-
te podívat a třeba si tipnout, které fotky se v kalendáři objeví. 
Zde je pro připomínku adresa mého účtu: @o.pavel.stefan. Už 
předem děkuji všem, kteří se budou podílet na rozesílání kalen-
dářů na všechny možné světové strany. 
Hlavním námětem tohoto čísla je obnova zasvěcení Panně Ma-
rii. Jak už jsem psal v posledním čísle, chci děkovat za 25 let, 
které jsem prožil ve farnosti Valašské Meziříčí, Lešná a okolí. 
Nejlepší způsob, jak Pánu Bohu za všechno poděkovat, je podle 
mě úplné odevzdání se skrze Pannu Marii. Velkou inspirací pro 
mne v tomto byla knížka, kterou jsme si na pokračování četli při 
májových pobožnostech: Matka Tereza a Panna Maria. Knihu 
napsal Joseph Langford, dlouholetý spolupracovník Matky Te-
rezy a spoluzakladatel kněžské větve její kongregace Misionářů 
lásky. Tento kněz žije v mateřském domě této komunity v Ti-
juaně v Mexiku, a to je velmi blízko místu, kde se Panna Maria 
zjevila 12. prosince 1531 indiánovi Juanu Diegovi. Toto zjevení 
v Guadalupe bylo prvním velkým mariánským zjevením a sehrá-
lo rozhodující roli při evangelizaci amerického kontinentu. Jo-
seph Langford zajímavým způsobem srovnává zjevení, kterého 
se dostalo Matce Tereze se zjevením Juanu Diegovi. Oba Panna 
Maria použila jako svůj nástroj pro evangelizaci. Knížka vyšla již 
v roce 2009 a momentálně není k dostání. V tomto čísle Života 
farností je otištěna kapitola Přilněte k Panně Marii (str. 74-78). 
Kéž nám tato část poslouží k přípravě na obnovu zasvěcení, kte-
ré proběhne týden před biřmováním, v den narozenin Panny 
Marie 8. září. K této obnově ještě vyzvu všechny farníky při naší 
farní pouti 15. srpna a následující neděli, kdy si připomeneme 
Nanebevzetí Panny Marie. Již předem děkuji všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem na zasvěcení připraví a do něho zapojí. 
Budu moc rád, když to budou i čtenáři Života farností, ať už žijí 
kdekoliv. Zajímavý je také trvalý zázrak, kterým je tzv. tilma, to 
je plášť, na kterém zanechala Panna Maria svůj obraz a který 
byl zázračně zachráněn. O tom všem se můžete dočíst v článku 
Další zázraky v Guadalupe.
Na závěr tohoto úvodníku chci připojit i malou osobní vzpomín-
ku. Když jsem v roce 1994 do farnosti přišel, bylo to v krátké 
době moje čtvrté stěhování. V roce 1990 jsem začínal jako kap-
lan ve Valašských Kloboukách, za rok jsem se stěhoval do Třin-
ce, kde jsem byl ještě dva roky kaplanem. Pak jsem nastoupil 
už jako farář do Rýmařova a po roce jsem přišel do Valašského 

Meziříčí. Asi za dva roky byla Olomoucká arcidiecéze rozděle-
na na Ostravsko-opavskou a Olomouckou. Protože pocházím 
z Havířova, mohl jsem se vrátit do nově vytvořené Ostravsko-

-opavské diecéze. Hlavní důvod, proč jsem zůstal, byl začátek 
Neokatechumenátní cesty ve Valašském Meziříčí. Sotva jsem 
pochopil, proč je tato cesta jak pro mne, tak i pro farnost uži-
tečná, již bych se stěhoval a zde by další farář opět hledal vztah 
k této nové skutečnosti v církvi. Po rozhodnutí zůstat ve Valaš-
ském Meziříčí přišlo ještě další: nahlásím se zde k trvalému po-
bytu. Zašel jsem na městský úřad, a když se úřednice podívala 
do záznamu na adresu Křížkovského 60/8, vykřikla: „Vy jste prv-
ní člověk, který v tomto domě bydlí!“ Nikdo z mých předchůdců 
neměl odvahu stát se občanem Valašského Meziříčí. Se změ-
nou adresy muselo dojít také ke změně SPZ auta, což mi bylo 
trochu líto. Měl jsem karvinskou poznávací značku KIK 07-68, 
což sehrálo určitou roli, když jsem do farnosti přišel. Někdo řekl, 
přijel Kiko, a to je dobré znamení pro společenství Neokatechu-
menátu. Pro mne byla důležitá i čísla: sedmička jako 7 darů Du-
cha Svatého a rok 1968, který je pro naše dějiny důležitý. Když 
jsem stál v řadě na dopravním oddělení MÚ, přemýšlel jsem, 
zda do výměny značky nějakým způsobem nezasáhnout. Pak 
jsem si ale řekl: nechám to na Pánu Bohu. Když mi paní za pře-
pážkou podávala novou SPZ, vykřikla: „To není možné, vy máte 
úplně stejné číslo!“ Moje nová značka byla VSH 07-68. Znamení 
z nebe! V této chvíli jsem měl naprostou jistotu, že tato volba 
zůstat ve Valašském Meziříčí byla správná a podle Boží vůle.

o. Pavel

Jak mnozí víte, narodil jsem se v Karviné. Před měsícem jsem 
tam jel na pohřeb kněze, který mě před padesáti šesti lety křtil. 
P. Stanislav Jochymek od roku 1962 působil celý svůj kněžský 
život v Karviné jako kaplan. Co všechno v této farnosti prožil, 
kolik farářů si pamatoval! Já jsem mu vděčný, že spolu se mnou 
prožil mši svatou při příležitosti 50. výročí křtu a že se zúčastnil 
také slavnostního oběda s mojí rodinou. 
Na zpáteční cestě z pohřbu jsem se zastavil u kostela sv. Petra 
z Alkantary v Karviné 2 – Dolech. Dříve to byla hlavní část Kar-
viné. Byly zde obchody, úřady, domy a také kostel sv. Jindřicha, 
který byl největším kostelem na Karvinsku. V padesátých a še-
desátých letech minulého století zde pokračovala velmi rych-
lým tempem těžba černého uhlí a tato část města postupně 
úplně zanikla, včetně již zmíněného kostela. Jediné, co zůstalo, 
je malý kostel sv. Petra a nedaleký hřbitov. Kostel se propadl 
o celých 37 metrů a naklonil o 6,8°, což je daleko více, než zná-
má šikmá věž v Pise (4°). Kostel stojí hned u cesty, je u něho par-
koviště a je často otevřený, protože je součástí projektu Otevře-
né chrámy Ostravsko-opavské diecéze. Těší se velkému zájmu 
především zahraničních turistů. Až pojedete kolem, zastavte se.

o. Pavel

Pozvánka do Říma
Kolik krásných poutí do Říma jsme už prožili. Jenom namátkou 
vzpomenu: Svatořečení Anežky České v roce 1989, děkovná 
pouť za svatořečení sv. Jana Sarkandra a sv. Zdislavy v roce 
1996, slavné římské jubileum v roce 2000 atd. Někteří farníci 
již zpozorovali, že jsme v Římě dlouho nebyli. A tu jak na zavola-
nou se objevila pozvánka na pouť do Říma při příležitosti 30 let 
svatořečení sv. Anežky. V tomto čísle Života farností si můžete 
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NÁRODNÍ POUŤ
Na svátek sv. Anežky České budeme putovat do Říma. Nyní s na-
ším primasem, pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem 
Dukou, moravským metropolitou, arcibiskupem Janem a další-
mi našimi otci biskupy, kněžími, bohoslovci, řeholníky a věřícími 
České republiky za současným papežem Františkem při národní 
pouti POKÁNÍ - SMÍRU A NÁVRATU (11. – 13. 11. 2019). S celou 
univerzální Církví tak budeme spojeni v roce misií - evangeliza-
ce - návratu k Pravdě a Lásce, k živému a pravému Bohu. 
Po návratu z Říma, v předvečer státního svátku (17. 11. 2019) 
se spojíme v sobotu 16. listopadu 2019 v pražské katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha a v modlitbě budeme prosit o přímlu-
vu Panny Marie, sv. Anežky České a našich národních patronů 
za návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Je-
žíši Kristu.

MIMOŘÁDNÝ DAR SV. OTCI FRANTIŠKOVI 
Současně byl v těchto dnech přijat návrh společného daru Sv. 
otci Františkovi v podobě KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ z dílny 

umělce Daniela Ignáce Trubače, do kterého 
budou vtisknuty otisky prstů každého z nás, 
kdo se takto svou vlastní identitou přihlásí 
k jednotě univerzální Církve v čele s nynějším 
papežem Františkem. Možné je také přispět 
na sbírku, která bude předána sv. otci Fran-
tiškovi pro potřeby chudých, a získat tak pa-
mětní medaili, která byla při této příležitosti 
vyražena. Tato sounáležitost věřících České 
republiky s Římem a Svatým otcem bude jas-
ným a zřetelným svědectvím našeho pokání, 
smíru s Bohem a návratu k Evangeliu, Lásce 
a Pravdě.

Veškeré informace o národní pouti i daru 
Sv. otci naleznete na:
www.bihk.cz a www.anezka2019.cz
tel: 731 646 800

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ
1211 – 1989 – 2019 / ŘÍM A PRAHA

koruna svaté Anežky - vizualizace

pamětní medaile

přečíst jak informace na plakátku, tak výzvu ke zhotovení daru 
pro papeže Františka. Jak bude organizovaná pouť v naší far-
nosti a kdy se přihlašovat, se včas dovíte v ohláškách.

o. Pavel
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V sobotu 7. září budu, dá-li Pán, sloužit v 11 hodin mši svatou 
v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Potěší mě účast pout-
níků z našich farností a doufám, že se tam setkám i se čtenáři 
Života farností, kteří nejsou z Valašského Meziříčí a okolí. Letos 
bych chtěl pozvat přes Instagram i ty, kdo mě sledují, přede-
vším z České republiky, Slovenska a z Polska. Sám jsem zvědavý, 
jak tento můj „první Instameet“ dopadne . 

o. Pavel

Pozvánka na Radhošť

Rekordní Oznice
Na Letnice v roce 1998 uhodil do dřevěnice na Oznici blesk. 
Chaloupka úplně shořela. Za rok na Seslání Ducha svatého 
byla mezi třemi lípami u Mrnuštíků sloužena první mše svatá. 
Tato tradice trvá již 20 let. Proto není divu, že letošní 20. výročí 

na Oznici proběhlo velkolepým způsobem. Mši svatou sloužil 
pomocný biskup Antonín Basler. Celkem se zúčastnilo asi 350 
poutníků a na tradiční škračenici bylo použito 600 vajíček. Po-
časí nám přálo. Můžete se podívat na několik fotografií a příští 
rok určitě neváhejte a přijďte.

