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V ten den hluší uslyší slova knihy,
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a nejchudší zajásají v Izraelově Svatém.
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Pouť na Radhošť v sobotu 7. září 2019

Pohled z Radhoště do údolí Rožnovské Bečvy

Píši pozdě, ale přece. Naše pouť na Radhošť proběhla 7. září 
tohoto roku. Nebylo nás mnoho. Ti, kdo byli, nelitovali. Mnohé 
odradilo počasí a také varování, že je parkoviště na Pustevnách 
často plné. Obavy se nenaplnily. Ranní mlha odradila mnoho 

turistů, parkoviště bylo skoro prázdné a mraky? Ty jsme necha-
li dole. Děkuji panu Grygarovi z Hrachovce, že na Radhošť vzal 
i výborné koláčky. 

o. Pavel
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Editorial
Víte, co znamená MMM? Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. 
V letošním roce uplynulo 100 let od vydání encykliky Maximum 
illud papeže Benedikta XV. Touto encyklikou byli věřící povzbu-
zeni k většímu nasazení pro misie.
Když se dnes řekne slovo misie, stále si ještě představujeme 
černoušky v Africe nebo domorodce na jiných kontinentech. 
Jen pomalu si zvykáme na to, že země v Evropě se stávají misij-
ním územím. Není výjimkou, že i v našich kostelích působí dnes 
kněží z tzv. misijních zemí. Jsou to např. i černoši z Afriky. Misio-
náři na jiných kontinentech potřebují hmotnou pomoc, zatímco 
my v Evropě potřebujeme pomocníky pro evangelizaci a také 
kousek nadšení křesťanů, kteří svou víru prožívají na jiných 
kontinentech. V našem prostředí by se tedy spíše mělo mluvit 
o evangelizaci než o misiích, i když je to prakticky jedno a totéž. 
Co můžeme dělat? Jak dnes evangelizovat? Tak často se naše 
názory různí. Proto je důležité začít především modlitbou. Po-
stupně se seznamuji s hnutím, které vzniklo v prostředí angli-
kánské církve a už dlouho se šíří bez ohledu na jednotlivé církve 
a konfese. Jmenuje se 24/7. Je to docela jednoduché. Někde 
ve městě se najde místnost, ve které se každý den vystřídá 24 
lidí po jedné hodině. A tak to pokračuje celý týden. Každý se 
jednu hodinu týdně modlí tak, jak umí. Čte si žalmy, chválí Boha 
a prosí ho. Někteří lidé udělají svou první zkušenost s modlit-
bou. Poprvé si otevřou Bibli a delší dobu se modlí. Třeba se 
i nám v budoucnosti jeden nebo dva takové týdny podaří uspo-
řádat. Již dnes ale s modlitbou začněme. Vyzkoušejte si třeba 
sami, jaké to je, když se hodinu sami ve svém pokoji modlíte. 
Toto číslo Života farností vychází na konci října. Modleme se 
i nadále růženec, který je modlitbou pro začátečníky i pro po-
kročilé.
Kromě modlitby je pro evangelizaci důležité smíření. Nejedno-
ta mezi křesťany je pohoršením pro ty, kterým chceme hlásat 
radostnou zvěst o Ježíšově vítězství nad smrtí. Pokud křesťa-
né nebudou zárodkem budoucí jednoty celého lidstva, nesplní 
svoji misi. To velmi dobře pochopila Chiara Lubichová, zakla-
datelka hnutí Fokoláre. Některá její společenství hledají a vy-
tvářejí jednotu mezi katolíky i evangelíky, a dokonce i mezi 
křesťany a příslušníky jiných náboženství. Snaží se hledat to, co 
spojuje, a ne to, co rozděluje. Tento postoj by nám nikdy neměl 
scházet a v jeho světle bychom měli vnímat 2. vatikánský kon-
cil a působení papeže Františka. Jsem rád, že v našem městě 
bude konference Otcovo srdce, která se uskuteční v kině ve Va-
lašském Meziříčí ve dnech 7. – 10. listopadu. Jak už jsem psal 
v posledním čísle Života farností, je to ekumenická iniciativa 
zaměřená na vzájemné smíření ve společnosti. Ve svých diecé-
zích ji podpořili biskupové Tomáš Gális, Ján Babiak a Jan Baxant. 
Na konferenci je třeba se přihlásit. Je to daleko lepší, než se 
zúčastnit jenom některých přednášek. Konference tvoří celek 
a někam směřuje. Vrcholem bude sobotní večer, na kterém mo-
hou zaznít i omluvy zástupců některých skupin, mezi kterými 
bylo v minulosti určité napětí. Jsem přesvědčený, že konference 
Otcovo srdce je zvláštním darem Božího milosrdenství pro naši 
farnost.

o. Pavel

Marek Eben
Mám radost, že jsem již podruhé mohl v našem kostele uvítat 
Marka Ebena. Úryvky z knihy Job, které recitoval, doprováze-

Karel Gott
Co bychom byli za časopis, kdyby v něm nebyl aspoň jeden člá-
nek o Karlu Gottovi? 1. října v den památky sv. Terezky, patron-
ky misií, na počátku růžencového a také mimořádného misij-
ního měsíce si Pán Bůh k sobě povolal na věčnost Karla Gotta. 
V následujících dnech se lidé dověděli, že bude mít pohřeb 
z kostela se mší svatou a že si to sám přál. Naši spoluobčané ka-
ždou chvíli slyšeli slova – zádušní mše svatá. Pokud jste pohřeb 
sledovali, určitě mi dáte za pravdu, že to byl velmi silný duchov-
ní zážitek. Málokdo se ubránil dojetí, když Lucie Bílá zpívala Ave 
Maria. Pan kardinál Duka připomněl Ježíšova slova: „Nesuďte 
a nebudete souzeni!“ Každý člověk bude jednou stát před sou-
dem toho, který byl sám souzen, odsouzen a ukřižován. Krásné 
svědectví jsme slyšeli od lékaře, který v nemocnici předčítal 
Karlu Gottovi úryvky z Bible, hlavně žalmy na jeho výslovné 
přání. Když pak sám u ambonu přečetl žalm 139 (Hospodine, ty 
mě zkoumáš a znáš), bylo to mimořádně působivé. Důležité je, 
že na každém katolickém pohřbu zazní jasně modlitby, ve kte-
rých prosíme, aby zemřelému byly odpuštěny hříchy. Nezáleží 
na tom, jak významné měl postavení. Na pohřbu se mi líbil i pan 
prezident s premiérem. V kostelních lavicích jim to velmi sluše-
lo, tím spíš, že nic neříkali.
Já osobně jsem vděčný za poslední píseň Karla Gotta - Srdce 
nehasnou (Někdy se ví, co Bůh chystá). Je krásné, že se Karel 
Gott s námi rozloučil právě touto písní a že je tak úspěšná (YOU 
TUBE – 21 milionu zhlédnutí). Když se zpátky podívám na to, co 
se od začátku října odehrálo v naší zemi, nemohu se ubránit 
dojmu, že to Pán Bůh pro náš národ opravdu všechno obdivu-
hodně přichystal a velmi citlivě se dotkl mnoha lidských srdcí. 
Úplně nechápu reakci Tomáše Halíka. Vím, že mu hodně záleží 

la hudba Markova tatínka Petra Ebena. Na varhany hrál Tomáš 
Thon. Opravdu hluboký zážitek! Jsem rád, že jsem se Marka 
Ebena mohl osobně na něco zeptat. Svěřil jsem se, že téměř 
po 30 letech kněžství stále prožívám určité obavy a napětí před 
pohřby, svatbami, před biřmováním a jinými akcemi. Zeptal 
jsem se, jak on zvládá přímé přenosy pro milion diváků? Co mu 
pomáhá? A víte, co mi odpověděl? Přiznal se, že vždycky hrozně 
trpí a že se s tím asi nedá nic dělat. Překvapilo mě, že k nám 
přijel před koncertem autem z Prahy a po koncertu hned odjel 
do Karlových Varů, aby mohl být co nejdříve s manželkou. Snad 
nám Markéta odpustí, že jsme Marka přemluvili, aby s námi šel 
do Rajky alespoň na kafe. I to byl pro zúčastněné zážitek.

o. Pavel 
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ZŠ Salvátor a její budoucnost

na blízkých i vzdálených. Teď možná některé hledající, váhající 
zbytečně zranil, přestože to, co říkal, bylo z určitého pohledu 
pravdivé.