o. Pavel

Multižánrový křesťanský festival United
probíhá již několik let ve Vsetíně. Zúčastňuje se ho mnoho 
mladých lidí nejen z České republiky. Na organizaci se podílejí 
řečníci a umělci ze všech křesťanských církví včetně katolické. 
Mediálními partnery jsou mimo jiné TV NOE a Radio Proglas. 
Bylo by dobré, aby i naše farnost na organizaci finančně přispě-
la. Na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje proběhne sbírka na ten-
to účel. Předem děkuji za dary. Věřím, že je to dobrá investice 
do mladé generace. Plakátek s podrobnějším programem je 
i na nástěnce v kostele. Já osobně se těším na vystoupení Mar-
tina Smithe (UK), který dříve zpíval v kapele Delirious.

o. Pavel

S trojnásobným mistrem světa, pilotem formule 1 Niki Lau-
dou se rozloučily stovky lidí ve vídeňském dómu sv. Štěpána. 
Zemřel jako sedmdesátiletý po těžké nemoci. Ve středu 29. 
května mohla od rána veřejnost pozdravit vystavenou rakev, 
ozdobenou Laudovou závodní helmou, na odpolední zádušní 
mši promluvili rakouský prezident Alexander Van der Bellen, 

Zemřel Niki Lauda
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Přilněte k Panně Marii

V Lukové u Plzně je chátrající kostel. Během krátké doby se stal 
známým na celém světě. Bývalý student Plzeňské univerzity 
Jakub Hadrava, vytvořil 32 sádrových soch, které připomínají 
dnes už nežijící návštěvníky tohoto kostela, který byl posta-
ven již v roce 1352. Stojí v tzv. pohraničí, jehož obyvatelé byli 
po válce násilně vystěhováni do Německa a noví obyvatelé už 
o kostel příliš nestáli. Na fotky kostela jsem narazil na portálu 
Člověk a Víra. Díky tomu je mohu zveřejnit i v našem časopi-
se. Může nás to povzbudit k modlitbám za budoucí generace, 
aby se podobným způsobem nemuseli dívat i do našich kostelů. 
Díky turistům a fotografům z celého světa je naděje, že ten-
to kostel bude jednou opravený. Třeba mezi ně budete patřit 
o prázdninách i vy.

o. Pavel

Kostel sv. Jiří v Lukové

Podle Matky Terezy máme „přilnout k Panně Marii“ prostřed-
nictvím osobní smlouvy, kterou s ní na celý svůj život uzavřeme. 
Takovou smlouvu ustanovil sám Ježíš mezi svou matkou a sv. 
Janem na Kalvárii, když řekl Janovi: „Ona bude tvou matkou 
a ty budeš jejím synem“ (srov. Jan 19,26-27). Tento zavazující 
vztah k Panně Marii je způsobem zasvěcení, skrze něž jí zcela 
odevzdáváme sebe i celé své životy a začínáme jí „patřit jedi-
nečným způsobem“. Zasvěcení Panně Marii se neděje na rovině 
slov – jedná se spíše o smlouvu zavazující k životu s Pannou Ma-
rií ve službě jejímu synu.

První sestry z kongregace Misionářek lásky od začátku jasně 
chápaly důležitost, kterou matka Tereza přikládá odevzdání 
všeho do rukou Panny Marie. Pamatují si, že způsob, jímž to 
Matka Tereza činila, byl velmi, velmi jednoduchý – „vždycky, 
vždycky, nám říkala, abychom šli za naší matkou – Pannou Marií 

– a drželi se jí jako malé dítě. To jsem se učila od Matky Terezy 
od okamžiku, kdy jsem vstoupila do kongregace. 
(Matka Tereza) nás povzbuzovala k tomu, abychom vykonaly 
úkon úplného zasvěcení Panně Marii s třicetidenní přípravou 
podle sv. Ludvíka z Montfortu. Činíme tak velmi vytrvale a ob-
novujeme své úplné zasvěcení každý rok … Matka nás učila, že 
když se k Panně Marii obracíme s dětskou důvěrou, všechno 
je snadné. Matka se nás vždy snažila vést k Panně Marii a stále 
nám ji ve všem dávala za vzor.
Matka Tereza chápala, že Ježíš nám odhalí tajemství své prah-
noucí lásky, jedině pokud uvidí, že v našich srdcích je vepsána 
taková smlouva. Jedno plyne z druhého, právě jako po sobě pří-
mo následují pasáže, které tato tajemství zachycují: „To je tvá 
matka“ a „Žízním“ (Jan 19,27 a Jan 19,28). Naplňovat smlouvu 
s Pannou Marií znamená nejen „vzít ji k sobě“ (srov. Jan 19,27) 
jako sv. Jan a zakoušet ve svém životě její přítomnost, ale také 
dát jí plnou moc nad námi samými i nad vším, co k nám patří.
Naše zasvěcení lze vyjádřit následujícím způsobem: jedná se 
o rozhodnutí vždycky bezstarostně a bez obav setrvat v srdci 
Panny Marie, v poddajnosti vůle a v ustavičné vnitřní modlitbě. 
Zasvěťme jí zcela své životy… aby se díky jejímu vedení a s její po-
mocí mohla každá z nás stát pravou snoubenkou ukřižovaného 
Ježíše, pravou Misionářkou lásky. 
Dále je uvedeno osm podstatných prvků, které jsou nezbytné 
k tomu, aby zasvěcení Panně Marii, k němuž vybízela Matka Te-
reza, bylo autentické a plodné:
 1. NAPROSTÉ SPOLEHNUTÍ SE na Marii a na její moc 
a úlohu v našich životech, jež je spojené s přesvědčením, že 
společně můžeme a budeme naplňovat své povolání a že do-
sáhneme sjednocení s Bohem, k němuž jsme pozváni.
 2. PŘÍTOMNOST: Víra ve skutečnou a ustavičnou pří-
tomnost Panny Marie v našem každodenním životě – vědomí, 

končící kancléř Sebastian Kurz, hollywoodský herec a politik Ar-
nold Schwarzenegger či bývalý jezdec Formule 1 Gerhad Berger. 
V roce 2011 se Niki Lauda vrátil do katolické církve, kterou dříve 
opustil, a nechal pokřtít svá tehdy dvouletá dvojčata. „Vstupuji 
do své nové etapy,“ vysvětlil tehdy novinářům.

Převzato z Katolického týdeníku č. 23
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že Maria je stále s námi, že nás vždycky slyší a že její milující 
pohled vždy proniká naši duši.
 3.  ABSOLUTNÍ DŮVĚRA v Marii, ve všechno, co v pří-
tomném okamžiku koná v našich životech, a ve všechno, co se 
týká naší budoucnosti – důvěra, která očekává v každé situaci 
vše z její ruky a uvědomuje si, že Maria vše urovnává pro naše 
dobro.
 4. ODEVZDÁNÍ: Život z důvěry, úkon svobodné spolu-
práce s dílem, které Panna Maria koná v našem životě, a úkon 
odevzdání se činění jak ve specifických okolnostech našeho ži-
vota, tak ve formě všeobecného postoje naší duše, jenž nám 
umožňuje nechat se vést Pannou Marií, odevzdat jí všechny 
naše sklony, naše obavy, očekávání i touhy a nabídnout jí jako 
oběť dar vnitřní i vnější poddajnosti.
 5. SEBEDAROVÁNÍ: Darování sebe samých ke službě 
Panně Marii, abychom uskutečňovali její plán a pomáhali napl-
nit její poslání – odevzdání všeho, co jsme a co máme, celého 
svého já i všeho, co se nás týká, našemu Pánu skrze Pannu Marii.
 6. VSTOUPENÍ DO JEJÍHO SRDCE: Přebývání ve vnitř-
ním chrámu duše Panny Marie, v duchovním společenství s ní 
a v ustavičné modlitbě, přebývání ve spojení s Pannou Marií 
v přítomnosti Trojice, naslouchání Panně Marii a snaha učit se 
od ní, poznávat, že naše duše může být přetvořena k obrazu 
Ježíše prostřednictvím Ducha, který v ní působí.
 7. ÚČAST NA JEJÍ MODLITBĚ: Rozjímání o Božím slově 
ve spojení s Pannou Marií, naslouchání Ježíši. 
 8. ÚČAST NA JEJÍM POSLÁNÍ: Život prožívaný u paty 
kříže společně s Pannou Marií, ochota přinést s ní Ježíše ztrace-
ným, nejmenším a nejposlednějším, být branou její přítomnosti 
a působení, zcela jí být k dispozici pro službu Ježíši v těch, které 
Bůh poslal do našich životů, těšit ji a mít účast na její bolesti nad 
utrpením jejího Syna a jeho mystického Těla.

Nakolik setrváváme v Marii a nakolik jí budeme patřit, natolik 
budeme v Kristu a Kristovi. Nakolik v nás Maria žije a modlí se, 
slouží, utěšuje zarmoucené a dává skrze nás plynout vody Du-
cha svatého, natolik budeme v Kalkatách našich životů schopni 
uskutečňovat ony milosti, které svým životem uskutečňovala 
Matka Tereza:
S Marií postoupíme v lásce k Ježíši za jediný měsíc dále, než by-
chom se dostali za mnoho let, pokud bychom nebyli tak úzce 
spojeni s naší dobrou Matkou (podle sv. Ludvíka Grigniona 
z Monfortu).
Jako shrnutím ducha tohoto našeho zasvěcení, jež máme usku-
tečňovat celým svým životem, můžeme použít myšlenku sv. 
Markéty Marie Alacoque. Sv. Markéta měla nejprve zjevení tý-
kající se Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (s týmž biblickým pojetím 
srdce, jemuž tak dobře rozuměla i Matka Tereza). Když nemoh-
la pochopit, co Ježíš myslel tím, že se mu má zasvětit, Ježíš jí 
řekl velmi prostou a krásnou věc: „Mysli na mě, já budu myslet 
na tebe. Starej se o potřeby mé a svých bližních – a já se budu 
starat o tvoje.“ Tuto jednoduchou úmluvu můžeme stáhnout 
i na své zasvěcení Panně Marii. Přistoupit na ni je velmi nároč-
né, ale velmi osvobozující. Vidíme ji v Nican Mopohua u Juana 
Diega. Vidíme ji i u Matky Terezy a v jejím Duchu Společnosti.

DALŠÍ ZÁZRAKY V GUADALUPE

Tilma je sama o sobě trvalým znamením. Tato prostá hrubá 
tkanina z kaktusových vláken, která by se jinak měla během 
nějakých třiceti čtyřiceti let rozpadnout, odolává zubu času již 
bezmála pět set let. Její barvy jsou stále svěží a syté, přestože 

byla před postavením první svatyně po mnoho desetiletí umís-
těna nekrytá a nechráněná u jezera Texcoco, aby ji mohli uctít 
věřící. Tam byla vystavena dešti, slunci a prachu, dotekům stati-
síců poutníků, neustávajícímu kouři z votivních svící a slanému 
vlhkému vzduchu od jezera. 
Ti, kteří navštívili Guadalupe, si mohli všimnout ještě dalšího zá-
zraku. V zadní části nové baziliky je v proskleném výklenku ulo-
žen těžký masivní kříž, který je nyní zkroucený jako preclík. Dří-
ve byla tilma vystavena ve staré bazilice nad hlavním oltářem 
v dosahu věřících a zakryta jen tenkou vrstvou křišťálového 
skla. Tento velký kříž stával přímo před obrazem. Jednoho rána 
roku 1921 vložila skupina svobodných zednářů do květinové 
vázy silnou nálož a umístila ji na oltář jen malý kousek od tilmy. 
Ráno krátce před mší svatou dynamit ukrytý ve váze explodo-
val s takovou silou, že srazil k zemi ohromné mramorové sochy 
z výklenků baziliky. Výbuch roztříštil okna baziliky i okna domů 
v blízkém okolí. Když se usadil prach, železný kříž byl nalezen 
ohnutý a pokroucený, jako by to byl jen kousek tmelu rozměklý 
žárem. Avšak tenoučké sklo, jímž byla překryta tilma, i obraz 
samotný zůstaly nedotčeny. Panna Maria je opravdu stále mezi 
námi a moc Ducha svatého, který na ni sestoupil, působí v ne-
zmenšené míře.
Po prověření a schválení guadalupských zjevení papež Benedikt 
XIV. užasl nad tím, co zde Bůh a Panna Maria vykonali. S odvolá-
ním na znamení přítomnosti Panny Marie, jež se nám zachovalo 
v onom zázračném obrazu, Benedikt slovy Žalmu 147 prohlásil, 
že Bůh tak nejednal se žádným jiným národem (srov. Ž 147,20).
Máme-li porozumět Matce Tereze, napodobit ji a kráčet v je-
jích šlépějích na cestě ke svatosti, potom pro nás důvěrný vztah 
k Panně Marii nemůže zůstat něčím druhotným či okrajovým. 
Jak to zakusila i Matka Tereza, Panna Maria, jakmile jí k tomu 
dáme svolení, začne urovnávat všechny detaily a události na-
šeho života. Když se Maria ujme vlády nad celou naší existencí 
a stane se nám v duchovním smyslu matkou, náš život se stá-
le více začne měnit v jedinečné dobrodružství milosti. Bude-
me-li se každý den tímto způsobem setkávat s Pannou Marií 
a ve všem jí důvěřovat, postupně všechny aspekty našeho ži-
vota zcela uspořádá na základě tajemství a milosti svého Syna.

o. Pavel

Slovo života na červenec 2019
„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávej-
te.“ (Mt 10,8)
V Matoušově evangeliu se Ježíš touto dů-
raznou výzvou obrací k těm, které si vy-
volil za vyslance. Osobně se setkal s blou-
dícím a trpícím lidstvem a soucítí s ním.
Proto touží skrze apoštoly rozmnožovat 

svoje dílo spásy, uzdravení a osvobození. Oni se shromáždili ko-
lem Ježíše, naslouchali jeho slovům a dostali poslání, cíl svého 
života. Vydali se na cestu, aby svědčili o Boží lásce ke každému 
člověku.

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

Co ale dostali „zadarmo“, co mají dávat? Apoštolové skrze Ježí-
šova slova, skutky a rozhodnutí a skrze celý jeho život zakoušeli 
Boží milosrdenství. Navzdory své slabosti a omezenosti dostali 
nový zákon lásky a vzájemného přijetí. Především dostali dar, 
který chce Bůh dát všem lidem: sebe samého, doprovod na ži-
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1 Ch. Lubichová, Slovo života na říjen 2006, in: Nové město 10/2006, str. 15
2 Srov. http://www.edc-online.org/it/pubblicazioni/articoli-di/luigino-bruni
3 http://bukaspaladfoundation.org/

votní pouti, Boží světlo pro jejich rozhodování. To jsou dary 
nedozírné ceny, které překonávají jakoukoli naši schopnost 
odvděčit se, jsou zcela „zdarma“. Byly dány apoštolům a všem 
křesťanům, aby přes nás tyto dary mohly proudit ke všem, kte-
ré každý den potkáváme.

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

Chiara Lubichová v říjnu 2006 napsala: „Na různých místech 
evangelia Ježíš vyzývá k dávání: dát chudým, tomu, kdo žádá, 
tomu, kdo si chce vypůjčit, dát najíst tomu, kdo má hlad, plášť 
tomu, kdo žádá o košili; dát zadarmo… On sám dával jako první: 
zdraví nemocným, odpuštění hříšníkům, život nám všem. Proti 
egoistické hrabivosti staví velkorysost; proti zaměření na vlast-
ní potřeby pozornost k druhým; proti kultuře vlastnění kultu-
ru dávání (…). Slovo života tohoto měsíce nám může pomoci 
odhalit hodnotu každé naší činnosti – od práce doma nebo 
na poli a v továrně až po vyřizování kancelářských záležitostí, 
školních úkolů, stejně jako odpovědnost v občanské, politické 
a náboženské oblasti. Všechno se může stát pozornou a horli-
vou službou. Láska nám dá nové oči, abychom vnímali to, co 
ostatní potřebují a šli jim vynalézavě a velkoryse vstříc. Jaké to 
přináší plody? Dary budou kolovat, protože láska vyvolává lás-
ku. Radost se znásobí, protože ,blaženější je dávat než dostávat‘ 
(Sk 20,35).“ 1

Přesně jako to vypráví Vergence, holčička z Konga: „Když jsem 
šla do školy, měla jsem opravdu velký hlad. Na ulici jsem potkala 
strýce a ten mi dal peníze, abych si koupila svačinu, jenže jsem 
o kousek dál uviděla velmi chudého člověka. Hned mě napadlo, 
že mu ty peníze dám. Moje kamarádka, která se mnou šla, mi 
říkala, ať to nedělám, ať myslím raději na sebe! Ale já jsem si 
řekla: já se najím zítra, ale co on? Tak jsem svoje peníze na sva-
činu dala tomu muži a měla jsem z toho v srdci velikou radost.“

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

Ježíšovou logikou a logikou evangelia je stále dostávat, aby-
chom se dělili, ne abychom shromažďovali pro sebe. Je to výzva 
i pro nás všechny, abychom si uvědomili, co jsme dostali: ener-
gii, vlohy, schopnosti, hmotné věci, a dali je do služeb druhým.
Podle ekonoma Luigina Bruniho je „nezištnost (…) rozměrem, 
který může doprovázet jakýkoli úkon. Nezištnost neznamená 
,zdarma’, právě naopak, protože nezištnost neznamená bezcen-
nost, ale naopak nedozírnou cenu, kterou lze oplatit jen dalším 
nezištným skutkem.“2 Nezištnost tedy překonává logiku trhu, 
konzumu a individualismu a otevírá ke sdílení, ke společenství, 
k bratrství, k nové kultuře dávání. Zkušenosti potvrzují, že ne-
zištná láska je skutečnou provokací, která má pozitivní a neče-
kané důsledky, které se i ve společnosti šíří jako ropná skvrna.
To se stalo například na Filipínách v rámci jedné iniciativy, zahá-
jené v roce 1983. V té době byla v zemi velmi složitá politická 
situace a mnoho lidí se snažilo najít nějaké pozitivní řešení. Také 
jedna skupina mladých se rozhodla přispět svým originálním 
způsobem: otevřeli své skříně a vytáhli z nich to, co už nepo-
třebovali. Všechno prodali na bleším trhu, získali malý kapitál 
a téměř z ničeho rozjeli sociální centrum s názvem Bukas Palad, 
což v místním jazyce znamená „s otevřenýma rukama“. Věta 
z evangelia, která je oslovila: „Zadarmo jste dostali, zadarmo 
dávejte,“ (Mt 10,8) se od té doby stala mottem jejich iniciativy.
K tomuto úsilí se připojilo také několik lékařů, kteří dali nezištně 
k dispozici svoji profesionalitu, a mnoho dalších, kteří otevřeli 
svá srdce, ruce, domy.

Vzniklo a rozvinulo se tak rozsáhlé sociální dílo ve prospěch 
těch nejchudších, které ještě dnes nabízí své služby v různých 
filipínských městech. Ale tím nejdůležitějším cílem, jehož bylo 
dosaženo, bylo to, že se adresáti projektu stali protagonisty 
vlastního života.
Znovu totiž nacházejí svoji lidskou důstojnost a budují vztahy 
úcty a solidarity. Svým příkladem a úsilím provázejí mnoho 
dalších, aby vyšli z chudoby a převzali zodpovědnost za nový 
způsob života pro sebe i svoje rodiny, pro svoji čtvrť, svoje spo-
lečenství, za svět.3

Letizia Magri

Slovo života na srpen 2019
„Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce!“ (Lk 12,34)

„Srdce“ je tím, co máme nejhlubšího, nejvnitřnějšího, nejskry-
tějšího, nejvitálnějšího. „Poklad“ je tím, co je nejcennější, co 
nám dává jistotu pro dnešek i pro budoucnost. „Srdce“ je také 
sídlem našich hodnot, kořenem našich konkrétních rozhodnu-
tí; je tajným místem, kde hrajeme o smysl života: čemu dáme 
skutečně první místo? Co je naším „pokladem“, pro který jsme 
schopni zanedbat všechno ostatní?
V západní konzumní společnosti nás všechno tlačí k tomu, aby-
chom ve jménu blaha a efektivity jednotlivce hromadili hmotné 
statky, soustředili se na svoje potřeby a nezajímali se o potře-
by druhých. A přesto už evangelista Lukáš ve velice odlišném 
kulturním kontextu přináší tato Ježíšova slova jako rozhodující 
univerzální učení pro lidi všech dob a všech končin světa.

„Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce!“

Lukášovo evangelium zdůrazňuje nutnost radikální, definitivní 
a typické volby Ježíšova učedníka: skutečným dobrem pro křes-
ťana je Bůh Otec, který má po Ježíšově příkladu zaujímat celé 
jeho srdce. S tímto výlučným rozhodnutím je spojeno důvěřivé 
odevzdání se Otcově lásce a možnost stát se skutečně „boha-
tými“, protože jsme dětmi Božími a dědici jeho království. Je to 
otázka svobody: nestat se otroky majetku, ale být jeho skuteč-
ným pánem. Hmotné bohatství totiž dokáže opanovat „srdce“ 
a působit rostoucí potřebu mít stále víc, skutečnou závislost. 
Naopak almužna, k níž jsme v tomto evangelijním úryvku vyzý-
váni1, je otázkou spravedlnosti, diktované milosrdenstvím, kte-
rá odlehčuje „srdci“ a otevírá bratrskou rovnost.
Každý křesťan osobně a celé společenství věřících dohromady 
může zažít skutečnou svobodu sdílením hmotného i duchovní-
ho vlastnictví s těmi, kteří to potřebují. To je životní styl křesťa-
na, který svědčí o skutečné důvěře v Otce a klade pevný základ 
civilizaci lásky.

„Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce!“

Chceme-li se osvobodit z otroctví vlastnění, mohou nám pomo-
ci slova Chiary Lubichové: „Proč Ježíš tolik trvá na odpoutanosti 
od majetku a dokonce z ní činí nezbytnou podmínku pro jeho 
následování? Protože prvním bohatstvím našeho života a na-
ším pravým pokladem je On! (…) Chce nás mít svobodné, s duší 
osvobozenou od každé připoutanosti a od každé starosti, aby-
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chom ho mohli skutečně milovat z celého srdce, z celé mysli 
a ze všech sil. (…) Žádá, abychom se zřekli majetku i proto, že 
chce, abychom se otevírali druhým (…). Nejjednodušší způsob, 
jak se něčeho zříkat, je dávat. Dávat Bohu tím, že ho milujeme. 
(…) A abychom mu dokázali svou lásku, mějme rádi své bratry 
a sestry a buďme připraveni kvůli nim riskovat všechno. I když 
se nám to nezdá, máme mnoho majetku, který můžeme dát 
do společného. Můžeme dávat city svého srdce, projevit svo-
ji srdečnost, sdělovat radost; máme čas, který můžeme dávat 
k dispozici, modlitby, vnitřní bohatství, které můžeme vložit 
do společného. Často máme různé věci, jako jsou knihy, ošace-
ní, vozidla, peníze (…). Dávejme bez velkého uvažování: ,Ale tato 
věc mi může sloužit při té a té příležitosti…‘ Všechno může být 
užitečné, avšak zatímco nasloucháme těmto hlasům, vkrádají 
se do našeho srdce mnohé závislosti a vytvářejí se stále nové 
požadavky. Ne, snažme se mít jen to, co potřebujeme. Dávejme 
pozor na to, abychom neztratili Ježíše pro nějakou našetřenou 
sumu, pro něco, bez čeho se můžeme obejít.“2

Marisa a Agostino, kteří jsou manželé už třicet čtyři let, vyprá-
vějí: „Osm let po svatbě šlo všechno jako na drátkách. Dům 
i práce byly přesně takové, jak jsme si přáli, ale pak přišel ná-
vrh, abychom se přestěhovali z Itálie do jedné latinskoamerické 
země a podpořili tam mladou křesťanskou komunitu. Oba jsme 

1 Srov. Lk 12,33
2 Ch. Lubichová, Slovo života na září 2004, in Nové město 9/2004, str. 15
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mezi mnoha pochybnostmi, obavami z neznámé budoucnosti, 
ohlasy lidí, kteří tvrdili, že jsme se zbláznili, cítili, že slyšíme je-
den hlas, který nás naplňuje pokojem – hlas Ježíše, který nám 
nabízel: ,Pojď a následuj mě.‘ Poslechli jsme ho. Ocitli jsme se 
tedy v úplně jiném prostředí, než na jaké jsme byli zvyklí. Mno-
ho věcí nám chybělo, ale cítili jsme, že za to zase získáváme 
jiné, například bohatší mezilidské vztahy. Také jsme zažili silnou 
zkušenost s prozřetelností. Jednou večer jsme uspořádali malý 
večírek a každá rodina měla přinést nějaké typické jídlo. My 
jsme se zrovna vrátili z návštěvy v Itálii a měli jsme pořádný kus 
parmazánu. Zápasila v nás chuť podělit se o něj s ostatními ro-
dinami a pomyšlení, že tím nám brzy dojde. Vzpomněli jsme si 
ale na Ježíšova slova: ,Dávejte, a dostanete…‘ (Lk 6,38). Podívali 
jsme se na sebe a řekli jsme si: opustili jsme rodnou zemi, práci, 
příbuzné a teď bychom lpěli na kousku sýra? Kus jsme ho tedy 
ukrojili a vzali s sebou. Za dva dny najednou zvonek. Byl to něja-
ký neznámý turista, přítel našich přátel, a vezl nám od nich balík. 
Otevřeli jsme ho – byl to obrovský kus parmazánu. Ten Ježíšův 
slib: ,… míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám 
dají do klína‘ opravdu platí.“

Letizia Magri

Zlínský kraj oceňuje každoročně žáky a studenty za mimořád-
né studijní výsledky a za mimořádné činy. Jsme přesvědčeni, že 
čin našich žáků, za který dostali pochvalu a uznání i na Měst-
ském úřadě ve Valašském Meziříčí, si zaslouží také nominaci 
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na ocenění od Zlínského kraje, 
a tak jsme žáky Radka Marušá-
ka a Metoděje Perutku přihlásili. 
Byli vybráni! V úterý 11. 6. si při 
slavnostním shromáždění v Baťo-
vě vile ve Zlíně převzali ocenění 
a věcný dar. 
Velmi si jejich pohotového, od-
vážného a statečného jednání 
vážíme.

Vedení školy

MIMOŘÁDNÝ SPORTOVNÍ 
ÚSPĚCH
V krajském kole OVOV v Otro-
kovicích se na skvělém 1. místě 
umístil Kryštof Pupík ze IV. třídy. 
Gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy. Budeme 
Kryštofovi držet palce na republi-

kovém finále, které se bude konat po letních prázdninách v Brně.
Také ostatní účastníci krajského kola byli šikovní. Na krásném 
3. místě se umístila Terezka Vránová ze III. třídy. Pochvalu za-
slouží také Václav Trusina (VIII. tř.), Jeroným Štefka (IV. tř.) a Lu-
cie Vránová (V. tř.), kteří sice na medaile nedosáhli, ale podali 
velmi kvalitní výkony.

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
5. června se v Uherském Hradišti konalo vyhodnocení krajské-
ho kola soutěže O poklad strýca Juráša. Na vynikajícím 3. místě 
v kategorii próza se umístil náš žák Tobiáš Zgabaj z V. třídy. Bla-
hopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!

Vedení školy

NOVINKA - DEN PRÁZDNÝCH TŘÍD
Z Učitelských novin 03/2019: Na 17. května připadá Mezinárod-
ní den prázdných tříd. Děti, žáci či studenti společně se svými 
učiteli opustí třídy a stráví tento školní den pod širým nebem: 
na školní zahradě, hřišti, v parku nebo někde v přírodě. Pod širé 
nebe lze přenést jakékoli téma výuky. Tzv. „Outdoor Clasroom 
Day“ zavedla v roce 2012 skupina londýnských učitelů jako svá-
tek vzdělávání na čerstvém vzduchu s jasným cílem: podpořit 
pobyt dětí venku. Z iniciativy několika učitelů se stala meziná-
rodní kampaň, která každý rok nachází rostoucí počet příznivců 
z celého světa. Taky my jsme se letos k tomuto projektu připojili.
Žáci 1. a 6. ročníku ho trávili společně, jelikož patroni našich 
nejmladších žáků, šesťáci, pro ně na okraji obce Poličná připra-

vili zajímavý program formou pohádkového lesa. Děti plnily nej-
různější úkoly, za které dostávaly razítka. Po absolvování všeho 
je čekaly odměny v podobě omalovánek a pozvánek do cirku-
su. Žáci VIII. tř. se v přírodě učili angličtinu. Nejprve se rozlo-
sovali do týmů a potom anglicky odpovídali na anglické otázky, 
které si vylosovali. Vítězný tým dostal jedničku do žákovské 
knížky. Páťáci se vydali do parku u zámku Kinských. Nejdříve 
si s paní učitelkou opakovali učivo o lidských smyslech a také 
si vyzkoušeli, jak citlivé smysly každý má. Žáci si zavázali oči 
a zkoušeli rozpoznat hmatem, chutí, čichem a sluchem různé 
pokrmy, předměty, zvuky. Pak si připravili úkoly pro děti z far-
ní školky „Rybičky“. Úkoly malé děti s nadšením a odhodláním 
plnily. Házení šiškou, hledání a třídění odpadků, poznávání zví-
řat a stromů, „rybolov“, skákání po jedné noze a další disciplíny 
byly odměněny razítkem a na konci malou sladkou odměnou. 
Nakonec si stihli společně s Rybičkami zahrát na hřišti. Žáci dru-
hého ročníku vyjeli do Rožnova pod Radhoštěm, kde mimo jiné 
navštívili také Pohádkové lázně. Třeťáci se vypravili do Vsetína. 
Čas strávili nejen venku, ale též v zábavném parku Džungle. Žáci 
IX. třídy pojali Den prázdných tříd sportovně na hřišti v Jarcové 
a sedmáci pracovně, když se s paní učitelkou a asistentkou vy-
dali pěšky ze stanice Lhotka nad Bečvou do Choryně, kde nej-
prve prošli Naučnou stezku Choryně s informacemi o historii 
obce a potom zamířili do Domova pro seniory, kde přiložili ruku 
k dílu sběrem léčivek nebo potřebným škrábáním omítky. Na-
konec tvořili z keramiky v keramické dílně. Také čtvrťáci opustili 
17. 5. školní lavice a zamířili za poznáním do přírody malebných 
Teplic nad Bečvou. V týmech pracovali na úkolech zahrnujících 
témata vlastivědy, přírodovědy, češtiny i matematiky. Do práce 
se pustili s velkým nasazením, a tak brzy vznikaly hotové pra-
covní listy. Dětem byla pak odměnou výborná teplická minerál-
ka a pro některé také nákup lázeňských oplatků a jiných dobrot. 
Když se spojí přátelská týmová práce, výšlap k Hranické propas-
ti a hezké jarní počasí, vznikne prima den.
Děkuji všem třídním učitelům za přípravu programu na Den 
prázdných tříd.

Magda Krupová

NOC KOSTELŮ
Vystoupení našich žáků na Noci kostelů v pátek 24. 5. bylo pro 
všechny přítomné velkým zážitkem! Krása! Díky všem dětem 
za zpěv a za veškerý čas, který věnovaly nácvikům a zkouškám. 
Děkujeme touto cestou také bývalým žákům, našim absolven-
tům, za pomoc zpěvem i hrou na nástroje: Martince Přádko-
vé, Marušce Štefkové, Jindrovi Vránovi ml., Šimonu Přádkovi, 
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Janičce Žilinské, Bětce Vránové, Petru Baričiakovi a Jonáši Vrá-
novi. Neumíme si představit už žádné vystoupení bez Honzy 
Štěpána a Jindřicha Vrány st., kterým taky moc děkujeme. Dík 
patří i basistovi Marku Čtvrtníčkovi. Děvčata Zuzka Olejníková, 
Hedvika a Anežka Petrovické pěkně zahrály na flétny a klarinet. 
Největší dík patří Evě Vránové, která všechny dokázala namoti-
vovat, nadchnout, zorganizovat, a písně secvičit.