o. Pavel

Do budoucna význam církevních škol stále poroste. Střední cír-
kevní školy jsou mezi ostatními středními školami jediné, kde se 
učí náboženství. Totéž v určité míře platí o základních školách. 
Na faru přichází stále méně dětí a po 1. svatém přijímání je čím 
dál tím těžší je v náboženství udržet. V naší škole Salvátor dětí 
stále mírně přibývá a až do 9. třídy mají náboženství jako sou-
část rozvrhu hodin. Po 25 letech můžeme říci, že je škola velkým 
Božím darem pro farnost. Jsem přesvědčen, že musíme udělat 
všechno pro její budoucnost. Budoucnost školy je bez přeháně-
ní budoucností farnosti.
Jaká je dnes situace školy? Každý ví, že podmínky, ve kterých 
se vyučuje, jsou špatné. V zimě zima, v létě horko, když prší, je 
třeba pod některá okna dávat kbelíky. 
V tuto chvíli existují reálně pouze dvě varianty: rekonstruk-
ce stávajících prostor na ZŠ Vyhlídka (musela by se ale udělat 
za provozu během prázdnin, což je dost riskantní) anebo usilo-
vat o koupi budovy bývalého SOU na Komenského ulici (naproti 
ZUŠ), což je podle mě nyní ta nejlepší varianta.
Nejdříve popíši výhody:
1. Škola má jedinečnou polohu ve středu města. Naproti je ZUŠ, 
vedle zámek Žerotínů, blízko je kostel, fara i náměstí. 
2. Budova patří Zlínskému kraji a momentálně z ní nikoho nevy-
háníme. Ba naopak, je v ní naše školka Rybičky. Tato dětská sku-
pina si vede velmi dobře. Už teď má tolik zájemců, že by mohla 
mít i dvojnásobný počet dětí. Rybičky jsou v prostorách, do je-
jichž oprav jsme jako farnost investovali více než půl milionu 
korun. Když budovu koupí jiný subjekt než farnost, mohou být 
Rybičky okamžitě vystěhovány. Kam? Těžko říct.
Nevýhodou budovy je její stáří a nepříliš dobrý stav. Zpočátku 
by se nemohla v plném rozsahu používat novější část, kde je 
tzv. boletický panel. Po opravě ve druhé fázi by škola získala 
rozsáhlé prostory, které by částečně mohla se školou využívat 
i farnost. 
Další nevýhodou je finanční zatížení farnosti. Je to však velmi 
výhodná investice, která se v budoucnosti ukáže jako nejlep-
ší řešení právě pro farnost. Prakticky to bude znamenat jednu 
měsíční sbírku na tento účel. 
Většina členů ekonomické rady farnosti ve spolupráci s dalšími 
lidmi, ve spolupráci s arcibiskupstvím, s farností, se školou a se 
spolkem Škola pro naše děti připravila plán a ekonomickou roz-
vahu, kterou odsouhlasil otec arcibiskup. S tímto plánem byli 
seznámeni rodiče na plenární schůzi ZŠ Salvátor na počátku 
roku. Jedná se o projekt ambiciozní, ale nikoliv nereálný, který 
se týká nejen školy, ale celé farnosti. Veškeré věci týkající se 
organizace, ekonomiky včetně shánění sponzorských příspěvků 
si vezme na starost spolek Škola pro naše děti, z. s. Podrobnější 
informace se dozvíte na setkání, které připravujeme pro celou 
farnost.
Věřím, že tyto snahy pochopí i farníci, kteří na škole nemají děti 
ani vnoučata a že jim jejich podporu a velkorysost Pán Bůh od-
platí požehnáním pro vlastní rodiny. 
Na závěr chci napsat, že se snažíme hledat v této záležitosti pře-
devším vůli Boží a že se za toto poznání modlíme. Pán Bůh nás 
může kdykoliv zastavit. Budova již mohla být koneckonců dáv-

no prodána. Prosím všechny farníky o modlitbu, abychom Boží 
vůli poznali a podle ní také jednali. 

o. Pavel

Opravy a investice farnosti
Navážu na předchozí článek o. Pavla a rád bych dodal, že přes 
tento ambiciózní a finančně velmi náročný plán nezapomínáme 
i na další opravy a investice týkající se naší farnosti - především 
faního kostela Nanebevzetí Panny Marie, ale i filiálního kostela 
sv. Jakuba v Krásně a budovu fary jako takovou. V rámci ote-
vření Kina se opravila a barevně obnovila fasáda zezadu kostela 
od Bečvy, doplnila se střecha nad kaplí Panny Marie o sněho-
vé zábrany, aby nedocházelo k poškozování okapů, opravily se 
okapy, svody a doplnily ukradené okapníčkové římsy na bocích 
kostela z materiálu, který je pro zloděje kovů nepotřebný a vi-
zuálně se podobá mědi. Připravuje se renovace hlavního oltář-
ního obrazu, Getsemanské zahrady a lavic a další menší či větší 
opravy. Nechci ale zapomenout ani na celkovou koncepci fary 
včetně kuchyně, která v porovnání s kuchyněmi v dalších far-
nostech nejen našeho děkanátu nevypadá opravdu moc pěkně 
a funkčně. Zastavím se nyní trochu u těch lavic, dopracovává 
se restaurátorský záměr ve spolupráci s Památkovým úřadem 
a v rámci této akce chceme také dořešit výměnu topení v lavi-
cích i nové podsedáky, ale vše tak, aby to bylo předem schvá-
leno Památkovým úřadem. Pokud bude vše připraveno a Mini-
sterstvo kultury v příštím roce vyhlásí dotační tituly podobně 
jako v roce letošním, je velká naděje, že bychom mohli tuto do-
taci získat a ušetřit tak významnou sumu pro další opravy. Totéž 
platí o Getsemanské zahradě a hlavním obraze a nelze tedy dě-
lat více věcí naráz. Chceme všechny tyto akce rozložit v čase tak, 
abychom získali finanční prostředky a účelně je použili. Tolik jen 
na vysvětlenou, že všechny tyto akce se připravují a budou se 
realizovat v nejbližších letech.

za Ekonomickou radu farnosti
Evžen Hlavica

Postcresima

Italské slovo Cresima znamená biřmování a post cresima zna-
mená „něco po biřmování“. A protože se dá dost těžko najít jed-
noslovný výstižný překlad co českého jazyka, tak jsme se shodli 
na tom, že budeme používat slovo Postcresima i v češtině.
Jedná se o přípravu na biřmování pro ty, co ještě biřmování ne-
byli a formaci po biřmování pro ty, co už biřmováni byli a chtě-
jí dále pokračovat. Tato Postcresima je určena pro děti od 13 
do 19 let a je to nová skutečnost, která začala v naší farnosti 
po biřmování nyní v září a je také první zkušeností v České a Slo-
venské republice. Vznikla v Itálii v Římě v rámci Neokatechume-
nátní cesty a funguje již více než 20 let na celém světě. Vznikla 
jako pomoc pro mladé, kteří v období dospívání často bojují 
o svou víru a mnohdy se vzdalují od Boha. Tuto formaci sice 
vede Neokatechumenát, ale je otevřena všem, kteří jsou v tom-
to věku a jedinou podmínkou je, že oni sami chtějí. Nemusí být 
ani pokřtěni nebo být věřící.
Byli zde na počátku června bratři a sestry z Říma, kteří to mají 
na starosti, a pak před biřmováním (v předvečer udílení svá-
tosti) a týden po biřmování. Národní katechisté zodpovědní 
za Neokatechumenátní cestu v České a Slovenské republi-
ce vybrali pět manželských párů z asi dvanácti párů, které se 
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dobrovolně daly k dipozici k této službě. Jsou to Hynek a Táňa 
Vančurovi (zodpovědní za Postcresima v naší farnosti), Evžen 
a Renata Hlavicovi, Jiří a Kamila Kubějovi, Jiří a Lenka Levovi 
a Libor a Petra Tománkovi. Na posledním setkání po biřmování 
za přítomnosti Dona Gianvita Sanfilippo, kněze z Říma, který 
je zodpovědný za tuto formaci pro celý svět, byli po krátké ka-
techezi všichni mladí, kteří přijali pozvání na toto setkání do-
tázáni, zda chtějí pokračovat nebo ne. Kdyby všichni řekli ne, 
tak by tato skutečnost v naší farnosti nevznikla. Z asi padesáti 
přítomných mladých se nakonec rozhodlo pokračovat asi polo-
vina a tito byli rozlosováni přibližně po šesti do čtyřech skupin, 
kde každou tuto skupinu má na starosti jeden z výše uvedených 
manželských párů. Takto vznikly zatím čtyři skupinky. Tyto man-
želské páry jsou vlastně jakýmisi „kmotry“ ve smyslu duchovní-
ho doprovázení těchto mladých a vedou tato setkání. Témata 
setkávání jsou připravena z Katechismu katolické církve (např. 
přikázání, ctnosti, hlavní hříchy apod.).
A jak to celé probíhá? Každé téma má vždy čtyři části, čtyři se-
tkání. Tři setkání probíhají u kmotrů doma a jedno je společné 
pro všechny skupiny na faře. Setkání je vždy v pátek a po skon-
čení setkání kmotři všechny děti rozvezou domů. Celé setkání 
trvá asi jednu až jednu a půl hodiny. 
Každý z těchto mladých může kdykoliv přivést někoho dalšího 
(třeba kamaráda ze školy apod.) a každý z těchto mladých může 
kdykoliv svobodně skončit a odejít. Takto například naše sku-
pinka začínala s pěti mladými a dnes je jich již 9, a to jsme ještě 
nedokončili první téma. Pokud to tak bude pokračovat dále, tak 
se přidá další skupinka - a to je dobře.
Kromě o. Pavla jako faráře této farnosti má formaci Postcresima 
na starosti o. Slavomír. Oba také i s Donem Gianvitem a s další-
mi dvěma bratry z Říma byli hned v pondělí po setkání za otcem 
arcibiskupem v Olomouci, kde ho o všem informovali, a otec 
arcibiskup dal celé této formaci svůj souhlas a své požehnání.
Máme naději, že to bude skutečně pomoc především pro ty 
mladé, ale i pro jejich rodiče a celé rodiny. Asi mi dáte za prav-
du, že v tomto problematickém období dospívání je dobré, když 
mají děti nablízku i někoho jiného, než jsou rodiče, protože 
v tomto období se stává, že vztahy bývají mezi dětmi a rodiči 
někdy poněkud napjaté. 
Pokud máte někdo nějaké dotazy, obraťte se na někoho z nás 
zde uvedených. Celá formace trvá asi pět až šest let. Tato for-
mace je stále otevřená, to znamená může se kdokoliv přidat a je 
to regulerní příprava na biřmování pro ty, kdo ještě biřmováni 
nebyli a chtěli by svátost biřmování přijmout. Takže dá-li Pán 
Bůh, bude příští rok v září v naší farnosti opět biřmování. Para-
lelně s Postcresima probíhá příprava na biřmování také na faře 
pro dospělé nebo pro ty, kdo se v rámci Postcresima připravo-
vat nechtějí a chtěli by přijmout svátost biřmování.
Prosíme tímto také o modlitbu za všechny mladé v naší farnosti.