Vedení školy

PRVNÍ POMOC V 8. a 9. ROČNÍKU
V pondělí 27. 5. navštívil naše osmáky a deváťáky pan doktor 
Pospíšil s cílem seznámit je se správnými zásadami první po-
moci. Nejdůležitější pro záchranu života je zajistit dýchání po-
stiženého, udržet srdce v chodu a drahocennou krev v cévách. 
Pan doktor žákům vysvětlil a názorně ukázal zásady kardiopul-
monální resuscitace a zástavu život ohrožujícího tepenného 
krvácení. Blíží se prázdniny a výlety do hor, proto pro nás byla 
užitečná informace o telefonním čísle horské záchranné služby 
1210. Přednáška byla velice užitečná, za informace a čas děkuje-
me panu Pospíšilovi a těšíme se na další spolupráci.

Hana Havranová

ZAHRANIČNÍ EXKURZE – ÚDOLÍM WACHAU – RAKOUSKO
Dne 28. 5. se vydali žáci naší školy na poznávací exkurzi do ra-
kouské oblasti Wachau, která lemuje po obou stranách Du-
naje území v délce 30 km mezi městy Melk a Krems. Začínali 
ve známém barokním benediktinském klášteře v Melku, kde si 
prohlédli nádvoří a chrámový kostel. Další zastávkou byla obec 

Willendorf. Zde se 
podívali na místo ná-
lezu tzv. Willendorf-
ské venuše a viděli 
její zvětšenou kopii. 
Pokračovali do měs-
ta Spitz, v němž 
navštívili trojlodní 
gotický kostel sv. 
Mořice a poté ces-
tou mezi vinicemi 
vystoupali na vrchol 
hory Tausendeimer-
berg, odkud se ote-
víraly krásné výhle-
dy na údolí Wachau. 
Na chvíli také spat-
řili zříceninu hradu 
Aggstein, ale ten byl 

po chvíli zahalen mlhavým oparem. Poté už se přibližovala loď, 
která je kolem města Dürnstein dopravila až do Kremže. Zde 
také shlédli několik historických památek a pak už následovaly 
nákupy zdejší speciality Kremžské hořčice nebo dalších rakous-
kých pochutin.

Ludmila Černochová

LESNÍ PEDAGOGIKA
Na akci s názvem Lesní pedagogika, kterou pořádala hranická 
Střední lesnická škola, se dne 30. 5. vydali žáci 1. a 4. ročníku. 
Čekal je rozmanitý naučně-zábavný program, pozorování a po-
znávání přírody, nahlížení do života lesa. Žákům se tato výuka 
v přírodě líbila a mnozí si dokonce odnesli domů „kousek“ pří-
rodniny.

Ludmila Černochová a Hana Havranová

DEN LESA
Poslední květnový den se vypravili žáci 2., 3. a  5. ročníku do pří-
rody – do místní části Valašského Meziříčí – Podlesí. Ve spolu-
práci s panem hajným a studentkou SLŠ Hranice n. M. se děti 
seznámily hravou formou s rostlinami a živočichy v lese. Zahrály 
si hry a ve skupinkách plnily zadané úkoly. I proto, že se počasí 
vydařilo, byla akce velmi zdařilá. Dětem se dopoledne strávené 
v přírodě určitě líbilo. 

Kateřina Janýšková

Přednášky pro rodiče
V tomto školním roce jsme více než jiné roky pamatovali taky 
na rodiče našich žáků a uspořádali jsme pro ně několik akcí 
v průběhu celého školního roku. V druhém pololetí pak cyklus 
tří přednášek se zajímavým obsahem. První z nich byla na téma 
Inkluze a děti s ADHD, druhá se věnovala otázkám spojeným 
s dospíváním (Máme doma puberťáka) a třetí, velmi potřebná 
přednáška, byla o nebezpečí on-line prostoru. Jsme rádi, že se 
všech tří besed-přednášek rodiče v rámci možností zúčastnili.

MŠE SVATÁ S FARNOSTÍ
Spolu s farností jsme si připomněli Slavnost Nanebevstoupení 
Páně ve čtvrtek 30. května. Při mši svaté zahrál pan varhaník 
píseň 415 z Kancionálu a naše děti zazpívaly s doprovodem paní 
vychovatelky Evy Vránové tři písně k závěru mše svaté: "Růžen-
cová", "Učiň mě, Pane, nástrojem a "Prosba k Duchu Svatému".

POLSKO – OSVĚTIM
V pondělí 3. června se žáci 9. ročníku vypravili do Osvětimi. Za-
vršili tím učivo dějepisu o hrůzách druhé světové války.

Magda Krupová

ŠKOLNÍ KLUB V LEŠNÉ
V pondělí 3. června 2019 jsme jeli s žáky ŠK do Lešné u Val. Me-
ziříčí. Po příjezdu ke zdejšímu zámku jsme si udělali procházku 
po zámeckém parku. Během procházky jsme poznávali zdejší 
rostliny, keře a stromy. Na informativních tabulkách umístěných 
v parku jsme si četli uvedené informace a zajímavosti o zdej-
ší floře a fauně. Potom jsme se v zámku zúčastnili lektorského 
programu v rámci Dne dětí nazvaného Pohádkový zámek. Herci 
nám v zámeckých interiérech zahráli dvě pohádky meziříčské-
ho rodáka Jaroslava Nečase: O koláčích a hašteření a O Jankovi. 
U obou pohádek jsme se nejen pobavili, ale získali jsme také 
mravní ponaučení. V zámku jsme se mohli potom podívat, jak 
to vypadalo v dávné minulosti ve škole v Lešné, pohráli jsme si 
v přírodovědné místnosti a potom už jsme jeli zpátky do školy.

pokračování na straně 13
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Noc kostelů 24. května 2019 - farní kostel zpívají žáci ZŠ Salvátor

Noc kostelů 24. května 2019 - kostel sv. Jakuba zpívá sbor Cantio
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pokračování ze strany 11
Akce byla zábavná, poučná a zároveň oddychová. Počasí nám 
přálo a všichni jsme se vrátili spokojení a obohacení pěknými 
zážitky. 

Eva Vránová

OVOCENTRUM – EXKURZE PRVŇÁČKŮ
V posledním školním měsíci zavítali naši nejmladší žáci na ex-
kurzi do zdejšího Ovocentra. Průvodkyně Pastelka jim v každé 
chladící místnosti povídala o jednotlivých druzích ovoce a zele-
niny, učila je rozpoznávat nejen domácí, ale i cizokrajné a méně 
známé ovoce, poučovala je i o historických souvislostech, upo-
zornila na množství vitamínů a jiných léčivých látek, připome-
nula také bylinky. V závěru výuky děti čekala ochutnávka, kte-
rou jim připravila zaměstnankyně Jahoda. Pro výuku do třídy 
školáci obdrželi výukové listy s ovocem a zeleninou a pracovní 
listy s tajenkami.

Ludmila Černochová

DRUHÁCI U RYBNÍČKU
Ve středu 5. 6. se v hodině Člověk a jeho svět druháčci vydali 
k rybníčku v areálu bývalých kasáren pozorovat pulce. Rozhod-
ně to stálo za to, vždyť vidět tolik malých budoucích žabiček 
nebo slyšet „žabí koncert“ se nepoštěstí každý den.

Kateřina Janýšková

VÝLETY
III. třída
V pátek 7. června jsme se sešli v sedm hodin na vlakovém nádra-
ží a vyrazili jsme, za poněkud pošmourného deštivého počasí, 
směr Holešov. Již během cesty se však začala obloha pomalu 
protrhávat a v cíli už nebylo po dešti ani památky. Jediné co 
připomínalo ranní bouřky, byl rozmáčený písek v zámeckých 
zahradách, kam jsme zamířili nejdříve. Čekalo nás celkem ná-
ročné, ale zajímavé dopoledne v podobě prohlídky „Tří hole-
šovských pokladů“, tj. zámku, kovárny a synagogy. V kovárně 
se děti dozvěděly, jak důležité bylo dříve povolání kováře a co 
všechno kovář dělal. Prohlédly si nejen starou kovářskou díl-
nu, ale i přilehlý domek kovářovy rodiny. Nejvíc je asi zaujala 
podzemní chodba, která vedla přímo z kovářské pece do pod-
zemí. Původně prý vedla pod městem mnoho kilometrů, dnes 
už je ovšem chodba z větší části zasypaná. Škoda… Na zámku se 
děti seznámily s raně barokním slohem, obdivovaly ruční štuko-
vou výzdobu zámeckých sálů, nástropní malby s výjevy z řecké 
mytologie, krásnou zámeckou kapli i obřadní síň, ve které nám 

Terezka Vránová úžasně zahrála na klavír. V Šachově synagoze, 
která patří mezi nejcennější a nejlépe zachované u nás, jsme 
si prohlédli židovskou synagogu s hebrejskými nápisy na zdech, 
v patře potom galerii pro ženy a studovnu. A kdo dával pozor, 
dověděl se i mnoho zajímavostí o holešovských Židech. Potom 
se už konečně děti dočkaly vytouženého rozchodu na náměstí, 
svačiny a odpočinku. Protože se mezitím již řádně oteplilo a slu-
níčko začínalo připalovat, nezapomněly se osvěžit u místní kaš-
ny. Ještě je však čekal jeden náročný úkol v podobě městského 
Questu. Rozdělily se do čtyř skupin a jejich úkolem bylo projít 
okruh městem, pořádně se dívat okolo a vyluštit pomocí háda-
nek tajenku, která je dovedla k pokladu. Některým dětem to 
dalo pořádně zabrat a stihly se i ztratit, pro jiné to byla hračka 
a do cíle dorazily s pořádným náskokem. Nakonec jsme se však 
všichni v pořádku sešli opět na nádvoří zámku a objevili i truh-
lici s pokladem. Tím se náš výlet ovšem pomalu chýlil ke konci 
a po krátkém odpočinku a osvěžení ve francouzských zámec-
kých zahradách jsme se vydali na zpáteční cestu.

Petra Mikešová

VIII. třída
Osmáci jeli na výlet do Ostravy, kde si prošli zajímavá místa 
v centru, zahráli si laser game a nakonec navštívili nákupní cen-
trum Nová Karolina.

Soňa Medveďová

IV. a V. třída
ZOO Ostrava
Snad každý žák naší školy už navštívil nějakou tu zoologickou 
zahradu. Ovšem jen málokdo byl v ZOO v Ostravě. Proto se žáci 
IV. a V. třídy vydali právě tam. I když cesta vlakem byla dlouhá, 
stálo to za to. Čtvrťáci se dověděli spoustu zajímavostí o mláďa-
tech plameňáků, opic, pštrosů a dalších obyvatel této zoo. Pá-
ťáci zase získávali informace o šelmách – lvech, rysech, vydrách 
i medvědech. Viděli jsme i spoustu dalších zvířat – sloní rodinu, 
papoušky, sovy, hrocha, krokodýla… V horkém letním počasí 
nám čas rychle uběhl a výlet jsme si všichni užili.

PREZENTACE ROČNÍKOVÝCH PRACÍ
V. třída
Jak se už stalo na naší škole tradicí, završují žáci V. třídy půso-
bení na I. stupni vypracováním ročníkové práce. Každý si vybe-
re téma, které je mu blízké, během školního roku ho zpracuje 
a své poznatky ve výsledku v červnu prezentuje před svými 
spolužáky a před rodiči. Cílem je uplatnit veškeré vědomosti 
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a dovednosti celého druhého období I. stupně. Letošní výběr 
témat byl opravdu pestrý: Amazonský prales, Protektorát Če-
chy a Morava, Puzzle, Skauting, Mercedes-Benz, Delfín skákavý, 
Parkour a další…

Veronika Masopustová

III. třída
Své ročníkové práce představili před rodiči také žáci 3. roční-
ku, aby předvedli, jak zvládli všechny „klíčové kompetence“, 
a tak zdárně zakončili první období I. stupně. Kdo jste se přišli 
podívat, viděli jste, že žáci byli velice pěkně připraveni, mnozí 
dokázali hovořit zcela bez písemné opory. Své práce doplnili 
obrázky, fotografiemi, někteří živými exempláři či ukázkou hry 
nebo cvičení. Témata byla zajímavá: Čau Čau, Rajče, Piano, Lego, 
Geocaching, Gymnastika, Osmák degu a další.

VII. TŘÍDA V DÍLNÁCH
V rámci projektu Sdílené dílny, který realizujeme ve spoluprá-
ci se SPŠS, navštívili žáci 7. ročníku dílnu na Vrbeské ulici, aby 
získali základní pracovní dovednosti při zpracování dřeva. Pod 
odborným dohledem vyráběli dřevěný hlavolam.

POSLEDNÍ TURISTIKA
V sobotu 8. června proběhla poslední turistická výprava v tom-
to školním roce. Zcela jistě patřila k těm nejatraktivnějším, pro-
tože jsme děti vzali až na místa, kde pramení obě řeky, které 
protékají Valašským Meziříčím (a taky se v něm stékají). Pra-
men Vsetínské Bečvy leží v těsné blízkosti hranice se Sloven-
skou republikou a pramen Rožnovské Bečvy na úbočí hory Vy-
soká. Bylo krásné počasí, nádherné výhledy ze Súkenické roz-
hledny a osvěžující zmrzlina u chaty na Třeštíku. Na závěr jsme 
se zastavili u kapličky zasvěcené sv. Cyrilu a Metoději (při cestě 
směrem na Bílou) - tato lidová stavba nápadně připomíná sta-

vitelský rukopis Dušana Jurkoviče. Kaplička je nyní v kompletní 
rekonstrukci.

Jiří a Magda Krupovi

A na závěr…
Blíží se konec školního roku, ve škole je horko, a tak děti se svý-
mi učiteli tráví některé vyučovací hodiny venku… Máme za se-
bou výlety i dny v přírodě. Už se jen opakuje učivo, známky jsou 
uzavřeny. Čeká nás ještě účast na Valašských hrách, kde budou 
naši školu reprezentovat fotbalisté i atleti, pěvecký kroužek 
vystoupí v DsZR a v Citadele. Potom už žáci jen vrátí učebnice, 
uklidí třídy a 28. června dostanou vysvědčení...

25. rok činnosti školy končí…
A snad to byl dobrý rok. Školáci byli úspěšní v mnoha soutě-
žích od vědomostních, přes recitační, literární a výtvarné 
po sportovní, deváťáci se dostali na vybrané studijní obory, ze 
VII. třídy nám odchází jeden žák na šestileté gymnázium. Připo-
menu poslední mimořádné úspěchy: družstvo deváťáků excelo-
valo v televizní soutěži Bludiště, dva naši žáci dostali ocenění 
Zlínského kraje za mimořádný čin, máme dělené první místo 
v okresním kole Pythagoriády, měli jsme dva zástupce v celo-
státním kole soutěže Bible a my, získali jsme třetí místo v kraj-
ském kole v soutěži O poklad strýca Juráša, první a třetí místo 
v krajském kole OVOV, sourozenci Pospíšilovi jsou nepřekona-
telní v počtu umístění na stupních vítězů ve výtvarných soutě-
žích, velice činný a nápaditý je také školní žákovský parlament, 
děti krásně zpívaly na Noci kostelů… To je jen několik úspěchů, 
a bylo toho víc… Navzdory všem těžkostem s našimi stísněnými 
školními prostorami jsme prožili společně mnoho hezkého 
a v Životě farností jsem vás pravidelně informovala o životě 
v naší škole  (Za možnost prezentovat naši školu v takovém 
rozsahu chci moc poděkovat o. Pavlovi).

Velký dík patří panu řediteli, mým kolegům – celému pe-
dagogickému sboru i všem ostatním zaměstnancům školy 

– za všechno, co pro žáky v tomto školním roce udělali.

Chválím Pána za to, co nám v tomto školním roce dal 
a umožnil.

Magda Krupová
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Charita Valašské Meziříčí
Jak i drobná mince pomáhá
Papírové pokladničky doslova praskaly 
ve švech, když jsem je vyzvedávala ve farnos-
tech našeho děkanátu. Lidé byli opět štědří 
a v rámci postní almužny odložili část svých 
úspor pro potřebné. Ti, kteří skutečně šetři-
li postupně, napěchovali pokladničky tolika 
mincemi, že naší paní ekonomku braly mrá-
koty, jak bude tolik „drobáků“ vkládat na pře-

pážce v bance. Jenže ač se to nezdá, mince k minci nakonec 
ve výsledku udělala neskutečný výtěžek 106 096 Kč. A tak jde 
vidět, že když se spojí dobří lidé a každý dá ze svého třeba jen 
drobnou minci, nakonec to může být „pěkný balík“, který po-
může mnoha lidem.
V loňském roce jsme díky darům z postní almužny pomohli ma-
mince nakoupit školní pomůcky pro děti, přispěli jsme rodině, 
které vyhořel dům, díky vašim příspěvkům si mohl pán žijící 
na ulici koupit léky, senioři v Choryni za vaše dary mohou spát 
na nových polštářích, ministranti ze Zubří prožili prima tábor 
s příspěvkem od vás, ve stacionáři v Rožnově se senioři skvěle 
baví u nových her, děti z Klubu Zeferino mohly vyrazit objevo-
vat Olomouc a v neposlední řadě se jedné paní mnohem lépe 
pohybuje s chodítkem, které jsme díky vám pořídili.
V letošním roce jsme v pokladničkách také objevili několik lís-
tečků s tipy, kde a komu pomoci, za což moc děkujeme. Slibu-
jeme, že vaši důvěru nezklameme a všechny ty drobné mince 
poputují tam, kde budou pomáhat.

Tereza Olejníková
Pastorační asistentka Charity Valašské Meziříčí

Dobrovolnictví jako životní styl
V úterý 21. května 2019 
proběhlo v Brně krajské 
kolo soutěže Cena Ď. 
Je určená mecenášům 
a dobrodincům v oblas-
ti kultury, charity, vědy, 
vzdělávání a morálních 
hodnot v ČR. „Ď“ je od-
vozeno od obyčejného 
českého rčení „tak ti ď“ 

– neboli „tak ti děkuji“. 
Za Zlínský kraj tuto Cenu 
Ď ze všech nominova-
ných získala paní Marie 
Bolfová z Valašské Bys-
třice, kterou do soutěže 

nominoval náš Dům pokojného stáří.
Pro ty, co paní Bolfovou neznají, uvádím text nominace:

„Paní Bolfová se věnuje dobročinným aktivitám snad odjakživa. 
Několik let nosila nemohoucí paní nákupy. V Charitě pak praco-
vala jako pečovatelka deset let. Od roku 1983 zpívá v kostelním 
sboru. Je aktivní členkou klubu důchodců, kde mimo jiné zpívá 
a hraje na harmoniku. Od té doby, co je v důchodu, neúnavně 
dochází do našeho domova dvakrát týdně již několik let. S naši-
mi klienty si povídá, modlí se s nimi, hraje na harmoniku a zpívá. 
Její dobrovolnická práce má pro ně obrovský význam. V čem kon-
krétně? Paní Bolfová si je vědoma, že ke konci života se senioři 
více zaměřují na duchovní oblast. Vracejí se k víře svého mládí. 
Je jim nápomocna společnou modlitbou i rozhovorem. Mnozí 
naši senioři trpí různými stupni demence. Často si nepamatují, 
který je den. Když však začne paní Bolfová hrát na harmoniku 
a zpívat, tak se okamžitě připojují. Samy jim naskakují texty, 
které zpívali od mládí. Díky ní se znovu ocitají v době, kdy byli 
šťastní. Najednou jsou zase sami sebou. Paní Bolfová je pro nás 
důkazem, jak vrchovatě je možné jeden lidský život naplnit služ-
bou druhým a kolik dobra může jeden člověk přinést světu.“
Pod záštitou Dobrovolnického centra ADRA Valašské Me-
ziříčí do našeho Domova pokojného stáří, kromě paní Ma-
rie Bolfové, dochází také paní Ludmila Fusková, paní Jana 
Eremiášová a paní Vanda Konvičná.
Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se těmto lidem říká „dobro-
volníci“? Na první pohled se zdá, že toto označení je odvozeno 
od slova „dobrovolně“, tzn. bez nátlaku. Já jsem však přesvěd-
čena o tom, že slovo „dobrovolník“ vzniklo složení dvou slov 

„dobro“ a „volit“. Přesněji, že dobrovolník je ten, kdo ZVOLIL 
DOBRO, protože to je přesně to, co dobrovolníci dělají.
Místo dojímání se nad tím, jak je stáří těžké a jak jsou senio-
ři osamělí, dobrovolníci jdou a konkrétně v našem domově si 
se seniory povídají, modlí se, zpívají, hrají společenské hry, vě-
nují čas. Volí dobro, kterého díky nim je kolem nás víc a víc.
 
Milé naše dobrovolnice, děkujeme, že jste si ze všech těch mož-
ností, které život nabízí, zvolily dobro!
 

Jitka Bajzová, DiS.
 sociální pracovnice, Dům pokojného stáří Valašská Bystřice

 
PS: Pokud čtete tyto řádky a máte pocit, že také chcete mís-
to lamentování, kam ten svět spěje, raději dělat něco užitečné-
ho, tak se ozvěte Dobrovolnickému centru ADRA ve Valašském 
Meziříčí. Pro ochotné ruce a dobrá srdce je vždycky místa dost.