Evžen Hlavica

Visací zámek z roku 1989

Milí farníci,
v letošním roce si připomínáme 30. výročí „sametové revoluce“, 
které je nerozlučně spojené s předchozím svatořečením naší 
Anežky české, která, jak věříme, vyprosila našemu národu no-
vou svobodu. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o jeden svůj 
osobní zážitek, který mi o letošních letních prázdninách propo-
jil tehdejší listopadové dny se současností.

V roce 1989 mi bylo 15 let a byl jsem studentem 1. ročníku Vo-
jenského gymnázia v Opavě a jezdíval jsem domů v uniformě 
jen na opušťák jako mnohem starší kluci coby záklaďáci z voj-
ny. Přiznám se, že jsem zpočátku z těch listopadových událos-
tí byl hodně zmatený a nevěděl, co se vlastně děje také proto, 
že na vojenské škole k aktuálním událostem revolučních dnů 
panovaly ve vedení školy velmi tendenční postoje, které pre-
zentovaly události venku naprosto negativně, a dokonce nám 
na určitou dobu zakázali vycházet z kasáren. Když jsem se ko-
nečně dostal na opušťák, byl jsem překvapený tím, jak lidé v če-
kárnách na nádraží sledovali televizi a o čem hovořili ve vlaku. 
Tehdy jsem začal tušit, že všechno asi bude trochu jinak, než 
jsem si dosud myslel. 

Zvláště živě si vzpomínám 
na to, jak jsem při jedné 
cestě na víkend domů čekal 
v plné nádražní hale v Hra-
nicích na přípojný osobní 
vlak a postával u velkého 
radiátoru. Nakukoval jsem 
přes prosklené dveře do če-
kárny, kde byl před televizí 
dav lidí, kteří sledovali zpra-
vodajství z pražské Letné 
a jiných míst. Tehdy jsem si 
všiml, že na železné mříži 
u radiátoru, o kterou jsem 
byl tehdy opřený, visí malý 
visací zámek. Víte, jaké bylo 
moje překvapení, když jsem 
o letošních prázdninách jel 
z Havlíčkova Brodu vlakem 
do Valašského Meziříčí vy-

zvednout naše kluky u babičky a dědy, protože jsem neměl 
k dispozici auto a po dlouhé době zase stál ve zrekonstruované 
nádražní hale, kde zůstal nedotčený pouze ten starý radiátor 
za železnou mříží, na které stále i po těch letech visel starý vi-
sací zámek? Bylo to nepopsatelné a symbolické znamení, o kte-
rém už dva měsíce přemýšlím.
Jaký je asi příběh toho zámku? Kdo a proč ho tam tehdy pově-
sil a jak je možné, že tam stále visí, že přečkal na svém místě, 
na očích všech kolemjdoucích lidí i pracovníků Českých drah 
celých 30 let? Bylo přece nespočet okolností a důvodů, aby už 
dávno zmizel. A on tam visí dál…
Malý visací zámek se pro mě v tu chvíli stal němým svědkem, 
který vydává velká svědectví!
První svědectví malého zámku spočívá v tom, že i když je ta 
předlistopadová doba dávno pryč, její důsledky přetrvávají dál. 
Drží se pevně a nechtějí povolit, protože zůstaly jaksi uzamčeny. 
Mnohé se od té doby sice změnilo k lepšímu, ale mnohé křivdy 
bohužel zůstaly nesmířeny, protože nebyly vyznány, a tak ne-
mohly být ani odpuštěny. Mnozí z těch, kteří ty křivdy tenkrát 
páchali, bezostyšně páchají další jen v jiném obleku a temnou 
minulost přikrášlují těm, kdo tu dobu nezažili, nebo neprožili 
osobně její temné stránky. Tak nechtějí uvěřit skutečné realitě, 
která byla ukrytá za kulisami navenek prosperující socialistické 
republiky. Dokud nenajdeme klíč, kterým může být jen upřím-
né vyznání spáchaných křivd, nebudou moci být ani odpuštěna 
a tím odemčena všechna ta zakořeněná zla v lidech. Budou se 
k nim v různých podobách vracet.
Druhé svědectví, které ten malý němý svědek vydává, říká, že 
i když máme často pocit, že se kolem nás snad všechno stá-
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Slovo života na listopad 2019

1 Ch. Lubichová, Vzájemná láska: základní jádro spirituality jednoty, setkání 
pravoslavných, Castel Gandolfo 30. března 1989

zŠ salvátor

le mění a my máme málo skutečných životních jistot, přece 
jen existují maličkosti, které zůstávají navzdory všemu pevně 
na svých místech, a že tou největší jistotou je a bude naše víra 
a všechny ty skryté věci, co v našem životě koná Bůh. A vidíme 
to třeba i na životě sv. Anežky, ale třeba i na P. Josefu Toufarovi, 
na kterého jsem v posledních dnech hodně myslel před a v prů-
běhu letošní pouti havlíčkobrodských farníků do Číhoště 7. září. 
Uvědomil jsem si, že Boží spravedlnost někdy možná nezavlád-
ne hned, ale až po dlouhých létech, ale vždycky nakonec zvítězí. 
Tak jako si mysleli ti, kdo tehdy ubili P. Toufara, že pravda nikdy 
nevyjde najevo, a kde je jim dnes konec?... A ten, jehož hlas byl 
kdysi umlčen, dnes mluví tak silným svědectvím…
A třetí svědectví toho zámku vidím v tom, že také my často ko-
lem něčeho chodíme a nedokážeme, nebo i nechceme to vidět, 
a tak to necháváme nehnutě být. Někdy jsou to věci, které by-
chom měli změnit a napravit, hlavně ve vztazích k lidem a chy-
by v sobě. Někdy to jsou také nové životní příležitosti, které se 
nám nabízí, a my je nedokážeme využít, jako třeba nabídnutá 
ruka ke smíření od lidí, se kterými jsme si kdysi ublížili, nebo 
třeba něco nového, co bychom mohli začít dělat jinak doma, 
ve společnosti, v církvi i ve farnosti v podobě nových aktivit 
a způsobu života naší víry. Často se tomu bráníme, protože 
lpíme na tom, jak to vždycky bylo, a nemáme chuť ani odvahu 
pustit se do nových věcí. A pak to může připomínat tu novou 
nádražní halu, kterou někdo krásně opravil, ale nechal v ní starý 
radiátor za starou odřenou mříží se zapomenutým visacím zám-
kem, od kterého se kdesi dávno ztratil klíč, a nikdo vlastně ani 
neví proč, a jak dlouho tam ještě bude viset…
Každý v sobě máme takové malé zámky. Pokud uzamykají něco 
z toho, o čem mluví první a třetí svědectví, mějme odvahu a od-
hodlání je odemknout. Pokud ale uzamykají něco vzácného, co 
nás drží na správném místě v proměnách času tohoto světa, 
chraňme to a bedlivě střežme. 

Petr Trefil - trvalý jáhen Havlíčkův Brod

„Radujte se s radujícími, plačte s plačící-
mi.“ (Řím 12,15)

Poté, co apoštol Pavel vyložil římským 
křesťanům, jaké veliké dary dal Bůh lid-
stvu skrze Ježíše a skrze dar Ducha Sva-
tého, ukazuje, jak odpovědět na obdrže-

nou milost, zejména ve vztazích mezi sebou a ve vztazích se 
všemi ostatními lidmi.
Pavel vyzývá, abychom přešli od lásky k těm, kteří sdílejí tutéž 
víru, k lásce evangelní, tedy k lásce ke všem lidem, protože pro 
věřící nemá láska hranic a nemůže být vyhrazena jen pro ně-
koho.
Zajímavá podrobnost: na prvním místě najdeme sdílení radosti 
s bratry. Podle velkého církevního otce, Jana Zlatoústého, totiž 
závist činí sdílení radosti s druhými mnohem těžší než sdílení 
bolesti.
Takový život by se mohl zdát jako obtížný výstup na nedosaži-
telný vrchol. Přesto je možný, protože věřící jsou podepíráni 
láskou Krista, od níž je nic a nikdo nebude moct odloučit. (Viz 
Řím 8,35)

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“

Když Chiara Lubichová komentovala tuto Pavlovu větu, napsala: 
„Abychom křesťansky milovali, je třeba se sjednocovat s každým 
bratrem […]: vstoupit co nejhlouběji do duše druhého; skutečně 
pochopit jeho problémy, jeho potřeby; sdílet jeho trápení, jeho 
radosti; sklonit se k bratrovi; jistým způsobem se stát jím sa-
mým, stát se druhým. To je křesťanství. Ježíš se stal člověkem, 
stal se námi, abychom se my stali Bohem; tak se bude bližní cítit 
chápán a pozvedán.“1

Je to výzva, abychom se vžili „do kůže druhého“ jako konkrétní 
výraz skutečné lásky. Mateřská láska je možná nejlepším pří-
kladem, jak ilustrovat toto Slovo uvedené do praxe: matka umí 
sdílet radost s radujícím se dítětem i pláč s tím, kdo trpí, aniž by 
soudila a odsuzovala.