V Brně, dne 31. května 2019 

Milí žáci Základní školy Salvátor ve Valašském Meziříčí, 

jménem české pobočky mezinárodní charitativní organizace 
Mary’s Meals a všech dětí, kterým tímto pomáháme, vám sr-
dečně děkujeme za štědrý finanční dar našemu projektu „Jídlo 
do základních škol“ v těch nejchudších částech světa. 
Díky vám nebude hladovět 6 dětí!
Váš finanční dar 2600 Kč, který se vám podařilo vybrat prode-
jem sladkostí, které jste si během postní doby odřekly, bude 
použit na zajištění kvalitního školního stravování pro šest dětí 
po celý školní rok. Děti, zaměstnanci a dobrovolníci ve školách, 
kterým společně pomáháme, jsou vděčni za každou podporu 
a děkují moc za ni. 
Pokračování v této práci je možné pouze díky velkorysosti dob-
rovolníků a dárců Mary’s Meals. Velice oceňujeme vaši podpo-
ru a doufáme, že pocítíte skutečnou hodnotu vaši pomoci, se 
kterou jste přispěli k tomuto dílu. S pomocí laskavých jednot-
livců a skupin, jako jste vy, jsme schopni pomoci mnoha dalším 
dětem, které čekají na tuto pomocnou ruku. 
Společně měníme životy.
Mary’s Meals dnes zajišťuje jídlo pro více než 1.425.000 
dětí a její činnost se neustále rozrůstá.
Jsme vám velice vděčni za podporu a srdečně vás zdravíme. 

Za tým MM v ČR Štrejbarová Marie www.marysmeals.cz

Děkovný dopis
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Setkání pracovníků na Hostýně
„Charitní pracovníci kromě odborné přípravy potřebují také 

a především formaci srdce," napsal v encyklice Deus caritas est 
papež Benedikt už v roce 2005. A kdy jindy se na tuto hlubokou 

pravdu zaměřit než v letošním roce, kdy máme v rámci příprav 

na Mimořádný misijní měsíc říjen více hovořit o Bohu se svými 
blízkými.
Ve dnech 29. - 30. 5. 2019 jsme se s vedoucími našich služeb se-
tkali pod horou Hostýn, v rekreačním středisku Sola Gratia, aby-
chom se zamysleli nad hodnotami, které ve svém životě i ve své 
práci uplatňujeme. Pan farář Jan Bleša nás provedl křesťanský-
mi reáliemi od stvoření světa, přes vyprávění o Abrahámovi, 
Izákovi a Jákobovi až k Božím přikázáním darovaným na hoře 
Sinaj. Skrze příběhy jsme mohli poznávat Boha, který do srdcí 
vkládá touhu po dobru. Velmi mě oslovila myšlenka: „Uchová-
vat dobro vevnitř je prostředek, jak dělat dobro vně.“ Setkání 
nemělo být „naléjvárna“ těch „správných postojů“. Šlo spíše 
o příležitost znovu a třeba i nově se zamyslet nad tím, co formu-
je naše srdce, a tedy i naše postoje, hodnoty a u koho můžeme 
čerpat sílu a inspiraci.

Tereza Olejníková, pastorační asistentka

S Vaší pomocí můžeme splnit přání seniorům
Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici se zapojil do pro-
jektu „Plníme přání seniorům“, který organizuje společnost 
Sodexo. Účastnit se tohoto projektu může jakýkoli Klub seni-
orů nebo jakékoliv zařízení nebo organizace sdružující senio-
ry. Ti si poté zvolí přání, které by chtěli pro své klienty vyplnit.  
Náš Domov se rozhodl, že by rád uspořádal pravou valašskou 
zabijačku.

„Chceme s klienty našeho Domova pokojného stáří uspořádat 
pravou valašskou zabíjačku. Zážitek, který pro ně v mládí byl 
samozřejmostí a dnes kvůli zdravotnímu stavu nedosažitelný 
sen. Začneme výrobou zabíjačkových dobrot – tlačenka, jitrni-
ce, jelita, prdelačka. U toho zavzpomínáme na dřívější tradice 
i recepty. Na ochutnávku pozveme sousedy z naší vesnice. Chy-
bět nebude ani valašská muzika, čepované pivo a frgály,“ řekla 
k tomuto projektu sociální pracovnice domova Jitka Bajzová.
Finanční náklady na realizaci této akce jsou 30.000 Kč. Společ-
nost Sodexo se zavázala, že zdvojnásobí každý finanční příspě-
vek do této sbírky. Přispějete-li tak například částkou 100 Kč, 
Sodexo přidá také částku 100 Kč. Přispívat lze až do 15. 7. 2019 
nebo do naplnění požadované částky.
Svůj příspěvek můžete vložit na webových stránkách pro-
jektu „Plníme přání seniorům“, kde se také dozvíte prů-
běžný stav vybrané částky.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Jarní sbírka potravin v číslech

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin, které se uskuteč-
nilo v sobotu 18. května, se podařilo vybrat celkem 212 tun 
potravin a 23 tun drogistického zboží. Sbírka, jež se od letoš-
ka bude konat vždy dvakrát ročně (kromě jara i na podzim), je 
organizována Českou federací potravinových bank. Charita Va-
lašské Meziříčí se ve spolupráci s obchodními domy Kaufland 
a Tesco do sbírky také zapojila. A jakých výsledků jsme dosáhli?
v Tescu se vybralo 731 kg potravin a 27 kg hygienických potřeb
v Kauflandu se podařilo shromáždit 569,5 kg potravin a 54,5 kg 
hygienických potřeb
Do Sbírky potravin ve Valašském Meziříčí (včetně přípravy a ná-
sledného třídění a ukládání zboží) se zapojilo celkem 36 dobro-
volníků, z toho 23 z řad zaměstnanců Charity Valašské Meziříčí. 
Další dobrovolníci byli středoškolští studenti, rodinní příslušníci 
nebo kamarádi zaměstnanců Charity Valašské Meziříčí a další.
Tito dobrovolníci věnovali dohromady pro Sbírku celkem 
111 hodin.
Veškeré vybrané zboží putovalo do skladu Centra sociálně-ma-
teriální pomoci Charity Valašské Meziříčí, odkud pak může být 
vydáváno v případě potřeby lidem v krizové životní situaci. Vý-
sledek sbírky v podobě naplněných regálů 

Tereza Tichá
Centrum sociálně-materiální pomoci
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Jáhenské svěcení Petra Botha 15. června 2019
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Farní kostel Sedmibolestné Panny Marie v Žilině (Vlčince)

Služba při mši svaté ve Valašském Meziříčí 16. června 2019

Petr Both byl dekretem o. biskupa Tomáše Galise jmenován 
do farnosti Žilina - mesto, aby zde konal jáhenskou službu. Nyní 
je farářem této farnosti o. Peter Jurčík, který byl před dvaceti 
lety kaplanem ve farnosti Valašské Klobouky (vypomáhal v té 

době v České republice) a pravidelně dojížděl každou sobotu 
do Valašského Meziříčí a sloužil Eucharistie tehdejšímu čtvrté-
mu společenství Neokatechumenátu, do kterého již chodil teh-
dy mladičký Peťa Both.
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O zpovědi
P. Ante Vučkovič mladým na festivalu mladých v Medžugorje 
o zpovědi (pokračování z minulého čísla)

Když někdo přijde ke zpovědi, tak přichází s tím a proto, že hle-
dá Boha. Nechá všeho a chce se setkat se sebou samým před 
Bohem. Ne v jakési terapii, ne před psychologem a nebo před 
terapeutem, ale před Bohem. Před Svatým. Před tím, který mě 
úplně zná a který mě určitě nikdy neodsoudí. Je neobyčejné, že 
když přijdu ke zpovědi, jsem sám, ale zároveň jsem s Bohem 
i s knězem ve společenství. A nyní máme zpověď, kde jsem jako 
u soudu, ale nikdo mě neobviňuje. Přicházím před toho soud-
ce, který vidí ve skrytosti, ale s vědomím, že on, ten soudce, 
chce ukázat, projevit své milosrdenství. Je to neobvyklá situ-
ace, abych hledal Boha a abych uznal své hříchy, hledám Boha, 
abych odhalil, jak jeho milost působí v mém životě. Když při-
jdete do Medžugorje, možná před tím, než uvidíme oltář, vidí-
me řadu před zpovědnicí. Když se někdo postaví do řady, tak 
se postaví velmi jasně do řady hříšníků. Hned jak se postavím 
do řady, tak celému světu jsem dal najevo - já jsem hříšník, po-
třebuji zpověď, já nejsem bez hříchu. My nevíme, které hříchy, 
jaké hříchy někdo snáší a má, když čekáme na zpověď, ale víme 
určitě, že je to muž a nebo žena, která sebe a nebo se, považuje 
za hříšného, hříšnici. Jsou to lidé, kteří veřejně uznávají už jen 
tím, že stojí v řadě hříšníka, že je něco, co si nemohou sami dát, 
že je něco, co mohou dostat od druhých.
Jak je to nám kněžím jasné, když my upadneme do hříchu, když 
nás hřích tlačí. V nás jako by se zjevilo to přání: „Ó, jak by to bylo 
dobré, kdybych si mohl sám dát rozhřešení, kdybych nikoho ne-
potřeboval“. Ale tak to nefunguje. Vždy potřebuji druhého. A tu 
vím, že jsou věci, které jsou pro nás životně důležité a které ne-
mohu dát sobě samému, které mohu jedině přijmout.
Jsou lidé, pro které je těžké, postavit se do řady hříšníků. Jsou 
lidé, kteří si myslí, a na západě je jich stále víc -“Co bych já měl 
říkat člověku o svých hříších. Vždyť já si to sám vyrovnám s Bo-
hem“. Jaký je to podvod. Jak se zde my lidé klameme. Jako bych 
si já řekl a myslel si - na co jsou mi otec a matka, vždyť já sám 
si mohu darovat život. Zpověď, to je něco, co si člověk nemůže 
sám sobě darovat. Když si někdo myslí, že to může vyřešit bez 
druhých lidí, nepochopil, co druzí lidé vlastně znamenají v ži-
votě. První věc, a to nám Ježíš stále říká, když já přijdu k Bohu, 
první věc, kterou on řekne - jak stojí věci s druhými lidmi. Ne-
můžeš přijít k Bohu a zapomínat přitom na svoje spojení s lidmi.
Když my kněží jsme ve zpovědnici a když posloucháme cizí hří-
chy a když to děláme, tak v nás v podvědomí je úplně jasné, že 
rozumíme, co se děje s tím kajícníkem, protože víme, jaké je to, 
být v jeho kůži. Víme, co je to hanba, víme, co je to zahanbení, 
nepříjemnost, víme, co jsou to za otázky, zda mě kněz pochopí, 
zda mě odmítne, zda mě přijme, zda mě odsoudí. Tedy někteří 
si myslí a potom se strachem rozmýšlejí, co mu řekne Bůh, když 
mu to řeknu a někteří, když přijdou, se ptají: „Vyhodíte mě nyní 
ven, když vám to nyní řeknu?“
Ale my víme i víc, my víme, co se stane, když nastane rozhřešení, 
my víme, co znamená zkušenost ulehčení, lehkost očisty, co to 
znamená ten vzlet duše, když dostanu rozhřešení, co to zname-
ná nový začátek.
Musím přiznat, že na začátku mého kněžského života jedna 
zpověď mě až do konce poznamenala. Já jsem byl tehdy mladý 
kněz, právě vysvěcený za kněze, namyšlený. Myslel jsem si, že 
všechno vím, měl jsem teologické odpovědi, sypal jsem je z ru-
kávu a přišel ke mně mladý člověk na zpověď se svými nevyře-