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“

Abychom žili lásku v tomto rozměru a neuzavírali se ve vlastních 
starostech, zájmech, ve svém světě, existuje jedno tajemství: 
posílit spojení s Bohem, vztah s Tím, jenž je samotným prame-
nem lásky. Říká se totiž, že koruna stromu často odpovídá svou 
velikostí rozloze kořenů v zemi. Tak to bude i s námi: pokud bu-
deme den za dnem pěstovat do hloubky svůj vztah s Bohem, 
poroste v nás i touha sdílet radost a nést těžkosti svých bližních. 
Naše srdce se otevře a bude čím dál schopnější obsáhnout to, 
co náš bližní právě prožívá. A láska k bratrům nás zase přivede 
k hlubšímu vztahu s Bohem.
Když budeme takto žít, uvidíme, jak se bude měnit naše pro-
středí, počínaje vztahy v našich rodinách, ve škole, na pracovišti, 
ve společenství, a s vděčností zakusíme, že se dříve nebo poz-
ději vrátí upřímná a nezištná láska a stane se vzájemnou.
Tuto silnou zkušenost zažily i dvě rodiny, jedna křesťanská a dru-
há muslimská, které spolu sdílely těžkosti i okamžiky naděje. 
Když Ben vážně onemocněl, Tatiana a Paolo u něj byli v nemoc-
nici s jeho ženou Basmou a dvěma dětmi až do konce. A Basma, 
ačkoli zdrcená zármutkem ze ztráty manžela, modlí se se svými 
křesťanskými přáteli za jiného těžce nemocného na svém ko-
berečku obráceném k Mekce. Basma říká: „Největší radostí je 
cítit se součástí jediného těla, kde každému leží na srdci dobro 
druhého.“

Letizia Magri

Podzim je v plném proudu a školní výuka na ZŠ Salvátor také. 
Žáci již „nasbírali“ první známky a zažili spoustu rozličných tříd-
ních a školních aktivit. A než se nadějeme, skončí první čtvrt-
letí...

V průběhu dalších školních měsíců nás bude stále provázet 
Panna Maria, ke které se obracíme s prosbami o přímluvu 
u Pána a prosíme za budoucnost naší školy. Stejně tak budou 
pokračovat pravidelné mše svaté s prosbou za naši školu vždy 
druhý pátek v měsíci při mši k uctívání Ducha Svatého. V pátek 
11. října jsme prožili mši svatou, při které zazpívaly děti z pě-
veckého kroužku pod vedením Evy Vránové a Petry Mikešové. 
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Hrou na kytaru a klávesy děti podpořili Honza Štěpán a Jindřich 
Vrána. Díky!

Třídní modlitby
Na konci každého měsíce si připravují třídy ve spolupráci s tříd-
ním učitelem či učitelkou zamyšlení, příběh nebo informace 
s duchovním přesahem, které končí společnou školní modlit-
bou. V tomto roce si připomínáme významná poutní místa za-
svěcená Panně Marii. Žáci IX. třídy si v září připravili povídání 
o poutním místě v Itálii – Loretu. Žáci VIII. třídy seznámili spo-
lužáky v říjnu s poutním místem Guadalupe v Mexiku, které je 
známé tím, že se na vrcholu kopce Tepeyac roku 1531 (a potom 
opakovaně znovu) zjevila Juanu Diegovi Panna Maria. Zázrač-
ný obraz Panny Marie Guadalupské je nejznámějším obrazem 
v Mexiku a celé Latinské Americe.

Divadlo 
Ve čtvrtek 26. září navštívili naši školu herci z Divadélka pro 
školy z Hradce Králové. Objednali jsme pro děti 1. – 3. ročníku 

„Pohádky z našeho statku“ a pro žáky 7. – 8. ročníku představe-
ní „Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století“. Divadlo 
z Hradce Králové k nám obvykle jezdí na odpolední představe-
ní do družiny, letos poprvé jsme vybrali z nabídky i pro II. stu-
peň. Představení byla vtipná, veselá, ale i poučná a navazovala 
na učební látku.

Drakiáda
V pátek 27. září odpoledne se na Vrchovině na Štěpánově sešli 
všichni příznivci pouštění draků a zábavných soutěží. Ve větr-
ném počasí tam proběhla letošní školní drakiáda. Sešlo se té-
měř 200 účastníků! Děkuji všem, kteří přišli, za podporu této 
akce, za nadšení a soutěživého ducha. Myslím, že jsme společně 
prožili prima odpoledne. Děkuji též firmě Váhala za špekáčky 
a panu Kublovi za to, že jsme mohli uskutečnit drakiádu na jeho 
pozemku.

Magda Krupová

Dopravní hřiště – IV. třída
Jako každý rok i letos budou žáci čtvrté třídy usilovat o získání 
průkazu cyklisty. Už dvakrát jsme proto navštívili dopravní hři-
ště, kde jednak proběhla výuková lekce a po ní si žáci v praxi 
vyzkoušeli, jak dobře si pamatují pravidla silničního provozu. Při 
poslední návštěvě 24. 9. jsme měli k dispozici „čtyřkolky“ a děti 
si jízdu patřičně užívaly. Na jaře nás čeká ještě jedna výuka 
a pak už budou zkušební testy.

Veronika Masopustová

Den ochrany zvířat
Některé projekty našly u nás ve škole své místo, a tak se k nim 
každý rok vracíme. Stejně jako vloni jsme prožili ve škole 4. říjen, 
svátek sv. Františka z Assisi, který proslul svou péčí o opuštěná, 
nemocná a týraná zvířata, s myšlenkou na to, jak se starat a pe-
čovat o zvířata, případně o vlastní domácí mazlíčky. Ve třídách 
proběhlo vyučování věnované „němým tvářím“. Děti mohly 
být v maskách, mohly mít i malované obličeje, směly přinést 
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mazlíčka nebo plyšáky. Letos jsme si vybrali téma: PES - PŘÍTEL 
ČLOVĚKA. Ráno jsme začali už v 7:50 na chodbě, děti si poslech-
ly něco zajímavého a zástupci tříd představili stručně rasu psa, 
kterou si zvolili.

Magda Krupová

A jaké to bylo 4. října třeba v I. třídě? Děti přišly v tento den 
do školy nastrojené v maskách zvířat nebo s namalovanými ob-
ličeji. Do jejich třídy ale také zavítala návštěva. Byl to samotný 
Kavalír King Charles Spaniel! Děti měly kreslit obrázky, zjišťo-
vat informace právě o této rase, a tak jeho návštěvu s radostí 
uvítaly. Aby se o něm dozvěděly co nejvíce, poslouchaly bed-
livě o tom, jakou má povahu, jak o něj pečovat. Zkoumaly, jak 
vypadá, ale také jej nakrmily a vyzkoušely jednoduché povely. 
Nakonec jsme všichni společně vyšli i s pejskem na procházku 
do parku. Tam děti např. poznávaly listnaté a jehličnaté stromy. 
Tento den bylo učení nejen povinností, ale i zábavou.

Kateřina Janýšková

Preventivní programy ve škole
Během každého školního roku se snažíme vést žáky ke správné-
mu rozhodování v nestandardních situacích a snažíme se před-
cházet nesprávnému jednání. Navázali jsme spolupráci s orga-
nizací Křesťanská akademie mladých, za kterou u nás lektoruje 
Radomír Palacký, Dis. V září proběhly dvě lekce preventivního 
programu: v 8. ročníku na téma Láska, přátelství a sex a v 5. 
ročníku Vztahy a komunikace ve třídě. Zkušený lektor vhodným 
a přiměřeným způsobem seznamuje žáky s problematikou da-
nou obsahem vybraného tématu.

Magda Krupová

Knihovna
V tomto školním roce se žáci na návštěvy knihovny v rámci výu-
ky českého jazyka a literatury těší víc než dřív. Besedy totiž pro-
bíhají v nové knihovně. Letos se tam již vypravili druháci, žáci IX. 
třídy a školní družina. Žáci 2. ročníku se v říjnu zúčastnili bese-
dy: „Kamil neumí lítat“, což je také názvem knihy, o níž program 
pojednával. Špaček Kamil měl moc rád knihy, ovšem netrénoval 
létání, které velmi potřeboval při odletu do teplých krajin. Děti 
vyhledávaly v příběhu informace faktické a vymyšlené. V ency-
klopediích o ptácích fakta ověřovaly.

Ludmila Černochová

Školní turistický kroužek
Letos se do turistického kroužku přihlásilo 36 dětí, a stal se tak 
opět spolu s pěveckým kroužkem nejpočetnějším kroužkem 
na škole. Děti z pěveckého kroužku nám všem krásně zpívají 
na mších a jistě budou pro radost zpívat i při jiných příležitos-
tech, děti z turistického kroužku podnikají výpravy o sobotách 
a navštěvují známá i méně známá místa v blízkém i vzdáleněj-
ším okolí. V sobotu 28. září se uskutečnil první výlet turistic-
kého kroužku. Shodou okolností to byla sobota se slavností sv. 
Václava, tedy velká příležitost navštívit katedrálu sv. Václava 
v Olomouci a zúčastnit se mše svaté. A to jsme taky udělali! 
Kromě toho jsme v Olomouci navštívili Klášterní Hradisko, pro-

cházeli jsme kolem 
Arcibiskupského pa-
láce, v kostele sv. Mi-
chala se děti mohly 
podívat ke zvonům, 
na Horním náměstí 
si prohlédly netra-
diční kašnu a sloup 
Nejsvětější Trojice. 
V rekonstrukci je 
celá budova radni-
ce, tak jsme přišli 
o možnost prohléd-
nout si orloj. Snad 
někdy příště. Druhá 
turistická výprava se 
uskutečnila 12. října. 
Využili jsme příznivé 
předpovědi poča-
sí a navštívili roz-
hlednu na Bílé hoře 
u Štramberku. Z ná-
draží ve Štramberku 

jsme prudkým stoupáním vyšli po Naučné stezce Lašská-Štram-
berk (Sluneční stezka) k rozhledně. Cestou jsme prošli kolem 
Lípy u Panny Marie. Z rozhledny Bílá hora, která je otevřená jen 
od května do konce října, byl krásný výhled na celou Kopřivnici 
i vzdálené okolí. Potom jsme po modré turistické značce došli 
ke Štramberské trúbě. Děti si nakoupily suvenýry a hlavně typic-
ký místní pamlsek: Štramberské uši. Nemohli jsme se nezastavit 
na náměstí a nakonec v kostele sv. Jana Nepomuckého. Počasí 
nám opravdu přálo, přestože na kopci to trochu více foukalo.

Magda Krupová
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Dílny pro 8. ročník
Ve čtvrtek 10. října opět probíhala výuka pracovních činnos-
tí skupiny chlapců VIII. třídy v dílnách SPŠS na Vrbenské ulici. 
Po prvním seznámení s režimem v dílnách a jednoduché výrobě 
dřevěného robota, kterého bez problémů zvládli všichni žáci, 
začalo jít opravdu do tuhého. Zadaným úkolem totiž byla ruční 
výroba dřevěného vřetena. Už první část úkolu představovala 
pro některé nadlidský výkon, když měli na předchystaný hranol 
rozměřit a narýsovat podle pokynů přesné čáry, kudy následně 
povedou řezy ručními pilkami. Když se to po téměř hodinovém 
úsilí nakonec podařilo, začalo se řezat. Vzhledem k tomu, že ani 
ruční pilky nejsou moc u současných chlapců v kurzu a většina 
je zná jen z obrázku, byla i tato činnost v pravdě dobrodruž-
ná. Žáci však nezměrnou vůlí a zvýšeným úsilím i tuto činnost 
postupně zvládli. Pevně věřím, že nakonec vyrobí vřetena jako 
zkušení mistři!

Hynek Mikušek

Celorepublikový projekt „72hodin“
Možná jste již v minulých letech v médiích zaznamenali infor-
mace o projektu, jehož cílem je pomoci místu, ve kterém žije-
me. Projekt dostal název od délky trvání, tedy 72 hodin. Pomoc 
může být nejen formou úklidu v přírodě, ale taky můžeme udě-
lat nějaký pěkný skutek v mezilidských vztazích. U nás ve škole 
podporujeme ekologické cítění nejen tříděním odpadu a sbě-
rem, ale právě aktivitami přímo v terénu. Proto se do tohoto 
projektu zapojujeme. Letos pomáhaly: I., II., III., IV., V., VI. a VII. 
třída. Naši žáci jsou nadšení úklidem a s velkým nasazením vy-
sbírávají odpad, který lidé dokázali v přírodě zanechat nebo 
odhodit. Za tuto pomoc přírodě je moc chválím! Pokud bych 
měla vzpomenout ty největší letošní „úlovky“, tak musím jme-
novat: staré křeslo, rozbitou televizi a dokonce lustr, které ukli-
dili šesťáci. Děkuji všem žákům, kteří pomohli přírodě ve městě, 
kde chodíme do školy, a také panu školníkovi, který po úklidu 
odvezl všechny naplněné pytle s odpadem do sběrného dvora 
Technických služeb města.
Žáci II. třídy uklízeli na Vyhlídce v okolí školy a u hřiště „v jámě“, 
III. třída Za Drahou, VI. třída břehy Bečev v okolí soutoku a VII. 
třída v Abácii.

Magda Krupová

72 hodin a I. třída
Prvňáčci chtěli v pátek 11. října také pomoci přírodě úklidem 
odpadků v okolí naší školy. To ale nebylo vše. Pak se vydali pěš-
ky na Štěpánov a došli k místní Minizoo. Navštívili totiž zvířátka, 

pro které donesli staré pečivo a zeleninu. Na závěr jejich kroky 
zamířily ještě do Valašského ekocentra, kde je čekal výukový 
program o třídění odpadů Brána recyklace. Děti se zábavnou 
formou učily třídit sklo, plasty, bioodpad, elektrozařízení, nápo-
jové kartony a další odpad. Byl to den plný nových zážitků. Děti 
si z něj určitě odnesly dobrý pocit, že někomu pomohly a že se 
něco nového naučily.

Kateřina Janýšková

72 hodin a IV. třída
Ekologickou akci 72 hodin jsme si ve IV. třídě spojili s podzim-
ním dnem v přírodě. Nejprve jsme v parku Abácie sbírali odpad-
ky a byli jsme velmi úspěšní – naplnili jsme tři velké pytle! Pak 
jsme jeli autobusem do Choryně, kde jsme si prošli naučnou 
stezku. U informačních tabulí žáci plnili různé úkoly, u kapličky 
jsme se pomodlili ke sv. Janu Nepomuckému. Pozorovali jsme 
živou i neživou přírodu a odnesli si i nějaké přírodniny. Akce se 
velmi zdařila, k čemuž přispělo i krásné počasí.

Veronika Masopustová

72 hodin a V. třída
Naši páťáci prožili pátek 11. října den v přírodě spojený s eko-
logicky zaměřeným projektem 72 hodin, v jehož rámci odlehčili 
přírodě v Zašové od odpadků. Do úklidu se vrhli s obrovským 
nasazením, za což jim patří můj obdiv a velký dík. Poblíž pra-
mene Stračka si zasoutěžili v družstvech v různých disciplínách, 
hledali, a někteří i našli, houby, a sledovali proměny přírody 
na podzim. Akci jsme zakončili společnou modlitbou Zdrávas 
Maria před sochou Panny Marie u pramene Stračka.

Hana Havranová
SPORT
V tomto školním roce se naši sportovci zapojili zatím jen 
do dvou halových fotbalových turnajů v Zašové 15. a 17. října, 
kam vyjela družstva mladších i starších chlapců. Byly to jejich 
vůbec první turnaje, a tak si na svůj větší úspěch kluci musí ještě 
počkat. 

Výtvarná soutěž
Někteří naši žáci se zapojili do výtvarné soutěže na téma 

„Za našich mladých let, býval svět jako květ“, kterou pořádala 
Matice Svatohostýnská. A vedli si velmi dobře! Jan Stančík z III. 
třídy skončil na 3. místě a sourozenci Tereza (IX. tř.), Radim (V. 
tř.) a Veronika (I. tř.) Pospíšilovi získali Zvláštní cenu poroty. Gra-
tuluji!

Recitační soutěž
Každý rok na podzim pořádá OREL přehlídku recitátorů pod ná-
zvem Svatováclavská réva. Také této soutěže jsme se jako každý 
rok zúčastnili. Naše recitátorky nezklamaly, vedly si velice hezky, 
ale ve velké konkurenci na medailové pozice nedosáhly. I tak 
děkuji Elišce Baričiakové, Zuzance Pekárkové a Magdalence Pe-
trovické, že v sobotu 12. října jely do Kopřivnice reprezentovat 
naši školu. 

Jaloveček
Na závěr skvělý úspěch našich přírodovědců z I. stupně! Druž-
stvo chlapců ve složení Mikuláš Tománek, Adam Štěpančík 
(oba IV. tř.), Radim Pospíšil a Štěpán Dřímal (oba V. tř.) zvítězilo 
ve čtvrtek 17. října v přírodovědné soutěži Jaloveček ve Vsetíně. 
Skvělé! Gratuluji a děkuji za reprezentaci školy!

Magda Krupová
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Charita Valašské Meziříčí
Jak probíhal Den otevřených dveří v "Za-
stávce"
V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mlá-
dež - Zastávka ve Valašském Meziříčí jsme 
otevřeli dveře široké veřejnosti.
Byl to den jiný než ostatní. Pouze dnes náš 
klub mohl navštívit kdokoliv - rodiče, uči-
telé, sourozenci i kamarádi, ale i ti, kteří se 
chtěli jen podívat, jak to v Zastávce vypadá. 

Na návštěvníky jsme se předem „připravili“. Celý klub jsme 
si krásně vyzdobili balónky, připravili hry a chybět nesmělo 
ani drobné občerstvení. Pak už jsme s napětím čekali, kdo 
do klubu zavítá. První návštěvníci na sebe nenechali dlouho 
čekat. A přicházeli další. Všechny jsme po uvítání provedli 
Zastávkou a pomocí fotografií a videa představili, co v klubu 
všechno děláme. Naši stálí návštěvníci s nadšením ukazovali 
svým rodičům a sourozencům, kde a jak tráví svůj volný čas. 
Někteří hosté si s námi zahráli hry, jiní si popovídali, dokon-
ce se i tancovalo. Na všech bylo vidět, že se dobře bavili 
a odpoledne v Zastávce jsme si všichni skvěle užili.

Pouť seniorů na sv. Hostýn
Ve středu 17. 9. 2019 se uskutečnila pouť na Hostýn pořá-
daná Charitou Valašské Meziříčí. Jedná se již o tradiční akci 
pro seniory, nemocné nebo jinak znevýhodněné, kteří se 
na Hostýn nemohou dostat vlastními silami.

Brzy ráno se rozjely autobusy z rožnovského nádraží do okol-
ních údolí. Celkem jsme naplnili 4 autobusy poutníků. Vel-
kou pomocí nám byli dobrovolníci firmy On Semiconduc-
tor z Rožnova pod Radhoštěm, kteří doprovázeli starší lidi 
nebo pomáhali s nastupováním poutníků na jednotlivých 
zastávkách. Na Hostýně se konala mše svatá, kterou nás 
provázel děkan Pavel Hofírek a zašovský farář Jiří Polášek. 
Bohoslužba se nesla v duchu proseb za staré a nemocné lidi. 
Následně si mohli poutníci vybrat ze dvou křížových cest, 
cesty světla nebo se jen tak projít a odpočinout na vrcho-
lu Hostýnu. Po obědě byli všichni zváni v bazilice k litaniím 
a svátostnému požehnání.

Charita děkuje všem poutníkům i dobrovolníkům 
za krásně prožitý zářijový den.