šitelnými otázkami a trápením. Vyprávěl mi, plakal, byl úplně 
uplakaný, byl to ztracený člověk. A já ve své namyšlenosti jsem 
mu dal z rukávu jeden recept, potom druhou radu, třetí. Nic ne-
fungovalo. Cokoliv jsem řekl, nic to nevyřešilo. Trvalo to nějaký 
čas a když jsme po dobu té hodiny - a já jsem vlastně vyprázdnil 
tu všechnu teologickou moudrost,- už jsem nic neměl, a chtěl 
jsem to už řešit tak, že jsem už neměl nic v rukávech, a tak jsem 
řekl: „Dobře, dám vám rozhřešení. Skončíme tuto svatou zpo-
věď“. Já jsem pozvedl ruku nad jeho hlavu a začal jsem vyslovo-
vat formulku rozhřešení, kterou vyslovuje kněz. A svým zrakem 
jsem spatřil tu změnu na jeho tváři. Z uplakaného, depresivního 
člověka a z té ztracené tváře se proměnil na radostného a šťast-
ného. Já jsem dokončil tu formulku, on vyskočil, odešel rozra-
dostnělý a já jsem byl zmatený, protože všechno to, co jsem 
měl, mu nepomohlo. A poprvé mi bylo jasné, že nepůsobím já, 
ale Boží milost. Skrze službu a svátost vstupuje do lidské duše 
a mění ji.
A to mě až do konce poznamenalo, protože vizuálně mi bylo 
úplně jasné, co dělá Bůh ve svátosti zpovědi.
Ještě stále si vzpomínám, když jsem začal zpovídat poprvé, 
když jsem vstoupil do zpovědnice, sedl jsem si a už ani nevím, 
kdo tam tehdy byl. Byla to jedna velmi obyčejná zpověď, ale 
já jsem byl zasažen. „Proč to ty říkáš mně?“ Byl jsem překva-
pen. Najednou jsem dostal na vědomí život, který jsem před 
tím tak neviděl. Jak to, že někdo mně říká o svých hříších, a tato 
nepřipravenost na začátku byla otázkou - jaká je moje úloha? 
My kněží, když začneme zpovídat, přesto, že máme teologic-
ké vědomosti, ve chvíli pocítíme nepříjemnost, trápení. Co 
povědět na otázky, na které neznám odpověď? Jak se vlastně 
zachovat v situaci, kterou neumím předvídat? Je třeba přes to 
přejít stejným způsobem, jako když člověk skládá zkoušku na ři-
dičský průkaz a když už dokončil zkoušku s instruktorem, tak 
jeden den si musí sednout sám za volant. A tak i my jednoho 
dne musíme přijít do zpovědnice a poslouchat, co lidé mají s se-
bou, co nám přinášejí. To, co nás vlastně zasáhne, je upřímnost 
a hloubka, kterou prožíváme. My si všímáme, jak hluboko se 
dostává lidská lítost, a my vidíme, jak jsou lidé emotivně zasaže-
ni, všímáme si lidské bezmocnosti, ale potom ve chvíli nastane 
proměna, radost a zásah Boží milosti a vědomí, že jsme byli pří-
tomni tomu, co Bůh dělá.

(pokračování v příštím čísle ŽF), připravil Václav Chládek

• Pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje je plánována 
na dny 15. - 21. 9. 2019. Prosím zájemce, aby se mi včas přihlá-
sili.

Václav Chládek

Mariánské informace

Str. 1, 2, 5 (3-5 fotka), 12, 13 - o. Pavel
Str. 5 (1 a 2 fotka) Jaroslav Mrnuštík
Str. 18 a 19 Pavel Žilinský
Str. 22 - 24 Josef Knápek

Fotografie v tomto čísle
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INFORMACE

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Mgr. Elena Lamprechtová *19. 2. 1945 †16. 5. 2019, Zahradní 
1002
Josef Minarčík *19. 9. 1934 †20. 5. 2019, Juřinka 126
Vojtěch Petřík *10. 7. 1926 †19. 5. 2019, Dvořákova 16
Jaroslav Bača *5. 8. 1938 †24. 5. 2019, Poličná 377
Jarmila Běhalová *7. 4. 1921 †3. 6. 2019, Branky 66

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Pavel Drda  Kateřina Fulínová
 Petr Pavlica  Anna Žilinská

Křest přijali*
Valašské Meziříčí  Lešná

Michal Škrobák
Eliška Marie Románková
Julian František Kučera
Julie Bernadeta Hoffmanová 

Adéla Redlová
Jakub Vlk
Denisa Mocková
Kateřina Moravcová
Vít Horák

Aktuální informace naleznete na farnost-valmez.cz
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD NA NÁMĚSTÍ – BOŽÍ TĚLO - ne-
děle 23. června v 9.00 hodin (mše svaté ve VM 6.30, v 8.00 
a v 10.00 hodin, večer v 18.30 hodin). V Lešné bude mše svatá 
v 10.00 hodin + průvod, v Jasenici bude mše svatá v 8.30 hodin.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – pátek 28. 
června. Mše svaté ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 18.30 
hodin. Při mši svaté v 8.00 hodin ukončí ZŠ Salvátor školní rok. 
V Lešné bude mše svatá v 17.15 hodin.
SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA – sobota 29. června. 
Mše svaté ve Valašském Meziříčí budou v 6.30 a v 8.00 hodin, 
v Krásně v 17.30 hodin. V Lešné v 8.30 hodin.
MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK – 28. - 30. 
června ve farním kostele.
BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍ-
ČÍ O PRÁZDNINÁCH: 
Pondělí – mše svatá v 6.30 hodin
Úterý – mše svatá v 18.30 hodin
Středa – mše svatá v 6.30 hodin, od 17.00 hodin večeřadlo Fa-
timského apoštolátu
Čtvrtek – mše svatá v 6.30 hodin, od 18.00 do 19.00 hodin ado-
race se svatým přijímáním
Pátek – mše svatá v 6.30 a v 18.30 hodin 
Sobota – mše svatá 6.30, v Krásně v 17.30 hodin 
Neděle – mše svaté v 6.30, 8.00, 9.30 a 18.30 hodin
ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH VE FARNÍ KANCELÁŘI 
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ budou pouze v pondělí od 8.00 
do 10.00 hodin. V ostatních dnech lze setkání domluvit osobně 
nebo telefonicky. 
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - pátek 5. července. Mše 
svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin a v 8.00 ho-
din, večer v 18.30 hodin. V Lešné bude mše svatá v 8.30 hodin, 
v Jasenici poutní mše svatá v 10.00 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 5. července. Výstav Nejsvětější svá-
tosti po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční 
tichá adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 6. července. Příležitost ke svátos-
ti 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. 
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 12. července, 16. 
srpna, 13. září v 18.30 hodin. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 1. července, 5. 
srpna, 2. a 16. září
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – čtvrtek 15. srpna. 
Mše svaté ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 18.30 hodin. 
V Lešné bude mše svatá v 17.15 hodin. Kaple Hrachovec – čas 
bude upřesněn v ohláškách.
POUTNÍ MŠE SVATÁ V POLIČNÉ NA KOTLINĚ - neděle 18. srp-
na v 11.00 hodin.
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – farnost 
Val. Meziříčí - neděle 18. srpna. Mše svaté jako každou neděli.
ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE ve Va-
lašském Meziříčí – sobota 24. srpna. Výstav Nejsvětější svátosti 
oltářní bude po ranní mši svaté v 7.15 hodin. Společná část ado-
race bude od 18.00 hodin zakončena svátostným požehnáním 

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK PRVŇÁČKŮ - neděle 1. září ve Valašském 
Meziříčí při mši svaté v 9.30, v Lešné v 8.30 a v Jasenici v 10.00 
hodin 
MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZŠ SALVÁTOR – 
pondělí 2. září v 8.00 hodin.

POUŤ FARNOSTI NA RADHOŠTI – sobota 7. září v 11.00 hodin.
SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – sobota 
14. září v 10.00 hodin.
1. KONCERT VARHANNÍHO FESTIVALU – úterý 17. září v 18.00 
hodin ve farním kostele.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA – sobota 28. září - Národní pouť 
ve Staré Boleslavi.
Mše svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin 
a v 8.00 hodin, večer v 17.30 hodin (Krásno). V kapli sv. Václava 
v Podlesí v 10.00 hodin. V Lešné bude mše svatá v 8.30 hodin. 
V olomoucké katedrále sv. Václava bude mše svatá v 10.00 ho-
din. 

ZAŠOVSKÁ POUŤ - neděle 7. července. Mše svaté v 7.00, 8.15 
a v 10.30 hodin – hlavní celebrant arciopat břevnovského kláš-
tera Prokop Siostrzonek OSB.
POUTĚ – SVATÝ HOSTÝN: 
22. června (sobota) – eucharistický průvod na Sv. Hostýn, mše 
svatá v 8.30 hodin v Bystřici p. Host.
29. června (sobota) – pouť dětí na začátku prázdnin. 
15. srpna (čtvrtek) - titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17. srpna (sobota) – pouť pedagogů
18. srpna (neděle) – hlavní pouť- Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie
25. srpna (neděle) – orelská pouť
31. srpna (sobota) – Arcidiecézní pouť rodin 
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První svaté přjímání - Lešná 2. června 2019



23



Ž i vo t  f ar n o s t í  č í s l o  6 ,  r o č n í k  X X V I
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, Tisk: Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí.

redakce: Mgr. P. Pavel Stefan, Evžen Hlavica, grafická úprava a realizace: Evžen Hlavica, jazyková a stylistická korektura: Mgr. Alžběta Dřímalová.
Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf@farnost-valmez.cz anebo osobně odevzdejte na faře.

Toto číslo vychází o slavnosti Božího těla, 23. června 2019. Výrobní cena 25 Kč. Uzávěrka příštího čísla je 19. září 2019.
http://farnost-valmez.cz/

Pr
vn

í s
va

té
 p

ři
jím

án
í -

 v
al

aš
sk

é 
M

ez
iř

íč
í 1

6.
 č

er
vn

a 
20

19