Kateřina Kolajová, pstorační asistentka

Nebojme se o psychických problémech mluvit otevřeně, 
vyzvali lidé se zkušeností s duševním onemocněním na be-
sedě
V úterý 1. 10. 2019 se v prostorách salonku kavárny Café 
Tucan uskutečnila beseda s lidmi se zkušeností s duševním 
onemocněním. Hlavním cílem bylo ukázat, že život s touto 
nemocí nekončí a že i s ní se dá žít kvalitně a plnohodnotně.
Akci pod názvem Moje jméno není diagnóza, uspořádala So-
ciální rehabilitace Amika ve spolupráci s iniciativou Na ro-
vinu v rámci Dnů duševního zdraví a pod záštitou Charity 
Valašské Meziříčí. Na besedu dorazilo asi dvacet posluchačů. 
Besedu vedla Lenka Czereová a Lucie Šalplachtová z iniciati-
vy Na rovinu, která bojuje proti předsudkům veřejnosti vůči 
duševně nemocným.
Na úvod setkání Radek Kutáč, vedoucí služby Sociální reha-
bilitace Amika, seznámil posluchače s hlavními cíli služby. 

„Snažíme se naše klienty vést k soběstačnosti, aby se mohli 
co nejvíce přiblížit fungování v běžném životě. Pomáháme 
jim nalézt či udržet si zaměstnání nebo bydlení. Usilujeme 
také o to, aby naši klienti dokázali samostatně vyřizovat své 
osobní záležitosti, smysluplně trávit volný čas a pečovat 
o své zdraví,“ řekl Kutáč. Dodal, že služba je poskytována 
zdarma, a to jak ambulantní, tak i terénní formou.
Bojíme se toho, co je neznámé
Poté následovala prezentace o základních faktech týkajících 
se duševních onemocnění v České republice a stigmatizace. 

„Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé 
jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním 
může často představovat větší zátěž nežli nemoc samotná, 
jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a há-
jit svá práva,“ vysvětlila Lenka Czereová, která v iniciativě 
Na rovinu působí jako regionální specialistka pro Zlínský 
kraj.
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Její kolegyně z iniciativy Lucie Šalplachtová k tomu dodala: 
„Jeden z pěti dospělých Čechů má závažné potíže s dušev-
ním zdravím. Ti, kteří trpí duševní nemocí, se tím rozhodně 
nechlubí. Mají totiž strach z reakce okolí, které se často bojí 
toho, co je neznámé,“ uvedla s tím, že je třeba toto stigma 
prolomit a o duševních nemocích začít otevřeně mluvit.
Hlavní část bloku proto byla věnována moderované disku-
si se třemi ženami, které mají zkušenost s duševní nemocí 
a nebály se promluvit o tom, jak je možné se vyrovnávat 
nejen s duševním onemocněním, ale také s negativními re-
akcemi okolí. Nakonec byl i prostor pro dotazy z publika.
Sociální rehabilitace Amika dlouhodobě usiluje o redukci 
a odstraňování negativních či poškozujících hodnocení du-
ševně nemocných, čímž přispívá ke zvýšení kvality jejich ži-
vota. Každoročně proto pořádá přednášky na téma duševní 
zdraví. Další beseda se uskutečnila 10. 10. v zámku Žerotínů 
na téma strava, mikrobiom a duševní zdraví. Na této besedě, 
kterou vedl Michal Šalplachta, psychoterapeut, lektor a su-
pervizor, se lidé měli možnost dozvědět se o prokázaných 
souvislostech mezi stresem, mozkem, imunitou a trávicím 
traktem.

Valašská zabíjačka v Domě pokojného stáří
Zpočátku to byl jen bláznivý nápad, zasnění se nad projektem 
společnosti Sodexo Pass ČR „Plníme přání seniorům“. Postu-
pem času v nás rostlo nejen nadšení, ale i obavy, jak to udělat, 
aby si to klienti co nejvíce užili? Nepřecenili jsme svoje síly?
Díky podpoře kolegů, kteří se ochotně nabízeli s pomocí při re-
alizaci této velké akce, jsme se v sobotu 5. října odvážně pustili 
do díla. Celý den jsme věnovali výrobě zabíjačkových pochou-
tek: tlačenky, jitrnice, jelita, prdelačka, ovar. Klienti postupně 
přijížděli ochutnávat a sdílet své vzpomínky na zabíjačky z dob 
jejich mládí. 

V neděli 6. října se náš domov pro seniory proměnil v jednu vel-
kou hostinu, kde se u společných stolů sešli naši klienti, jejich 
rodiny, senioři z Valašské Bystřice a další hosté. Za zvuků cim-
bálové muziky se točilo pivo, podávala káva s frgály, ochutnáva-
la zabíjačka. Klienti, kteří většinu svého času tráví v posteli, se 
nechali nalákat a vyjeli ze svých pokojů. Byl to krásný den plný 
radosti, setkávání a samozřejmě dobrého jídla a pití. 
Jestli to byla kromě radosti i pěkná dřina? Ano, byla. A navíc nej-
lepší teambuilding a nejefektivnější prevence proti syndromu 
vyhoření. Znovu jsme se totiž přesvědčili, co všechno společně 
dokážeme a že v tom nejsme sami. A šťastné úsměvy klientů 
nás ujistily, že svou práci děláme dobře, a že má hluboký smysl, 
který si při každodenní rutině neuvědomujeme.

Valašská zabíjačka se uskutečnila díky podpoře projektu "Pl-
níme přání seniorům" společnosti Sodexo Pass ČR a.s. ve výši 
30 000 Kč.

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

Vánoční balíček pro děti z Ukrajiny
Akce Vánoční balíček spočívá v jednorázovém obdarování 
dětí z ukrajinských dětských domovů a sociálně slabých rodin 
v době Vánoc. Zájemce dostane informace o dítěti: jméno, od-
kud pochází, jeho věk, výšku a velikost bot. Dle těchto indicií by 
měl vytvořit balíček v hodnotě asi 900 – 1200 Kč. Není to tedy 
jen anonymní dar, ale konkrétní dárek k Vánocům pro konkrét-
ní osobu, kdy přemýšlíte o potřebách a přáních daného dítěte, 
vzhledem k jeho věku a pohlaví. Vánoční balíček musí obsaho-
vat jen nové věci, nesmí obsahovat žádné potraviny ani cukro-
vinky a může vážit max. 4 kg. Na jednom balíčku se může po-
dílet jedinec, rodina, pracovní kolektiv, třída ZŠ nebo SŠ nebo 
jakékoliv jiné společenství. 
Od roku 1991, kdy Ukrajina vyhlásila svoji nezávislost, se země 
potýká s problémy. Došlo nejen k poklesu ekonomiky a rozšíře-
ní korupce, ale vznikly i další problémy – slabá úroveň sociální-
ho a zdravotního systému a vysoká míra nezaměstnanosti. Vel-
ký vliv měl také válečný konflikt, jenž eskaloval v březnu 2014 
během Ukrajinské krize. To vedlo k navýšení počtu sociálně sla-
bých dětí i dospělých. Rozvojové projekty Arcidiecézní charity 
Olomouc na Ukrajině podporují samostatnost a finanční nezá-
vislost partnerských organizací zaměřujících se na problém dět-
ského bezdomovectví a péče o děti ze sociálně slabých rodin. 
Mezi města, která podporuje, patří Kolomyja, Ternopil, Lopatyn, 
Bortnyky a Mariupol. Podpora spočívá jak v materiální a finanč-
ní pomoci, tak ve výměně zkušeností a budování kapacit. Mezi 
dlouhodobé projekty patří např. Moštárna, Farma, Včelařství, 
Studijní fond, Vánoční balíček.

Chcete-li i Vy připravit vánoční balíček pro některé z těch-
to dětí, kontaktujte

Kateřinu Kolajovou pastorační asistentku a koordinátorku pro 
dobrovolnictví Charity Valašské Meziříčí na tel. 603 549 682.
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Co je nového ve farní kavárně?
Před letními prázdninami nám připadalo neuskutečnitelné udr-
žet kavárnu co 14 dní a zajistit její provoz. Nyní na konci prázd-
nin jsme si řekli, že tato farnost je opravdu živá a buňky mají 
opravdu sílu, protože se nám to povedlo! Každých 14 dnů byla 
otevřená farní kavárna a už se to stává tradicí. 
Co dodat. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili tuto myšlenku 
svou aktivní účastí. Služba to je, a i oběť. Dát sám sebe k dis-
pozici od 7.00 hodiny ranní do 12.00 hodin v den, kdy si každý 
touží spíše odpočinout. 
V kavárně se zužitkují i další služby. Oceňujeme ty, které není 
tolik vidět, ale zato věnují svůj čas a energii na pečení zákusků. 
A že jsou na vysoké úrovni, nemusím říkat nikomu z těch, kdo už 
mají vlastní zkušenost. Je to práce včeliček, které jsou „dělnice“ 
a než kavárna vypukne, už mají plán, co napečou, kolik a jak to 
dopraví na faru. 
Máme v nabídce i jinou službu vhodnou spíše pro silnějšího 
a zdatnějšího pomocníka. Jedná se o vynášení stolů. Skládací 
stoly máme uskladněny v suterénu fary a nosíme je do učebny 
a ven. Tímto chci poděkovat starším ministrantům, kteří poka-
ždé pomohli, když viděli, že my ženy nemáme tolik síly, a jim to 
nedělalo potíže. 
V létě se osvědčilo dát pár stolů i venku a tím se omezené pro-
story učebny rozšířily o vstřícné prostředí farního dvora, který 
je vhodný i pro kočárky. V tomto režimu se káva vydávala i přes 
okno, co vzbuzovalo zájem nejen dětí, ministrantů, ale i udive-
ných farníků. 
K čemu to všechno? Je to prostor pro sdílení. Pro propojení 
rodin. Pro nabídnutí svých sil a možností pro dobré dílo. Tím 
dílem je projekt Mary’s Meals. 
Z pohledu třetího světa se zde máme opravdu velmi dobře. 
Máme vše, co potřebujeme ke svému živobytí a ještě i něco na-
víc. Neprožíváme dny, kdy by nás a naše děti trápil hlad. 
V naších podmínkách je vidět jiný hlad, „hlad“ po kontaktu s člo-
věkem. Mnoho lidí v naší farnosti žije v úplné izolaci. „Samota je 
strašák stáří“, říkal Jan Pavel II. Samotu a izolaci prožívají i mla-
dé rodiny přistěhované do našeho města. I rozvedení, od svých 
dětí opuštění, ovdovělí, i mladí, kterým se nepodařilo zapojit 
do dění ve farnosti. Mladí touží zapojit svoji energii do něčeho, 
co má hlubší a čistý úmysl. Chtějí se seznámit s mnoha dalšími, 
kterým není lhostejné, jak to ve společnosti vypadá. Ve spo-
lečenském měřítku nemohou, pokud nejsou politicky aktivní, 
mnoho změnit. Na úrovni farnosti se ale můžou angažovat jako 

„dobrovolníci“ a k tomu nevyžadujeme voličský průkaz, dokon-
ce ani potvrzení o biřmování.
Z třetího světa nemáme odezvu, jak naše finanční pomoc v pro-
jektu opravdu „pomohla“. Máme pouze statistiku, kolik dětí 
jsme podpořili a zajistili jim dny, kdy nebudou prožívat hlad, 
a to vše z lásky ke Kristu. Církev tak má pro nás celosvětový 
rozměr.
Z našeho světa máme dobré ohlasy od rodin i od jednotlivců, 
kteří našli tu odvahu a přišli aktivní službou podpořit Farní ka-
várnu. Jako odměnu získali kamarády. Podařilo se jim vystoupit 
z jejich světa směrem k druhým lidem a dostali mnohem víc, 
než očekávali. Někteří se touží připojit k hlubšímu prožívání víry 
skrze farní evangelizační buňky, aby mohli i nadále sloužit aktiv-
ně ve farnosti tam, kde to bude potřeba. 
A jak to člen farní evangelizační buňky dělá, že najde sílu ke služ-
bě?? Zdrojem této síly je eucharistická adorace a společné sdí-
lení na buňce. Buňka nenechá člověka dlouho stát na místě. Ka-
ždý týden podporuje jeho úsilí přiblížit se Bohu skrze kateche-

ze a snaží se aktivně zapojit do života ve farnosti. Komunikuje 
s knězem a ten usměrňuje službu tam, kde vidí, že je nejvíce 
potřebná. 
Co plánujeme do budoucna? Tato „Farní kavárna“ je naším dí-
lem. 
Jsme rádi, že v čase kavárny navštíví i více lidí farní knihovnu. 
Zde je tolik pokladů, které stačí vzít do ruky a číst. Jsou zde 
i dětské knížky, o výchově, životopisy svatých a další. Zveme 
vás co 14 dní i do farní knihovny ! 
Zveme i další odvážné do služby ve farní kavárně. Jak se můžete 
zapojit? Ve farní kavárně jsme zřídili sešit, kde je možné napsat 
svůj email a telefonní číslo. Klidně napište i své možnosti. Např. 
pracuji na 3 směny, nemůžu tehdy a tehdy. Napeču. Jsme biř-
movanci z roku XXY a chceme společně přijít a pomoct. 
V čase konání kavárny jsme se více dostali i do „útrob“ farní 
kuchyně a vidíme, že je opravdu letitá a zaslouží si renovaci. 
V naší farnosti jsou v současné době i jiné a důležitější priority 
a projekty. Do budoucna se může stát, že naše snaha povede 
k podpoření některého z těchto projektů: renovace lavic, reno-
vace hlavního obrazu, budova pro školu Salvátor a v neposlední 
řadě i renovace farní učebny a kuchyně. 

K zamyšlení přidávám slova mladé studentky, která prožívá ně-
kolik měsíců v Singapuru. Svědectví o zdejší komunitě nám uká-
že, jak může být život v církvi pro přistěhovalce přínosem, když 
nalezne lidi bez strachu otevřít své srdce, svoje domovy a svoje 
dveře někomu cizímu jen proto, že taky miluje Krista. 
Svědectví studentky: Najzaujímavejšie je, že neviem, či som 
niekde zažila takú živú cirkev ako práve tu. Každú nedeľu, keď 
idem na omšu, sa chystám stratiť v dave, ale vždy sa pri mne 
niekto pristaví, chce sa zoznámiť, ponúka mi koláče alebo ma 
pozýva na nedeľný obed. Pre nich je kresťanstvo naozaj spoje-
né s príkladom Ježiša na kríži. Láskou a obetou pre druhého. To 
som často v Európe nezažila.
Přidávám zkušenost z mých studentských let v Olomouci:
Když jsme jako studenti přicházeli na mši svatou na Svatém ko-
pečku u Olomouce, hodně nás přijetí překvapilo až zaskočilo. 
Rodina, která má 6 dětí, neváhala a zvala nás, další 4 studenty, 
k nedělnímu obědu. Musím říct, že jsem měla pocit prázdných 
rukou. Že jim nemám co nabídnout, a přesto mi pořád děkovali, 
že jsem tam přišla. No a spolužák v této rodině už zůstal. Vzal 
si jednu z dcer. Rodina tímto otevřením se nepřišla o moc jídla, 
získala neopakovatelnou atmosféru u nedělního stolu, pohodu 
a pokoj, jaký dává jen Pán, a nespočet přátelství. Svým dětem 
ukázali, co to znamená nebát se prožívat víru se všemi výzvami 
evangelia. Pán jim pohostinnost mnohonásobně oplatil. 
My jsme nová generace, taková, která nenese za prožívání víry 
navenek žádné společenské postihy. Nemusíme se stydět uká-
zat světu, že jsme Kristovi, patříme mu celým srdcem. Přesto 
prožíváme víru ve skrytosti a někdy i ve strachu. Církev již není 
v našem městě „podzemní“ ale ne vždy se jí daří vyjít ven, nad 
povrch, aby i ti, kteří se s ní dosud nepotkali, měli tu možnost. 
Dnes taková možnost existuje a jmenuje se „farní kavárna“. Je 
to první krok na cestě směrem Ven ze svého nitra, směrem 
ke sdílení víry, skrze misijní rozměr i ven z naší církve směrem 
k problémům církve jinde ve světě. 

Eva Opletalová
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Sazovický kostel
21. září – týden před svátkem svatého Václava - jsem spolu 
z farníky z nedalekého Zubří navštívila kostel sv. Václava v Sazo-
vicích (farnost Mysločovice). Pro ty z vás, kteří by nevěděli, kde 
Sazovice leží a proč píši zrovna o tomto kostelu, malé vysvětlení.
Sazovice jsou obcí s necelými 800 obyvateli na mapě mezi Hole-
šovem, Otrokovicemi a Zlínem – tedy na pomezí Hané, Valašska 
a Slovácka. Kostel, který zde vznikl díky Spolku pro výstavbu 
kostela sv. Václava založeného v roce 2011, byl postaven v le-
tech 2015-2017 podle návrhu architekta Marka Jana Štěpána. 
Co má kostel společného se Zubřím? 
Na Starém Zubří byla v roce 2000 vysvěcena kaple Svatého 
Ducha od stejného autora. Základní kámen pro kapli posvětil 
papež Jan Pavel II. dne 21. května 1995 při své návštěvě Olo-
mouce. Dvě sakrální stavby a dvě místa na Moravě tak spojuje 
autorství jednoho architekta. A čím je ještě kostel sv. Václava 
v Sazovicích tak výjimečný? Jako jediná stavba ČR se kostel 
dostal v roce 2017 na seznam TOP 10 staveb světa spolu s ta-
kovými perlami architektury, jako je například pobočka muzea 
Louvre v Abu Dhabi.
Kostel sv. Václava ve svém návrhu ukrývá množství symboliky 
spojené s postavou sv. Václava. Má okrouhlý tvar (ve Václavově 
době se stavěly kruhové stavby – rotundy), velikostí se připo-
dobňuje velikosti kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václa-
va a Vojtěcha, oltářní mensa – stůl Páně je ve tvaru Václavovy 
helmice... Interiér zdobí výtvarná díla akademického malíře 
a profesora Akademie výtvarných umění v Praze – profesora 
Vladimíra Kokolii.
Kostel dnes tvoří dominantu středu malé obce a přestože stav-
bě zpočátku nebyla část obyvatel nakloněna, podařilo se pro-
jekt na pozemku obce realizovat hlavně díky veřejným sbírkám, 
soukromým dárcům, sponzorům a místní firmě, která darovala 
téměř polovinu mnohamilionové investice.
Architekt dnes staví jeden z největších novodobých kostelů 
v ČR, kostel v Brně – Lesné. O futuristické stavbě kruhového 

půdorysu, která bude zasvěcena blahoslavené Marii Restitutě, 
píšou už česká média i wikipedie, peníze na jeho dostavbu však 
nesjpíše – díky stále rostoucím cenám stavebních prací - chybí. 
A tak na závěr otázka: sama nevím, zda-li už jsme v naší farnosti 
měli sbírku pro tento účel, či nebylo-li by na čase farnosti Brno-

-Lesná pomoci?
Alena Carbolová

Ohlédnutí za Mladifestem
Ohlédnutí za letošním modlitebním festivalem v Medžugorje
Na úvod přinášíme radostnou zprávu, že papež František před 
několika měsíci povolil oficiální poutě do Medžugorje!!! Na zá-
kladě této skutečnosti, se letošního, v pořadí již 30. ročníku 
modlitebního festivalu mladých, zúčastnili mezi mnohými kar-
dinály a biskupy z celého světa také zástupci Vatikánu - konkrét-
ně apoštolský vizitátor arcibiskup Henryk Hoser, papežský vikář 
Římské diecéze kardinál Angelo De Donatis a papežův vyslanec 
arcibiskup Rino Fisichella, prezident Papežské rady pro novou 
evangelizaci. I jeho, jak sám přiznal, jako i jiné poutníky, kteří 
přicházejí poprvé, překvapila atmosféra modlitby. "A to je to, 
co Medžugorje odlišuje od jiných míst, kde očekáváte, že najde-
te modlitbu, která probíhá na místech zjevení, v kostelech, před 
ikonami Svaté Panny nebo světců. Také na mne velmi zapůsobi-
la přítomnost tak velkého počtu mladých. Je pravda, že je toto 
30. jubilejní festival mládeže, ale já jsem měl pocit, že v malém 
znovu prožívám světový den mládeže. Myslím, že je toto vel-
mi významná událost, která definuje Medžugorje a do které 
je zapojeno dost lidí. Nejen v přijímání velkého počtu mladých 
poutníků, ale i ve formaci, která je jim poskytována. Modlitební 
obsah je obohacen katechezemi a dialogem mezi mladými lidmi 
z celého světa. A to je ta formace, která je dnes důležitá, zvláště 
pro Novou evangelizaci. V tom smyslu se rád odvolávám na pa-
peže Františka a větu, kterou vyslovil hned na počátku svého 
pontifikátu: „Nová evangelizace se provádí na kolenou.“
Necelý týden trvající festival navštěvují desítky tisíc lidí z více 
než devadesáti zemí světa. Prostřednictvím internetu a televize 
se do dění festivalu zapojily téměř 3 miliony lidí... Jsme rádi, že 
byli mezi nimi i někteří z naší farnosti!!! Během těchto dní kon-
celebrovalo 700 kněží, kteří celé dny neúńavně zpovídali a byli 
k dispozici pro duchovní rozhovory. 
Tímto chceme poděkovat také našim kněžím, kteří nás na naší 
pouti doprovázeli, byli to o. František Urban a o. Jan Bleša. 
Díky!!!, budeme rádi, když s námi pojedete i příště:-)

Jindřich a Eva Vránovi

Ohlasy z letošního ročníku:
„V Medžugorji jsem byla poprvé, takže jsem nevěděla, co 
od toho čekat. Hned druhý den jsem ale věděla, že tam nejsem 
naposledy. Vše jsem prožívala úplně jinak než u nás ve farnosti. 
Bylo krásné vidět tolik věřících pohromadě. Nejen že jsem si 
zájezd užila, ale také posílil mou víru a vztah k Bohu.“ 

Kateřina H. 
„Super atmosféra, spousta mladých lidí, pozitivní nálada, osvě-
žení u vodopádů, prostě skvělý zážitek. Uteklo to jako voda.“ 

Josef M. 
„Zapomněla jsem tam na všechny starosti a srovnala si myš-
lenky. Taky jsem si vylepšila vztah s Pannou Marií. Mám odtud 
mnoho skvělých zážitků s přáteli. Příští rok chci jet znova.“ 

Magda V. 
„Spousta lidí mi říkalo, že je to super, ale já jsem nevěděl proč. 
Nyní musím říct to samé, protože atmosféra na programech, 
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lidi, se kterými jsem se seznámil, noční vycházky na vrcholy 
Križevac nebo Podbrdo a spousta dalšího se mi opravdu líbila 
a jsem rád, že jsem tam mohl být. Taky to zlepšilo můj vztah 
k modlitbě růžence, častěji se ho nyní modlím a více nad ním 
přemýšlím. Jestli o Medžugorji někdo přemýšlí, tak ať neváhá 
a jede.“ 

Radek M. 
„Do Medžugorje jsem jel kvůli přípravě na biřmování. Byl jsem 
tam poprvé a moc se mi tam líbilo. Hodně mě zaujalo svědectví 
uzdraveného narkomana Gorana. Nádherné byly také vodopá-
dy Kravica.“ 

Vojtěch P. 

Do kostela, do kostela, aby duše se něco dozvěděla. Do kostela, 
do kostela, aby hříchy mé nebesa zapomněla.
Věřili byste, že to jsou slova písně, kterou napsal a zpívá Honza 
Nedvěd? Můžete si ji poslechnout na YOUTUBE. 
Jsem rád, že ji mohu otisknout v souvislosti s touto fotkou. Jsou 
na ní opravdoví hrdinové: Vladimír Juráň a Josef Snoza. Před 
několika lety bydleli v Ústavu sociální péče v Zašové, a protože 
tento ústav byl v bývalém klášteře, měli to velmi blízko do kos-
tela, kam chodili každý den. Ústav byl však v Zašové zrušen 
a oba byli přestěhování do Chráněného bydlení, které provo-
zuje Diakonie na ulici Jičínské. Odtud je to do farního kostela 
ve Valašském Meziříčí pěšky asi 20 minut a představte si, že 
oba dál chodí skoro každý den na ranní mši svatou. Pan Juráň 
je nevidomý a pan Snoza má místo jedné nohy protézu. Když 
vidím, s jakou námahou se pohybuje, musím myslet na ty, kteří 
tak lehkomyslně vynechávají nedělní mši svatou, i na ty, kteří 
by aspoň někdy mohli přijít do kostela ve všední den.
Na fotce s nimi je Jana Krůpová – dlouholetá a obětavá kostel-
nice ze Zašové. Nejčastěji je to ona, která ve všední dny dopro-
vází oba do kostela i zpět. Jsem rád, že se v naší farnosti našel 
alespoň někdo, kdo je ochoten doprovodit Vladimíra Juráně 
a Josefa Snozu na nedělní mši svatou. V poslední době je to 
např. Mirka Mikulenková. Najde se ještě někdo? Na všední den 
i na neděli. Janě Krůpové by to velmi pomohlo.                o.Pavel

Do kostela!
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Jan Kabot *2. 6. 1940 †18. 9. 2019, Jarcová 47
Anna Bátrlová *10. 5. 1940 †19. 9. 2019, Vsetín, Sousedíkova 
1584
Miroslav Ščuka *7. 10. 1965 †23. 9. 2019, Žulová, Na rybníku 
53
Marie Halaštová *17. 7. 1927 †11. 10. 2019, Choryně 60

Křest přijali*

Valašské Meziříčí

Eliška Kuráňová Tadeáš Trusina

Lešná

Nikola Marie Kopečková
Simona Anna Chvatíková
Filip Chvatík

Diana Anna Goldová
David Michael Pavelka

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Martin Šimčík   Alžběta Juřicová
 Gabriel Gazdík   Kateřina Zemánková
 Václav Daněk   Markéta Štefková
 Michal Hadaš  Věra Minarčíková

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních 

webových stránkách: farnost-valmez.cz
ZMĚNA ČASU – v noci ze soboty 26. na neděli 27. října. První 
večerní mše svatá ve Valašském Meziříčí v 17.30 hodin bude 
v neděli 27. října. V Lešné budou od listopadu večerní mše svaté 
ve všední dny začínat v 16.00 hodin.
OSLAVA 600 LET FARNOSTI – pondělí 28. října v 15.00 hodin 
mše svatá ve farním kostele.
4. KONCERT VARHANNÍHO FESTIVALU – úterý 29. října 
v 18.00 hodin ve farním kostele.
Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění 
tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky. 
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – pátek 1. listopadu. Mše svaté 
ve Valašském Meziříčí budou ráno v 6.30 a v 8.00 hodin, večer 
v 17.30 hodin. V Lešné bude mše svatá v 16.00 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 1. listopadu. Výstav Nejsvětější svá-
tosti po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční 
tichá adorace. 
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – sobota 2. lis-
topadu. Mše svaté budou ve Valašském Meziříčí ráno v 6.30 
a v 8.00 hodin, v 15.00 hodin (v kapli na hřbitově), večer v 17.30 
hodin v Krásně. V Lešné v 8.30 hodin.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 2. listopadu. 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 8. listopadu 
v 17.30 hodin. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 4. a 18. listopa-
du v 18.30 hodin.

Lešná
Ivan David *18. 2. 1936 †15. 9. 2019, Lešná 34
Jitka Kovařčíková *9. 6. 1971 †30. 9. 2019, Lešná, Perná 57
Františka Helimanová *11. 1. 1935 †30. 9. 2019, Lešná, Perná 
61

Fotky na str. 1, 2, 18, 19 a 20 o. Pavel

Farní kavárnička do konce roku
Místo, kde si po mši svaté můžete dát dobrou kávu nebo čaj 
s malou sladkostí, a tak část neděle příjemně prožít s bratry 
a sestrami naší farnosti. Kavárničku na faře můžete navštícit 
po mši svaté v 8.00 a 9.30 v neděli 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 
12., 22. 12.
Děkujeme všem, kdo se do FK aktivně zapojili ať obsluhou, pe-
čením nebo jen tím, že si přišli dát kávu a tak podpořili Mary‘s 
Meals a svým časem přispěli k oživení naší farní rodiny. Zveme 
všechny, kdo by se rádi do služby ve FK jakkoli zapojili, ať tak 
s odvahou učiní. Tabulka k zapisování je na webových stránkách 
farnosti. Těšíme se na Vás.
Více informací: Petr Opletal popletal@gmail.com a Zdenka Bo-
řutová paguangare@seznam.cz
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Velký Javorník a Ondřejník z věže kaple na Radhošti

Jako vosk se taví hory před Hospodinem, před vladařem celé země.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu. (Žalm 97,5-6)
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Podzim na valašsku (Pohled ze svince a les nedaleko hošťálkové)


